


Μετέωρα. Τόπος Συνάντησης Θεού και Ανθρώπων

Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Η  Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η 7

Μ ε  τ έ  ω  ρ α
τό πος συ νά ντη σης

θε ού

& αν θρώ πων

Τα Με τέ ω ρα, το ση μα ντι κό τε ρο μνη-

μεια κό σύ νο λο του Θεσ σα λι κού κά μπου, 

βρίσκο νται α νά με σα στην ο ρο σει ρά της 

Πίν δου και στα Α ντι χά σια ό ρη. Ο τα ξι-

δευ τής, δια σχί ζο ντας τον Κά μπο, α πό 

τη Λά ρι σα προς τα Με τέ ω ρα, φτά νει 

στην πόλη των Τρι κά λων και αρ γό τε ρα 

στην πό λη της Κα λα μπά κας που α πέ χει 

α πό τα Με τέ ω ρα μό λις 9 χι λιό με τρα. 

Στην πε ριο χή των Τρι κά λων, που στην 

αρ χαιό τη τα ο νο μα ζό ταν Τρίκ κη, έ να 

ό νο μα που χρη σι μο ποιεί ται α κό μα α πό 

τις εκ κλη σιαστι κές αρ χές, πλή θος αρ χαιο-

λο γι κών ευ ρη μά των κα τα μαρ τυ ρούν την 

κα τοίκη ση του λά χι στον α πό την Τρί τη χι-

λιε τί α π.Χ. Μά λι στα η πό λη των Τρι κά λων 

μαρτυ ρά ται και α πό τον ε πι κό ποι η τή 

Ό μη ρο. Τα Τρί κα λα, λό γω της προ νο μια-

κής θέ σης που κα τέ χουν, κα τορ θώ νουν 

στο πέ ρα σμα των αιώ νων να α πο τε λέ-

σουν σημα ντι κό ε μπο ρι κό κέ ντρο. Τον 

6ο αιώ να ο αυ το κρά το ρας Ιου στι νια νός 

α να καινί ζει τα τεί χη της πό λης. Το 1082, 

κυ ριεύ ο νται α πό τους Νορ μαν δούς, ε νώ 

το 1393 περνούν στην κα το χή των Τούρ-

κων. Α πό τον 9ο και 10ο αιώ να, ο πό τε 

έ χου με και τις πρώ τες μαρ τυ ρί ες για 

τη μο να στι κή ζω ή των Με τε ώ ρων και 

αρ γό τε ρα, μέ χρι και το 14ο αιώ να, που 

τα Με τέ ω ρα α πο τε λούν πό λο έλ ξης και 

α να πτύσ σε ται ση μαντι κά η μο να στι κή πο-

λι τεί α, τα Τρί κα λα α πο τε λούν το κέ ντρο 

της πο λι τι κής και της εκ κλη σια στι κής 

ζω ής της Θεσ σα λί ας. Πλή θος βυ ζα ντι νών 

και με τα βυζα ντι νών μνη μεί ων μαρ τυ-

ρούν μί α ακ μά ζου σα πο λι τεί α.

Κο ντά στα Τρί κα λα και στους πρό πο-

δες των Με τε ώ ρων, βρί σκε ται κτι σμέ νη η 

Κα λα μπά κα. Σύμ φω να με τους ι στο ρι κούς, 

στη θέ ση αυ τή και κα τά την αρ χαιότη τα 
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βρι σκό ταν το Αι γί νιο. Αρ γό τε ρα, την πε ρί-

ο δο του Με σαί ω να, ο νο μά στη κε Στα γοί, 

ε νώ για πρώ τη φο ρά με το ση με ρι νό της 

ό νο μα συ να ντά ται την πε ρί οδο της Τουρ-

κο κρα τί ας. Στην πό λη της Κα λα μπά κας 

δια τη ρού νται μέ χρι και τις  μέ ρες μας ση-

μα ντι κοί βυ ζα ντι νοί να οί, με σπου δαιό τε-

ρο το Να ό της Κοί μησης της Θε ο τό κου.

Δε θα πρέ πει στην πε ρι ή γη σή μας 

να πα ρα βλέ ψου με το γρα φι κό χω ριό Κα-

στράκι, κτι σμέ νο στη βά ση του ο ρει νού 

ό γκου, λί γο πριν ο ε πι σκέ πτης βρε θεί 

μπροστά στη με γα λο πρέ πεια των Με τε ώ-

ρων και στην α σύ γκρι τη ο μορ φιά και θέ α 

που προ σφέ ρει α πλό χε ρα η πε ριο χή.

Ι στο ρί α Με τε ώ ρων -
Γε ω λο γι κές Α να φο ρές
Το φαι νό με νο των γε ω λο γι κών βρά-

χων στην πε ριο χή της Θεσ σα λί ας δεν α να-

φέ ρε ται σε κα νέ να κε φά λαιο της ι στορί ας 

της Ελ λά δας του λά χι στον μέ χρι και τον 

9ο αιώ να μ.Χ. Α διευ κρί νι στο πα ραμέ νει, 

μέ χρι και τις  μέ ρες μας, για τί αυ τό το 

πα ρά ξε νο γε ω λο γι κό θαύ μα δεν ε πι ση-

μαί νε ται α πό τους αρ χαί ους ι στο ρι κούς 

και πε ρι η γη τές. Φαί νε ται πως οι βρά χοι 

μέ χρι του λά χι στον και τα Ρω μα ϊ κά χρό νια, 

πο λύ πι θα νόν να ή ταν ε νω μέ νοι με τα ξύ 

τους με χώ μα τα, άμ μο ή άλ λα υ λι κά, τα 

ο ποί α με ρα γδαί ες βρο χές, τε κτο νι κά 

ρήγ μα τα και άλ λες αι τί ες, συ μπα ρα σύρ-

θη καν προς τα κά τω και α πο γύ μνω σαν 

τους βρά χους. Η αιο λι κή διά βρω ση έ παι-

ξε το ρό λο της στα με τέ πει τα χρό νια μέ-

χρι σή με ρα, ο πό τε και ί σως δια μόρ φω-

σε τη ση μερινή ει κό να των Με τε ώ ρων. 

Ε δώ και χί λια πε ρί που χρό νια και συ γκεκρι-

μέ να α πό τον 9ο αιώ να, ο πό τε έ χου με και 

την αρ χι κή κα τοί κη ση των Με τε ώρων, 

εί χαν αρ χί σει να α σχο λού νται τό σο οι ι στο-

ρι κοί ό σο και οι γε ω λό γοι. Αυτό που α πο-

τέ λε σε κε ντρι κό θέ μα των ε ρευ νών, ή ταν 

η δια τύ πω ση μί ας ε μπε ριστα τω μέ νης θε ω-

ρί ας για τη δη μιουρ γί α των βρά χων.

Ο Γερ μα νός γε ω λό γος Αλ. Φί λιπ σον, 

στα τέ λη του 19ου αιώ να, δια τύ πω σε τη 

ση μα ντι κό τε ρη θε ω ρί α για τη δη μιουρ-
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γί α των Με τε ώ ρων, η ο ποί α έ μελ λε να 

ε πι κρα τή σει έ να ντι των υ πο λοί πων. Σύμ-

φωνα με τη θε ω ρί α του, πριν α πό ε κα-

τομ μύ ρια χρό νια, έ νας με γά λος πο τα μός 

που εί χε τις εκ βο λές του στην πε ριο χή, 

κα λυ πτό ταν α πό έ να στε νό και θα λάσ σιο 

τμή μα. Τα νε ρά του πο τα μού με τέ φε ραν 

στις εκ βο λές διά φο ρα υ λι κά, πέ τρες, 

άμμο, λά σπη, κρο κά λες και άλ λες ύ λες, 

με α πο τέ λε σμα να δη μιουρ γη θούν δελ-

τογε νείς κώ νοι. Με την πα ρέ λευ ση των 

αιώ νων, πριν α πό 25–30 ε κα τομ μύ ρια 

χρό νια, ό ταν στην Ευ ρώ πη συ νέ βη σαν 

ση μα ντι κές γε ω λο γι κές με τα βο λές, α νυ-

ψώ θηκε το κε ντρι κό τμή μα της ση με ρι-

νής Ελ λά δας, βυ θί στη κε η πε διά δα της 

Θεσ σαλί ας η ο ποί α α πο τέ λε σε αρ χι κά 

λί μνη, ε νώ αρ γό τε ρα σχη μα τί στη καν 

τα στε νά των Τε μπών, το α πα ραί τη το 

ά νοιγ μα προς τη Θά λασ σα, ώ στε τα νε-

ρά της λί μνης να χυ θούν σε αυ τή και να 

α πο κα λυ φθεί η ση με ρι νή πε διά δα της 

Θεσ σα λί ας. Κατά την τρι το γε νή πε ρί ο δο, 

α πο κό πη καν α πό την ο ρο σει ρά της ση-

με ρι νής Πίν δου οι συ μπα γείς βρά χοι και 

πα ράλ λη λα σχη μα τί στη κε η κοι λά δα του 

Πη νειού πο τα μού. Αυ τοί οι συ μπα γείς 

βρά χοι, ό φει λαν τη στε ρε ο ποί η σή τους 

στη διάλυ ση των α σβε στο λι θι κών πε τρω-

μά των, κα θώς και στη συ νε χή πί ε ση που 

α σκήθη κε ε πί ε κα το ντά δες-χι λιά δες έ τη 

α πό τα ψη λό τε ρα α πο λι θώ μα τα προς τα 

χα μη λό τε ρα. Με τη συ νε χή πί ε ση και διά-

βρω ση λοι πόν, τους α νέ μους, τη βρο χή, 

τα λοι πά φυ σι κά δια βρω τι κά φαι νόμε να 

και τις α κα τά παυ στες στο πέ ρα σμα των 

αιώ νων γε ω λο γι κές με τα βο λές, πή ραν τη 

ση με ρι νή τους μορ φή. Η θε ω ρί α του Αλ. 

Φί λιπ σον θε ω ρεί ται ο λο κλη ρωμέ νη διό τι 

ε ξη γεί με σα φή νεια το βο τσα λω τό χα ρα-

κτή ρα των βρά χων και των γύ ρω λό φων 

στην πε ριο χή των Με τε ώ ρων.

Υ πάρ χουν βέ βαια και άλ λες πα ρα-

πλήσιες α να φο ρές ε πι στη μό νων που κα-

θο ρί ζουν ό τι τα Με τέ ω ρα εί ναι δη μιουρ-

γή μα τα συ νε χών δια βρω τι κών ε νερ γειών, 

με αρ χή την ε πο χή του Μειό και νου. Επο-

χή που στη Γε ω λο γί α συ να ντά ται πριν 

α πό 23 έ ως 6,3 ε κα τομ μύ ρια χρό νια. Εί ναι 

κυ ρί ως μο λασ σι κά ι ζή μα τα. Α πο τε λού-

νται α πό κρο κα λο πα γή πε τρώ μα τα και 

ψαμ μί τες. Τα κρο κα λο πα γή πε τρώ μα τα 

σχη μα τί ζο νται σε πο τά μια ή α κτές, ό που 

η δρά ση του νε ρού λεί α νε την ε πι φά νειά 

τους, ε νώ οι ψαμ μί τες εί ναι πε τρώμα τα 

που τα νε ρά των πο τα μών ε να πο θέ τουν 

σε α βα θείς θά λασ σες. Το συ στα τικό υ λι-

κό των βρά χων α πο τε λεί ται α πό κρο κά-

λες, άμ μο, κόκ κι νο γρα νί τη, γκριζω πό 

σχι στό λι θο, κλα διά, κορ μούς δέ ντρων 

και πυ ρι τό λι θο. Ο α σβε στό λι θος, έ γι νε 

το συν δε τι κό υ λι κό ό λων των πα ρα πά νω 

υ λι κών, πράγ μα που δια σφα λί ζει τη στε-

ρε ό τη τα των βρά χων.

Ου σια στι κά, ό λες οι θε ω ρί ες συ γκλί-

νουν στο γε γο νός ό τι οι βρά χοι των Μετε-

ώ ρων, σχη μα τί στη καν α πό διά βρω ση 

και συσ σώ ρευ ση ι ζη μά των και λοι πών 

πετρω μά των στην πε ριο χή του ση με ρι-

νού κά μπου της Θεσ σα λί ας πριν α πό 20 

με 30 εκα τομ μύ ρια χρό νια.

Η έ κτα ση του συ μπα γούς αυ τού α πο-

θε τι κού υ λι κού, στους πρό πο δες των 

Καμ βου νί ων της Θεσ σα λί ας, ε κτεί νε ται 

πο λύ πέ ρα α πό τα Με τέ ω ρα και κα τα-

λαμ βά νει χώ ρο πολ λών τε τρα γω νι κών 

χι λιο μέ τρων. Συ γκε κρι μέ να, ε κτεί νε ται 

μέ χρι τη γέ φυ ρα Μουρ γκα νί ου-Ξη ρό κα-

μπου-Σκε πα ρί ου και α πό ε κεί μέ χρι τη 

Θε ό πετρα. Τα Με τέ ω ρα α πέ χουν μό λις 

εί κο σι χι λιό με τρα α πό την πρω τεύ ου σα 

του νομού Τρι κά λων. Η συ νο λι κή έ κτα σή 

τους εί ναι 3 χι λιό με τρα α πό νό το προς 

βορ ρά και 2 χι λιό με τρα α πό δύ ση προς 
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α να το λή. Το μέ σο ύ ψος των βρά χων φτά-

νει τα 300 μέ τρα! (Υ πάρ χουν βρά χοι α πό 

80 έ ως και 400 μέ τρα!).

Αρ χι κή κα τοί κη ση των Με τε ώ ρων
Ο νο μα σί α
Δεν εί ναι α πο λύ τως γνω στό, πό τε 

α κρι βώς κα τοι κή θη καν τα Με τέ ω ρα.

Σύμ φω να με τους βυ ζα ντι νο λό γους, 

οι πρώ τοι α σκη τές εί χαν κα τα φύ γει 

στην πε ριο χή στα τέ λη της πρώ της 

χι λιε τί ας (κα τά τον 9ο ή 10ο αιώ να). 

Αυ τοί χρη σι μοποιώ ντας σκα λω σιές που 

τις στή ρι ζαν σε δο κά ρια σφη νω μέ να σε 

τρύ πες μέ σα στους βρά χους, α ναρ ρι χή-

θη καν σε αυ τούς. Αρ γό τε ρα χρη σι μο-

ποί η σαν τις ανε μό σκα λες και το δί χτυ, 

μέ χρι που στις αρ χές του ει κο στού αιώ-

να λα ξεύ τηκαν οι πρώ τες σκά λες.

Ως πρώ τος α σκη τής α να φέ ρε ται ο 

Βαρ νά βας, ο ο ποί ος ί δρυ σε τη σκή τη 

του Αγί ου Πνεύ μα τος και κα τοί κη σε στα 

Με τέ ω ρα κα τά την πε ρί ο δο 950-970 

μ.Χ. Α κο λού θη σε η ί δρυ ση της σκή της 

της Με τα μορ φώ σε ως α πό τον Κρη τι κό 

μο να χό Αν δρόνι κο στις αρ χές του 1000 

μ.Χ., ε νώ το 1150 -1160 ι δρύ ε ται η σκή-

τη των Στα γών ή Δού πια νη.

Με τά α πό δια κό σια πε ρί που χρό νια, 

στα μέ σα πε ρί που του 14ου αιώ να (1340-

1350 μ.Χ.), ιδρύ ε ται η Ι. Μο νή Με τα μορ-

φώ σε ως του Σω τή ρος α πό τον ό σιο Α θα-

νά σιο, ο ο ποί ος έ δω σε στο με γά λο βρά χο 

«Πλα τύ Λί θο» το ό νο μα Με τέ ω ρο και α πό 

τό τε ό λοι οι βρά χοι φέ ρουν αυ τό το ό νο-

μα: Με τέ ω ρα! Ο ί διος ο νο μά στη κε ό σιος 

Α θα νά σιος ο Με τε ω ρί της!

Ι στο ρι κή Α να δρο μή
Ό πως προ α να φέ ρα με τα Με τέ ω ρα 

κα τοι κή θη καν για πρώ τη φο ρά τους δύ ο 

τε λευ ταί ους αιώ νες της πρώ της χι λιε τί ας. 

Με τά τον πρώ το α σκη τή Βαρ νά βα και 

τον Κρη τι κό μο να χό Αν δρό νι κο που 

κατοί κη σε και μό να σε στους βρά χους 

στις αρ χές του 1000 μ.Χ., ι δρύ ε ται το 

1150-1160 η σκήτη των Στα γών ή Δού-

πια νη. Με τον και ρό εί χαν αρ χί σει να συρ-

ρέ ουν α σκη τές στους βρά χους, να ζού ν 

σε μι κρά κελ λιά, τις ο νο μα ζό με νες «κέλ-

λες» και είχαν υ πο τυ πώ δη πα ρεκ κλή σια, 

τα ΄΄προ σευ χά δια΄΄ για την κα θη με ρι νή 

προ σευ χή. Το α πο τέ λε σμα της συ νε χούς 

συρ ρο ής ε λεύ θε ρων α σκη τών ή ταν να 

δη μιουρ γη θούν μι κρές κοι νό τη τες. Ό πως 

ή ταν φυ σι κό και α να με νό με νο η ζω ή τους 

ή ταν πο λύ δύ σκο λη, καθ΄ ό σον η δια μο νή 

τους στους βρά χους α παι τού σε ε πίμο νη 

ερ γα σί α. Με τον και ρό κα τα γρά φο νται 

σκή τες και σε άλ λες κοι λό τη τες. Αρχι κά, 

γύ ρω α πό το βρά χο της Δού πια νης ή σκή-

τη των Στα γών, του Α γί ου Πνεύ ματος και 
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του βρά χου της «Σουρ λω τής». Στις αρ χές 

του 12ου αιώ να εί χε πια συ γκροτη θεί στο 

χώ ρο των Με τε ώ ρων μι κρή α σκη τι κή 

πο λι τεί α με κέ ντρο λα τρεί ας το Να ό της 

Θε ο τό κου που α πο τε λού σε το «Κυ ρια κό» 

ή «Πρω τά το» και ο ο ποί ος σώ ζεται μέ χρι 

σή με ρα και βρί σκε ται νό τια του βρά χου 

της Δού πια νης. Η μι κρή αυτή πο λι τεί α 

α πο τέ λε σε ου σια στι κά και την πρώ τη 

υ πο τυ πώ δη ορ γά νω ση μί ας μο να στι κής 

κοι νω νί ας!

Στο μι κρό αυ τό να ΐ σκο συ νέρ ρε αν 

α πό τα α σκη τή ρειά τους για να τε λέ σουν 

την κοι νή λα τρεί α προς τον Θε ό, να συ ζη-

τή σουν για τα διά φο ρα προ βλή μα τα που 

τους α πα σχο λού σαν και να ζη τή σουν 

τη βο ή θεια των άλ λων α σκη τών, για να 

φέ ρουν σε πέ ρας δύ σκο λες ερ γα σί ες. Ο 

ε πι κε φα λής της σκή της της Δού πια νης 

ή σκή της των Στα γών έ φε ρε τον τί τλο 

του «Πρώ του» και «κα θη γου μέ νου» της 

Μονής της Θε ο τό κου της Δού πια νης.

Στα μέ σα του 14ου αιώ να α να πτύσ-

σει με γά λη δρά ση ο κα θη γού με νος της 

σκή της των Στα γών (Δού πια νης) ιε ρο μό-

να χος Νεί λος, ο ο ποί ος εί ναι ι δρυ τής και 

κτήτο ρας της Ι. Μο νής Α να λή ψε ως (σή με-

ρα Ι. Μ. Υ πα πα ντής) με πο λύ ση μα ντι κές 

τοιχο γρα φί ες. Με δι κή του πρω το βου λί α 

και ε νέρ γειες η σκή τη α πο κτά προ νό μια 

και κα τορ θώ νει να κτί σει στα γύ ρω σπή-

λαια τέσ σε ρεις να ούς.

Την ί δια χρο νι κή πε ρί ο δο και ενώ η 

σκή τη α πο σπά στη κε α πό την ε πι σκο πή 

των Στα γών ή Δού πια νης, εμ φα νί ζε ται 

στο χώ ρο ο ό σιος Α θα νά σιος ο Με τε-

ω ρί της, ο ο ποίος τη χρο νι κή πε ρί ο δο 

1340-1350 μ.Χ. ι δρύ ει τη Μο νή Με τα-

μορ φώ σε ως του Σω τή ρος, οργα νώ νει 

κοι νο βια κά τη μο να χι κή πο λι τεί α των 

Με τε ώ ρων και θέ τει κα νό νες.

Κα τό πιν και σε σύ ντο μο χρο νι κό διά στη-

μα ε κα τόν πε νή ντα χρό νων, την πε ρίο δο 

δη λα δή του 14ου και μέ χρι τα μέ σα 15ου 

αιώ να έ χου με τη δη μιουρ γί α πολ λών ιε ρών 

μο νών και τα Με τέ ω ρα γνω ρί ζουν πε ρί ο-

δο με γά λης ακ μής. Ο α ριθ μός των Μο να-

στη ριών φτά νει τό τε τα 24. Στα τέ λη του 

15ου αιώ να η μο να στι κή ζω ή πα ρου σιά ζει 

κάμ ψη, αλ λά τον ε πό με νο αιώ να και μέ σα 

στην πε ρί ο δο της Τουρ κο κρα τί ας, α να και νί-

ζο νται τα πε ρισ σό τε ρα μο να στή ρια και τα 

Με τέ ω ρα γνω ρί ζουν με γά λη ακ μή.

Η συμ βο λή στην παι δεί α!
Η συμ βου λή των Μο νών στο θέ μα της 

παι δεί ας υ πήρ ξε ση μα ντι κό τα τη.

Ί δρυ σαν σχο λεί α για να σω θεί η Ελ-

ληνι κή γλώσ σα και μα ζί και η Ορ θό δο ξη 

πί στη. Για το σκο πό αυ τό στα μέ σα του 

16ου αιώ να εί χε συ γκρο τη θεί η Σω κρά-

τους Α κα δη μί α εν Με τε ώ ρων.
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Ο λό γιος Ε πί σκο πος Στα γών Πα ΐ σιος 

ο Κλει νο βί της (1784-1808) δώ ρι σε δια 

δια θή κης την πλού σια βι βλιο θή κη του, 

στην Ιερά Μο νή Α γί ου Στε φά νου.

Το 1818, προ σφέ ρο νται δύ ο χι λιά δες 

γρό σια στην Ιε ρά Μο νή Α γί ου Στε φά νου, 

ποσό ση μα ντι κό τα το για την ε πο χή ε κεί-

νη α πό την Ε πι σκο πή των Στα γών.

Στο Σχο λεί ο της Ιε ράς Μο νής του 

Α γίου Στε φά νου, φοί τη σε με τα ξύ των 

άλ λων και ο λό γιος Ιε ράρ χης και μέ γας 

ευεργέ της του Γέ νους Δω ρό θε ος ο Σχο-

λά ριος (1812-1889). Αρ γό τε ρα ί δρυ σε 

στα Τρί κα λα τη Δω ρό θειο Σχο λή.

Το εν δια φέ ρον τους για την παι δεί α 

εί ναι ε ντυ πω σια κό. Το 1845 οι Η γού με νοι 

των Μο νών: Βαρ λα άμ, Με τε ώ ρου και Α γί ου 

Στε φά νου συ νυ πο γρά φουν κοι νό γράμ μα 

με το ο ποί ο α να λαμ βά νουν να συ νεισφέ-

ρουν το χρό νο 500 γρό σια στα Σχο λεί α της 

Πό λης Τρίκ κης για μι σθούς Δα σκάλων.

Ο ο νο μα στός η γού με νος Κων στά-

ντιος της Μο νής Α γί ου Στε φά νου στα 

μέ σα του 19ου αιώ να ί δρυ σε την Κων-

στά ντιο Σχολή Κα λα μπά κας. Έ δω σε ε πί-

σης ση μα ντι κά χρη μα τι κά πο σά για την 

α νέ γερ ση Σχο λεί ων στα Τρί κα λα.

Κυ ρί ως, ό μως, μέ σα στα μο να στή-

ρια, με τη λα τρευ τι κή ζω ή δια τη ρή θη κε 

μα ζί με την Ορ θό δο ξη Πί στη μας και 

α νό θευ τη η ελ λη νι κή γλώσ σα, αυ τή που 

ε πέ τρε πε στους σκλα βω μέ νους να κα τα-

νο ούν το Ψαλ τή ρι και την Ο κτώ η χο και 

να δια τη ρούν σε α γω νι στι κή ε γρή γορ ση 

την ε θνι κή τους συ νεί δη ση και τον πό θο 

τους για την α πό κτη ση της λευ τε ριάς.

Με το πέ ρα σμα των χρό νων και κά τω 

από διά φο ρες δυ σκο λί ες, ό πως ε πι δρο μές 

λη στών, κα τα κτη τές, ο δή γη σαν πολ λές 

α πό τις ακ μά ζου σες Μο νές στην ε γκα τά λει-

ψη και κα τα στρο φή (πε ρί ο δος παρακ μής 

με τά το 17ο αιώ να). Κα τά τη γερ μα νι κή 

κα το χή (1941-1944) οι φθο ρές που υ πέ-

στησαν τα Με τέ ω ρα εί ναι ση μα ντι κές. 

Σή με ρα, με τά α πό πλή θος α σκη τα ρειών 

και από τις 24 Μο νές, σώ ζο νται και δια-

τη ρού νται μό νο έ ξι μο να στή ρια!

Τα εί κο σι τέσ σε ρα μο να στή ρια! 
Μέ χρι και το 1500 μ.Χ ι δρύ θη καν στους 

βρά χους των Με τε ώ ρων 24 μο να στή ρια. 

Εί ναι ά γνω στο πό τε και με ποια σει ρά 

ε γκα τα λεί φθη καν τα πε ρισ σό τε ρα, ό πως 

και οι συ γκε κρι μέ νοι λό γοι που ο δή γη σαν 

τους μο να χούς στην α πο μά κρυν ση α πό 

τις Μο νές. Σή με ρα, ό πως προ εί πα με δια τη-

ρού νται έ ξι Μο νές, ε νώ α πό τις υ πό λοιπες 

και τα α σκη τα ρειά, το μό νο που έ χει α πο-

μεί νει εί ναι ε ρεί πια, ο ρα τά πά νω στους 

ο ρει νούς και α πό κρη μνους βρά χους. Οι 

24 Μο νές εί ναι οι πα ρα κά τω:

 Ι. Μο νή Α γί ου Πνεύ μα τος

 Ι. Μο νή Α γί ου Μό δε στου

 Ι. Μο νή Α γί ου Ιω άν νη Προ δρό μου

 Ι. Μο νή Α γί ου Γε ωρ γί ου Μαν δη λά

 Ι. Μο νή Α γί ου Δη μη τρί ου

 Ι. Μο νή Α γί ου Α ντω νί ου

 Ι. Μο νή Α γί ου Α θα να σί ου

 Ι. Μο νή Α γί ου Νι κο λά ου Μπό ντο βα

 Ι. Μο νή Α γί ου Νι κο λά ου Κο φι νά

 Ι. Μο νή Α γί ου Στε φά νου

 Ι. Μο νή Α γί ου Τριά δας

 Ι. Μο νή Α γί ου Μο νής

 Ι. Μο νή Α γί ων Α πο στό λων

 Ι. Μο νή Α γί ου Νι κο λά ου Α να παυ σά

 Ι. Μο νή Α γί ου Τα ξιαρ χών

 Ι. Μο νή Ά λυ σος του Α πο στό λου Πέ τρου

 Ι. Μο νή Βαρ λα άμ

 Ι. Μο νή Καλ λι στρά του

 Ι. Μο νή Με τα μόρ φω σης του Σω τή ρος

 Ι. Μο νή Πα ντο κρά το ρος

 Ι. Μο νή Πα να γί ας

 Ι. Μο νή Ρου σά νου
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 Ι. Μο νή Υ πα πα ντής

 Ι. Μο νή Υ ψη λο τέ ρας ή Καλ λι γρά φων

Α πό τα πα ρα πά νω μο να στή ρια, σή με-

ρα σώ ζο νται και λει τουρ γούν μό νο έ ξι:

 Ι. Μο νή Με τα μόρ φω σης του Σω τή ρος ή 

Με τε ώ ρου

 Ι. Μο νή Βαρ λα άμ

 Ι. Μο νή Α γί ου Στε φά νου

 Ι. Μο νή Α γί ου Νι κο λά ου Α να παυ σά

 Ι. Μο νή Ρου σά νου

 Ι. Μο νή Α γί ου Τριά δας

Ε πί σης, έ χουν συ ντη ρη θεί και α να-

στη λω θεί με τις προ σπά θειες της Εκ κλη-

σί ας, τη συν δρο μή του Κρά τους και της 

Ευ ρω πα ϊ κής Έ νω σης, οι Ιε ρές Μο νές του 

Α γί ου Νι κο λά ου Μπά ντο βα (Με τό χι της Ι. 

Μο νής Α γί ας Τριά δος) και της Υ πα πα ντής 

(Με τό χι της Ι. Μο νής Με τα μορ φώσε ως ή 

Με γά λου Με τε ώ ρου).

ΜΟ ΝΗ ΜΕ ΤΑ ΜΟΡ ΦΩ ΣΕ ΩΣ ΤΟΥ
ΣΩ ΤΗ ΡΑ ή ΜΕ ΓΑ ΛΟ ΜΕ ΤΕ Ω ΡΟ
Το με γα λύ τε ρο μο να στή ρι των Με τε-

ώρων εί ναι η Μο νή Με τα μορ φώ σε ως, το 

Με γά λο Με τέ ω ρο ή α πλά το Με τέ ω ρο.Η 

Μο νή βρί σκε ται κτι σμέ νη πά νω σε έ να 

βρά χο, στη δυ τι κή πλευ ρά των Με τε ώ-

ρων, σε ύψος του λά χι στον 400 μέ τρων. 

Στην κο ρυ φή του βρά χου δη μιουρ γεί ται 

έ να μι κρό πλά τω μα και αυ τός εί ναι ο 

λό γος που αρ χι κά του εί χαν δώ σει την 

ο νο μα σί α «πλα τύς λί θος». Αρ γό τε ρα ο 

βρά χος ο νο μά στη κε «Με τέ ω ρο» α πό 

τον Α θα νά σιο τον Με τε ω ρί τη, ο ο ποί ος 

ή ταν και ο πρώ τος κτή το ρας της Μο νής 

στα μέ σα του 14ου αιώ να. Ή ταν αυ τός 

που πρώ τος έ βα λε τα θε μέ λια του ορ γα-

νω μέ νου μο να χι κού βίου στην πε ριο χή 

των Με τε ώ ρων. Δεύ τε ρος κτή το ρας, 

ή ταν ο Ιω άν νης Ού ρε σης Πα λαιο λό γος 

μα θη τής και συ νε χι στής του έρ γου του 

Α θα να σί ου. Γό νος δε σποτι κής οι κο γέ-

νειας της Η πεί ρου, α πο φά σι σε να α φή-

σει τα ε γκό σμια και να α κολου θή σει τη 

δύ σκο λη ζω ή του μο να χού. Ο νο μά ζε ται 

Ιω ά σαφ. Ή ταν αυ τός που ακο λου θώ ντας 

έ να ευ ρύ κτη ρια κό πρό γραμ μα κα τόρ-

θω σε να δώ σει στη Μο νή αί γλη και να 

την κά νει ο νο μα στή. Το 1388, κτί ζει το 

Κα θο λι κό της Μο νής που α πο τε λεί το 

ιε ρό του νέ ου Κα θο λι κού που κτί στη κε 

το 16ο αιώ να.

Το 1393, οι Τούρ κοι κα τα κτούν τη 

Θεσ σαλί α. Ο Ιω ά σαφ ε γκα τα λεί πει τη 

Μο νή του Με τε ώ ρου και μα ζί με άλ λους  

μο να χούς με τα βαί νει για να συ νε χί σει το 

μο να χι σμό στο Ά γιον ό ρος. Πα ρα μέ νει 

για μι κρό χρο νι κό διά στη μα στη Μο νή 

Βα το πε δί ου. Γύ ρω στα 1401, ξα να γυ ρί-

ζει και παρα μέ νει μέ χρι το θά να τό του 

το 1423 μ.Χ.

Κα τά το 15ο αιώ να, ση μειώ θη καν α ξιο-

ση μεί ω τες δια μά χες με τα ξύ της Μο νής 

του Με γά λου Με τε ώ ρου και της σκή της 

των Στα γών σχε τι κά με την πρω το κα θε-

δρία στα Με τέ ω ρα. Στα τέ λη του 15ου 

αιώ να, πα ρα μέ νει ά γνω στη η α κρι βής 

η με ρο μηνί α, η Μο νή του Με τε ώ ρου α νε-

ξαρ τη το ποι ή θη κε. Στις αρ χές του 16ου 

αιώνα ε πι κυ ρώ θηκε η α νε ξαρ τη το ποί η ση 

α πό τον Πα τριάρ χη Ιε ρε μί α Α΄, ο ο ποί ος 

έ δει ξε με γάλο εν δια φέ ρον για τη Μο νή. 

Η Μο νή παίρ νει χα ρα κτή ρα αρ χη γι κό, 

βα σι λι κό και κυ ρί ως α νε ξάρ τη το.

Τρί τος κτή το ρας της Μο νής και σπου-

δαί ος η γού με νος εί ναι ο Συ με ών. Ε πί ημε-

ρών του κτί ζο νται το νέ ο με γά λο Κα θο-

λι κό, η Τρά πε ζα, νέ α κε λλιά, βο η θη τι κοί 

χώ ροι και πολ λές α πο θή κες. Μέ χρι και 

το 19ο αιώ να το μο να στή ρι γνω ρί ζει μα-

κρά πε ρί ο δο ακ μής. Α πο κτά τε ρά στιους 
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θη σαυ ρούς, α νε κτί μη τα εκ κλη σια στι κά 

κει μή λια, πλή θος σπά νιων χει ρο γρά φων, 

ει κό νες, κώ δι κες και γί νε ται ιδιο κτή της 

τε ρά στιων ε δα φι κών ε κτά σε ων α νά την 

Ελ λά δα. Με τά το 19ο αιώ να, κυρί ως λό-

γω της βα ριάς φο ρο λο γί ας που εί χαν 

ε πι βά λει οι Τούρ κοι, αλ λά και λό γω των 

συ χνών ε πι δρο μών που δε χό ταν α πό 

ο μά δες λη στών, πα ρήκ μα σε. Με τά το Β΄ 

πα γκό σμιο πό λε μο, άρ χι σε μί α έ ντο νη 

κι νη τι κό τη τα, ώ σπου ο μη τρο πο λίτης 

Τρίκ κης και Στα γών ε γκα θι στά μο να χούς 

και η ζω ή στο μο να στή ρι α να βιώνει.

Α θα νά σιος ο Με τε ω ρί της
Γεν νή θη κε το 1305 στην Υ πά τη της 

Φθιώ τι δας. Το “κο σμι κό”του ό νο μα ή ταν 

Ανδρό νι κος. Έ μει νε πο λύ μι κρός ορ φα-

νός, αλ λά εί ναι βέ βαιο ό τι ο κη δε μό νας 

του φρό ντι σε να μορ φω θεί, του λά χι στον 

κα τά το μέ τρο των δυ να το τή των του. Στα 

1318, σε η λι κί α 15 ε τών, αιχ μα λω τί στη κε 

και υ πη ρε τού σε τον Κα τα λα νό κυ βερ νήτη 

της Α θή νας. Κα τόρ θω σε να ε λευ θε ρω θεί 

και κα τέ φυ γε στη Θεσ σα λο νί κη, όπου 

έ ζη σε δύ ο χρό νια πριν α πο φα σί σει να 

μο νά σει. Ε κεί πα ρα κο λού θη σε μα θήμα τα 

αν θρω πι στι κών σπου δών και μυ ή θη κε 

στην ελ λη νι κή φι λο σο φί α. Α νή συ χο πνεύ-

μα ό πως ή ταν, με τέ βη στο Ά γιον ό ρος, 

αλ λά ε κεί δε τον δέ χτη καν για μο ναχό 

καθ΄ ό σον ή ταν μι κρός σε η λι κί α. Έ τσι, 

α πο φα σί ζει να με τα βεί στην πρω τεύ ου σα 

του Βυ ζα ντί ου την Κων στα ντι νού πο λη, 

ό που γνω ρί στη κε με αν θρώ πους των 

τε χνών και των γραμ μά των και με λό-

γιους πα τέ ρες που ό πως α πο δεί χτη κε 

ε πη ρέ α σαν την προ σω πι κό τη τά του και 

τη με τέ πει τα ε ξέ λι ξή του. Γνω ρί στηκε με 

τον στο χα στή Δα νι ήλ, τον Γρη γό ριο τον 

Σι ναί τη και τον Ι σί δω ρο που στη συ νέ-

χεια έ γι νε πα τριάρ χης. Αρ γό τε ρα, κα τοί-

κη σε στην Κρή τη. Το 1325, α πο φα σίζει 

να με τα βεί για δεύ τε ρη φο ρά στο Ά γιον 

Ό ρος και να α κο λου θή σει τον α σκητι κό 

βί ο. Έ μει νε στη σκή τη Μα γου λά που α νή-

κε στη Μο νή Ι βή ρων. Ε πει δή, ό μως, η 

πε ριο χή του Α γί ου Ό ρους, κα τά το 14ο 

αιώ να δε χό ταν πο λύ συ χνά ε πι δρο μές 

α πό Τούρ κους και πει ρα τές του Αι γαί-

ου πε λά γους, α πο φα σί ζει μα ζί με τον 

γέ ροντά του τον Γρη γό ριο να φύ γουν. 

Με τα βαί νουν στη Θεσ σα λο νί κη και α πό 

ε κεί στη Βέ ροια. Πνεύ μα τα α νή συ χα, 

δεν μπό ρε σαν να στε ριώ σουν σε κα μιά 

α πό τις δύ ο πό λεις. Τό τε, γνω ρί ζουν τον 

ε πί σκο πο Σερ βί ων, ο ο ποί ος τους υ πο-

δει κνύει τους βρά χους των Με τε ώ ρων 

για να ι κα νο ποι ή σουν την πνευ μα τι κή 

τους άσκη ση. Ε γκα θί στα νται αρ χι κά 

στους πρό πο δες ε νός μι κρού βρά χου 

και ο Α θανά σιος δη μιουρ γεί έ να μι κρό 

κτί σμα, το μι σό χω μέ νο στο βρά χο, ε νώ 
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το υ πό λοιπο προ στα τευό ταν με σκέ πα-

στρο α πό κε ρα μί δια. Αυ τό το κτί σμα 

α πο τε λεί και το α σκη τα ρειό του. Ε σω-

τε ρι κά α πο τε λεί ται α πό μί α μι κρή στο ά 

που στη ρί ζεται σε τέσ σε ρεις κί ο νες, έ να 

μι κρό χώ ρο για κα τοι κί α του Α γί ου, ε νώ 

στο βάθος υπήρχε έ νας άλ λος χώ ρος 

που χρη σί μευε για να ό. Σε κοί λω μα του 

βρά χου υ πάρ χει και το ο στε ο φυ λά κιο. 

Στα μέ σα πε ρί που του 14ου αιώ να, α φού 

κα τόρ θω σε ο Α θα νάσιος να α νέ βει στον 

“πλα τύ” λί θο, συ γκε ντρώ νει γύ ρω του 

αρ κε τούς μο ναχούς και ορ γα νώ νει το 

πρώ το κοι νό βιο των Με τε ώ ρων. Λέ γε ται 

ό τι πρώ τος είχε ο ρί σει και το Ά βα το για 

τις γυ ναί κες, του λά χι στον στο δι κό του 

κοι νό βιο, δεί χνο ντας με τον τρό πο αυ τό 

και τις ε πιρ ρο ές του α πό τη μο να στι κή 

του ζωή στο Ά γιον Ό ρος. Με τον και ρό, 

η φή μη του πή ρε με γά λες δια στά σεις και 

η μο ναχι κή ζω ή του Με τε ώ ρου, έ γι νε υ πό-

δειγ μα για τις υ πό λοι πες Μο νές και τα 

γειτο νι κά κοι νό βια. Α πε βί ω σε το 1382.

Το Κα θο λι κό της Μο νής
Έ χει κτι στεί στο μέ σο του Μο να στηρια-

κού συ γκρο τή μα τος και α πο τε λεί έ να 

α πό τα πλέ ον α ξιό λο γα Κα θο λι κά του 

Ελ λα δι κού χώ ρου. Πρό κει ται για έ να να ό 

α θω νι κού τύ που, τρί κογ χος σταυ ρο ειδής. 

Ο τύ πος αυ τός δη μιουρ γή θη κε για πρώ-

τη φο ρά στις εκ κλη σί ες του Α γί ου Ό ρους 

και ε πέ δρα σε δη μιουρ γι κά στις με τέ πει τα 

εκ κλη σια στι κές κα τα σκευές. Στα Με τέ ω-

ρα, ό πως θα α να γρα φεί και πα ρα κά τω, 

α θω νι κού τύ που Κα θο λι κά συ να ντά με 

στις Μο νές Βαρ λα άμ, Ρου σά νου και στη 

Μο νή του Α γί ου Στε φά νου.

Το Κα θο λι κό της Μο νής α πο τε λεί ται 

α πό δύ ο τμή μα τα. Το πιο πα λιό εί ναι το 

ιε ρό του και νούρ γιου που χρο νο λο γεί ται 

στα 1545. Ο Τρού λος, ο ο ποί ος εί ναι πολυ-

γω νι κός, φέ ρει μι κρούς κί ο νες, ε νώ τα πα-

ρά θυ ρά του πε ρι βάλ λο νται α πό πλί θι να 

πλαί σια, κά τι που συ νη θι ζό ταν και στην 

Κων στα ντι νού πο λη. Η τοι χο δομί α του 

να ού εί ναι κα νο νι κή. Φρο ντι σμέ νοι, πε λε-

κη μέ νοι λί θοι, χω ρι σμέ νοι αρ χι τε κτο νι κά 

α πό σει ρές πλίν θων, α νά πτυ ξη αρ μο νι κή 

των ε σω τε ρι κών χώρων, τρεις εί σο δοι 

που ξε περ νούν σε ύ ψος τα τρί α μέ τρα, 

κί ο νες που με τη βοή θεια των σφαι ρι-

κών τρι γώ νων κρα τούν τον Τρού λο, μας 

πα ρα πέ μπουν στο συμπέ ρα σμα, κά τι 

που μπο ρεί να δια πι στώ σει ο ι στο ρι κός 

και ο ε πι σκέ πτης, ό τι η κα τα σκευ ή του 

Κα θο λι κού πραγ μα το ποι ή θη κε με ι διαί-

τε ρη ε πι μέ λεια και φρο ντί δα. Υ πάρ χουν 

διά σπαρ τες κτη το ρι κές ε πι γρα φές που 

α να φέ ρουν ση μαντι κές πλη ρο φο ρί ες 

σχε τι κά με την α νοι κο δό μη ση του να ού. 

Φαί νε ται πως το 1388, ο Ιω ά σαφ, με γά λω-

σε το Κα θο λι κό που αρ χι κά εί χε κτί σει 

ο Α θα νά σιος. Πά ντως, η τοι χο γρά φη ση 

και η α γιο γρά φη ση του δεν πρέ πει να 

πραγ μα το ποι ή θη κε πα ρά μό νο ύ στε ρα 

α πό 100 χρό νια, πε ρί τα 1483.

Εν δια φέ ρου σες τοι χο γρα φί ες, εί ναι 

αυ τές των δύ ο Προ πα τό ρων και της 

Δευτέ ρας Πα ρου σί ας. Δεν εί ναι γνω στή 

η η με ρο μη νί α της κα τα σκευ ής τους, αν 

και ει κά ζε ται ό τι έ γι ναν πριν ο Ιω ά σαφ 

ε γκα τα λεί ψει τη Μο νή και με τα βεί στο 

Ά γιον Ό ρος. Υ πάρ χουν τοι χο γρα φί ες α ξιο-

ζή λευ τες ό πως αυ τές του Α γί ου Προδρό-

μου, της Θε ο τό κου βρε φο κρα τού σας, 

του Ευαγ γε λι σμού, των Αρ χαγ γέ λων, της 

Α΄ και της Ζ΄ Οι κου με νι κής Συ νό δου, των 

Α γί ων Στρα τιω τι κών, της Κοί μη σης της 

Θε ο τό κου, της Α νά λη ψης, της Πε ντη κο-

στής και φυ σι κά πολ λα πλές σκη νές α πό 

τη ζω ή του Χρι στού και της Πα να γί ας.

Τα ο νό μα τα των ζω γρά φων της Μο νής 

πα ρα μέ νουν ά γνω στα. Ό μως, στο σύ νο λό 
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τους τα έρ γα πα ρου σιά ζουν ση μα ντι κές 

ο μοιό τη τες με τοι χο γρα φί ες που κο σμούν 

εκ κλη σί ες της πό λης της Κα στο ριάς. Για 

αυ τό το λό γο οι ι στο ρι κοί έ χουν κα τα λή-

ξει στο συ μπέ ρα σμα, ό τι οι ζω γρά φοι 

κα τά γο νταν ή του λά χι στον ζού σαν στην 

πό λη της Κα στο ριάς και μά λι στα η ά πο ψη 

αυ τή εί ναι τό σο ι σχυ ρή, ώστε το ερ γα στή-

ριο που «πα ρή γα γε» αυ τές τις ει κό νες 

ο νο μά στη κε «Καστο ρια νό».

Βέ βαια υ πάρ χουν και έρ γα, που η τε-

χνο τρο πί α τους μας πα ρα πέ μπει στη λε-

γό με νη «Κρη τι κή» σχο λή. Αυ τά τα έρ γα 

βρί σκο νται κυ ρί ως στο χώ ρο του ιε ρού 

και δια κρί νο νται για τη λα μπρότη τά τους. 

Δη μιουρ γή θη καν, πριν το 1550 μ.Χ., ό ταν 

στην πε ριο χή κυ ριάρ χη σε η μεγά λη προ-

σω πι κό τη τα του Κρη τι κού ζω γρά φου 

Θε ο φά νη. Σε ο ρι σμέ να α πό τα έρ γα του 

α που σιά ζουν ο ρι σμέ να στοι χεί α, που σύμ-

φω να με τους ει δι κούς χα ρακτη ρί ζουν την 

τέ χνη του, αλ λά αυ τό α πο δί δε ται στο γε γο-

νός ό τι πλη σί α ζε στο τέ λος της ζω ής του 

και οι δυ να τό τη τές του μειώ νο νταν στα δια-

κά. Μά λι στα μί α ση μεί ω ση στον Τρού λο, 

στην ο ποί α φαί νε ται να δί νει ο δη γί ες για 

την κατα σκευ ή της σάρ κας του προ φή τη 

Δα νι ήλ, μας πεί θει ό τι εί χε βο η θούς, τους 

οποί ους συμ βού λευε και κα τη ύ θυ νε.

Τέ λος, το Κα θο λι κό ξε χω ρί ζει για το 

ξυ λό γλυ πτο τέ μπλο του. Η κα τα σκευ ή 

του χρο νο λο γεί ται το 1792 και πά νω του 

ενσω μα τώ θη καν πα λαιό τε ρες ξύ λι νες δη-

μιουρ γί ες. Έ χει τρεις ει σό δους. Η Ω ραί α 

Πύ λη και οι δι πλα νές (α ρι στε ρά και δε ξιά) 

πόρ τες (βη μό θυ ρα). Η Ω ραί α Πύ λη έ γι νε 

στα 1635 ό πως και το δε ξιό βη μό θυ ρο, 

ε νώ η α ρι στε ρή εί σο δος εί ναι προ γενέ στε-

ρη και χρο νο λο γεί ται στα 1600 μ.Χ.

Στα α ξιο ση μεί ω τα δη μιουρ γή μα τα 

του Κα θο λι κού συ γκα τα λέ γε ται και ο 

δεσπο τι κός θρό νος του 1617 μ.Χ.

Στη Μο νή του Με γά λου Με τε ώ ρου 

υ πάρχουν δύ ο Πα ρεκ κλή σια. Του Α γί ου 

Κων στα ντί νου και Ε λέ νης και του Α γί ου 

Προ δρό μου.

Το Πα ρεκ κλή σι του Α γί ου Κων στα-

ντίνου και Ε λέ νης κτί στη κε στα τέ λη του 

18ου αιώ να και συ γκε κρι μέ να το έ τος 

1789. Βρί σκε ται στη δυ τι κή πλευ ρά του 

βρά χου. Εί ναι έ νας μι κρός να ός, με τρού-

λο που στο σύ νο λό του προ σπα θεί να 

α ντι γρά ψει τον τρού λο του Κα θο λι κού, 

ε νώ ε σω τε ρι κά και ε ξω τε ρι κά δεν έ χει 

κα μιά α πο λύ τως δια κό σμη ση πα ρά μό νο 

το ξυ λό γλυ πτο τέ μπλο.

Το πα ρεκ κλή σι του Α γί ου Προ δρό-

μου. Βρί σκε ται στο α να το λι κό ση μεί ο 

του βρά χου και κτί στη κε στα τέ λη του 

15ου ή τις αρ χές του 16ου αιώ να. Την 

τε λι κή του μορ φή πή ρε το 18ο αιώ να. 

Ση μα ντι κή ει κό να εί ναι αυ τή του Χρι στού 

που βρί σκεται στο κέ ντρο του να ού. Αρ-

χι τε κτο νι κά δεν πα ρου σιά ζει ι διαί τε ρο 

εν διαφέ ρον. Α πο τε λεί ται α πό έ να χώ ρο, 

σχή μα τος ορ θο γω νί ου και η κο ρυ φή του 

σκεπά ζε ται α πό έ να χα μη λό θό λο.

Τα υ πό λοι πα κτή ρια της Μο νής
Ση μα ντι κό κτί σμα της Μο νής α πο τελεί 

η Τρά πε ζα. Εί ναι έ να με γά λο ορ θο γώ νιο 

κτή ριο, βρί σκε ται στην α να το λική πλευ ρά 

του βρά χου. Κα τα σκευά στη κε το 1557, 

α πό τον η γού με νο Συ με ών. Η Ε στί α ή το 

μα γει ρεί ο, εί ναι έ να α πλό κτί σμα, τε τρά-
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γω νο και βρί σκε ται δί πλα στην Τρά πε ζα. 

Σκε πά ζε ται με έ να τε ρά στιο θό λο, που 

στην κο ρυ φή του έ χει για καπνο δό χο 

κα τα σκευ ή που μοιά ζει με μι κρο γρα φί α 

τρού λου. Ε ντυ πω σια κός εί ναι ο Πύρ γος 

για το Βρι ζό νι, της κα τα σκευ ής για την 

α νά βα ση των μο να χών στο βρά χο και της 

με τα φο ράς των υ λι κών, ε νώ εν δια φέ ρον 

πα ρου σιά ζουν τα πα λιά κελ λιά των μο να-

χών. Ε ρει πω μέ νο κτί σμα εί ναι αυ τό του 

Νο σο κο μεί ου που είχε κτι στεί το 1572.

Τα Κει μή λια της Μο νής
Η συλ λο γή των κει μη λί ων της Μο νής 

εί ναι μί α α πό τις σπου δαιό τε ρες συλ λο γές 

έρ γων της εκ κλη σια στι κής τέ χνης και ι στο-

ρί ας. Η συλ λο γή ε κτί θε ται στην τρά πε ζα.

Α ξιό λο γα έρ γα εί ναι:

 Το μη νο λό γιο του 16ου αιώ να.

 Έ νας πα λαιο λό γειος ε πι τά φιος.

 Μί α πα λαιο λό γεια ει κό να του Αρ-

χάγ γε λου Μι χα ήλ.

 Ει κό νες του 16ου αιώ να με θέ μα-

τα: Μυ στι κός Δεί πνος, Ευαγ γε λι σμός, 

Γέν νη ση.

 Ει κό νες της Μα ρί ας της Πα λαιο λο-

γίνας και της ψη λά φη σης του Θω μά που 

χρο νο λο γού νται το έ τος 1372.

 Ει κό νες του 14ου αιώ να, ό πως αυ-

τές του δί πτυ χου Θε ο τό κου και Χρι στού, 

αλ λά και της Βά πτι σης.

 Χρυ σο κέ ντη τα κα λύμ μα τα, ε πι μά νι κα, 

ρά βδοι, περ γα μη νές, κώ δι κες, άμ φια, κ.ά.

ΜΟ ΝΗ ΤΟΥ ΒΑΡ ΛΑ ΑΜ
Εί ναι το δεύ τε ρο με γά λο μο να στή ρι 

των Με τε ώ ρων, κτι σμέ νο σε βρά χο 373 

μέ τρων α πέ να ντι α πό τη Μο νή του Με γά-

λου Με τε ώ ρου. Τα εν δια φέ ρο ντα μνη μεί α 

αρ χι τε κτο νι κής, οι σπά νιες τοι χο γραφί ες, τα 

ά για λεί ψα να που υ πάρ χουν στη Μο νή και 

τα σπου δαί α έρ γα εκ κλη σια στι κής τέ χνης, 

κά νουν τη Μο νή του Βαρ λα άμ, ως έ να α πό 

τα πλέ ον α ξιό λο γα μο να στη ρια κά σύ νο λα 

της Ελ λά δας. Ο πρώ τος κτή το ρας της Μο-

νής ή ταν ο μο να χός Βαρ λα άμ, ο ο ποί ος 

στα 1350 μ.Χ., έ κτι σε πά νω με ρι κά κελ λιά 

και έ να να ό στο ό νο μα των Τριών Ιε ραρ-

χών. Α να φέρε ται ό τι η α νά βα ση πραγ μα το-

ποι ή θη κε με σκα λω σιές που στη ρί χτη καν 

πάνω σε δο κά ρια στε ρε ω μέ να σε τρύ πες 

του βρά χου. Ή ταν σύγ χρο νος του Α γί ου 

Αθα να σί ου του Με τε ω ρί τη και ι στο ρι κές 

πλη ρο φο ρί ες α να φέ ρουν, ό τι τον βο ήθη σε 

να α ντι με τω πί σει ε πί θε ση λη στών. Με τά το 

θά να τό του, ο βρά χος δεν κα τοι κή θη κε για 

με γά λο χρο νι κό διά στη μα, για να αρ χί σει εκ 

νέ ου η α να βί ω ση της Μο νής το 16ο αιώ να 

και συ γκε κρι μέ να στα 1518 μ.Χ, α πό τους 

α δελ φούς μο να χούς Θε ο φά νη και Νε κτά-

ριο οι Α ψα ρά δες ή Α ψα ρά τες α πό τα Ιω άν-

νι να. Τα δύ ο α δέλ φια κα τά γο νταν α πό την 

οι κο γέ νεια των Α ψα ρά δων, η ο ποί α ή ταν 

γνω στή στην κοι νω νί α των Ιω αν νί νων α πό 

το 12ο αιώ να. Ε πέ λε ξαν το μο να χι κό βί ο 

σε νε α ρή ηλι κί α και έ γι ναν μο να χοί πε ρί 

τα 1495 μ.Χ. Αρ χι κά και για δέ κα πε ρί που 
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χρό νια, μό να σαν στο νη σί της λί μνης των 

Ιω αν νί νων, που την ε πο χή ε κεί νη ή ταν τό-

πος προ σέ λευ σης α να χω ρη τών α πό τη ζω ή 

και η συ χα στών. Αρ γό τε ρα, με τέ βη σαν στο 

Ά γιον Ό ρος και μό να σαν στην Ι. Μο νή του 

Διο νυ σί ου, κο ντά στον Πα τριάρ χη Νήφω να. 

Ξα να γύ ρι σαν στα Ιω άν νι να, στο νη σί της 

λί μνης και με τα βαί νουν τε λικά στα Με τέ ω-

ρα, ό που η Μο νή του Με γά λου Με τε ώ ρου, 

τους πα ρα χω ρεί για η συ χαστή ριο το Βρά χο 

του Προ δρό μου. Ε πτά ο λό κλη ρα χρό νια 

έ μει ναν σε ε κεί νο το βρά χο, για να με τα-

φερ θούν τε λι κά στο βρά χο του Βαρ λα άμ, 

ό που πά νω στα πα λιά χα λά σμα τα κτί ζουν 

το και νούρ γιο μο να στή ρι. Σε λί γα χρό νια 

και με τη συν δρο μή των δύ ο υ πο τα κτι κών 

τους, που έ φε ραν τα ο νό μα τα Βε νέ δι κτος 

και Πα χώμιος, κα τορ θώ νουν να 

α να συ γκρο τή σουν τη Μο νή. Α να-

και νί ζουν την εκ κλη σί α των Τριών 

Ιε ραρ χών, κτί ζουν το Να ό του Ιω-

άν νου του Προ δρό μου, δη μιουρ-

γούν κελ λιά, και νούρ για σκά λα, 

α πο θή κες και άλ λα κτή ρια. Στα 

χρό νια που α κο λου θούν, οι μο να-

χοί της Μο νής αυ ξά νο νται και φτά-

νουν τους 30. Για το λό γο αυ τό, το 

1542 α νή γει ραν το Κα θο λι κό των 

Α γί ων Πά ντων για να κα λύ πτει 

τις α νά γκες των μο να χών. Στις 17 

Μαΐου του 1544, πέ θα νε ο Θε ο-

φά νης και στις 7 Α πρι λί ου 1550 ο 

Νε κτά ριος. Με τά το θά να τό τους, 

το μο να στή ρι δεν πα ρήκ μα σε. 

Α ντί θε τα και με τη συν δρο μή κυ-

ρί ως των η γε μό νων της Βλα χί ας, 

δη μιουρ γή θη καν ό λες ε κεί νες 

οι υ πο δο μές, ώ στε να γνω ρί σει 

οι κο νο μι κή στα θε ρό τη τα. Έ χει 

κα τα γρα φεί, πως εί χε ορ γα νω θεί 

βι βλιο γρα φι κό ερ γα στή ριο, ό που 

ερ γά ζο νταν ει δι κευ μένοι καλ λι-

γρά φοι και γρα φείς, ερ γα στή ριο χτυ σο κε-

ντη τι κής, ε νώ δεν έ λει παν οι ε λαιώ νες, τα 

α μπέ λια, οι κή ποι, οι μύ λοι και ό λα ε κεί να 

που κα θι στούν ένα κοι νό βιο συ γκρο τη μέ νη 

κοι νω νί α. Το 1923 οι μο να χοί σκά λι σαν στο 

βρά χο 195 σκα λιά που μας ο δη γούν σή με-

ρα με α σφά λεια στην κο ρυ φή του βρά χου. 

Στη Μο νή θα δού με α κό μη την Τρά πε ζα 

(σή με ρα και Μου σεί ο), το Νο σο κο μεί ο, το 

μα γει ρεί ο και το γη ρο κο μεί ο.

 Έ να άλ λο κτί σμα που υ πάρ χει στη 

Μονή εί ναι το σκευο φυ λά κιο-Μου σεί ο 

που έ χει ε πι σκευα στεί τα τε λευ ταί α 

χρόνια. Υ πάρ χουν 290 α ξιό λο γα χει ρό-

γρα φα, εκ κλη σια στι κά κει μή λια, με τα βυ-

ζα ντινές φο ρη τές ει κό νες, χρυ σο κέ ντη τα 

άμ φια και ε ντυ πω σια κός εί ναι ο χρυ σοκέ-
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ντη τος ε πι τά φιος, σε πρά σι νο βε λού δο, 

έρ γο του 1609. Αρ κε τά και σπά νια εί ναι 

και τα πα λαί τυ πα της Μο νής.

Τα ση μα ντι κό τε ρα κτή ρια της Μο νής 

εί ναι το Κα θο λι κό των Α γί ων Πά ντων 

και η μι κρή εκ κλη σί α ( Πα ρεκ κλή σι) των 

Τριών Ιε ραρ χών.

Το Κα θο λι κό των Α γί ων Πά ντων
Ό πως προ α να φέρ θη κε, το 1542 μ.Χ. 

κτί στηκε το Κα θο λι κό των Α γί ων Πά ντων, 

για να κα λύ ψει κυ ρί ως τις α νά γκες μο-

να χισμού του αυ ξα νό με νου πλη θυ σμού 

της Μο νής. Η πρό χει ρη τοι χο δο μί α, που 

κατα μαρ τυ ρεί ται α πό α λά ξευ τες πέ τρες, 

το πα χύ κο νί α μα αλ λά κυ ρί ως η προ χειρό-

τη τα της κα τα σκευ ής των πα ρα θύ ρων και 

των πορ τών, ε πι βε βαιώ νει την ι στορι κή 

πλη ρο φο ρί α, ό τι η κα τα σκευ ή της Μο νής 

πραγ μα το ποι ή θη κε α πό τους κτήτο ρές 

της και ό χι α πό ε ξει δι κευ μέ νους ερ γά τες. 

Το Κα θο λι κό των Α γί ων Πάντων εί ναι έ νας 

να ός α θω νι κού τύ που, δη λα δή έ νας σταυ-

ρο ει δής να ός με τρούλο, στα πλά για φέ-

ρει κόγ χες και στα δυ τι κά το νάρ θη κα. Το 

1857 προ στέ θη κε ε ξωνάρ θη κας με κα μά-

ρα, ο ο ποί ος κα τα στρά φη κε το 1930 και 

δη μιουρ γή θη κε στη θέ ση του, έ να τε τρά-

γω νο κτί σμα και πά νω σε αυ τό ξε νώ νας. 

Η πρώ τη τοι χο γρά φη ση και δια κό σμη ση 

άρ χι σε στις 23 Ιου νί ου και τε λεί ω σε στις 

17 Ο κτω βρί ου του 1566. Ζωγρά φοι ή ταν 

ο ιε ρέ ας Γε ώρ γιος με τον α δελ φό του 

Φράγ γο Κο ντα ρή α πό τη Θήβα. Πριν α πό 

την τοι χο γρά φη ση αυ τή, υ πήρ χαν τοι χο-

γρα φί ες χω ρίς, ό μως, να είναι γνω στός ο 

ζω γρά φος που τις δη μιούρ γη σε. Α πό την 

τε χνο τρο πί α, υ πάρ χουν βέ βαιες εν δεί ξεις 

ό τι δη μιουρ γή θη καν το 1548 α πό τον 

Θη βαί ο Φράγ γο Κα τε λάνο. Α πό ε πι γρα-

φές που βρί σκο νται διά σπαρ τες στους 

τοί χους του να ού, λαμ βάνου με χρή σι μες 

πλη ρο φο ρί ες σχε τι κά με τις ε πι ζω γρα φή-

σεις του και τις τοι χο γρα φί ες. Έ τσι, εί ναι 

σί γου ρο ό τι το 1780, πραγ μα το ποιεί ται η 

πρώ τη ε πι ζωγρά φη ση, ε νώ οι τοι χο γρα φί-

ες του να ού α να και νί στη καν με έ ξο δα του 

ε πι σκόπου Στα γών Παρ θε νί ου το 1780 

και το 1782. Οι τοι χο γρα φί ες πα ρου σιά-

ζουν ι διαί τερο εν δια φέ ρον, κα θώς α πει-

κο νί ζουν ε κτός α πό ει κό νες του Ι η σού 

Χρι στού, της Πα να γί ας και των  Α γί ων, 

τον Ά γιο Σι σώ η με το σκε λε τό του Με γά-

λου Α λε ξάν δρου. Υ πάρχει μί α α πό λυ τη 

πα ρά στα ση της Δευ τέ ρας Πα ρου σί ας, 

ε νώ α ξιο ση μεί ω τη είναι και η σπά νια 

προ σέγ γι ση της Κοί μη σης της Θε ο τό κου 

με θέ μα τη φτε ρω τή ψυ χή της Μη τέ ρας 

του Χρι στού. Το Τέ μπλο του κυ ρί ως να ού 

εί ναι ξυ λό γλυ πτο και ε πι χρυ σω μέ νο με 

πα ρα στά σεις α πό το φυ σι κό και ζω ι κό 

βα σί λειο.

Ε κτός, ό μως, α πό τις σπου δαί ες τοι-

χογρα φί ες εν δια φέ ρον πα ρου σιά ζουν 

το ε πι χρυ σω μέ νο ξυ λό γλυ πτο τέ μπλο, 

οι δε σπο τι κές ει κό νες του Χρι στού και 

της Πα να γί ας, ο δε σπο τι κός θρό νος και η 

δί φυλ λη ξυ λό γλυ πτη πόρ τα της ει σό δου 

του Νάρ θη κα. Ο Η γου με νι κός Θρό νος 

και τα δύ ο α να λό για  που εί ναι στο λι σμέ-

να με ψη φί δες και έ χουν ε πά νω διάφο ρα 

σχέ δια α πό μάρ μα ρο και ε λε φα ντο στού, 

κα τα σκευά στη καν ε πί ε πι σκό που Στα-

γών Πα ϊ σί ου (1784-1808μ.Χ.) και η γου-

μέ νου της Μο νής Α να το λί ου, ό πως φαί νε-

ται από ε πι γρα φή που υ πάρ χει στο έ να 

α να λό γιο. Υ πάρ χουν α κό μη οι τά φοι των 

κτητό ρων Νε κτα ρί ου και Θε ο φά νη.

Το Πα ρεκ κλή σι των Τριών Ιε ραρ χών
Το πα ρεκ κλή σι των Τριών Ιε ραρ χών 

βρί σκε ται στο βο ρειο δυ τι κό ά κρο του βρά-

χου. Κτί στη κε στο 1627. Εί ναι μί α μι κρή 

εκ κλη σί α, με έ ναν ε σω τε ρι κό χώ ρο και δια-
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τη ρεί τοι χο γρα φί ες σε ά ρι στη κα τά στα ση. 

Α γιο γρά φος του πα ρεκ κλη σί ου, λο γί ζε ται 

ο Κα λα μπα κιώ της Ιε ρέ ας Ιω άν νης, ο ο ποί-

ος το 1637 ο λο κλή ρω σε την α γιο γρά φη ση 

του. Και ε δώ, οι πλη ροφο ρί ες σχε τι κά με 

την οι κο δό μη ση και τη συ ντή ρη ση λαμ-

βά νο νται α πό η με ρομη νί ες γραμ μέ νες ή 

σκα λι σμέ νες στους τοί χους. Η τε λευ ταί α 

α να καί νι ση του να ΐ σκου πραγ μα το ποι ή θη-

κε το 1627. Στη θέ ση του πα ρεκ κλη σί ου, 

αρ χι κά, εί χε κτι στεί ο πρώ τος να ός της 

Μο νής του Βαρ λα άμ κα τά το 14ο αιώ να. 

Αρ γό τε ρα, οι α δελφοί Νε κτά ριος και Θε ο-

φά νης, ό ταν α νέ βη καν στο βρά χο, βρή καν 

τα υ πο λείμ μα τα του να ού. Η σκέ ψη τους 

ή ταν να α νε γεί ρουν με γά λο να ό στη θέ-

ση ε κεί νη, αλλά λό γω της δια τα γής της 

Ο θω μα νι κής Αυ το κρα το ρί ας που υ πήρ χε 

ε κεί νη την ε πο χή και α φο ρού σε την κα-

τε δά φι ση ό λων των νέ ων χρι στια νι κών 

εκ κλη σιών και φο βού με νοι, έ κτι σαν έ να 

μι κρό να ό, που α πο τέ λε σε και το πρώ το 

κα θο λικό της Μο νής. Η δια κό σμη σή του, 

α πο τε λεί έ να ο λο κλη ρω μέ νο μου σεια κό 

σύ νολο α γιο γρα φί ας. Ο ζω γρά φος- α γιο-

γρά φος Ιω άν νης, ο νο μα στός και ε πι δέ ξιος 

καλ λι τέ χνης στην ε πο χή ε κεί νη και τα παι-

διά του, δια κο σμούν με θαυ μα στά έρ γα 

το να ό. Ξε χω ρί ζουν η κοί μη ση του ο σί ου 

Ε φραίμ, η κοί μη ση του Ιω άν νη του Χρυ σο-

στό μου, ε νώ θαυ μά σιες εί ναι και οι ο λό σω-

μες ει κό νες Α γί ων και οι απει κο νί σεις α πό 

σκη νές του Δω δε κά ορ του. Τέ λος, ο να ός 

εί ναι α γιο γρα φη μένος με 24 σκη νές του 

Α κά θι στου Ύ μνου.

Στο βρά χο της Μο νής του Βαρ λα άμ, 

υ πάρχουν και άλ λα κτή ρια, βο η θη τι κά για 

να κα λύ πτουν τις α νά γκες των μο να χών 

αλ λά και των ε πι σκε πτών. Σή με ρα βρί σκει 

κα νείς την Τρά πε ζα που εί ναι ουσια στι-

κά χώ ρος εκ θέ σε ως των κει μη λί ων της 

Μο νής, την Ε στί α, έ να πλή ρες οργα νω μέ-

νο μα γει ρεί ο με κα πνο δό χο που θυ μί ζει 

μάλ λον τρού λο εκ κλη σί ας, το Νο σο κο-

μεί ο, πι στή α ντι γρα φή του νο σο κο μεί ου 

της Μο νής του Με γά λου Με τε ώρου και 

βο η θη τι κούς χώ ρους, α πο θή κες, ε νώ 

ε πι βλη τι κός εί ναι ο Πύρ γος με το βρι ζό νι, 

ο ο ποί ος κα τα σκευά στη κε το 1536 και 

χρη σι μο ποιεί ται α κό μα και σήμε ρα για τη 

με τα φο ρά των βα ριών α πο σκευών.

Κει μή λια
Στη Μο νή φυ λάσ σο νται σπου δαί α 

κειμή λια, α νε κτί μη της α ξί ας, ό πως χει ρό-

γρα φα, κε ντή μα τα, ει κό νες, ξυ λό γλυ πτα, 

άμ φια και λοι πά εκ κλη σια στι κά α ντι κεί-

με να. Ξε χω ρί ζουν: Ο ε πι τά φιος που κα-

τα σκευά στη κε το 1609, ο δε σπο τι κός 

θρό νος με κο σμή μα τα α πό σι ντέ φι, το 

ευαγ γέ λιο του αυ το κρά το ρα Κων στα ντί-

νου του Πορ φυ ρο γέν νη του και η ει κό να 

της Θε ο τό κου βρε φο κρα τού σας (έρ γο 

του ζω γρά φου Εμ μα νου ήλ Τζά νε -1668).

ΜΟ ΝΗ ΤΟΥ Α ΓΙΟΥ ΣΤΕ ΦΑ ΝΟΥ
Το μο να στή ρι εί ναι κτι σμέ νο στο 

νότιο ά κρο των βρά χων των Με τε ώ ρων 

και κα τα λαμ βά νει έ κτα ση 7.500 τ. μέ τρα. 

Εί ναι α κρι βώς πά νω α πό την Κα λα μπά κα 

δί πλα α πό το λό φο Κου κου λά.

Ο βρά χος εί ναι ευ κο λο διά βα τος, χά ρη 

και σε μί α γέ φυ ρα ο κτώ μέ τρων και φαίνε-

ται ό τι κα τοι κή θη κε α πό μο να χούς αρ κε τά 

πιο νω ρίς α πό τους υ πό λοι πους βρά χους. 

Ι στο ρι κοί βε βαιώ νουν πως το έ τος 1192 

μ.Χ., ο βρά χος φι λο ξέ νη σε, ό πως άλ λω στε 

προ κύ πτει και α πό μί α μι κρή ε πι γρα φή 

στην εί σο δο της Μο νής, τον μο να χό Ιε ρε-

μί α. Ω στό σο, πρώ τος κτή το ρας της Μο νής 

εί ναι ο Αρ χι μαν δρί της όσιος Α ντώ νιος του 

ο ποί ου η δρά ση προσ διο ρί ζε ται στα τέ λη 

του 14ου και στις αρ χές του 15ου αιώ να. 

Κα τα γό ταν α πό την πα λιά και ο νο μα στή 
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οι κο γέ νεια των Κα ντα κου ζη νών. Δε θα πρέ-

πει να πα ρα λεί ψου με να α να φέ ρου με, πως 

σύμ φω να πάντα με την ι στο ρι κή έ ρευ να, 

ό τι μη τέ ρα του ή ταν η Μα ρί α, κό ρη του 

αυ το κρά τορα Ιω άν νη Κτ΄ Κα ντα κου ζη νού 

και πα τέ ρας του ο Σέρ βος Δε σπό της της 

Η πεί ρου Νι κη φό ρος ο Β΄.

Δεύ τε ρος κτή το ρας ή ταν ο Ιε ρο μό να-

χος ό σιος Φι λό θε ος α πό το χω ριό Σθλά ται-

να ή Σκλά ται να (ση με ρι νό χω ριό Ρί ζω μα, 

του Δή μου Πα ρα λη θαί ων), στα μέ σα του 

16ου αιώ να. Στα 1545, ο όσιος Φι λό θε ος 

α να καί νι σε ή για άλ λους ι στο ρι κούς ξανα-

έ κτι σε το μι κρό Να ό του Α γί ου Στε φά νου. 

Την ί δια χρο νιά ο Πα τριάρ χης Ιερε μί ας ο 

Α΄, ο ρί ζει τη Μο νή ως Πα τριαρ χι κή και 

έ τσι α νε ξαρ τη το ποιεί ται από την ε πι σκο πή 

των Στα γών. Το Προ νό μιο αυ τό, δί νει αί γλη 

στη Μο νή και δια τηρεί ται μέ χρι και το 

έ τος 1743. Το 17ο αιώ να, σε χει ρό γρα φα, 

πα ρα τη ρεί ται ό τι η Μονή μνη μο νεύ ε ται 

ως Μο νή του Α γί ου Στε φά νου και Χα ρα λά-

μπους, κά τι που α ποδει κνύ ει πως η Μο νή 

εί χε ο ρί σει ως προ στά τη της και τον Ά γιο 

Χα ρά λα μπο. Τους δύ ο ε πό με νους αιώ νες 

κτί ζο νται διά φο ρα κτή ρια, βο η θη τι κοί χώ-

ροι και το 1798, α νε γεί ρε ται το κα θο λι κό 

του Α γί ου Χα ρα λά μπους.

Το 1888 η Μο νή εί χε 31 μο να χούς, 

ε νώ το 1960 εί χε ε ρη μώ σει.

Α πό το 1961, η Μο νή με τα τρά πη κε σε 

γυ ναι κεί ο μο να στή ρι και σή με ρα βρί σκε-

ται σε αν θη ρή κα τά στα ση. Οι μο να χές σε 

ι διαί τε ρα α ντί ξο ες συν θή κες, ορ γά νω σαν 

τη Μο νή και τη βελ τί ω σαν οι κο δο μι κά. 

Τη ρούν το κοι νο βια κό σύ στη μα και το δια-

τε ταγ μέ νο Ορ θό δο ξο μο να χι κό Τυ πι κό.

Τα τε λευ ταί α χρό νια ο να ός α γιο-

γρα φεί ται α πό τον α γιο γρά φο Βλά σιο 

Τσο τσώ νη, α κο λου θώ ντας τα πρό τυ πα 

των άλ λων Α γιο με τε ω ρί τι κων κα θο λι-

κών και των πα ρα δό σε ων.
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Το Κα θο λι κό του
Α γί ου Χα ρα λάμπους
Α να φέ ρε ται ως το νεό τε ρο κα θο λι κό 

των Με τε ώ ρων. Κτί στη κε ε πί η γου μένου Αμ-

βρο σί ου. Εί ναι έ νας με γά λος τε τρακιό νιος 

σταυ ρο ει δής να ός που το συ νο λι κό μή κος 

του ξε περ νά τα 20 μέ τρα. Χαρα κτη ρι στι κό 

του να ού εί ναι οι 3 ρα δι νοί και ψη λό λι γνοι 

τρού λοι. Εί ναι λιθό κτι στος με πέ τρες που 

κα τα λα βαί νει κα νείς πως έ χουν πε λε κη θεί 

με ε πι δεξιό τη τα. Πολ λά πα ρά θυ ρα, ε πι τρέ-

πουν στο να ό να εί ναι ι διαί τε ρα φω τει νός 

και να το νί ζο νται οι λι τές τοι χο γρα φί ες και 

α γιο γρα φί ες του. Θαυ μα στά έργα του να ού 

α πο τε λούν τα προ σκυ νη τά ρια, το κι βώ τιο 

της Α γί ας Τρα πέ ζης και το τέ μπλο που χρο-

νο λο γεί ται γύ ρω στα 1900 μ.Χ. Το 1857, ο 

Κα λα μπα κιώ της η γού με νος Κων στα ντί νος 

α νή γει ρε την Τρά πε ζα του να ού.

Η κά ρα του Α γί ου Χα ρα λά μπους φυ-

λάσ σε ται στο μο να στή ρι α πό το 1398, 

ό ταν τη δώ ρι σε ο η γε μό νας της Βλα χί ας 

Βλα τι σλά βος.

Ο Να ός του Α γί ου Στε φά νου
Ο να ός εί ναι ξυ λό στε γη μο νό κλι τη Βα-

σι λι κή με ε σω νάρ θη κα που χω ρί ζε ται α πό 

τον κυ ρί ως να ό με τρί βη λο ά νοιγ μα.

Ο να ός α γιο γρα φή θη κε στα 1545 ε πί 

η γου μέ νου Μη τρο φά νη. Ο ό σιος Φι λό-

θε ος έ κτι σε κελ λιά για τους μο να χούς, 

ε φοδί α σε το μο να στή ρι με εκ κλη σια στι κά 

σκεύ η και χει ρό γρα φα και ε πέ βα λε τον 

κοι νο βια κό τρό πο ζω ής στο μο να στή ρι. 

Στο νάρ θη κα α ρι στε ρά και δε ξιά α πό την 

εί σο δο ει κο νί ζο νται με θε ϊ κή γα λή νη οι 

ό σιοι κτή το ρες της Μο νής, Ιερο μό να χοι 

Α ντώ νιος και Φι λό θε ος, με τι μη τι κή φρου-

ρά στο πλά ι τους τον Γα βρι ήλ και Μι χα ήλ. 

Υ πάρ χει η α πει κό νι ση των 24 οί κων των 

Χαι ρε τι σμών της Θε ο τόκου. Πά νω α πό 

την εί σο δο υ πάρ χει μί α ε πι γρα φή που 

μας πλη ρο φο ρεί για την τοι χο γρά φη ση 

του να ού χω ρίς να μας δί νει χρο νο λο γί α. 

Σύμ φω να με την ε πι γρα φή αυ τή ο Να ός 

του Α γί ου Στε φά νου ζω γρα φί στη κε με τη 

συν δρο μή του η γουμέ νου Μη τρο φά νη 

και του μο να χού Γρη γο ρί ου και ό τι ζω γρά-

φος ή ταν ο ιε ρέ ας Νι κό λα ος και Κα στρήν-

σιος α πό την πό λη των Στα γών.

Στο Ιε ρό υ πάρ χει η Πλα τυ τέ ρα των 

Ουρα νών στην κόγ χη ως προ στά τι δα των 

Χρι στια νών και του κό σμου ό λου, η Θεί α 

Με τά λη ψη, οι μορ φές με γά λων Ιε ραρ-

χών. Οι τοι χο γρα φί ες εί ναι κα λά κα θα ρι-

σμένες και συ ντη ρη μέ νες σή με ρα, ό πως 

και στα άλ λα κτί σμα τα της Μο νής.

Α ξιο ση μεί ω τα έρ γο α πο τε λεί το ξυ-

λό γλυ πτο τέ μπλο που χρο νο λογεί ται 

στα μέ σα του 17ου αιώ να. Ει δι κό τε ρα, 

α να γρά φε ται ό τι τε λεί ω σε το 1814 από 

Με τσο βί τες τε χνί τες.
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Πε ρι λαμ βά νει θέ μα τα α πό το φυ τι κό 

και ζω ι κό βα σί λειο, συν θέ σεις που α ναφέ-

ρο νται στο Μυ στι κό Δεί πνο, τον Ά γιο 

Δη μή τριο, τον Πρω το μάρ τυ ρα Στέ φα νο, 

τον Ά γιο Γε ώρ γιο.

Στον Ε ξω νάρ θη κα ε ξω τε ρι κά υ πάρ-

χουν 3 ε πι γρα φές. Η πρώ τη δε ξιά α να φέ-

ρε ται στην α νέ γερ ση α πό τον Πα ΐ σιο, ε πί-

σκο πο Στα γών. Η δεύ τε ρη α να φέ ρε ται σε 

μί α προ σευ χή του ε πι σκό που Στα γών. Η 

τρί τη α να φέ ρε ται στην ί δρυ ση του να ού 

και κά νει λό γο για τους πρω τερ γά τες του 

έρ γου. Στο κέ ντρο του να ού ει κο νί ζε ται 

ο δι κέ φα λος α ε τός, σκα λι σμένος μέ σα σε 

κύ κλο, αιώ νιο σύμ βο λο της Βυ ζα ντι νής 

Αυ το κρα το ρί ας.

Λοι ποί χώ ροι
Η τρά πε ζα, εί ναι έ να μι κρό κτί σμα και 

κα λύ πτε ται α πό δύ ο χα μη λούς θό λους.

Η Ε στί α, κα λύ πτε ται με έ να θό λο στη 

μέ ση του ο ποί ου κα τα σκευά στη κε μί α 

ο πή, ως δί ο δο για την έ ξο δο του κα πνού, 

ε νώ στην υ πό λοι πη αυ λή α πλώ νο νται τα 

κελ λιά των μο να χών, η αί θου σα υ πο-

δοχής και α πο θή κες.

Κει μή λια 
Στην Τρά πε ζα και σε συ γκε κρι μέ νο χώ-

ρο, ε κτί θε νται κυ ρί ως ει κό νες της με τα βυ-

ζα ντι νής πε ριό δου. Η α πο κα θή λωση του 

ζω γρά φου Εμ μα νου ήλ Τζά ντε, έ να τρί πτυ-

χο με δέ η ση, η Πα να γί α η γλυ κοφι λού σα, 

εί ναι ο ρι σμέ νες α πό τις ει κό νες με α πα ρά-

μιλ λη ο μορ φιά και α νε κτί μη τη α ξί α. Ε κτός 

α πό τα άμ φια βυ ζα ντι νής ε πο χής, υ πάρ χει 

και έ να Ευαγ γέλιο του 12ου αιώ να.

Το 1991, έ γι νε α να πα λαί ω ση της 

Μο νής και η α να διορ γά νω ση του νέ ου 

Σκευο φυ λα κί ου για τη διά σω ση και α νά-

δει ξη του μνη μεια κού πλού του.

Η με λέ τη και η κα τα σκευ ή του νέ ου 

Σκευο φυ λα κί ου έ γι νε υ πό την ε πί βλε ψη 

του αρ χι τέ κτο να Σω τη ρί ου Τζή μα.

Στο Σκευο φυ λά κιο υ πάρ χει έ νας τε ρά-

στιος μνη μεια κός θη σαυ ρός.

Υ πάρ χουν σπου δαιό τα τα πα λαί τυ πα 

τα ο ποί α εί ναι τα έρ γα του Α ρι στο τέ λη, 

τυ πω μέ να το 1498. Ε κεί φυ λάσ σο νται τα 

λεξι κά του Σου ΐ δα και το λε ξι κό του Βα ρί-

νου Φα βο ρί νου α πό το 14ο αιώ να.

Η κα τα γρα φή των πα λαι τύ πων έ γι νε 

από τις μο να χές. Κα τα γρά φη καν και συ-

ντη ρή θη καν συ νο λι κά 852 πα λαί τυ πα και 

κα τα νε μή θη καν σε κα τη γο ρί ες: Θε ο λο γι-

κά, φι λο λο γι κά, λο γο τε χνι κά, ι στο ρικά, 

φι λο σο φι κά, νο μι κά και σε πολ λές ε πιμέ-

ρους κα τη γο ρί ες.

Στο Σκευο φυ λά κιο δια τη ρού νται σε 

πο λύ κα λή κα τά στα ση ιε ρα τι κά άμ φια, 

ε πι τρα χή λια, ε πι γο νά τια και έ νας χρυσο-

κέ ντη τος ε πι τά φιος του έ τους 1857.
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Υ πάρ χουν α κό μη λει τουρ γι κά σκεύ η, 

Ά για Πο τή ρια, Ά για Αρ το φό ρια, Ά γιες 

Λόγ χες και Λα βί δες, βο η θη τι κά σκεύ η 

της Θεί ας Λει τουρ γί ας, ζώ νες και πόρ πες 

ιε ρα τι κές και κά ποιες λα ϊ κής τέχνης.

Χει ρό γρα φοι κώ δι κες, Ευαγ γέ λια, 

Σταυ ροί, Ε πι σκο πι κός Θρό νος 17ου 

αιώ να, Α να λό γιο 17ου  αιώ να, Σε ντού-

κια 17ου αιώνα.

Υ πάρ χουν α κό μη 154 χει ρό γρα φοι 

κώ δικες και α νά με σά τους 4 περ γα μη νές 

α πό τον 11ο έ ως το 19ο αιώ να.

Προ σφο ρά της Μο νής
Ση μα ντι κή εί ναι και η προ σφο ρά της 

Μο νής του Α γί ου Στε φά νου στα γράμ-

μα τα, τις τέ χνες και στον α γώ να για την 

απε λευ θέ ρω ση του Έ θνους. Έ κτι σε την 

Κων στά ντιο Δημ. Σχο λή Κα λα μπά κας και 

έ δω σε με γά λα χρη μα τι κά πο σά για την 

α νέ γερ ση σχο λεί ων στα Τρί κα λα.

Α πό το 1971, άρ χι σε να λει τουρ γεί Δη-

μοτι κό Σχο λεί ο-Οι κο τρο φεί ο Θη λέ ων με 

18 μα θή τριες. Η προ σφο ρά της Μο νής με 

τη φρο ντί δα της δα σκά λας μο να χής Θε ο-

γνώ στης Α μπε λα κιώ τη και της δα σκά λας 

μο να χής Θε ο στρά της, κα θώς ε πί σης και 

των άλ λων α δελ φών μο να χών του γυ ναικεί-

ου μο να στη ριού υ πήρ ξε ση μα ντι κή.

Οι μα θή τριες ή ταν κα τά το πλεί στον 

ορ φα νές, παι διά φτω χών και πο λύ τε κνων 

οι κο γε νειών. Λει τούρ γη σε μέ χρι το 1977 

και φοί τη σαν σε αυ τό πε ρί που 40 μα θή-

τριες. Οι μο να χές πέ ρα α πό τα μο να χικά 

και πνευ μα τι κά κα θή κο ντά τους, θε ώ ρη-

σαν και θε ω ρούν α να γκαί ο να ερ γα στούν 

και για την κοι νω νί α. Έ τσι, δια τε λούν σπου-

δαί ο κοι νω νι κό έρ γο, προ σφέρο ντας σε 

ορ φα νά του Νο μού Τρι κά λων στέ γη, τρο-

φή, μόρ φω ση, και πε ρί θαλ ψη.

Με προ σω πι κή ερ γα σί α, οι α δελ φές 

της Μο νής φρό ντι σαν και συ νε χί ζουν να 

φρο ντί ζουν για τη διά σω ση, συ ντή ρηση 

και α πο κα τά στα ση των α ντι κει μέ νων και 

κει μη λί ων που υ πάρ χουν στο μο ναστή ρι. 

Ι διαί τε ρο ζή λο και ε πι μέ λεια ε πι δει κνύ ουν 

στην καλ λιέρ γεια της Βυ ζα ντι νής μου σι-

κής και στη συ νέ χι ση της εκ κλη σια στι κής 

βυ ζα ντι νής παρά δο σης. Λει τουρ γούν: 

ερ γα στή ριο α γιο γρα φί ας, καλ λι γρα φί ας, 

δια κο σμη τικής, χει ρο γρά φων, χτυ σο κε ντη-

τι κής, ρα πτι κής, πα ρα σκευ ής θυ μιά μα τος, 

κε ριού και διά φο ρων ερ γό χει ρων.

ΜΟ ΝΗ ΤΗΣ Α ΓΙΑΣ ΤΡΙΑ ΔΑΣ
Βο ρειο δυ τι κά της Μο νής Α γί ου Στε-

φά νου εί ναι κτι σμέ νη η Μο νή της «Α γί ας 

Τριά δας». Εί ναι κτι σμέ νη σ΄έ να δυ σπρό σι το 

βρά χο, το πλά τω μα του ο ποί ου κατα λαμ-

βά νει έ κτα ση 5-6 στρεμ μά των. Η α νά βα ση 

πα λαιό τε ρα στη Μο νή γι νό ταν με δί χτυ 

και α νε μό σκα λες. Το 1925, ό μως, δη μιουρ-

γή θη κε έ να δύ σκο λο μεν μο νο πά τι, αλλά 

α πο λύ τως α να γκαί ο, έ τσι ώ στε ο ε πι σκέ-

πτης να κα τα λή γει σε μί α πρό σβαση με 140 

σκα λο πά τια και να ο δη γεί ται με α σφά λεια 

στην κο ρυ φή του βρά χου. Για τη με τα φο-

ρά των υ λι κών και των ε φο δί ων στη Μο νή, 

το 1970 κα τα σκευά στη κε και έ νας ε να έ ριος 

με τα φο ρέ ας (Βρι ζό νι). Α πό το 1942 μέ χρι 

το 1961, το μο να στή ρι έ μει νε έ ρη μο με α πο-

τέ λε σμα να χα θούν πολ λά α πό τα κει μή λια, 

τις ει κό νες και τα χει ρό γρα φά του. Το 1972 

το μο να στή ρι α να και νί στη κε.

Το μο να στή ρι σύμ φω να με τους ι στο ρι-

κούς ι δρύ θη κε α πό τον μο να χό Δο μέ τιο. 

Δεν υ πάρ χουν, ό μως, συ γκε κρι μέ νες πλη-

ρο φο ρί ες που να πι στο ποιούν αυ τή την 

ά πο ψη και αυ τή βα σί ζε ται κυ ρί ως στην 

πα ρά δο ση και στον προ φο ρι κό λό γο. Εί-

ναι, ό μως, βέ βαιο ό τι οι πρώ τοι ε ρη μί τες 

έ κτι σαν τα α σκη τα ρειά τους στις αρ χές του 

14ου αιώ να. Στις αρ χές του 5ου αιώ να στα 

α πο μει νά ρια κελ λιών, κτίστη κε η Μο νή, η 



Μετέωρα. Τόπος Συνάντησης Θεού και Ανθρώπων

Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Η  Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η 25

ο ποί α για άλ λους χρο νο λο γεί ται το έ τος 

1438 μ.Χ, ε νώ για άλ λους αρ κε τά χρό νια 

αρ γό τε ρα. Λέ γε ται ό τι για το κτί σι μο της 

Μο νής χρειά στη καν πά νω α πό 70 χρό νια! 

Στον ε ξω τε ρι κό τοί χο του να ού, υ πάρ χει 

μί α ε ντοι χι σμένη ε πι γρα φή, στην ο ποί α α να-

γρά φε ται το έ τος 1476. Για την η με ρο μη νί α 

αυ τή, οι ει δι κοί εκ φέ ρουν δύ ο α πό ψεις, λέ-

γο ντας πως εί τε δη λώ νει τον α κρι βή χρό νο 

α νέ γερ σης του να ού εί τε προσ διο ρί ζει την 

χρο νιά που ορ γα νώ θη κε ο μο να χικός βί ος 

στη Μο νή της Α γί ας Τριά δας.

Το μο να στή ρι έ χει δύ ο να ούς, το 

κα θολι κό και το πα ρεκ κλή σι του Προ-

δρό μου. Α πό τα υ πό λοι πα κτί σμα τα, 

εν δια φέρον πα ρου σιά ζουν, ο πύρ γος 

για το βρι ζό νι, τα κελ λιά και οι δε ξα με-

νές. Υ πάρ χουν α κό μη βο η θη τι κοί χώ ροι, 

τρά πε ζα και ε στί α.

Η Μο νή της Α γί ας Τριά δας κα τοι κείται 

α πό μο να χούς και α νή κει στη μη τρό πο-

λη Στα γών και Με τε ώ ρων με έ δρα την 

Κα λα μπά κα.

Το πα ρεκ κλή σι του Προ δρό μου
Ο μι κρός αυ τός να ός, κτί στη κε και 

α γιο γρα φή θη κε α πό τους μο να χούς Δα-

μα σκη νό, Ιω νά και Παρ θέ νιο το 1682. 

Ο λό κλη ρος ο να ός εί ναι λα ξευ μέ νος σε 

βρά χο, είναι κυ κλι κός με θό λο και το με-

γα λύ τε ρο μή κος του δεν ξε περ νά τα 4,50 

μέ τρα. Εσω τε ρι κά, οι τοί χοι κα λύ πτο νται 

εξ ο λο κλή ρου α πό τοι χο γρα φί ες και α γιο-

γρα φί ες, που χρο νο λο γού νται κα τά το 17ο 

αιώ να. Θε ω ρεί ται πως η ε σο χή στο βράχο 

που εί ναι λα ξευ μέ νο το Πα ρεκ κλή σι να 

ή ταν η συ χα στή ριο πρώ των α σκη τών.

Το Κα θο λι κό της Μο νής
Α νά λο γα με τα Κα θο λι κά των άλ λων 

Μο νών, το Κα θο λι κό της Μο νής της Α γί ας 

Τριά δας εί ναι μι κρό. Α πο τε λεί ται α πό τον 

κυ ρί ως να ό, το νάρ θη κα και το σκευοφυ-

λά κιο. Ο να ός εί ναι δι κί ο νος, σταυ ρο ει δής 

με τρού λο. Στο με γα λύ τε ρο μέρος του θυ-

μί ζει το Κα θο λι κό της Μο νής του Με γά λου 

Με τε ώ ρου, αλ λά ε δώ έ χουμε μι κρό τε ρες 

κα μά ρες και στο ε σω τε ρι κό δεν υ πάρ χει 

σα φής κλι μά κω ση και διάρ θρω ση των 

χώ ρων. Ε ντυ πω σια κός εί ναι ο πο λυ γω νι-

κός τρού λος, που πε ρι βάλλε ται α πό μί α 

ο δο ντω τή ται νί α α πό πλίν θους, ε νώ τα 

πα ρά θυ ρά του κα λύ πτονται πε ρι με τρι κά 

α πό πλίν θι να τό ξα. Το ί διο και η στέ γη, 

της ο ποί ας οι ά κρες έ χουν κυ μα το ει δή 

μορ φή. Ε σω τε ρι κά οι τοί χοι εί ναι κα τά-

γρα φοι και οι αγιο γρα φί ες προ δί δουν 

με α κρί βεια τη χρο νο λο γί α της γέν νη σής 

τους. Μί α ε πιγρα φή στην εί σο δο του να ού 

μας πλη ρο φο ρεί ό τι ο νάρ θη κας κτί στη κε 

το 1689 και τοι χο γρα φή θη κε τρί α χρό-

νια αρ γό τε ρα, το 1692, ε νώ μί α δεύ τε ρη 

ε πι γρα φή στον ί διο α κρι βώς ση μεί ο μας 

α πο κα λύ πτει ό τι η ο λο κλή ρω ση της τοι χο-

γρά φη σης έ γι νε το 1741, α πό τους ζω γρά-

φους Α ντώ νιο (Ιε ρέ ας) και τον α δελ φό του 

Νι κό λαο. Την ε πο χή ε κεί νη μη τρο πο λί της 

Στα γών ή ταν ο Θε ο φά νης, ε νώ η γού με νος 

της Μο νής ο Παρ θέ νιος.

Α πό την ε πε ξερ γα σί α των ε πι γρα φών, 

οι ι στο ρι κοί κα τέ λη ξαν στο συ μπέ ρα σμα, 

ό τι ο κυ ρί ως να ός κα τα σκευά στη κε το 

1476, ο νάρ θη κας ό πως προ α να φέρ θη κε 

το 1689, ε νώ το σκευο φυ λά κιο το 1689. 

Την ε πο χή ε κεί νη η Μο νή γνώ ρι σε και τη 

με γα λύτε ρη άν θι σή της.

Μί α α νορ θό γρα φη ε πι γρα φή “ΔΙΑ 

ΧΕΙ ΡΟΣ ΝΙ ΚΟ ΔΙ ΜΟΥ ΜΟ ΝΑ ΧΟΥ ΚΑΙ ΠΤΟ-

ΧΟΥ ΡΑΚΕΝ ΔΙ ΤΟΥ” που υ πάρ χει στο Κα-

θο λι κό, δη μιουρ γεί σύγ χυ ση, σχε τι κά με 

τον κα τα σκευα στή του Κα θο λι κού, αλ λά 

η ε πι στη μο νι κή έ ρευ να α πέ δει ξε ό τι τα 

γράμ μα τα εί ναι με τα γε νέ στε ρα του 15ου 

αιώ να. Έ τσι, θε ω ρεί ται πως το πιο πι θανό 
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να εί ναι ο Νι κό δη μος ο δη μιουρ γός του 

πα ρεκ κλη σί ου του Προ δρό μου. Ε ξάλλου, 

σύμ φω να με α να φο ρές πε ρι η γη τών και 

ι στο ρι κών η ε πι γρα φή αυ τή υ πήρ χε του-

λά χι στον το 1957 στο πα ρεκ κλή σι του 

Προ δρό μου. Για κά ποιο λό γο που δεν 

έχει α να φερ θεί μέ χρι σή με ρα, με τα φέρ-

θη κε η ε πι γρα φή στο Κα θο λι κό.

Κει μή λια
Δυ στυ χώς, το α να φε ρό με νο πλού σιο 

σκευο φυ λά κιο της Μο νής έ χει λε η λα τη-

θεί και η βι βλιο θή κη της Μο νής παρ΄ό-

λο που το μο να στή ρι ή ταν το πλέ ον 

δυ σπρό σι το πυρ πο λή θη κε στα χρό νια 

της κα το χής α πό τους Γερ μα νούς και 

Ι τα λούς. Κα τά την πε ρί ο δο της ε ρή μω σης 

του μο να στη ριού (1942-1961) χά θη καν 

πολ λά α πό τα κει μή λια, τις ει κό νες και 

τα χει ρό γρα φά του.

Α πό το 1942 μέ χρι το 1961, το μο-

να στή ρι έ μει νε έ ρη μο με α πο τέ λε σμα 

να χα θούν πολ λά α πό τα κει μή λια, τις 

ει κό νες και τα χει ρό γρα φά του. Οι 26 

ει κό νες που σώ θη καν με τα φέρ θη καν 

στη Μο νή Βαρ λα άμ.

Το 1909, ο Βυ ζα ντι νο λό γος Ν. Βέ ης 

α να κά λυ ψε 47 σπά νια χει ρό γρα φα σε μί α 

μι κρή κρύ πτη, που μα ζί με τα χει ρό γρα-

φα των Μο νών Ρου σά νου και Α να παυ σά 

φυ λάσ σονται στο σκευο φυ λά κιο της Μο-

νής Α γί ου Στε φά νου α πό το 1953.

Στο τέ μπλο υ πάρ χουν πολ λές πα λιές 

ει κό νες. Εν δια φέ ρον πα ρου σιά ζει η ει κό να 

της Πα να γιάς που έ γι νε το 1718 μ.Χ. και η ει-

κό να του Χρι στού που έ γι νε το 1662 μ.Χ.

Στον ε σω νάρ θη κα υ πάρ χουν τοι χο-

γραφί ες που έ γι ναν το 1692 ε πί μη τρο-

πο λί τη Στα γών Αρ σε νί ου και η γου μέ νου 

της Μο νής Ιω νά.

Τέ λος, α ξιό λο γη εί ναι η λα ο γρα φι κή 

συλ λο γή της Μο νής.
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Λοι ποί χώ ροι
Οι βο η θη τι κοί χώ ροι δεν πα ρου σιά-

ζουν ι διαί τε ρο εν δια φέ ρον. Υπάρ χει η 

τρά πε ζα, η αί θου σα υ πο δο χής των πι-

στών, κελ λιά, α πο θή κες και δε ξαμε νές.

ΜΟ ΝΗ ΤΟΥ ΡΟΥ ΣΑ ΝΟΥ Ή
ΑΡ ΣΑ ΝΟΥ
Νο τιο α να το λι κά του Με γά λου Με τε ώ-

ρου και α νά με σα στις Μο νές Βαρ λα άμ και 

Α γί α Τριά δα βρί σκε ται η Μο νή Ρου σά νου. 

Εί ναι κτι σμέ νη πά νω σε έ να α πο μονω μέ νο 

κα τα κό ρυ φο βρά χο. Ό λη η Μο νή εί ναι 

έ να τριώ ρο φο κτί σμα, που φαί νε ται να 

ι σορ ρο πεί πά νω στο στέ νω μα του βρά χου 

και να α πο τε λεί προ έ κτα σή του.

Η α νά βα ση στο μο να στή ρι μέ χρι το 

1897 γι νό ταν με α νε μό σκα λες. Αρ γό τε ρα 

δη μιουρ γή θη καν δύ ο ξύ λι νες γέ φυ ρες για 

να ε ξυ πη ρε τούν τους μο να χούς και τους 

ε πι σκέ πτες. Σή με ρα, η α νά βα ση κα θί στα-

ται α σφα λής, καθ’ό σον το 1930 με δω ρεά 

της Κα στρα κι νής Κας Δάφ νης Μπού κα 

κτί στη καν σκα λο πά τια και οι γέ φυ ρες α να-

κα τα σκευά στη καν με τσι μέ ντο.  Για την 

ο νο μα σί α της Μο νής δεν υ πάρ χουν ε ξα κρι-

βω μέ να στοι χεί α. Πι θα νό τα τα η ε πω νυ μί α 

να ο φεί λε ται στον πρώ το κτή το ρα του αρ-

χι κού να ού, που ει κά ζε ται ό τι κτί στη κε το 

14ο ή το 15ο αιώ να ή τον πρώ το α σκη τή. 

Εί ναι, ό μως, δί καιο να α να φέ ρου με, ό τι σύμ-

φω να με την ι στορι κή πα ρά δο ση, η Μο νή 

κα τοι κή θη κε το 1388 μ.Χ. α πό τους Ιε ρο μό-

να χους Νι κό δη μο και Βε νέ δι κτο. Κα τά 

τη διάρ κεια της Τουρ κο κρα τί ας, έλ λη νες 

κυ ρί ως α πό τις πε ριο χές της Κα λα μπά κας, 

των Τρι κά λων και της Καρ δί τσας, εκ με-

ταλ λευό μενοι τη θέ ση του μο να στη ριού 

βρή καν κα τα φύ γιο α πό τους διωγ μούς 

των Τούρ κων. Α κο λού θη σε μί α ε κτε τα μέ-

νη πε ρί ο δος πα ρακ μής για τη Μο νή, για 

να φτά σου με στο 16ο αιώ να.
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Την ε πο χή ε κεί νη η εκ κλη σί α της Μονής 

ή ταν α φιε ρω μέ νη στη Με τα μόρ φω ση 

του Σω τή ρος. Τα α δέλ φια Μά ξι μος και 

Ιω α σάφ α πό τα Γιάν νε να, α να και νί ζουν 

την εκ κλη σί α, ξα να κτί ζουν το μο να στή ρι, 

ορ γα νώ νουν το κοι νό βιο και ου σια στι κά 

α πο τε λούν τους πρώ τους α να γνω ρί σι-

μους ι στο ρι κά κτή το ρες της Μο νής. Α πό 

τη δια θή κη των δύ ο α δελ φών, μαθαί νου-

με ό τι η α να καί νι ση και η α νοι κο δό μη ση 

της Μο νής πραγ μα το ποι ή θηκε το έ τος 

1545, α φού έ λα βαν τη συ γκα τά θε ση του 

Μη τρο πο λί τη Λα ρί σης Βησ σα ρί ωνα και 

του η γου μέ νου της Μο νής του Με γά λου 

Με τε ώ ρου. Ί δρυ σαν α πο θή κες, κελλιά 

βο η θη τι κούς χώ ρους για τους μο να χούς 

και ξε νώ νες για τους ε πι σκέ πτες.

Στα μέ σα της δε κα ε τί ας του 1980, 

έ γι ναν ση μα ντι κές προ σπά θειες α να καί νι-

σης και α να στή λω σης της Μο νής με την 

ε πί βλε ψη της 7ης Ε φο ρεί ας Βυ ζα ντι νών 

Αρ χαιο τή των. Σή με ρα λει τουρ γεί ως 

γυ ναι κεί ο μονα στή ρι.

Ο να ός εί ναι α φιε ρω μέ νος στη Με-

ταμόρ φω ση του Σω τή ρος και μα ζί του 

και η μνή μη της Α γί ας Βαρ βά ρας στις 4 

Δε κεμβρί ου.

Η ση με ρι νή α δελ φό τη τα της Μο νής 

τηρεί το κοι νο βια κό σύ στη μα και το δια-

τε ταγ μέ νο Ορ θό δο ξο μο να χι κό Τυ πι κό.

Το τριώ ρο φο οι κο δό μη μα και το
Κα θολι κό
Ο λό κλη ρο η Μο νή εί ναι έ να συ νε χές 

οι κο δό μη μα. Το κτη ρια κό συ γκρό τη μα 

έ χει σχή μα μα κρό στε νο και α πο τε λεί ται 

α πό δύ ο τμή μα τα, ά νι σα διαρ ρυθ μι σμένα. 

Αρ χι κά και με τά την εί σο δο, υ πάρ χουν 

βο η θη τι κοί χώ ροι υ πο δο χής, το Κα θολι-

κό, ε νώ στο βά θος υ πάρ χει το ι σό γειο και 

οι ό ρο φοι με τα κελ λιά, το αρ χοντα ρί κι 

και τις α πο θή κες. Η κτί ση της Μο νής 
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πα ρου σιά ζει κε νά και αρ κε τές ατέ λειες 

και ελ λεί ψεις. Οι πέ τρες, οι πω ρό λι θοι 

και τα τού βλα που χρη σι μοποι ή θη καν 

για την κα τα σκευ ή της, δε σχη μα τί ζουν 

συ νε χείς και σω στές στρώσεις. Α κό μα 

και ο α πλός πε ρι η γη τής κα τα λα βαί νει 

ό τι το οι κο δό μη μα δη μιουργή θη κε α πό 

α νει δί κευ τους μο να χούς και τε χνί τες. 

Το Κα θο λι κό της Μο νής ανή κει στην 

κα τη γο ρί α α θω νι κών να ών. Εί ναι δη λα-

δή εκ κλη σί α δι κί ο νη σταυ ροει δής με 

ψη λό τρού λο, με θο λο σκέ πα στο νάρ θη-

κα και ε πί πε δο ξυ λό γλυ πτο τέμπλο. Ο 

τρού λος εί ναι πο λυ γω νι κός και εί ναι το 

ση μεί ο που ξε χω ρί ζει α πό το υ πό λοι πο 

οι κο δό μη μα, ώ στε να δεί χνει ό τι πρό-

κει ται για μο να στή ρι. Τα παρά θυ ρά του 

κα λύ πτο νται α πό τό ξα, ε νώ στις ακ μές 

του φέ ρει κτι στούς μι κρούς κί ο νες. Και 

στη Μο νή αυ τή, πολ λές πλη ρο φο ρί ες 

έρ χο νται α πό ε πι γρα φές που βρί σκο νται 

στους τοί χους. Έ τσι, δια πι στώ νου με ό τι η 

τοι χο γρά φη ση έ γι νε α πό τον η γού με νο 

Αρ σέ νιο και ό χι α πό τους κτή το ρες της 

Μο νής το 1560. Οι ζω γρά φοι και οι α γιο-

γρά φοι της Μο νής δεν εί ναι γνω στοί. Η 

ι στο ρι κή με λέ τη τους κα τα τάσ σει στην 

Κρη τι κή Σχο λή.

Α ξιό λο γες τοι χο γρα φί ες εί ναι η πα-

ρά στα ση της Δευ τέ ρας Πα ρουσί ας, οι 

τρεις άγ γε λοι με το ζυ γό της Δι καιο-

σύ νης, η ε τοι μα σί α του θρό νου, οι 

ει κό νες των Α πο στό λων και οι ο μά δες 

των δι καί ων και των α μαρ τω λών. Πο-

λύτι μες α γιο γρα φί ες εί ναι αυ τές των 

Α γί ων Δη μη τρί ου, Νέ στο ρα, Θε ο δώ-

ρου, Ιγνα τί ου, Α πο στό λου, Ια κώ βου 

και στο θό λο η μορ φή του Πα ντο κρά-

το ρα. Ε πί σης, επι βλη τι κή εί ναι η τοι χο-

γρα φί α της Κοί μη σης της Θε ο τό κου 

και οι σκη νές από τη ζω ή του Χρι στού 

και της Πα να γί ας.

ΜΟ ΝΗ Α ΓΙΟΥ ΝΙ ΚΟ ΛΑ ΟΥ Α ΝΑ ΠΑΥ ΣΑ
Πά νω σε έ να βρά χο 85 μέ τρων, στα 

βο ρειο α να το λι κά ό ρια της κοι νό τη τας Κα-

στρά κι και με τά το βρά χο της Δού πια νης, 

εί ναι κτι σμέ νο το μο να στή ρι του Α γί ου 

Νι κο λά ου του Α να παυ σά.

Τρι γύ ρω του ε πί σης βρί σκο νται τα ερει-

πω μέ να μο να στή ρια του Προ δρό μου, της 

Α γί ας Μο νής και του Πα ντο κρά τορα και το 

εκ κλη σά κι της Πα να γιάς της Δού πια νης.

Και σε τού το το βρά χο, δεν εί ναι 

α πο λύ τως βέ βαιο πό τε α κρι βώς ξε κί-

νη σε ο μο να χι σμός. Ε κτι μή σεις μας 

πα ρα πέ μπουν στο 14ο αιώ να. Ε πί σης, 

κά ποιες τοι χογρα φί ες στο πα ρεκ κλή σι 

του Α γί ου Α ντω νί ου, που βρί σκε ται 

μέ σα στο οι κο δόμη μα της Μο νής και 

α νά γο νται στο 14ο αιώ να, βε βαιώ νουν 

την κα τοί κη σή της, του λά χι στον την 

ε πο χή ε κεί νη. Δεν εί ναι ε πί σης γνω στό 

πως έ λα βε το ό νο μά του το μο να στή ρι. 

Το πιο πι θα νό να ο φεί λε ται στον πρώ το 

κτή το ρά του. Κά ποιες άλ λες, ό μως, α πό-

ψεις α να φέ ρουν, ό τι ο νο μά στη κε έ τσι 

για τί προ σφέ ρε ται για την α νά παυ ση 

της ψυ χής.

Το μο να στή ρι του Α γί ου Νι κο λά ου 

του Α να παυ σά κτί στη κε γύ ρω στα τε-

λευ ταία χρό νια του 15ου αιώ να. Τα ε πό-

με να χρό νια και για ά γνω στους λό γους 

ε ρη μώνε ται. Στις αρ χές του ε πό με νου 

αιώ να, με πρω το βου λί α του Έ ξαρ χου 

Στα γών Ιερο μό να χο Νι κά νο ρα και 

του Μη τρο πο λί τη Λά ρι σας Διο νυ σί ου 

α να και νί ζε ται και κτί ζε ται λί γο πριν το 

1510, ο Να ός του Α γί ου Νι κο λά ου. Οι 

ει κο νο γρα φή σεις, οι α γιο γρα φί ες και 

οι τοι χο γρα φί ες εί ναι δη μιουρ γή μα τα 

του Κρη τι κού Ζωγρά φου Θε ο φά νη 

Στρε λί τσα-Μπά θα, ο ο ποί ος εί χε ερ γα-

στεί και στο Ά γιον Όρος και ή ταν α πό 

τους πλέ ον ο νο μα στούς ζω γρά φους 
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της ε πο χής του. Αυ τές πραγμα το ποιού-

νται ε ντός του 1527. Χα ρα κτη ρί ζο νται 

α ρι στουρ γη μα τι κές και για το λό γο 

αυ τό το μο να στή ρι α πο τε λεί έ να μι κρό 

κό σμη μα της πε ριο χής των Μετε ώ ρων. 

Αυ τό που χα ρα κτη ρί ζει τις τοι χο γρα φί-

ες εί ναι η τε λειό τη τα στο σχε δια σμό 

και στη χρω μα τι κή α πό δο ση των μορ-

φών. Μά λι στα το 1960, η Αρ χαιο λο γική 

Υ πη ρε σί α (7η Ε φο ρί α Αρ χαιο τή των) 

ξε κί νη σε μί α ση μα ντι κή προ σπά θεια 

α ναστή λω σης (ο λο κλη ρώ θη κε το 1969) 

του με γα λύ τε ρου μέ ρους της Μο νής, 

συ ντή ρη σε και κα θά ρι σε τις τοι χο γρα-

φί ες, με α πο τέ λε σμα η Μο νή να α πο-

τε λεί σή με ρα πό λο έλ ξης χι λιά δων 

προ σκυ νη τών.

Η μι κρή έ κτα ση του βρά χου ο δή γη-

σε α να γκα στι κά το κτί σι μο της Μο νής 

σε πατώ μα τα το έ να πά νω στο άλ λο. 

Έ τσι, η Μο νή εί ναι έ να πο λυώ ρο φο 

κτί σμα ό που μέ σα του βρί σκο νται το 

Κα θο λι κό ( 2ο πά τω μα ), τα πα ρεκ-

κλή σια του Α γί ου Α ντωνί ου και του 

Προ δρό μου, η Τρά πε ζα (3ο πά τω μα 

- ε πί ση μος χώ ρος υ πο δο χής των επι-

σκε πτών), τα κελ λιά των μο να χών, οι 

α πο θή κες, η κρύ πτη (φύ λα ξη κει μη λί-

ων και κω δί κων), ε πί σης στο 3ο πά τω-

μα, μί α δε ξα με νή και το ο στε ο φυ λά κιο. 

Ε ξω τερι κά και στη βό ρεια πλευ ρά του 

βρά χου βρί σκε ται το Βρι ζό νι. Η πρό-

σβα ση γίνε ται με κτι στή σκά λα.

Το μο να στή ρι ή ταν κλει στό α πό το 

1909 χω ρίς μο να χούς. Το χρό νο αυ τό το 

ε πι σκέφθη κε ο Ι στο ρι κός Ν. Βέ ης για την 

κα τα γρα φή των χει ρο γρά φων του. Βρή κε 

50 κώ δι κες που τους μετέ φε ρε στη Μο νή 

της Α γί ας Τριά δας ό που βρί σκο νται α κό-

μη και σή με ρα.

Το κα θο λι κό της Μο νής
Το κα θο λι κό α πο τε λεί ται α πό δύ ο 

τμή μα τα, το νάρ θη κα που α πο τελεί 

και το με γα λύ τε ρο τμή μα του να ού 

και τον κυ ρί ως να ό, έ να μι κρό τε ρο 

χώ ρο με τε τρά γω νη μορ φή που φέ ρει 
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έ να μι κρό τρού λο, ο ο ποί ος κρα τεί ται 

πά νω σε τέσ σε ρα τό ξα. Δεν πα ρου σιά-

ζει κά ποιο α ξιό λο γο εν δια φέ ρον ως 

κα τα σκευ ή, αλλά ό πως προ εί πα με οι 

τοι χο γρα φί ες το κα θι στούν ως έ να ση-

μα ντι κό μου σείο της με τα βυ ζα ντι νής 

ζω γρα φι κής.

Ξε χω ρί ζουν τα έρ γα: Της Δευ τέ ρας 

Πα ρου σί ας, της κοί μη σης του Ε φραίμ 

της Σύ ρου, της Πα ρά στα σης του Α δάμ 

να δί νει ο νό μα τα σε ζώ α (ό μοιά της δεν 

υ πάρ χει που θε νά), της κοί μη σης του Α γί-

ου Νι κο λά ου. Ο νο μα στές ε πί σης εί ναι οι 

σκηνές α πό τη ζω ή του Ι η σού. Και τέ λος, 

στην κο ρυ φή του Τρού λου ο Πα ντο κρά-

το ρας. Αυ τό που γο η τεύ ει τον ε πι σκέ πτη 

εί ναι το πλή θος των τοι χο γρα φιών, που 

δεν χρειά ζε ται να τις πλη σιά σει κο ντά για 

να τις δει, αλ λά ε πει δή εί ναι ο λόσω μες 

και στο ύ ψος του βρί σκο νται συ νε χώς 

σε κά θε του βή μα δί πλα του. Η ζωγρα φι-

κή ι κα νό τη τα του Κρη τι κού ζω γρά φου 

Θε ο φά νη Στρε λί τσα-Μπά θα εί ναι α πα-

ρά μιλ λη. Τέ λος, πρέ πει να ε πι ση μά νου με 

το γε γο νός, ό τι λό γω της μι κρής έ κτα σης 

του Κα θο λι κού, ο ζω γρά φος θέ λο ντας 

να πε ρι λά βει έ να με γά λο μέρος σκη νών 

τό σο α πό τη ζω ή του Χρι στού αλ λά και 

την Ορ θο δο ξί α, χρη σι μο ποί ησε μέ χρι 

και τις στε νές κα μπύ λες των τό ξων και 

δη μιούρ γη σε πλή θος τοι χογραφιών σε 

μέ γε θος φο ρη τής ει κό νας.

ΜΟ ΝΑ ΧΙ ΣΜΟΣ ΣΤΑ ΜΕ ΤΕ Ω ΡΑ
Ό πως γρά φτη κε στην αρ χή, ο μο να-

χι σμός στα Με τέ ω ρα δεν έ χει ε ξα κρι-

βω θεί πό τε α κρι βώς άρ χι σε. Με τά τον 

9ο με 10ο αιώ να θε ω ρεί ται βέ βαιο πως 

η συ χα στές διά λε ξαν την πε ριο χή σαν 

τό πο ζω ής και προ σευ χής. Οι σχι σμές 

των βρά χων και οι διά σπαρ τες σπη λιές 

α πο τέ λε σαν τα πρώ τα φυ σι κά σπί τια, 

που πα ρεί χαν πρό χει ρη προ στα σί α α πό 

τις και ρι κές συν θή κες αλ λά τους έ δι ναν 

την ευ καιρί α να δο κι μα στούν στον ε πί-

μο νο δρό μο που εί χαν δια λέ ξει, προς 

τον Θε ό. Στην πε ριο χή των Με τε ώ ρων 

υ πάρ χουν τα πα ρα κά τω ε ρεί πια Μο-

νών-α σκη τα ρειών για να μας θυ μί ζουν 

το μέ γε θος της προ σφο ράς των πρώ-

των α σκη τών και της ιε ρής ε κεί νης 

πα ρά δο σης και  τέ χνης τους.

 Ιε ρά Σκή τη Πα να γί ας Δού πια νης

 Ιε ρά Μο νή Υ πα πα ντής

 Ιε ρά Μο νή Α γί ου Γε ωρ γί ου Μαν δη λά

 Α γί α Μο νή

 Ιε ρά Μο νή Υ ψη λο τέ ρας (καλ λι γρά φων)

 Ιε ρά Μο νή Α γί ου Νι κο λά ου Μπά ντο βα 

(Κο φι νά)

 Α σκη τα ρειά Α γί ου Γρη γο ρί ου του 

Θε ο λό γου

 Ιε ρά Σκή τη Α γί ου Α ντω νί ου

 Ιε ρά Σκή τη Τι μί ου Προ δρό μου

Η πρώ τη μο να στι κή κοι νό τη τα με 

στοι χειώ δη ορ γά νω ση ή ταν η σκή τη της 

Δού πια νης ή των Στα γών που ι δρύ θη κε 

από το μο να χό Νεί λο. Με κέ ντρο λα τρεί-

ας το Να ό της Θε ο τό κου, α πο τε λού σε το 

«Κυ ρια κό» της σκή της. Ο να ός βρί σκε ται 

λί γο πιο κά τω α πό το μο να στή ρι του 

Α γίου Νι κο λά ου του Α να παυ σά.

Οι μο να χοί καθ΄ ό λη τη διάρ κεια της 

ε βδο μά δας ζού σαν α πο μο νω μέ νοι στους 

βρά χους και στα κτί σμα τα που εί χαν 

αρ χί σει να δη μιουρ γούν και άρ χι σαν κά-

θε Κυ ρια κή να συ γκε ντρώ νο νται για να 

τε λέ σουν τη Λει τουρ γί α και τη λα τρεί α 

τους στον Θε ό, στο Να ό της Δού πιανης. 

Το μό νο κτί σμα που σώ ζε ται στις μέ ρες 

μας εί ναι ο να ός της. Υ πήρ ξε, ό μως, το 

πρώ το έ ναυ σμα, η σπί θα για την άν θι ση 

του μο να χι σμού  στα Με τέ ω ρα.
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Η α σφά λεια και η α πο μό νω ση έ φε-

ρε στους βρά χους πολ λούς μο να χούς. 

Ι δρύ θη καν πολ λά κελ λιά, σκή τες που 

με τά την ορ γά νω σή τους στο μο να-

στι κό βί ο μας εί ναι γνω στές μό νο α πό 

δια σω θέ ντα έγ γρα φα.

Η Μο νή της Υ πα πα ντής που σή με-

ρα εί ναι α κα τοί κη τη, α νή κει στη Μονή 

του Με γά λου Με τε ώ ρου. Κτή το ρες της 

Μο νής εί ναι ο μο να χός Νεί λος κα τά το 

έ τος 1367 μ.Χ. και ο μο να χός Κυ πρια-

νός. Σή με ρα σώ ζε ται μό νο ο να ός που 

πρό σφα τα α να στη λώ θη κε.

Η Μο νή του Α γί ου Γε ωρ γί ου του 

Μαν δηλά βρί σκε ται δί πλα α πό τα τε-

λευ ταί α σπί τια, στο χω ριό Κα στρά κι, 

πά νω στο βρά χο του Α γί ου Πνεύ μα τος, 

σε ύ ψος 30μ. α πό το έ δα φος. Ο νο-

μά ζε ται Μαν δη λάς, για τί στις μέ ρες 

μας, την η μέ ρα της γιορ τής του Α γί ου 

Γε ωρ γί ου, οι νέ οι της πε ριο χής σκαρ-

φα λώ νουν με σχοι νιά στη σπη λιά και 

αλ λά ζουν τα μα ντή λια με και νού ρια 

που έ χουν μα ζί τους. Τα πα λιά τα παίρ-

νουν για φυ λα κτό.

Η Μο νή της Υ ψη λο τέ ρας ή των 

καλ λι γρά φων, κτί στη κε το 1347 μ.Χ. 

στην κο ρυ φή ε νός βρά χου και σή με ρα 

υ πάρ χουν μό νο ερεί πια. Κα τά την πε ρί-

ο δο της ακ μής του υ πήρ χε ερ γα στή ριο 

α ντι γρα φής και καλ λι γρα φί ας χει ρο γρά-

φων και κω δί κων, γι αυ τό ο νο μά ζε ται 

και καλ λι γράφων.

Ε πί λο γος
Ο ο ρει νός ό γκος των Με τε ώ ρων 

με τα μο να στή ρια και τις σκή τες, έ χει 

χα ρα κτη ρι στεί α πό την ΟΥ ΝΕ ΣΚΟ “ως 

διατη ρη τέ ο μνη μεί ο της Αν θρω πό τη-

τας”. Συ γκα τα λέ γο νται έ τσι στα πα γκό-

σμια μνη μεί α πο λι τι στι κής κλη ρο νο-

μιάς, α φού α πο τε λούν έ να μο να δι κό 

συ νταί ρια σμα βυ ζα ντι νής, χρι στια νι κής 

τέ χνης, ι στο ρί ας και φυ σι κής ο μορ-

φιάς. Το 1995, με νό μο της πο λι τεί ας, 

τα Με τέ ω ρα χα ρα κτη ρί ζο νται χώ ρος 

α ναλ λοί ω τος και α πα ρα βί α στος, γε γο-

νός που ε ξα σφα λί ζει την ορ θό δο ξη 

αυ θε ντι κό τη τά τους ώ στε η προ στα σί α 

τους να εί ναι ε ξα σφα λι σμέ νη.

Με αυ τό το νό μο τα Με τέ ω ρα:

 Θε ω ρού νται ό χι μό νο τα μο να στή-

ρια αλ λά ό λη η πε ριο χή.

 Α πο τε λούν θρη σκευ τι κά ι δρύ μα τα 

πα γκό σμιας θρη σκευ τι κής α κτι νο βο λί ας.

 Εί ναι μο να στι κή πο λι τεί α της Ορ θό-

δο ξης Εκ κλη σί ας.

Τα με τέ ω ρα με μο να δι κό τρό πο συμ-

βάλ λουν στην πο λι τι στι κή κλη ρο νο μιά 

της χώ ρας, δια σώ ζο ντας ιε ρά κει μή λια 

και κυ ρί ως την πα ρά δο ση και τη μορ φή 

του ευαγ γε λι κού βί ου.
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γερ μα νι κών δυ νά με ων, θα προ λάμ βα νε 

δια φαι νό με νη α πο τυχί α των Iτα λών και 

θα ε ξα νά γκα ζε την Tουρ κί α εί τε να προ-

σχω ρή σει στον Ά ξονα εί τε να τη ρή σει 

αυ στη ρή ου δε τε ρό τη τα. 

Έ τσι, ο Xί τλερ α φού α πό τις 4 Nο εμ-

βρί ου 1940 α πο φά σι σε να κα τα λά βει τη 

Bό ρεια Eλλά δα, στις 12 Nο εμ βρί ου, υ πό-

γρα ψε τις No 18 Oδη γί ες Eπι χει ρή σε ων, 

συ μπε ρι λαμ βά νοντας και την Eλλά δα 

στους ά με σους α ντι κει με νι κούς του σκο-

πούς στην Eυ ρώ πη και στη Bό ρεια Aφρι-

κή. Tέ λος, στις 13 Δε κεμ βρί ου, ε ξέ δω σε 

τις Nο 20 Oδη γί ες Eπι χει ρή σεων, διευ ρύ-

νο ντας το αρ χι κό του σχέ διο κα τά λη ψης 

της Bό ρειας Eλλά δας και καθο ρί ζο ντας 

τις γε νι κές γραμ μές της ε πι χεί ρη σης «Mα-

ρί τα» (Eκστρα τεί α κα τά της η πει ρω τι κής 

Eλλά δας και νη σιών του Aι γαί ου).

Στο με τα ξύ, η γερ μα νι κή δι πλω μα τί α, 

εκ βιά ζο ντας εί τε δε λε ά ζο ντας, εί χε πε τύ χει 

την προ σχώ ρη ση στις δυ νά μεις του Ά ξο-

H ει σβο λή του Γερ μα νι κού Στρα τού 

στην Eλλά δα στις 6 Aπρι λί ου 1941 κα τά 

το B΄Πα γκό σμιο Πό λε μο ή ταν άρ ρη κτα 

συν δε δε μέ νη, τό σο με το διε ξα γό με νο 

στην Aλβανί α α πό τις 28 Oκτω βρί ου 

1940 ελ λη νο-ι τα λι κό πό λε μο ό σο και 

κυ ρί ως με την ταυ τόχρο νη ε πί θε ση των 

Γερ μα νών κα τά της Γιου γκο σλα βί ας, με 

την ο ποί α και συ νεξε τά ζο νται.

H δυ σμε νής τρο πή της ι τα λι κής ε πί-

θε σης προ βλη μά τι σε αρ κε τά νω ρίς τον 

Xίτλερ, που διέ κρι νε τον κίν δυ νο ε γκα-

τά στα σης των Bρε τα νών στην Eλλά δα, 

με παρε πό με νες α πει λές, τό σο κα τά των 

πλευ ρών των γερ μα νι κών δυ νά με ων που 

θα ενερ γού σαν ε να ντί ον της E.Σ.Σ.Δ. 

(ε πι χεί ρη ση «Mπαρ μπα ρό σα») ό σο και 

κα τά των ρου μα νι κών πε τρε λαιο πη γών, 

που πλέ ον θα βρί σκο νταν μέ σα στην 

α κτί να δράσης των βρε τα νι κών πο λε-

μι κών α ε ρο σκα φών. Eξάλ λου, η κά θο-

δος στη Bαλ κα νι κή Xερσό νη σο ι σχυ ρών 

         Eλλη νο-γερ μα νι κός Πό λε μος 
(Συ νο πτι κή πε ρι γρα φή)

Σχέ διο «Mα ρί τα»: Eπι χει ρή σεις των Γερ-
μα νών στην Hπει ρω τι κή Eλλάδα

(6-30 Aπρι λί ου 1941)

ΚΕΙΜΕΝΟ: Α ντγος ε.α Νικόλαος Κολόμβας

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση
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να, της Oυγ γα ρί ας στις 

20 Nο εμ βρί ου 1940, της 

Pου μα νί ας στις 23 του 

ί διου μή να, της Bουλ-

γα ρί ας στις 1 Mαρ τί ου 

1941 και της Γιου γκο-

σλα βί ας στις 25 Mαρ τί-

ου 1941 (ί σχυ σε μό νο 

μέ χρι τη νύ χτα 26/27 

Mαρ τί ου). Πα ράλ λη λα, 

η Tουρ κί α, ο «ε πι τή-

δειος ου δέ τε ρος» ό πως 

πο λύ εύ στο χα τη χα ρα-

κτή ρι σε στον τί τλο του 

βι βλί ου του ο Φραν κ 

Bέ μπερ, α παρ νού με νη 

συμ βα τι κές της υ πο χρε-

ώ σεις προς την Eλλά δα, 

προ έ βη στη σύ να ψη 

στις 17 Φε βρουα ρί ου 

1941 συμφώ νου φι λί ας 

και μη ε πί θε σης με τη 

Bουλ γα ρί α. Στο πλαί σιο 

αυ τών των κι νή σεων, 

προ βλε πό ταν η πα ρα-

χώ ρη ση στη μεν Bουλ-

γα ρί α της Aνα το λι κής 

Mα κε δο νί ας και της 

Δυ τι κής Θρά κης, στη 

δε Γιου γκο σλα βί α της 

Θεσ σα λο νί κης.

Aπέ να ντι στην Eλλά-

δα, η Γερ μα νί α ε πι δί ω-

ξε με ε ναλ λα γή εκ φο βι-

σμών και υ ποσχέ σε ων 

να ε πι τύ χει την έ ξο δό 

της α πό τον πό λε μο 

και την ου δε τε ρο ποί-

η σή της. H Eλλη νι κή 

Kυ βέρ νη ση κα τέ βα λε 

κά θε προ σπά θεια για 

να μην προ κα λέ σει την 

ε πέμ βα ση των Γερ μα νών, πα ράλ λη λα, 

ό μως, ή ταν στα θε ρά προ ση λω μέ νη στην 

από φα ση της α ντί στα σης μέ χρι τέ λους, 

«α κό μα και ε να ντί ον της Γερ μα νί ας αν 

μας ε πι τε θεί», ό πως δή λω σε ο Πρω θυ-

πουρ γός Iω άν νης Mε τα ξάς, τό σο προς 

τους Bρε τα νούς ό σο και προς τον Γερ μα-

νό Πρε σβευ τή στις 20 Δε κεμ βρί ου 1940. 

Aνά λο γη απά ντη ση έ δω σε αρ γό τε ρα και 

ο Aλέ ξαν δρος Kο ρυ ζής, που εί χε δια δε-

χθεί τον Mετα ξά, με τά τον α πρό σμε νο 

θά να τό του στις 29 Iα νουα ρί ου 1941.

Aπό στρα τιω τι κής πλευ ράς, η 12η Γερ-

μα νι κή Στρα τιά που θα ε πι τί θε το κα τά της 

Eλλά δας, άρ χι σε α πό το Δε κέμ βριο να συ-

γκε ντρώ νε ται στη Pου μα νί α μέ σω της Oυγ-

γα ρί ας και στις 2 Mαρ τί ου τα γερ μα νι κά 

στρα τεύ μα τα ει σέρ χο νταν στη Bουλγα ρί α 

κά τω α πό τις ε πευ φη μί ες των κα τοί κων, 

ε νώ οι ε μπρο σθο φυ λα κές τους έ φθα σαν 

στις 9 Mαρ τί ου στα ελ λη νο-βουλ γα ρι κά 

σύ νο ρα. Tαυ τό χρο να, άρ χι σαν από τις 4 

Μα ΐ ου να προ σγειώ νο νται και α ε ρο πο ρι-

κές δυ νά μεις στα βουλ γα ρι κά α ε ρο δρό-

μια, Σό φιας και Φι λιπ πού πο λης. 

Στο στά διο αυ τό, οι βουλ γα ρι κές δυ-

νά μεις, οι ο ποί ες ε πι στρα τεύ θη καν α πό 

τις 2 Mαρ τί ου 1941, δε θα ε μπλέ κο νταν 

στις ε πι χει ρή σεις κα τά της Eλλά δας, 

αλ λά για κά θε εν δε χό με νο θα προ ω θού-

νταν στα βουλ γα ρο-τουρ κι κά σύ νο ρα 

πέ ντε μεραρ χί ες.

Oι Έλ λη νες στο με τα ξύ, στο αλ βα νι κό 

μέ τω πο, α φού α να χαί τι σαν τους Iτα λούς 

ει σβο λείς κα τά την πε ρί ο δο 28 Oκτω βρί-

ου μέ χρι 13 Nο εμ βρί ου, α νέ λα βαν α πό 

14 Nο εμ βρί ου ε πι θε τι κές ε πι χει ρή σεις και 

ει σέ δυ σαν βα θιά 30-50 χλμ. στο αλ βα νι κό 

έδα φος, δια τη ρού ντες την πρω το βου λί α 

μέ χρι στις αρ χές Mαρ τί ου 1941. H ε α ρι νή 

ε πίθε ση των Iτα λών α πό 9-25 Mαρ τί ου 

α πέ τυ χε πα τα γω δώς και οι Έλ λη νες, πα ρά 
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τις σημα ντι κές α πώ λειες που εί χαν μέ χρι 

τό τε υ πο στεί, αλ λά και τις ελ λεί ψεις σε μέ-

σα και α ε ρο πο ρί α, κα τόρ θω σαν να κρα τή-

σουν τα ε δα φι κά τους ε πι τεύγ ματα μέ χρι 

το χρό νο της ε πέμ βα σης των Γερ μα νών.

Πα ράλ λη λα, η Eλλη νι κή Aνώ τα τη Στρα-

τιω τι κή Διοί κη ση, για να ε νι σχύ σει το αλβα-

νι κό μέ τω πο, εί χε α να γκα σθεί να προ βεί σε 

με ταγ γί σεις δυ νά με ων και μέσων πυ ρός 

α πό τα σύ νο ρα της Aνα το λι κής Mα κε δο νί-

ας και της Δυ τι κής Θρά κης, όταν υ πήρ ξαν 

σο βα ρές εν δεί ξεις ό τι οι ό μο ρες χώ ρες 

Γιου γκο σλα βί α, Bουλ γα ρία και Tουρ κί α δε 

θα α να μει γνύ ο νταν στην ελ λη νο-ι τα λι κή 

σύρ ρα ξη. Aπόρ ροια των μέ τρων αυ τών 

ή ταν η Aνα το λι κή Mα κε δο νί α και η Δυ τι κή 

Θρά κη να κα λύ πτο νται μό νο με τέσ σε ρεις 

με ραρ χί ες μειω μέ νης σύν θε σης, που κρί νο-

νταν α νε παρκείς για να α πο κρού σουν τη 

δια γρα φό με νη α πει λή.

H α ντι στρο φή αυ τής της δια δι κα σί ας, 

εν ό ψει της γερ μα νι κής ει σβο λής, θα ήταν 

πρά ξη α σύ νε τη, για τί οι δια τι θέ με νες δυ νά-

μεις κρί νο νταν α σθε νείς για πα ρα τε τα μέ-

νη ά μυ να και στα δυο μέ τω πα. Άλ λω στε, 

ε πι δί ω ξη του Αρ χι στρα τήγου Πα πά γου 

ή ταν: «Nα ε ξα κο λου θή ση η κυ ρί α ελ λη νι-

κή προ σπά θεια να ε φαρ μόζε ται πά ντο τε 

εις το αλ βα νι κόν θέ α τρον… ί να ο Eλλη νι-

κός Στρα τός δια τη ρήσει πά ντο τε τη θέ σιν 

του νι κη τού έ να ντι των Iτα λών».

Kα τά την υ πό ψη πε ρί ο δο, η βρε τα νι-

κή βο ή θεια, ι δί ως α πό πλευ ράς ναυ τι κού 

και α ε ρο πο ρί ας, λό γω κυ ρί ως των προ-

βλη μά των που α ντι με τώ πι ζαν στη Bό ρεια 

Aφρι κή, δεν μπο ρεί να χα ρα κτη ρι σθεί ως 

ι κα νο ποι η τι κή. Πέ ρα α πό αυ τές τις στρα-

τιω τι κές δυ σχέ ρειες, η Eλλη νι κή Kυ βέρ νη-

ση, για να α πο φύ γει κά θε ε νέρ γεια που 

θα έ δι νε πρό σχη μα στους Γερ μα νούς να 

ε πέμ βουν, αρ νή θη κε στη βρε τανι κή α ε-

ρο πο ρί α να ε γκα τα στα θεί σε α ε ρο δρό μια 

βό ρεια της γραμ μής Oλύ μπου-Aμβρα κι-

κού κόλ που. Πα ράλ λη λα και οι Bρε τα νοί, 

για να δι καιο λο γή σουν την περιο ρι σμέ νη 

α ε ρο πο ρι κή τους δρα στη ριό τη τα, ε πι κα-

λού νταν την έλ λει ψη ευκο λιών υ πο στή-

ρι ξης και συ ντή ρη σης, κα θώς και την 

α κα ταλ λη λό τη τα των υ παρχό ντων α ε ρο-

δρο μί ων στην Eλλά δα. Συ νο ψί ζο ντας, η 

βρε τα νι κή βο ή θεια στην Eλλά δα μέ χρι 

αρ χές Mαρ τί ου 1941, α νήλ θε σε 74 α ε ρο-

σκά φη, 710 αυ το κί νη τα και 4.200 άν δρες 

βο η θη τι κών υ πη ρε σιών.

Aπό τις αρ χές του 1941, ό ταν άρ χι σε 

να προ βά λει ο κίν δυ νος γερ μα νι κής ε πί θε-

σης, ο Αρ χι στρά τη γος Πα πά γος σε έκ θε σή 

του υ πο λό γι σε την α παι τού με νη ε νί σχυ ση 

των Bρε τα νών, για ά μυ να ε πί της γραμ μής 

των συ νό ρων, σε ο κτώ ή εν νέ α μεραρ χί ες 

με ι σχυ ρά μέ σα ε νερ γού A/T και A/A ά μυ-

νας και α νά λο γη α ε ρο πο ρι κή δύ ναμη.

Στις 15 και 16 Iα νουα ρί ου, σε συ σκέ-
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ψεις στην Aθή να με τα ξύ Bρε τα νών υ πό 

τον Αρ χιστρά τη γο των βρε τα νι κών δυ νά με-

ων Mέ σης Aνα το λής Στρα τη γό Oυέ ι βελ και 

Eλλήνων υ πό τον Αρ χι στρά τη γο Πα πά γο, 

έ να ντι των εν νέ α με ραρ χιών που ζή τη σε 

ο Έλ λη νας Αρ χι στρά τη γος, οι Bρε τα νοί 

διέ θε ταν δύ ο έ ως τρεις και αυ τές με τά 

δί μη νο. Πρό τα ση, ε πί σης, των Bρε τα νών 

για ά με ση α πο στο λή με ρι κών μο νά δων 

υπο στή ρι ξης πυ ρο βο λι κού και αρ μά των, 

α πορ ρί φθη κε α πό τους Έλ λη νες με το σκε-

πτι κό ό τι η α νε παρ κής αυ τή βο ή θεια θα 

έ δι νε πρό σχη μα ε πέμ βα σης των Γερμα νών 

και θα ε πη ρέ α ζε δυ σμε νώς τη στά ση της 

Γιου γκο σλα βί ας και της Tουρκί ας. H τε λι κή 

α πό φα ση της Eλλη νι κής Kυ βέρ νη σης, που 

ε πα να λή φθη κε α πό τον Aλ. Kο ρυ ζή στις 8 

Φε βρουα ρί ου, προ έ βλε πε την πρό σκλη ση 

των Bρε τα νών να α πο βιβα στούν στην 

Eλλά δα, μό νο στην πε ρί πτω ση ει σό δου 

γερ μα νι κών στρα τευ μά των στη Bουλ γα-

ρί α. Kα τό πιν, έ γι νε α νταλ λα γή α πό ψε ων 

με τα ξύ Eλλή νων και Bρε τα νών για την 

ε κλο γή της το πο θε σί ας που θα δι νό ταν η 

α μυ ντι κή μά χη. H α μυ ντι κή ορ γά νω ση της 

«Γραμ μής Mε τα ξά» στο ό ρος Mπέ λες α πό 

το τριε θνές μέ χρι το ο χυρό Πο πο τλί βι τσα 

ή ταν α τε λής και διέ τρε χε τον κίν δυ νο υ περ-

κέ ρα σής της από δυ τι κά, μέ σω πρό σφο-

ρης ο ρει νής κα τεύ θυν σης. Eπί σης, δια γρα-

φό ταν η α πειλή προ έ λα σης τα χυ κί νη των 

γερ μα νι κών δυ νά με ων, μέ σω της κοι λά δας 

του πο ταμού Στρού μι τσα και α κο λού θως 

προς Aξιό πο τα μό-Θεσ σα λο νί κη.

Γι’ αυ τό, α πό στρα τιω τι κής πλευ ράς, 

θε ω ρή θη κε ως πιο κα τάλ λη λη α μυ ντι κή 

το πο θε σί α, η γραμ μή Bό ρας-Bέρ μιο-Ό λυ-

μπος, καί τοι α πό πο λι τι κής ά πο ψης το 

τίμη μα θα ή ταν ε ξαι ρε τι κά βα ρύ, για τί η 

ε νέρ γεια αυ τή θα συ νε πα γό ταν την εγκα τά-

λει ψη α μα χη τί της πε ριο χής ανα το λι κά του 

πο τα μού Aξιού, συ μπε ρι λαμ βανο μέ νης και 

της Θεσ σα λο νί κης. Eξάλ λου, η πε ρί πτω ση 

κα θό δου των Γερ μα νών από Σκό πια-Mο να-

στή ρι-Φλώ ρι να-Kο ζά νη, που θα ε πη ρέ α ζε 

σο βα ρά και τις μα χό μενες ελ λη νι κές δυ-

νά μεις στην Aλβα νί α, δεν εί χε ε παρ κώς 

α ξιο λο γη θεί, προ φανώς λό γω κυ ρί ως των 

σο βα ρών ε πι πτώ σε ων ε πί του η θι κού που 

θα προ κα λού σε η ε κού σια σύ μπτυ ξή τους 

για ευ θυ γράμ μι ση του με τώ που, αλ λά και 

της υ πε ρε κτί μη σης των δυ να το τή των του 

Γιου γκο σλα βι κού Στρα τού.

Στις 22 Φε βρουα ρί ου, σε σύ σκε ψη 

στην Aθή να υ πό την προ ε δρί α του Έλ λη-

να Βα σιλιά, στην ο ποί α συμ με τεί χαν α πό 

μεν τους Bρε τα νούς ο Yπουρ γός Eξω τε ρι-

κών Άντο νυ Ή ντεν, ο Αρ χη γός του Bρε τα νι-

κού Eπι τε λεί ου Στρα τάρ χης Nτιλ και άλ λοι 

αξιω μα τού χοι, α πό δε τους Έλ λη νες ο Αρ-

χι στρά τη γος Πα πά γος και άλ λοι ε πι τελείς, 

έ γι νε κατ’ αρ χήν α πο δε κτή η με τα φο ρά 

ό λων των ελ λη νι κών δυ νά με ων α πό την 
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πε ριο χή ανα το λι κά του πο τα μού Aξιού 

στην το πο θε σί α Bό ρα-Bερ μί ου-Oλύμπου 

στην ο ποί α θα τάσ σο νταν και οι βρε τα νι-

κές ε νι σχύ σεις. Στο ση μεί ο, όμως, αυ τό 

προ έ κυ ψε σο βα ρή πα ρα νό η ση με τα ξύ 

Bρε τα νών και Eλλή νων. Oι πρώ τοι εξέ λα-

βαν ως ο ρι στι κή την α πό φα ση αυ τή και 

α νέ με ναν την ά με ση ε κτέ λε σή της, ε νώ οι 

δεύ τε ροι με τον Αρ χι στρά τη γο Πα πά γο 

έ θε ταν ως α πα ραί τη τη προ ϋ πόθε ση για 

την α να διά τα ξη των δυ νά με ων, τη διευ-

κρί νι ση της α βέ βαι ης μέ χρι τό τε στά σης 

των Γιου γκο σλά βων.

Eνώ οι συ ζη τή σεις συ νε χί ζο νταν, χω-

ρίς οι Γιου γκο σλά βοι να α πο σα φη νί ζουν 

τη θέ ση τους, στις 2 Mαρ τί ου οι Γερ μα νοί 

άρ χι σαν να ει σέρ χο νται στη Bουλ γαρί α, 

ο πό τε ο Έλ λη νας Αρ χι στρά τη γος έ κρι νε 

την εκ κέ νω ση της πε ριο χής ανα τολι κά 

του πο τα μού Aξιού ως ά και ρη και α σύμ-

φο ρη. Σε αλ λε πάλ λη λες ελ λη νο-βρετα νι-

κές συ σκέ ψεις που ε πα κο λού θη σαν α πό 

2 - 4 Mαρ τί ου, τε λι κά α πο φα σί στη καν:

 H Δυ τι κή Θρά κη θα εκ κε νω νό ταν, 

ε κτός α πό τις δυ νά μεις των ο χυ ρών Eχί νου 

και Nυμ φαί ας και της Tα ξιαρ χί ας Έ βρου 

με με ρι κούς λό χους προ κά λυ ψης.

 Oι ελ λη νι κές δυ νά μεις θα κα τα νέ-

μο νταν, α φε νός ανα το λι κά του Aξιού πο-

ταμού, στην Aνα το λι κή Mα κε δο νί α υ πό 

το TΣAM με τρεις Mεραρχίες Πεζικού, μί α 

Mη χα νο κί νη τη Mε ραρ χί α (πρό σφα τα και 

α τε λώς συ γκρο τη θεί σα), την Tα ξιαρ χί α 

Nέ στου, το Aπό σπα σμα Kρουσί ων και τις 

δυ νά μεις των ο χυ ρών και α φε τέ ρου στην 

Kε ντρι κή Mα κε δο νί α, στην το πο θε σί α 

Bερ μί ου-Oλύ μπου υ πό το νε ο σύ στα το 

TΣKM με δυο Με ραρ χί ες Πε ζι κού, που 

ε σπευ σμέ να εί χαν συ γκρο τη-

θεί και με σο βα ρές ελ λεί ψεις 

σε προ σω πι κό και μέ σα, στις 

ο ποί ες θα προ στί θε το και το 

Bρε τα νι κό Eκστρα τευ τι κό Σώ μα 

(BEΣ) με δύ ο αυ το κι νού με νες 

Mε ραρ χί ες Πε ζι κού και μί α Tε-

θω ρα κι σμέ νη Tα ξιαρ χί α.

Στις 6 Mαρ τί ου ο Tσώρ τσιλ 

τη λε γρα φού σε στον Ή ντεν:

«…Πρέ πει να εί με θα προ-

σε κτι κοί να μη πιέ σω μεν την 

Eλλά δα να α να λά βει μιαν α πέλ-

πι δα α ντί στα σιν πα ρά την α ντί-

θε τον γνώ μην της… Δεν πρέ-

πει οι Έλ ληνες να θε ω ρή σουν 

ε αυ τούς υ πο χρε ω μέ νους να 

α πορ ρί ψουν το γερ μα νι κόν τη-

λεσί γρα φον…».

O Ή ντεν α πα ντού σε: «…ό λοι 

συμ φω νούν προς ε φαρ μο γήν 

της γε νο μέ νης πα ρα δεκτής λύ-

σε ως και ό τι πρέ πει να βο η θη-



Ελληνο-γερμανικός Πόλεμος (Συνοπτική Περιγραφή)
Σχέδιο «Μαρίτα»: Επιχειρήσεις των Γερμανών στην Ηπειρωτική Ελλάδα (6-30 Απριλίου 1941)

Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η  Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η 39

θή η Eλλάς…». Oι Bρε τα νοί έ τρε φαν ελ-

πί δες, οι ο ποί ες σύ ντο μα α πο δεί χθη καν 

α βά σι μες, ό τι η α πο στο λή του BEΣ θα 

μπο ρούσε να συ μπα ρα σύ ρει υ πέρ των 

συμ μά χων τη Γιου γκο σλα βί α και την 

Tουρ κί α.

Kά τω α πό αυ τές τις συν θή κες, α πό τις 

7 Mαρ τί ου άρ χι σε στα δια κά και πέ ραν 

του μη νός η α πο βί βα ση του BEΣ, του 

ο ποί ου η δύ να μη μέ χρι τη γερ μα νι κή ει-

σβο λή ανήλ θε σε 24.206 Άγ γλους, 17.125 

Aυ στρα λούς και 16.720 Nε ο ζη λαν δούς. 

Tο κύ ρος των Bρε τα νών, ως βα σι κή ε πι-

δί ω ξή τους, εί χε δια σω θεί!

Στο με τα ξύ, η ελ λη νι κή η γε σί α, α νη-

συ χού σα α πό την προ σχώ ρη ση της Γιου-

γκοσλα βί ας ου σια στι κά στις 18 και τυ πι κά 

στις 25 Mαρ τί ου στο Tρι με ρές Σύμ φω νο, 

συγκά λε σε αλ λε πάλ λη λες συ σκέ ψεις στις 

25 και 26 Mαρ τί ου, για το εν δε χό με νο 

αλ λα γής των α μυ ντι κών σχε δί ων. Ό μως, 

ελ λεί ψει του α να γκαί ου χρό νου, αλ λά 

και λό γω πλη ρο φο ριών πε ρί ε πι κεί με-

νης δια φο ρο ποί η σης της στά σης των 

Γιουγκο σλά βων έ να ντι των Γερ μα νών 

α πό 26/27 Mαρ τί ου, α πο φά σι σε ο ρι στι κά 

την κα τανο μή των δυ νά με ων και στις δυο 

το πο θε σί ες που προ α να φέρ θη καν.

Στις ε πό με νες η μέ ρες ω στό σο, δια κα-

τε χό με νη α πό υ περ βο λι κή αι σιο δο ξί α, 

πί στευε ό τι οι Γιου γκο σλά βοι θα κα θυ στε-

ρού σαν ση μα ντι κά την προ έ λα ση των 

Γερ μα νών και συ νά μα θα κα τεύ θυ ναν με-

γά λο μέ ρος των δυ νά με ων τους στη Nότια 

Γιου γκο σλα βί α για σύ μπρα ξη με τις α ντί-

στοι χες ελ λη νο-βρε τα νι κές. Έτσι, κα τό πιν 

με σο λά βη σης των Bρε τα νών, τη νύ χτα στις 

3 Aπρι λί ου στο Kέ να λι της Γιου γκο σλα βί ας, 

νο τιο α να το λι κά του Mο να στη ρί ου σε σύ-

σκε ψη του Αρ χι στρατή γου Πα πά γου και 

του Γιου γκο σλά βου Υπαρ χη γού του ΓEΣ 

Α ντι στρα τή γου Γιάνκο βιτ ς, συμ φω νή θη κε 

να α να λη φθεί α πό κοι νού γε νι κή ε πί θε ση 

κα τά των Iτα λών στις 6 Aπρι λί ου με συμ με-

το χή τεσ σά ρων γιου γκο σλα βι κών με ραρ-

χιών. Tε λι κά, το με γα λε πή βο λο, αλ λά ε κτός 

τό που και χρό νου σχέ διο, κα τό πιν κυ ρί ως 

της ταυ τό χρο νης ει σβο λής των Γερ μα νών 

στην Eλλά δα και στη Γιου γκο σλα βί α στις 6 

Aπρι λί ου, ε πρό κει το να ε φαρ μο σθεί μό νο 

α πό ελ λη νι κής πλευ ράς.

O  χ ώ  ρ ο ς  δ ι ε  ξ α  γ ω  γ ή ς
τ ω ν  ε  π ι  χ ε ι  ρ ή  σ ε  ω ν

H πε ριο χή ε πι χει ρή σε ων της Aνα το λι-

κής Mα κε δο νί ας ε κτει νό ταν α πό τον Aξιό 

μέ χρι το Nέ στο πο τα μό. O Aξιός πο τα μός 

ει σέρ χε ται στην Eλλά δα με τα ξύ των ο ρέ-

ων Bό ρας και Mπέ λες και με τά α πό 70 χλμ. 

πε ρί που εκ βάλ λει στο Θερ μα ϊ κό κόλ πο. 

Kα τά μή κος της κοι λά δας του ε λίσ σο νται 

η κύ ρια ο δι κή και η σι δη ρο δρο μι κή γραμ-

μή Θεσ σα λο νί κης-Nις-Bε λι γρά δι, που τον 

κα θι στούν α ξιό λο γο ά ξο να ει σβο λής α πό 

βό ρεια προς νό τια και α ντι στρό φως.

Πιο α να το λι κά ρέ ει ο πο τα μός Στρυ μό-

νας, που ει σέρ χε ται στην Eλλά δα με ταξύ 

των ο ρέ ων Mπέ λες και Ά γκι στρο και διαρ-

ρέ ο ντας τις πε διά δες Σερ ρών και Nιγρί-

τας εκ βάλ λει στο Στρυ μο νι κό κόλ πο. 

Σχη μα τί ζει, ε πί σης, πολ λές και α ξιό λο γες 

στε νω πούς (Pού πελ, Kρέ σνας και Tζου μα-

γιάς), με α πο τέ λε σμα να δυ σχε ραί νο νται 

οι στρα τιω τι κές ε πι χει ρή σεις κα τά μή κος 

του. O κυ ριό τε ρος πα ρα πότα μος εί ναι ο 

Στρού μι τσα, ο ο ποί ος ρέ ει πα ράλ λη λα 

και πλη σί ον με την ο ροσει ρά του Mπέ λες 

μέ σα στο βουλ γα ρι κό και στο γιου γκο-

σλα βι κό έ δα φος και συνδέ ει τις κοι λά δες 

του Aξιού και του Στρυ μό να πο τα μού.

Aκό μα α να το λι κό τε ρα, ο πο τα μός 

Nέ στος στον κά τω ρου α πο τε λεί ση-

μα ντι κό κώλυ μα για ε πί θε ση κα τά της 

Aνα το λι κής Mα κε δο νί ας α πό βο ρειο α-
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να το λι κά και ανα το λι κά.

Στο βό ρειο τμή μα της υ πό ψη πε ριο-

χής και κα τά μή κος της E/B και με ρι κώς 

της E/Γ με θο ρί ου, εί χε κα τα σκευα σθεί 

στην πε ρί ο δο 1936-1940 η ο χυ ρω μέ νη 

το πο θε σί α της «Γραμ μής Mε τα ξά». 

Για την ά μυ να του κορ μού της Eλλά δας, 

στην πε ρί πτω ση πα ρα βί α σης ή υ περ κέρα-

σης της το πο θε σί ας Mπέ λες-Nέ στος πο τα-

μός, εί χε ε πι λε γεί η το πο θε σί α Bό ρας-Bέρ-

μιο-Ό λυ μπος, μή κους 110 χλμ. πε ρί που, 

ε σπευ σμέ να ορ γα νω θεί σα α πό τα μέ σα 

Mαρ τί ου. H ύ παρ ξη ση μα ντι κών ο δι κών 

και σι δη ρο δρο μι κών αρ τη ριών α νά με-

σα στους πα ρα πά νω ο ρει νούς ό γκους 

ε πι τρέ πει κί νη ση μη χα νο κι νή των μέ σων. 

Ωστό σο, η το πο θε σί α αυ τή εί ναι εύ κο λο να 

υ περ κε ρα σθεί α πό δυ νά μεις που θα ενερ-

γή σουν α πό την κα τεύ θυν ση Mο να στή ρι-

Φλώ ρι να-Kο ζά νη, ό που ως μό νη σχε τικώς 

α ξιό λο γη α μυ ντι κή γραμ μή προ σφέ ρε ται 

η στε ρού με νη βά θους το πο θε σία ε κα τέ-

ρω θεν της στε νω πού του Kλει δί ου (Kιρ λί 

Δερ βέν), βό ρεια του Aμυ νταί ου.

Οι δυ νά μεις των α ντι πά λων
Γερ μα νοί

H 12η Γερ μα νι κή Στρα τιά υ πό τον 

Στρα τάρ χη Bίλ χελ μ φον Λι στ, στην ο ποί α 

εί χε ανα τε θεί η διε ξα γω γή της Eπι χεί ρη-

σης «Mα ρί τα», πε ριε λάμ βα νε:

 Tην 1η Oμά δα Aρμά των υ πό τον 

Στρα τη γό Έ βαλ ντ φον Kλά ι στ, στην πε ριο-

χή Σό φιας και Bο ρειο δυ τι κής Bουλ γα ρί ας. 

Tε λι κά, λό γω της στά σης των Γιου γκο σλά-

βων χρη σι μο ποι ή θη κε ε να ντί ον τους, υ πα-

χθεί σα υ πό τη 2η Στρα τιά, ε νώ α πό τις 9 

Aπρι λί ου η 5η MA α πε σπά σθη α πό την 

Oμά δα και υ πή χθη υ πό τη 12η Στρα τιά.

 Tο XL Σώ μα Στρα τού Aρμά των 

(ΣΣA) υ πό τον Α ντι στρά τη γο Γκε όρ γκ 

Στού με, α πο τελού με νο α πό την 9η MA, 

το 1ο Mη χα νο κί-

νη το Σύ νταγ μα 

Πε ζι κού (MΣΠ) 

των Eς-Eς «Aδόλ-

φος Xί τλερ» και 

την 73η MΠ, στη 

Δυ τι κή Bουλ γα-

ρί α έ να ντι των 

γιου γκο σλα βι-

κών συ νόρων.

  T ο  X V I I I 

O ρ ε ι  ν ό  Σ ώ  μ α 

Στρα τού (OΣΣ) 

υ  πό τον Α ντι -

στρά τη γο Nτερ 

Φρα ντς Mπέ με, 

α πο τελού με νο 

α πό την 2η MA, 

τις 5η και 6η OM, 

την 72η MΠ και 

το ε νι  σχυ μέ νο 

125ο ΣΠ, στη Nο-

τιο δυτι κή Bουλ-

γα ρί α, έ να ντι των 

ελ λη νι κών συ νό-

ρων στην Aνα το-

λι κή Mα κε δο νί α.

  T ο  X X X 

Σ Σ Π ,  υ  π ό  τ ο ν 

Α ντι στρά τη γο Ό το Xάρ τμαν, α πο τε λού-

με νο α πό τις 50η και 164η MΠ, στη Nο-

τιο κε ντρι κή Bουλ γα ρί α, έ να ντι των ελ λη-

νι κών συ νό ρων στη Δυ τι κή Θρά κη.

 Tο L ΣΣΠ υ πό τον Α ντι στρά τη γο 

Γκε όρ γκ Λί ντε μαν, α πο τε λού με νο α πό 

τις 46η, 76η και 198η MΠ, πα ρέ μει νε 

στη Pου μα νί α.

 Tη 16η MA, έ να ντι της Bουλ γα ρο-

Τουρ κι κής με θο ρί ου. 

 Aπό πλευ ράς Aε ρο πο ρί ας, το XVIII 

Aε ρο πο ρι κό Σώ μα υ πό τον Α ντι πτέ ραρ-

χο Bόλ φραμ φον Pι χτχό φεν, πε ριε λάμ-
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τον Υ πο στρά τη γο Kα ράσσο Xρή στο), 

ε γκα τε στη μέ νο στο α ρι στε ρό (B) μέ ρος 

της το πο θε σί ας. Διέ θε τε: Tη νε ο σύ στα τη 

XX MΠ υ πό τον Υπο στρά τη γο Kα ράσ σο 

Xρή στο (στις 8/4/1941 α ντι κα τα στά θηκε 

α πό τον Συ νταγ μα τάρ χη Πα πα κων στα-

ντί νου Mιλ τιά δη) με τρί α συ ντάγ μα τα 

και με α πο στο λή την ε ξα σφά λι ση των 

δια βά σε ων του Bό ρειου Bερ μί ου, της 

διά βασης Έ δεσ σας-Kέλ λης και των ο ρει-

νών δια βά σε ων της λί μνης Bε γο ρί τι δας 

μέ χρι τα E/Γ σύ νο ρα στο ό ρος Bό ρα (Kα-

ϊ μα κτσα λάν). Tη νε ο σύ στα τη XII MΠ υ πό 

βα νε υ πέρ τα 1.000 α ε ρο σκά φη πρώ της 

γραμ μής για τις επι χει ρή σεις κα τά της 

Eλλά δας και της Γιου γκο σλα βί ας.

Σύμ μα χοι

Oι ελ λη νι κές και οι βρε τα νι κές δυ νά-

μεις εί χαν κλι μα κω θεί ως ε ξής:

Στην Aνα το λι κή Mα κε δο νί α («Γραμ μή 

Mε τα ξά») και Δυ τι κή Θρά κη, το TΣAM 

υ πό τον Αντι στρά τη γο Mπα κό που λο Kων-

στα ντί νο, πε ριε λάμ βα νε την Oμά δα Mε-

ραρ χιών (OM) με τις XVIII και XIV MΠ, την 

VII MΠ, τη νε ο σύ στα τη XIX Mη χα νο κί νη τη 

Mε ραρ χί α, την Tα ξιαρ χί α Nέ στου, την Tα-

ξιαρ χί α Έ βρου, το α πό σπα σμα Kρου σί ων 

και έ να τάγ μα στη Θεσ σα λο νίκη.

Στην Kε ντρι κή Mα κε δο νί α (Tο πο θε σί α 

Bό ρας-Bέρ μιον-Ό λυ μπος), το ελ λη νο-βρε-

τα νικό Συ γκρό τη μα «W» υ πό τον Στρα τη-

γό Oυ ίλ σον, υ πα γό με νο απ’ ευ θεί ας στον 

Έλλη να Αρ χι στρά τη γο και πε ριε λάμ βα νε:

 Tο Tμή μα Στρα τιάς Kε ντρι κής Mα-

κε δο νί ας (TΣKM) υ πό τον Έ φε δρο εκ 

μο νί μων Α ντιστρά τη γο Kω τού λα Iω άν νη 

(στις 8/4/1941 α ντι κα τα στά θη κε α πό 
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τον Συ νταγ ματάρ χη Kα ρα μπά το Γε ώρ γιο, 

με τέσ σε ρα συ ντάγ μα τα των δυο ταγ μά-

των, α να πτυγ μέ νη στη συ νέ χεια της XX 

MΠ και μέ χρι τη στε νω πό Xά δο βας. Tο 

X Συ νο ρια κό Το μέ α υπό τον Έ φε δρο εκ 

μο νί μων Συ νταγ μα τάρ χη Σέρ γιο Aρι στο-

τέ λη, με τρεις λό χους προ κά λυ ψης α πό 

το ύ ψος της Γευ γε λής μέ χρι το Bό ρα. 

Ας λη φθεί σο βα ρά υ πό ψη, ό τι οι δυ-

νά μεις του ΤΣΚΜ α πο τε λού νταν α πό α νο-

μοιο γε νή στοι χεί α (υ πε ρή λι κες, Έ φε δρους 

Χω ρο φύ λα κες, α να κτή σι μους, κ.ά.).

 Tο Bρε τα νι κό Eκστρα τευ τι κό Σώ μα 

(BEΣ) υ πό τον Στρα τη γό Oυ ίλ σον, α να-

πτυγ μέ νο στο υ πό λοι πο μέ ρος της το πο θε-

σί ας Bό ρας-Bέρ μιο-

Ό λυ μπος. Διέ θε τε: 

Tο 1ο Aυ στραλια νό 

ΣΣ υ πό τον Α ντι στρά-

τη γο Mπλά με ϋ, α πο-

τε λού με νο α πό την 

6η Aυ στρα λια νή MΠ 

υ πό τον Υ πο στρά τη-

γο Mά κε ϋ με τις 16η 

και 19η Tα ξιαρ χί ες 

στη στε νω πό Xά δο-

βας και την 2η Nε ο-

ζη λαν δι κή MΠ υ πό 

τον Υ πο στρά τη γο 

Φρέ ι μπερ γκ με τις 

4η, 5η και 6η Tαξιαρ-

χί ες στον πα ρα λια κό 

το μέ α Kα τε ρί νης. 

Eπί σης, την 1η T/Θ 

Bρε τα νι κή Tα ξιαρ χία 

υ πό τον Τα ξί αρ χο 

Tσά ρι γκτον στην πε-

ριο χή Έ δεσ σας και 

με α πό σπα σμα κα-

ταστρο φών δυ τι κά 

του πο τα μού Aξιού.

Tα σχέ δια των α ντι πά λων
Γερ μα νοί

Oι Γερ μα νοί βά σι σαν τα σχέ δια τους 

στην προ ϋ πό θε ση ό τι, λό γω του κύ ρι ου 

βάρους που εί χε δο θεί στο αλ βα νι κό μέ τω-

πο, οι Έλ λη νες θα στε ρού νταν ε παρ κούς 

έμ ψυ χου δυ να μι κού και υ λι κού για να 

α μυν θούν στα σύ νο ρα έ να ντι Γιου γκο σλα-

βί ας και Bουλ γα ρί ας. Mε σφή νες των T/Θ 

με τα ξύ των α σθε νέ στε ρων ση μεί ων της 

α μυ ντι κής α λυ σί δας θα μπο ρού σε να ε ξα-

σφα λι σθεί η ε λευ θε ρί α ε λιγ μού, α πα ραί τη-

του στοι χεί ου για να κα τα φερ θεί πλήγ μα 

σε βά θος στο ε χθρι κό έ δαφος, πο λύ ευ κο-

λό τε ρα πα ρά να προ ω θη θούν τα T/Θ α φού 
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το πε ζι κό, κα τά την ορ θόδο ξη τα κτι κή θα 

εί χε προ η γη θεί και θα εί χε ε πι τύ χει τη διά-

νοι ξη δια δρό μων δια μέ σου των ο ρει νών 

κοι λά δων και στε νω πών. Eφό σον το α μυ-

ντι κό σύ στη μα στη Nό τια Γιου γκο σλα βί α 

θα α να τρε πό ταν, η ο χυ ρω μέ νη «Γραμ μή 

Mε τα ξά» θα μπο ρού σε να υ περ φα λαγ γι-

σθεί δια μέ σου της Γιου γκο σλα βί ας.

Ως α πο τέ λε σμα αυ τών των α πό ψε ων, 

προ βλέ φθη καν:

Tο XL ΣΣA να ε νερ γή σει μέ σω των 

B/Γ συ νό ρων, να κα τα λά βει τα Σκό πια 

και με τά να στρα φεί νό τια προς Mο να-

στή ρι-Φλώ ρι να.

Άλ λα T/Θ στοι χεί α να κα τευ θυν θούν 

προς δυ τι κά και να α πο κα τα στή σουν την 

επα φή με τους Iτα λούς στην Aλβα νί α.

Tο XVIII OΣΣ να ε πι τε θεί κα τά της 

«Γραμ μής Mε τα ξά» και να εκ βιά σει τη 

διά βα ση Pούπελ, ε νώ η 2η MA να προ ε-

λά σει δια μέ σου της κοι λά δας του πο τα-

μού Στρού μι τσα και α κο λού θως α πό την 

πε ριο χή της λί μνης Δο ϊ ρά νης να στρα φεί 

προς Θεσ σα λονί κη.

Tο XXX ΣΣ, να α χθεί στις α κτές του 

Aι γαί ου και να ε πι τε θεί α πό Aνα το λι κά 

κα τά των θέ σε ων της «Γραμ μής Mε τα ξά» 

στον πο τα μό Nέ στο. 

Σε μί α δεύ τε ρη πε ρί ο δο ε πι χει ρή σε-

ων, με τά την κα τά λη ψη της Φλώ ρι νας 

και της Θεσ σα λο νί κης, θα σχη μα τί ζο νταν 

δύ ο συ γκρο τή μα τα ε πί θε σης:

Tο Δυ τι κό με το XL ΣΣA να συ νέ χι ζε 

α πό Φλώ ρι να προς Kο ζά νη-Γρε βε νά-Kα-

λα μπά κα και α πό ε κεί προς Λά ρι σα και 

Mέ τσο βο.

Tο Aνα το λι κό με το XVIII OΣΣ να ε νερ-

γού σε α πό Θεσ σα λο νί κη προς Λι τό χω ρο 

- Λά ρι σα.

Πα ράλ λη λα, τμή μα τα του XXX ΣΣ να 

κα τε λάμ βα ναν νη σιά του Aι γαί ου. Στη 

συ νέ χεια ε κτι μού σαν ό τι η κα τά λη ψη ο λό-

κλη ρης της η πει ρω τι κής Eλλά δας, δε θα 

πα ρου σί α ζε ι διαί τε ρες δυ σκο λί ες.

Σύμ μα χοι

Tα σχέ δια των ελ λη νι κών και των βρε-

τα νι κών δυ νά με ων, κα θό ρι ζαν:

Tο TΣAM να α μυν θεί της πε ριο χής ανα-

το λι κά του πο τα μού Aξιού και ι δί ως της 

«Γραμμής Mε τα ξά» και σε πε ρί πτω ση δυ-

σμε νούς έκ βα σης του α γώ να, να συ μπτύ-

ξει τις δυ νά μεις του προς τη Θεσ σα λο νί κη 

και δυ τι κά του πο τα μού Aξιού ή και προς 

την Kα βά λα και την Aμφί πο λη, προ κει-

μέ νου να με τα φερ θούν με θα λάσ σια μέ-

σα σε άλ λες πε ριο χές. Για την Tα ξιαρ χί α 

Έ βρου προ βλε πό ταν η δια τή ρη ση του 

προ γε φυ ρώ μα τος Πυ θί ου και σε α δυ να-

μί α, η σύ μπτυ ξη στο τουρ κι κό έ δα φος.

Tο Eλλη νο-βρε τα νι κό Συ γκρό τη μα «W» 

αρ χι κά να ε πι βρα δύ νει τον ε χθρό στον 

πεδι νό χώ ρο δυ τι κά του πο τα μού Aξιού 

και με τά να α μυν θεί στα θε ρά της γε νι κής 

το πο θε σί ας Bό ρας-Bέρ μιο-Ό λυ μπος και να 

α πα γο ρεύ σει τις κα τά μή κος των δια βά σε-

ων κα τευ θύν σεις ε πί θε σης του ε χθρού.

H  δ ι ε  ξ α  γ ω  γ ή  τ ω ν
ε  π ι  χ ε ι  ρ ή  σ ε  ω ν

Πε ριο χή ανα το λι κά του πο τα μού 

Aξιού (Aνα το λι κή Mα κε δο νί α - Δυ τι-

κή Θρά κη)

Tην 05.15 ώ ρα στις 6 Aπρι λί ου 1941 

και ε νώ αρ γό τε ρα στις 05.30 ε πι δό θη κε 

το τε λε σί γρα φο α πό τον Γερ μα νό Πρε-

σβευ τή, εκ δη λώ θη κε η ε πί θε ση των Γερ-

μα νών σε ό λη τη γραμ μή του με τώ που 

ανα το λι κά του πο τα μού Aξιού, με την 

υ πο στή ρι ξη με γά λου αριθ μού α ε ρο πλά-

νων κά θε της ε φόρ μη σης (Στού κας) και 

σφο δρών πυ ρών πυ ρο βο λικού.

Mέ χρι το πρω ί στις 10 Aπρι λί ου, διε-

ξή χθη σαν ε πι κοί α γώ νες και δια δρα μα τί-
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στηκαν σκη νές έ ξο χου η ρω ι σμού, κυ ρί ως 

στα ο χυ ρά της «Γραμ μής Mε τα ξά». Ή δη, 

ό μως, η το πο θε σί α των ο χυ ρών εί χε δι πλά 

υ περ κε ρα σθεί. Kατ’ αρ χήν, α πό την 6η OM 

η ο ποί α ει σέ δυ σε α πό ο ρει νή διά βα ση του 

Mπέ λες και την 11.00 ώ ρα στις 6 Aπρι λί ου 

κα τήλ θε στην πε διά δα Pο δό πο λης, χω ρίς, 

ό μως, μέ χρι στις 8 Aπρι λί ου να ε πι τύ χει θε-

α μα τι κά α πο τε λέ σμα τα. Πα ράλ λη λα, α πό 

τη 2η MA η ο ποί α προ έ λα σε τα χύ τα τα δια 

μέ σου της κοι λά δας του πο τα μού Στρού μι-

τσα στο γιου γκο σλα βι κό έ δα φος και την 

06.00 ώ ρα στις 8 Aπρι λί ου ει σήλ θε στο 

ελ λη νι κό έ δα φος στην πε ριο χή της λί μνης 

Δο ϊ ρά νης. Στη συ νέ χεια, α φού α νέ τρε ψε 

ε λα φρές α ντι στά σεις, κα τευ θύν θη κε προς 

το Kιλ κίς και το Πο λύ κα στρο και το βρά δυ 

στις 8 Aπρι λί ου έ φθασε 20 χλμ. βο ρειο δυ-

τι κά της Θεσ σα λο νί κης. Kα τό πιν αυ τής της 

τρο πής των ε πι χειρή σε ων, ο Διοι κη τής 

του TΣAM, με ε ξου σιο δό τη ση του Γε νι κού 

Στρα τη γεί ου, υ πέγρα ψε την 14.00 ώ ρα της 

9ης Aπρι λί ου πρω τό κολ λο πα ρά δο σης των 

δυ νά με ων ανα το λικά του πο τα μού Aξιού. 

Πε ριο χή δυ τι κά του πο τα μού Aξιού 

(Kε ντρι κή και Δυ τι κή Mα κε δο νί α)

Eπι χει ρή σεις Γερ μα νι κού XL ΣΣA (73η 

MΠ, 5η και 9η MA, 1ο Mη χα νο κί νη το Σύ-

νταγ μα Πε ζι κού Εs Es «Aδόλ φος Xί τλερ»). 

Tα γε γο νό τα στη Nό τια Γιου γκο σλα βί α 

ε ξε λί χθη καν με α πρό σμε να γορ γό ρυθ μό 

και το βρά δυ στις 8 Aπρι λί ου δυ νά μεις 

του XL ΣΣA κα τέ λα βαν τα Σκό πια, ο δε 

κίν δυ νος υ περ φα λάγ γι σης του α ρι στε ρού 

(BΔ) πλευ ρού των δυ νά με ων του συ γκρο-

τήμα τος «W» δια γρα φό ταν ά με σος, α πό 

τη συ νε χι ζό με νη τα χεί α προ έ λα ση των 

Γερμα νών προς Mο να στή ρι - Φλώ ρι να.

Yπό αυ τές τις ε ξαι ρε τι κά πιε στι κές 

συν θή κες, το Ελ λη νι κό Γε νι κό Στρα τη γεί ο 

(ΓΣ), α πο φά σι σε στις 8 Aπρι λί ου να με τα-

το πί σει την α μυ ντι κή διά τα ξη δυ τικό τε ρα, 

με μέ τω πο προς βορ ρά, δια θέ το ντας ε πι-

πλέ ον, α πό πλευ ράς TΣΔM, τη Mε ραρχί α 

Iππι κού και τη νε ο σύ στα τη 21η Tα ξιαρ χί α 

Πε ζι κού στην πε ριο χή Bέρ νου (Bίτσι), 

για να α πο φρά ξει το διά δρο μο α πό τη 

λί μνη Mε γά λη Πρέ σπα μέ χρι τη Bεύ η. Oι 

α να γκαί ες α να δια τά ξεις ο λο κλη ρώ θη καν 

ε σπευ σμέ να μέ χρι στις 10 Aπρι λί ου, ε νώ 

την ί δια η μέ ρα οι Γερ μα νοί κατε λάμ βα-

ναν α μα χη τί την Φλώ ρι να.

Σ ύ  μ π τ υ  ξ η  δ υ  ν ά  μ ε  ω ν
A λ β α  ν ι  κ ο ύ  M ε  τ ώ  π ο υ

Πα ράλ λη λα, το ΓΣ θο ρυ βη μέ νο α πό 

τη δυ σμε νή ε ξέ λι ξη του α γώ να στη Mα κε-

δο νία, α πο φά σι σε τη σύ μπτυ ξη των μα χό-

με νων δυ νά με ων στην Aλβα νί α, προς τις 

παρα με θό ριες α μυ ντι κές το πο θε σί ες.

Tο TΣΔM άρ χι σε να συ μπτύσ σε ται το 

βρά δυ στις 12 Aπρι λί ου χω ρίς σο βα ρές 

δυ σκολί ες κα τά τον ά ξο να των κοι λά δων 

των πο τα μών Δέ βο λη και Aλιάκ μο να. H 

κα τά ληψη, ό μως, της Kα στο ριάς στις 15 

Aπρι λί ου α πό τους Γερ μα νούς, υ πο χρέ ω-

σε το TΣΔM να κα τευ θύ νει τις δυ νά μεις 

του προς την Ή πει ρο, μέ σω ο ρει νών 

δρο μο λο γί ων της Πίν δου.

Tη νύ χτα στις 13/14 Aπρι λί ου α κο λού θη-

σε και η σύ μπτυ ξη του TΣH. Στο με τα ξύ το 

η θικό των αν δρών του άρ χι σε να κλο νί ζε ται 

και να ση μειώ νο νται α θρό ες διαρ ροές.

H γε νι κή κα τά στα ση των μο νά δων 

στο αλβα νι κό θέ α τρο επι χει ρή σε ων δεν 

κρι νόταν ως ι κα νο ποι η τι κή. H δύ να μη 

των αν δρών ή ταν 10-20% κά τω α πό 

την προ βλε πό μενη και υ πήρ χαν με γά-

λες ελ λεί ψεις, σε κτή νη και πυ ρο μα χι κά. 

Tα μη χα νή μα τα πυρός (ο πλο πο λυ βό λα, 

πο λυ βό λα, όλ μοι) ή ταν μειω μέ να κα τά 

50% πε ρί που, οι δε πε ριο ρι σμέ νες α να-

πλη ρώ σεις προ σω πι κού προ έρ χο νταν 
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α πό α νο μοιο γε νή στοι χεί α (Έφε δροι Ναυ-

τι κού, Χω ρο φυ λα κής, κ.ά.).

Mά χες υ ψι πέ δου Kο ζά νης
Kα τά την πε ρί ο δο α πό 10 μέ χρι 14 

Aπρι λί ου έ λα βαν χώ ρα με τα ξύ των ε μπο-

λέ μων σφοδρές συ γκρού σεις στο υ ψί-

πε δο Kο ζά νης (το πο θε σί α Kλει δί ου έ ως 

και την πε ριο χή βό ρεια του πο τα μού 

Aλιάκ μο να), που κα τέ λη ξαν στην πλή ρη 

ε πι κρά τη ση των Γερ μα νών. 

Tο TΣKM, με μέ ρος των δυ νά με ών 

του, με τά την α πώ λεια της το πο θε σί ας 

Kλει διού (12 Aπρι λί ου), κα τά φε ρε να 

α να δια τα χθεί τη νύ χτα 12/13 Aπρι λί ου 

υ πό το κρά τος με γάλης σύγ χυ σης και με 

ε πί πο νες πο ρεί ες κυ ρί ως πε ζή, στις δια-

βά σεις των ο ρέ ων Bού ρι νου και Σι νιά τσι-

κου. Στη συ νέ χεια, ό μως, α να γκά σθη καν 

υ πό την α σφυκτι κή πί ε ση των Γερ μα νών 

να δια πε ραιω θούν τη νύ χτα 14/15 Aπρι λί-

ου δυ τι κά του πο τα μού Aλιάκ μο να. Στις 

15 Aπρι λί ου, με τά α πό σκλη ρές μά χες 

με τμή μα τα της XIIIης MΠ του TΣΔM, 

κα τε λή φθη σαν το Άρ γος Oρε στι κό και η 

Kα στο ριά, με α πο τέ λε σμα να απο κο πεί η 

μο να δι κή ο δός σύ μπτυ ξης α πό την Aλβα-

νί α των δυ νά με ων του TΣΔM. 

O ό γκος των δυ νά με ων των Bρε τα-

νών, ε ξάλ λου, εί χε έ γκαι ρα α να δι πλω θεί 

με ο χήμα τα και το βρά δυ στις 13 Aπρι-

λί ου εί χε ε γκα τα στα θεί στην το πο θε σί α 

νο τιο δυτι κά του πο τα μού Aλιάκ μο να, σε 

σύν δε σμο με τις α ντί στοι χες δυ νά μεις της 

το πο θε σί ας Oλύ μπου.

Ω στό σο, ο Στρα τη γός Oυ ίλ σον, έ χο-

ντας υ πό ψη του πλη ρο φο ρί ες για προ-

χω ρη μένη α πο σύν θε ση των ελ λη νι κών 

μο νά δων και για ε πι κεί με νη συν θη κο λό-

γη ση του Γιου γκο σλα βι κού Στρα τού, α πο-

φά σι σε πρω το βού λως στις 13 Aπρι λί ου 

να συμπτύ ξει το BEΣ στην το πο θε σί α Θερ-

μο πυ λών-Μπρά λου, γι’ αυ τό προ α πέ στει-

λε ανά λο γα τμή μα τα α να γνω ρί σε ων.

Στις 15 Aπρι λί ου, μο νά δες του TΣKM 

δυ τι κά του πο τα μού Aλιάκ μο να, με ή δη 

σο βα ρά κλο νι σμέ νο η θι κό (η συν θη κο-

λό γη ση της 9ης Α πρι λί ου των δυ νά με-

ων α να το λι κά του Α ξιού πο τα μού εί χε 

κα τα φέ ρει α πο φα σι στι κό πλήγ μα στο 

ή δη εύ θραυ στο η θι κό) και με κυ ρί αρ χη 

σκέ ψη για το μά ταιο της συ νέ χι σης του 

α γώ να, δέ χθηκαν ε πί θε ση γερ μα νι κών 

α ε ρο πλά νων και πυ ρά πυ ρο βο λι κού, με 

συ νέ πεια σχεδόν να δια λυ θούν. Tε λι κά, 

το TΣKM με τα ε να πο μεί να ντα τμή μα τα 

του διέρ ρευ σε προς το Mέ τσο βο, δια 

μέ σου ο ρει νών δρο μο λο γί ων και ε τέ θη 

υ πό διοί κη ση του TΣΔM. Έ τσι, α πό τις 16 

Aπρι λί ου έ πα ψε ο ρι στι κά η συ νερ γα σί α 

ελ λη νι κών και βρε τανι κών δυ νά με ων. 

Tην ί δια η μέ ρα α πο σύρ θη καν α πό την 

η πει ρω τι κή Eλλά δα και τα τε λευ ταί α 

βρε τα νι κά α ε ρο πλά να και έ παυ σε ο λο σχε-

ρώς η πα ρο χή α ε ρο πο ρικής υ πο στή ρι ξης 

των δυ νά με ων και ε γκα τα στά σε ων.

Στο με τα ξύ, α πό το πρω ί της 15ης 

Aπρι λί ου, οι Γερ μα νοί με την 9η MA ε πι τέ-

θη καν κατά της 6ης Aυ στρα λια νής Mε ραρ-

χί ας στην πε ριο χή Σερ βί ων, με τμή μα τα 

δια πε ραιω θέ ντα α πό τον πο τα μό τη νύ-

χτα με βάρ κες ε φό δου κο ντά στο χω ριό 

Pύ μνιο, αλλά δέ χθη καν κα ται γι στι κά πυ-

ρά και α να γκά σθη καν να πα ρα δο θούν. 

Aκό μα δύ ο ε πι θέ σεις κα τά τη διάρ κεια 

της η μέ ρας α πο κρού στη καν με σο βα ρές 

α πώ λειες, που α νήλ θαν σε 200 νε κρούς 

και τραυ μα τί ες και 395 αιχ μα λώ τους. Oι 

α πώ λειες των Bρε τα νών ή ταν ε λά χι στες, 

χά ρη στην κα λή κά λυ ψη και στην ε πι με λή 

ορ γά νωση του ε δά φους. Mε τά α πό αυ τήν 

την α πο τυ χί α, οι Γερ μα νοί πα ρέ καμ ψαν 

την το ποθε σί α του πο τα μού Aλιάκ μο να 

α πό δυ τι κά με την 5η MA, η ο ποί α στις 
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16 Aπρι λί ου κατέ λα βε τα Γρε βε νά και 

στη συ νέ χεια, με τά τη ζεύ ξη του πο τα μού 

Bε νέ τι κου, έ φθα σε το α πό γευ μα στις 18 

Aπρι λί ου στην Kα λα μπά κα. Aπό ε κεί το 

XL ΣΣA δια τά χθη κε να προ ε λά σει με τον 

κύ ριο ό γκο των δυ νά με ών του προς τη 

Λα μί α και με μέ ρος προς το Mέ τσο βο.

Eπι χει ρή σεις Γερ μα νι κού XVIII OΣΣ 

(72η MΠ, 5η και 6η OM, 2η MA).

Tο XVIII OΣΣ, το ο ποί ο στις 9 Aπρι λί-

ου κα τέ λα βε τη Θεσ σα λο νί κη, ε πρό κει το 

κα τό πιν να ε πι τε θεί κα τά του Bερ μί ου, 

αλ λά η τα χεί α προ έ λα ση του XL ΣΣA στο 

διά δρο μο Μο να στη-

ρί ου-Φλώ ρι νας και η 

σύ μπτυ ξη των ελ λη-

νο-βρε τα νι κών δυ νά-

με ων, ματαί ω σαν αυ-

τήν την ε νέρ γεια. Στη 

συ νέ χεια, α φού στις 

11 Aπρι λί ου κα τα λή-

φθη κε η Bέ ροια, ο 

ό γκος του XVIII OΣΣ 

στρά φη κε νό τια προς 

τις δια βά σεις του 

Oλύ μπου (Στενά Πέ-

τρας-διά βα ση Πλα τα-

μώ να-Tέ μπη), ό που 

α πό τις 14 μέ χρι 16 

Aπρι  λί  ου έ λα βαν 

χώρα σκλη ρές μά χες 

με τις δυ νά μεις του 

BEΣ. Tε λι κά, κα τό πιν 

σχε τι κής έ γκρι σης, 

που δό θη κε α πό τον 

Έλ λη να Αρ χι στρά τη-

γο σε σύ σκε ψη στις 

16 Aπρι λί ου έ ξω α πό 

τη Λα μί α με τα ξύ Πα-

πά γου-Oυ ίλ σον, τη 

νύ χτα 16/17 Aπρι λί-

ου άρ χι σε η σύ μπτυ-

ξη των δυ νά με ων του BEΣ στην το πο θε σί α 

Θερ μο πυ λών-Μπρά λου, η ο ποί α ο λο κλη-

ρώ θη κε στις 20 Aπρι λί ου.

Πο λι τι κή κρί ση και α ποχώ ρη ση 
του Βα σι λιά και της κυ βέρ νη-
σης στην Kρή τη

Tην 10.00 ώ ρα στις 18 Aπρι λί ου, έ λα-

βε χώ ρα σύ σκε ψη στα α νά κτο ρα υ πό 

την προ ε δρί α του Βα σι λιά, στην ο ποί α 

πα ρέ στη σαν ο Πρω θυ πουρ γός Kο ρυ ζής, 

ο Πρε σβευ τής της Mε γά λης Bρε τα νί ας 

Πά λαι ρετ, ο Αρ χι στρά τη γος Πα πά γος, ο 
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Στρα τη γός Oυ ίλ σον, κ.ά.

O Αρ χι στρά τη γος, εκ θέ το ντας τη 

στρα τιω τι κή κα τά στα ση, ε πι σή μα νε ό τι 

οι βρε τα νι κές δυ νά μεις, αν και συ νέ χι ζαν 

να εί ναι α ξιό μα χες, δε θα μπο ρού σαν να 

δια τη ρή σουν την το πο θε σί α των Θερ-

μο πυ λών για αρ κε τό διά στη μα. Eπί σης, 

πε ριέ γρα ψε τις σο βα ρές δυ σχέ ρειες που 

α ντι με τώ πι ζαν τα ελ λη νι κά στρατεύ μα τα 

κα τά τη σύ μπτυ ξη και ση μεί ω σε την πτώ-

ση του η θι κού τους.

Oι Βρε τα νοί ε ξάλ λου, δή λω σαν ό τι θα 

ή ταν σε θέ ση να α μυν θούν στην το πο θε σία 

Θερ μο πυ λών μέ χρι στις 6 Mα ΐ ου, ε φό σον 

τα ελ λη νι κά στρα τεύ μα τα θα συ νέ χιζαν τον 

α γώ να στην Ή πει ρο. H σύ σκε ψη πε ρα τώ θη-

κε χω ρίς να λη φθεί κα μί α α πό φαση.

Tην 14.00 ώ ρα της ί διας η μέ ρας συ-

νήλ θε το Yπουρ γι κό Συμ βού λιο πα ρου-

σί α και του Βα σι λιά. O Υ φυ πουρ γός Στρα-

τιω τι κών Πα πα δή μας δια τύ πω σε την 

ά πο ψη ό τι, έστω και αν ε πε τύγ χα νε η 

πα ρά τα ση της ά μυ νας στις Θερ μο πύ λες 

δε θα έ φερ νε θε τι κό α πο τέ λε σμα, για τί η 

κα τά στα ση στο αλβα νι κό θέ α τρο επι χει-

ρή σε ων είχε κα τα στεί τρα γι κή.

Tε λι κά, ε πι κρά τη σε η γνώ μη της συ-

νέ χι σης της ελ λη νι κής α ντί στα σης για 

την ο μα λό τε ρη α πο χώ ρη ση του BEΣ. O 

Υ φυ πουρ γός των Στρα τιω τι κών, που θε-

ω ρού σε α να πό φευ κτη τη χει ρο τέ ρευ ση 

της κα τά στα σης, πρό τει νε ως μό νη διέ-

ξο δο την ά με ση α να χώ ρη ση του Βα σι λιά 

και της κυ βέρ νη σης.

O Πρω θυ πουρ γός Kο ρυ ζής βρι σκό ταν 

σε α μη χα νί α και στο τέ λος της συ νε δρί ασης 

ει ση γή θη κε το σχη μα τι σμό κυ βέρ νη σης 

α πό άλ λα πρό σω πα πιο δυ να μι κά. O Kορυ-

ζής με κα τα φα νή ψυ χι κό κλο νι σμό έ φυ γε 

για το σπί τι του, ό που και αυ το κτό νη σε.

Tην 13.00 ώ ρα στις 19 Aπρι λί ου, συ-

νε κλή θη νέ α σύ σκε ψη στο ΓΣ. Σε αυ τήν 

πα ρέ στη σαν και ο Στρα τη γός Oυέ ι βελ, 

που εί χε έλ θει α πό τη Mέ ση Aνα το λή 

και ο Α ντι στρά τηγος ε.α. Aλ. Mα ζα ρά κης, 

που εί χε πά ρει α πό τον Βα σι λιά την ε ντο-

λή σχη μα τι σμού κυ βέρ νη σης.

O Oυέ ι βελ δή λω σε ό τι το BEΣ θα α μυ-

νό ταν στις κα τε χό με νες θέ σεις ε φό σον ο 

Eλληνι κός Στρα τός θα συ νέ χι ζε την α ντί-

στα σή του στην Ή πει ρο, αλ λά εί χε α νη-

συχη τι κές πλη ρο φο ρί ες για το η θι κό του 

και πρό σθε σε ό τι τα δι κά του στρα τεύ μα-

τα ή ταν έ τοι μα να α πο χω ρή σουν, αν το 

ε πι θυ μού σε η Ελ λη νι κή Κυ βέρ νη ση.

Στη συ νέ χεια, ο Bρε τα νός Πρε σβευ τής 

α νέ γνω σε τη λε γρά φη μα του Άγ γλου Πρωθυ-

πουρ γού Tσώρ τσιλ, που κα θό ρι ζε ό τι η 

α πο χώ ρη ση του BEΣ θα έ πρε πε να γί νει με 

την πλή ρη συ γκα τά θε ση και έ γκρι ση του 

Βα σι λιά και της Ελ λη νι κής Κυ βέρ νη σης.

Mε τά α πό πρό τα ση του Α ντι στρα τή γου 

Mα ζα ρά κη, ό τι η κα λύ τε ρη λύ ση συ νί στατο 

στην α πο χώ ρη ση, ε γκρί θη κε α πό τον Βα-

σι λιά και την κυ βέρ νη ση η εκ κέ νω ση της 

Eλλά δας α πό το BEΣ. Oι ελ λη νι κές δυ νά μεις 

της Hπεί ρου θα συ νέ χι ζαν τον α γώνα μέ χρι 

την α πο χώ ρη ση των Bρε τα νών.

Στο με τα ξύ, ε πει δή εί χαν δια τυ πω θεί 

α πό τους Bρε τα νούς αι τιά σεις σχε τι κά με 

την κα κή στρα τιω τι κή κα τά στα ση που 

ε πι κρά τη σε α πό ελ λη νι κής πλευ ράς στην 

Kε ντρι κή Mα κε δο νί α, κλή θη κε ο Διοι κη τής 

του B  ́Pυθ μι στι κού Kέ ντρου Φλώρι νας Υ πο-

στρά τη γος Πα να γά κος, ο ο ποί ος και ε ξέ θε-

σε τον τρό πο που ε ξε λί χτη καν οι ε πι χει ρή-

σεις, ο πό τε ο Στρα τη γός Oυ ίλ σον δή λω σε: 

«Mε τά τάς πλη ρο φορί ας και ε ξη γή σεις 

του Στρα τη γού, η τι μή και η υ πό λη ψις της 

Eλλά δος α πο κα θίστα νται εις το α κέ ραιον. 

Δη λώ δε εξ ο νό μα τος της Aγγλί ας ό τι αυ τή 

ου δέν παρά πο νον έ χει κα τά της Eλλά δος, 

η ο ποί α ε ξε πλή ρω σε μέ χρι τέ λους πλή ρως 

και τι μί ως το κα θή κον της».
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Tις α πο γευ μα τι νές ώ ρες της ί διας 

η μέ ρας, στις 19 Aπρι λί ου, ο Α ντι στρά-

τη γος Mαζα ρά κης κα τέ θε σε την ε ντο λή 

σχη μα τι σμού κυ βέρ νη σης, για τί οι πλη-

ρο φο ρί ες για τη στρα τιω τι κή κα τά στα ση 

ή ταν α πελ πι στι κές.

Tην 17.15 ώ ρα ορ κί σθη κε νέ α κυ βέρ νη-

ση με α ντι πρό ε δρο τον Αντι ναύ αρ χο Σα-

κελ λα ρί ου, ε νώ την πρω θυ πουρ γί α α νέ λα-

βε προ σω ρι νά αυ το προ σώ πως ο Βα σι λιάς. 

Tε λι κά, στις 21 Aπρι λί ου Πρω θυ πουρ γός 

ορ κί σθη κε ο Eμμα νου ήλ Tσου δε ρός. O 

Βα σιλιάς και η κυ βέρ νη ση α να χώ ρη σαν 

την 04.00 ώ ρα στις 23 Aπρι λί ου για την 

Kρή τη, α φού προ η γου μέ νως ο Βα σι λιάς 

με διάγ γελ μά του δια δή λω νε την α πό φα-

ση ο λό κληρου του Έ θνους να συ νε χί σει 

τον α γώ να μέ χρι την τε λι κή νί κη.

Στις 23 Aπρι λί ου, ε πί σης, ο Αρ χι στρά-

τη γος Πα πά γος υ πέ βα λε την πα ραί τη σή 

του, η ο ποί α έ γι νε α μέ σως α πο δε κτή 

α πό τον Βα σι λιά.

Σ υ ν  θ η  κ ο  λ ό  γ η  σ η  T Σ H
Στο με τα ξύ, το 1ο Mη χα νο κί νη το Σύ-

νταγ μα Es Es «Aδόλ φος Xί τλερ», α φού 

έ φθα σε στα Γρε βε νά στις 16 Aπρι λί ου, 

κι νή θη κε τα χύ τα τα προς Kα λα μπά κα-

Mέ τσο βο, ό που προ ωθη μέ να τμή μα τά 

του, ό ταν προ σέγ γι σαν την πό λη το πρω ί 

στις 20 Aπρι λί ου, δέ χτη καν πυ ρά πυ ρο-

βο λι κού α πό τμή μα τα της ε κεί πρό χει ρα 

α μυ νό με νης XI MΠ.

Ό μως, τα γε γο νό τα στην Ή πει ρο, εί-

χαν ε ξε λι χθεί με πο λύ γρή γο ρο ρυθ μό. 

H σύμπτυ ξη των δυ νά με ων του TΣH τη 

νύ χτα 13/14 Aπρι λί ου, υ πό τα α νη λε ή 

πλήγ μα τα της εχθρι κής α ε ρο πο ρί ας με 

πα ντε λή α που σί α της φι λί ας και υ πό την 

α πει λή του δι πλού κλοιού Iτα λών και Γερ-

μα νών, εί χε τρώ σει σο βα ρό τα τα το η θι κό 

τους, ενώ ση μειώ νο νταν με την πά ρο δο 

των η με ρών αυ ξα νό με να κρού σμα τα α νυ-

πα κο ής και διά λυ σης τμη μά των. O νι κη-

φό ρος Eλλη νι κός Στρα τός α ντι με τώ πι ζε 

τον έσχα το κίν δυ νο να αιχ μα λω τι σθεί 

α μα χη τί α πό τον ητ τη θέ ντα κα τά κρά τος 

στα πε δί α των μα χών Iτα λι κό Στρα τό.

O Πρω θυ πουρ γός Aλ. Kο ρυ ζής, κα τό πιν 

α πε γνω σμέ νης τη λε φω νι κής έκ κλη σης του 

Διοι κη τή του TΣH Α ντι στρα τή γου I. Πι τσί κα 

την 11.00 ώ ρα στις 18 Aπρι λί ου, τον εί χε 

δια βε βαιώ σει ό τι θα δι νό ταν ευ νο ϊ κή λύ ση 

ε ντός της η μέ ρας, πλην, ό μως, η ε πισυμ βά-

σα αυ το κτο νί α του λί γο αρ γό τε ρα το με ση-

μέ ρι, μα ταί ω σε την ε νέρ γεια αυ τή. O Α ντι-

στρά τη γος Πι τσί κας, πιε ζό με νος α πό τον 

Mη τρο πο λί τη Iω αν νί νων Σπυ ρί δω να και 

τους Διοι κη τές των A΄, B΄ και Γ΄ Σωμάτων 

Στρατού (ΣΣ) για σύ να ψη α να κω χής, αν και 

κα τα νο ού σε αυ τήν την α δή ρι τη α νά γκη, 

ω στό σο, αρ νή θη κε κα τη γο ρη μα τι κά να 

ανα λά βει σχε τι κή πρω το βου λί α.

Έ πει τα α πό αυ τό α πο φα σί στη κε α πό 
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τους προ α να φερ θέ ντες, ο πα ρα με ρι σμός 

του Α ντι στρα τή γου Πι τσί κα και ο πα ρα πέ-

ρα χει ρι σμός του θέ μα τος α πό τον αρχαιό-

τε ρο των Σω μα ταρ χών Α ντι στρά τη γο Γε-

ώρ γιο Tσο λά κο γλου. Έ τσι, το α πό γευ μα 

στις 18 Aπρι λί ου, ο Ε πι τε λάρ χης του Γ΄ΣΣ 

Συ νταγ μα τάρ χης Aθ. Xρυ σο χό ου, στάλθη-

κε στην Aθή να ό που συ να ντή θη κε με τον 

Αρ χι στρά τη γο Πα πά γο, ο ο ποί ος του α να-

κοί νω σε ό τι αν και γνώ ρι ζε πλή ρως την 

κα τά στα ση του με τώ που, ω στό σο, ως Διοι-

κη τής και του BEΣ, δεν μπο ρού σε να προ-

έλ θει σε δια πραγ μα τεύ σεις α νακω χής, πριν 

α πο χω ρή σουν οι Bρε τα νοί α πό τη χώ ρα.

Tε λι κά, πα ρά την άρ νη ση του ΓΣ και 

με τη σύμ φω νη, ό μως, γνώ μη των Σω μα-

ταρ χών και των πε ρισ σό τε ρων Με ράρ-

χων, ο Διοι κη τής του Γ΄ΣΣ Α ντι στρά τη γος 

Γ. Tσολά κο γλου, το πρω ί στις 20 Aπρι λί-

ου α νέ λα βε προ σω πι κά το χει ρι σμό του 

θέ μα τος της α να κω χής και α πέ στει λε 

α ντι προ σω πί α για δια πραγ μα τεύ σεις με 

τη γερμα νι κή διοί κη ση. Tο α πό γευ μα 

της ί διας η μέ ρας υ πέ γρα ψε την 18.00 

ώ ρα στο X. Bο τονό σι βο ρειο δυ τι κά του 

Mε τσό βου πρω τό κολ λο α να κω χής, που 

κρα τή θη κε μυ στι κό α πό τους Iτα λούς, 

με τον Διοι κη τή του Γερ μα νι κού 1ου Mη-

χα νο κί νη του Συ ντάγ μα τος Es Es «Aδόλ-

φος Xί τλερ» Τα ξί αρ χο Σεπ Nτί τριχ. Mε τά 

α πό μί α ώ ρα ε νη με ρώ θη κε σχε τι κά ο 

Α ντι στρά τη γος Πι τσί κας, ο ο ποί ος την 

ε πο μέ νη το πρω ί στις 21 Aπριλί ου, θε ώ-

ρη σε τον ε αυ τό του ως «πα ραι τη θέ ντα» 

και α να χώ ρη σε για την Aθή να, οπό τε τη 

διοί κη ση του TΣH α νέ λα βε «ντε φά κτο» 

ο Αντι στρά τη γος Γ. Tσο λά κο γλου.

Mε την υ πο γρα φή του πρω το κόλ λου 

την 18.00 ώ ρα στις 20 Aπρι λί ου, έ παυαν οι 

ε χθρο πρα ξί ες με τα ξύ Eλλά δας και Γερ μα νί-

ας και λί γες ώ ρες με τά με τα ξύ Eλλά δας και 

Iτα λί ας, με μέ ρι μνα των Γερ μα νών. Eπί σης, 

α πό το πρω ί στις 21 Aπρι λί ου, οι Γερ μανοί 

θα πα ρεμ βάλ λο νταν με τα ξύ των ι τα λι κών 

και των ελ λη νι κών στρα τευ μάτων για την 

τή ρη ση της κα τά παυ σης του πυ ρός. Tα 

ελ λη νι κά στρα τεύ μα τα υ πο χρε ώ νο νταν 

να α πο συρ θούν μέ χρι τα ελ λη νο-αλ βα νι κά 

σύ νο ρα μέ σα σε δέ κα η μέρες και να α πο-

στρα τευ θούν, α φού πα ρέ δι ναν τον ο πλι-

σμό τους. Oι α ξιω μα τι κοί θα έ φε ραν την 

ε ξάρ τυ ση και τον ο πλι σμό τους τι μη τι κά, μη 

θε ω ρού με νοι ως αιχ μά λω τοι πο λέ μου.

Στις 21 Aπρι λί ου, έ φθα σαν στα Iω άν-

νι να ο Ε πι τε λάρ χης της 12ης Γερ μα νι κής 

Στρατιάς Υ πο στρά τη γος φον Γκρά ι φεν-

μπερ γκ και ο Τα ξί αρ χος Nτί τριχ με έ να 

νέ ο πρω τό κολ λο προς υ πο γρα φή, με 

τη δι καιο λο γί α της ε ξαγ γε λί ας α πό την 

Eλληνι κή Kυ βέρ νη ση «της α μύ νης μέ χρις 

ε σχά των» και την α νά γκη σύ να ψης συμ-

φω νίας και με τους Iτα λούς. O Αντι στρά-

τη γος Tσο λά κο γλου δια μαρ τυ ρή θη κε, 

αλ λά ανα γκά σθη κε να το υ πο γρά ψει «ως 
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αιχ μά λω τος πο λέ μου» και «ου χί κα τά την 

ε λευ θέ ραν αυ τού κρί σιν».

Oι νέ οι ό ροι ή ταν χει ρό τε ροι. Oι 

α ξιω μα τι κοί και οι ο πλί τες θε ω ρού νταν 

αιχμά λω τοι πο λέ μου, ό λο το υ λι κό α πο-

τε λού σε λεί α πο λέ μου του Γερ μα νι κού 

Στρα τού, ε νώ μέ ρος θα έ παιρ ναν οι 

Iτα λοί. Aντί της ελ λη νο-αλ βα νι κής με-

θο ρί ου, που ή ταν το ό ριο σύ μπτυ ξης, 

θα κα θο ρι ζό ταν σε συ νερ γα σί α με την 

Iτα λι κή Διοί κη ση η ζώ νη δια χω ρι σμού 

για την κα τά παυ ση των ε χθρο πρα ξιών, 

χω ρίς να απο σα φη νί ζε ται ού τε σε πιο 

ύ ψος θα περ νού σε η ζώ νη ού τε πό τε 

θα έ παυαν οι εχθρο πρα ξί ες.

Tο με ση μέ ρι στις 21 Aπρι λί ου, το TΣH 

έ λα βε δια τα γή του ΓΣ να α ντι κα τα στα θεί 

ο Αντι στρά τη γος Tσο λά κο γλου α πό τα 

κα θή κο ντά του, ως Διοι κη τής του Γ΄ΣΣ, 

αλ λά ή ταν ή δη αρ γά.

Tην ε πο μέ νη 22 Aπρι λί ου, έ γι νε νέ α 

πα ρα σπον δί α των Γερ μα νών με την α ξί-

ω ση να α πο στα λούν κή ρυ κες και προς 

τους Iτα λούς, (κα τό πιν δια μαρ τυ ρί ας 

του Mου σολί νι προς τον Xί τλερ), για να 

υ πο γρα φεί α να κω χή και με αυ τούς. Ως 

γραμ μή διαχω ρι σμού με τα ξύ Iτα λών 

και Γερ μα νών κα θο ρι ζό ταν η α μα ξι τή 

Hγου με νί τσα-Mπισ δού νι-Mέ τσο βο και 

α φη νό ταν να υ πο νο η θεί ό τι τα ελ λη νι κά 

στρα τεύ μα τα, που θα βρί σκο νταν βό ρεια 

της γραμ μής θα θε ω ρού νταν αιχ μά λω τα 

των Ι τα λών και νό τια αιχ μά λω τα των Γερ-

μα νών, χω ρίς να διευ κρι νί ζε ται α πό ποια 

ώ ρα θα ί σχυε το πα ρα πά νω ό ριο.

O Α ντι στρά τη γος Tσο λά κο γλου, δια-

μαρ τυ ρό με νος ε πει δή για δεύ τε ρη φο ρά 

σε έ να 48ω ρο άλ λα ξαν οι αρ χι κοί ό ροι της 

συν θη κο λό γη σης, δή λω σε ό τι «α να γκάζε-

ται να υ πο κύ ψη υ πό το κρά τος βί ας».

Στο με τα ξύ, κή ρυ κες που στάλ θη καν 

στους Iτα λούς, υ πέ γρα ψαν προ κα ταρ κτι-

κό πρω τό κολ λο α να κω χής, με το ο ποί ο 

οι ε χθρο πρα ξί ες έ παυαν α πό την 23.00 

ώ ρα στις 23 Aπρι λί ου.

Tο πρω ί στις 23 Aπρι λί ου ο Α ντι στρά-

τη γος Tσο λά κο γλου α να χώ ρη σε για τη 

Θεσ σαλο νί κη με γερ μα νι κό α ε ρο πλά νο, 

ό που υ πέ γρα ψε με τον Στρα τάρ χη Γιό-

ντλ, Αρχη γό του ε πι τε λεί ου της Aνώ τα-

της Διοί κη σης των Γερ μα νι κών Eνό πλων 

Δυ νά μεων και τον Iτα λό Α ντι στρά τη γο 

Φερ ρέ ρο Αρ χη γό του ε πι τε λεί ου της 

Aνώ τα της Διοί κη σης των Iτα λι κών Δυ νά-

με ων στην Aλβα νί α, το τρί το και ο ρι στι κό 

πρω τόκολ λο συν θη κο λό γη σης.

Tη νύ χτα στις 23 Α πρι λί ου, τα τμή μα-

τά μας πέ ρα σαν νό τια της δια χω ρι στι κής 

γραμ μής, ε νώ σιω πη ρά ο χρό νος πα ρα τά-

θη κε για λί γο α πό τους Γερ μα νούς.

Στις 25 Aπρι λί ου, ο Α ντι στρά τη γος Γ. 

Tσο λά κο γλου, α φού α νέ θε σε στον Α ντι-

στράτη γο Π. Δε μέ στι χα τη διοί κη ση του 

TΣH, α να χώ ρη σε για την Aθή να και στις 29 

Aπριλί ου σχη μά τι σε κυ βέρ νη ση α πό στρα-

τιω τι κές και πο λι τι κές προ σω πι κό τη τες.

Στις 2 Mα ΐ ου, ο Xί τλερ α πάλ λα ξε τους 

Έλ λη νες α ξιω μα τι κούς και ο πλί τες που θε-

ω ρού νταν τυ πι κά αιχ μά λω τοι πο λέ μου.

M ά  χ η  Θ ε ρ  μ ο  π υ  λ ώ ν  -
Μ π ρ ά  λ ο υ

Mε τά την ε πι τυ χή σύ μπτυ ξη των δυ-

νά με ων του BEΣ α πό την το πο θε σί α Oλύ-

μπου-ποτα μού Aλιάκ μο να στην το πο θε σί α 

Θερ μο πυ λών-Μπρά λου που πε ρα τώ θη κε 

στις 20 Aπρι λί ου, οι Γερ μα νοί έ λα βαν την 

ε πα φή το α πό γευ μα στις 22 Aπρι λί ου και 

α πό το ε πό με νο πρω ί ε ξα πέ λυ σαν σφο-

δρή ε πί θε ση σε ό λο το μέ τω πο, έ κτα σης 

50 χλμ. πε ρί που. Oι Bρε τα νοί δια τή ρη σαν 

τις θέ σεις τους μέ χρι τις 24 Aπρι λί ου και 

στη συ νέ χεια συ μπτύ χθη καν τη νύ χτα 

24/25 Aπρι λί ου στα νό τια.
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K α  τ ά  λ η  ψ η  A θ η  ν ώ ν  κ α ι
Π ε  λ ο  π ο ν  ν ή  σ ο υ

Στο με τα ξύ, ο Στρα τάρ χης φον Λι στ 

στις 24 Aπρι λί ου, διέ θε σε στο XL ΣΣA 

ε πι πλέ ον και το XVIII OΣΣ με ε ντο λή να 

προ ω θη θεί στην κα τεύ θυν ση Aθή να-Kό-

ριν θος και να εγκα τα στή σει προ γε φύ-

ρω μα στον Iσθμό, του ο ποί ου εί χε προ-

βλε φθεί η κα τά λη ψη με α λε ξι πτω τι στές, 

ε νώ, ταυ τό χρο να, τα χυ κί νη τες μο νά δες 

θα ε νερ γού σαν από την Eύ βοια.

Στοι χεί α της 5ης MA κα τέ λα βαν το 

βρά δυ στις 25 Aπρι λί ου τη Θή βα ε νώ 

τάγ μα μο τοσυ κλε τι στών, που α πο βι βά-

στη κε στην Eύ βοια, δια πε ραιώ θη κε στη 

Bοιω τί α, μέσω Xαλ κί δας και συ νέ χι σε 

προς την Aθή να, την ο ποί α κα τέ λα βε 

χω ρίς α ντί στα ση στις 27 Aπρι λί ου.

Στη συ νέ χεια οι Γερ μα νοί, για την κα τά-

λη ψη του Iσθμού χρη σι μο ποί η σαν πάνω 

α πό 40 τρι κι νη τή ρια α ε ρο πλά να με 800 πε-

ρί που α λε ξι πτω τι στές, τα ο ποί α α πογειώ-

θη καν α πό τη Λά ρι σα την 05.00 ώ ρα στις 

26 Aπρι λί ου. Aν και πολ λοί α πό τους α λεξι-

πτω τι στές φο νεύ θη καν στον α έ ρα και 

άλ λοι έ πε σαν μέ σα στη διώ ρυ γα, τε λικά 

κα τόρ θω σαν, ε πω φε λού με νοι α πό τον αιφ-

νι δια σμό και τη σύγ χυ ση των Bρε τανών, 

να κα τα λά βουν τη γέ φυ ρα α νέ πα φη. Δεν 

πρό λα βαν, ό μως, να κό ψουν τα κα λώδια 

πυ ρο δό τη σης και ν’ α φαι ρέ σουν τη γό μω-

ση. H γέ φυ ρα τε λι κώς α να τι νά χθη κε α πό 

δύ ο νε α ρούς Bρε τα νούς α ξιω μα τι κούς, οι 

ο ποί οι πέ τυ χαν με εύ στο χη βο λή τυ φε κί-

ων και α πό 200 μέ τρα να πυ ρο δο τή σουν 

το ε κρη κτι κό γέ μι σμα.

Aπό την 08.00 ώ ρα η δρά ση γύ ρω α πό 

τη διώ ρυ γα εί χε τε λειώ σει και οι Γερ μα νοί 

είχαν κα τα λά βει και τις δύ ο ό χθες της.

Πα ράλ λη λα, το 1ο Mη χα νο κί νη το Σύ-

νταγ μα Ες Ες «Aδόλ φος Xί τλερ», α πό την 

πε ριοχή των Iω αν νί νων, κι νή θη κε προς 

το Mε σο λόγ γι και το α πό γευ μα στις 26 

Aπρι λί ου α πο βι βά στη κε στην πε ριο χή 

Πα τρών. Aπό ε κεί έ να τάγ μα του κι νή θη κε 

σι δη ροδρο μι κώς προς την Kό ριν θο, ό που 

πλη ρο φο ρή θη κε ό τι οι α λε ξι πτω τι στές εί-

χαν κα τα λά βει τον Iσθμό, ο πό τε τα τμή μα-

τα των Ες Ες ε πέ στρε ψαν στην Πά τρα και 

συ νέ χι σαν προς την Kα λα μά τα δια μέ σου 

του Πύρ γου, με α πο στο λή να α πο κό ψουν 

την α πο χώ ρη ση των Bρε τα νών.

H 5η MA, με τά την πρό χει ρη ε πι σκευ ή 

της γέ φυ ρας του Iσθμού, δια πε ραιώ θη κε 

στην Πε λο πόν νη σο και κα τευ θύν θη κε 

προς Άρ γος - Tρί πο λη - Γύ θειο και Kα λα-

μά τα, ό που στις 29 Aπρι λί ου συ να ντή θη κε 

με τα τμή μα τα των Ες Ες που εί χαν φθά σει 

ε κεί σι δη ρο δρο μι κώς α πό την Πά τρα.

Στο με τα ξύ, με δια τα γή του BEΣ, τη 

διοί κη ση ό λων των στρα τευ μά των στην 

Πε λοπόν νη σο, α νέ λα βε α πό τη νύ χτα 

24/25 Aπρι λί ου ο Υ πο στρά τη γος Φρέ ι-

μπερ γκ, ε νώ ο Στρα τη γός Ου ίλ σον α να-

χώ ρη σε με υ δρο πλά νο το πρω ί της 27ης 

Aπρι λί ου για την Kρή τη.

H α πο χώ ρη ση των Bρε τα νών θα γι νό-

ταν α πό τους λι μέ νες της νο τιο α να το λι κής 

ακτής της Aττι κής και της Πε λο πον νή σου. 

Oι λι μέ νες αυ τοί δέ χτη καν σφο δρό τατες 

ε πι θέ σεις της Γερ μα νι κής Aε ρο πο ρί ας με 

α πο τέ λε σμα να προ ξε νη θούν σημα ντι κές 

α πώ λειες στον πο λε μι κό και ε μπο ρι κό στό-

λο των Bρε τα νών και των Eλλή νων.

H 19η Aυ στρα λια νή Tα ξιαρ χί α ε πι βι-

βά σθη κε στα Mέ γα ρα τη νύ χτα 25/26 

Aπρι λί ου.

Oι 16η και 17η Aυ στρα λια νές Tα ξιαρ-

χί ες κι νή θη καν τις βρα δι νές ώ ρες στις 

25 Aπριλί ου α πό τους Mύ λους προς την 

Kα λα μά τα, ό που έ να μέ ρος κα τόρ θω σε 

να ε πι βι βασθεί και να α πο πλεύ σει τη νύ-

χτα 26/27 Aπρι λί ου, ε νώ 7.000 πε ρί που 

ά ντρες πα ρέ μει ναν στην προ κυ μαί α, για τί 
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οι λί γες ώ ρες της νύ χτας δεν ε πέ τρε παν 

την ο λο κλήρω ση της ε πι βί βα σης.

H 4η Nε ο ζη λαν δι κή Tα ξιαρ χί α, η ο ποί α 

ε νερ γού σε ως ο πι σθο φυ λα κή στην πε ριο χή 

των Eρυ θρών, με τα κι νή θη κε και κα τέ λα βε 

το πρω ί στις 27 Aπρι λί ου θέ σεις νό τια του 

Mαρ κό που λου. Tο βρά δυ ε πι βι βά σθη κε 

στο Πορ το ρά φτη χω ρίς ε πει σό δια και α πέ-

πλευ σε για την Kρή τη, ε νώ τμή μα τα της 

1ης Bρε τα νι κής Tε θω ρα κι σμέ νης Tαξιαρ χί-

ας α πέ πλευ σαν α πό τη Pα φή να.

H 6η Nε ο ζη λαν δι κή Tα ξιαρ χί α έ φθα σε 

το πρω ί στις 28 Aπρι λί ου στη Mο νεμ βα-

σί α. Tη νύχτα 28/29 Aπρι λί ου ο λό κλη ρη 

η δύ να μη της ε πι βι βά σθη κε στα πλοί α και 

α πέ πλευσε για την Kρή τη. Mα ζί της α να χώ-

ρη σε και ο Υ πο στρά τη γος Φρέ ι μπερ γκ.

Δύ να μη 1.700 αν δρών πε ρί που, που 

βρι σκό ταν στην πε ριο χή Nαυ πλί ου, συ-

νε λή φθησαν αιχ μά λω τοι α πό τους Γερ-

μα νούς στις 28 Aπρι λί ου.

H δύ να μη των 7.000 αν δρών που πα-

ρέ μει νε στην Kα λα μά τα αυ ξή θη κε την 

ί δια η μέ ρα σε 10.000 άν δρες, α πό τους 

ο ποί ους οι 8.000 ήταν ά ο πλοι. Mε τα ξύ 

αυ τών 2.000 πε ρί που ή ταν Γιουγκο σλά-

βοι στρα τιώ τες, Kύ πριοι και Πα λαι στί νιοι, 

κα θώς ε πί σης Έλ λη νες πολί τες. H δύ να μη 

εί χε ε τοι μό τη τα ό πως την 21.00 ώ ρα ε πι-

βι βα σθεί σε κα τα δρο μι κά και α ντι τορ πι λι-

κά, που θα κα τέ πλε αν στο με τα ξύ.

Tις πρώ τες βρα δι νές ώ ρες τα τμή μα τα 

άρ χι σαν να κι νού νται προς τη α κτή, αλ λά 

ε μπρο σθο φυ λα κή της 5ης Γερ μα νι κής 

MA ει σήλ θε στην πό λη και έ σπευ σε προς 

την προ κυ μαί α. Έ νο πλοι Bρε τα νοί α ντέ-

δρα σαν α πο τε λε σμα τι κά και η ε πι βί βαση 

άρ χι σε α πό την 21.30 ώ ρα. Mε τά, ό μως, 

α πό λί γο τα πλοί α α πέ πλευ σαν ε σπευ σμέ-

να ύστε ρα α πό δια τα γή του Βρε τα νού 

Αρ χι στρα τή γου, για τί εί χε δια δο θεί ό τι 

είχε εμ φα νι στεί ο Iτα λι κός Στό λος.

Oι Γερ μα νοί το πρω ί στις 29 Aπρι λί ου 

συ νέ λα βαν 7.000 πε ρί που αιχ μα λώ τους, 

ε νώ οι λοι ποί δια σκορ πί στη καν. Tο τρα γι κό 

στην πε ρί πτω ση αυ τή ή ταν, ό τι οι πα ραπά-

νω πλη ρο φο ρί ες α πο δεί χθη καν α να κρι βείς. 

Kα τά την κα τά λη ψη της Πε λο πον νή σου 

α πε λευ θε ρώ θη κε και με γά λος α ριθ μός Iτα-

λών αιχ μα λώ των πο λέ μου, κρατου μέ νων 

σε στρα τό πε δα αιχ μα λώ των.

Στις 30 Aπρι λί ου, τα τε λευ ταί α βρε τα νι-

κά τμή μα τα εί χαν δια φύ γει ή αιχ μα λωτι στεί 

και ο ε χθρο πρα ξί ες εί χαν κα τα παύ σει.

Συ νο λι κά α να χώ ρη σαν 50.732 Bρε τα-

νοί, δη λα δή το 80% των δυ νά με ων του 

Βρε τα νι κού Εκστρα τευ τι κού Σώ μα τος 

που εί χαν α πο στα λεί στην Eλλά δα και 

α πό τους ο ποί ους 27.000 πε ρί που α πο βι-

βά στη καν στην Kρή τη, ε νώ οι υ πό λοι ποι 

με τα φέρ θη καν στην Aί γυ πτο. Πε ρί που 

1.400 Bρε τα νοί, που πα ρέ μει ναν στην 

Eλλά δα, διέ φυ γαν αρ γό τερα στην Kρή τη, 

στη Xί ο και στα νη σιά του Aι γαί ου, κα θώς 

και στη Mι κρα σια τι κή ακτή.

H κα τά λη ψη της η πει ρω τι κής Eλλά δας 

ο λο κλη ρώ θη κε βαθ μη δόν α πό γερ μα νι-

κά και ι τα λι κά στρα τεύ μα τα.

Στις 3 Mα ΐ ου, έ γι νε στην Aθή να θριαμ βευ-

τι κή πα ρέ λα ση της «νί κης» των Γερ μανών 

και των Iτα λών ε νώ πιον του Στρα τάρ χη 

φον Λι στ, με πλή ρη α πο χή του πλη θυσμού, 

που έ μει νε κλει σμέ νος στα σπί τια του. Tη 

συμ με το χή των ι τα λι κών στρατευ μά των 

στην πα ρέ λα ση διέ τα ξε ο ί διος ο Xί τλερ, για 

να μη θι γεί το γό η τρο των συμ μά χων του, 

σύμ φω να με αί τη μα του Μου σο λί νι.

Oι συ νο λι κές α πώ λειες του BEΣ α νήλ-

θαν σε 12.000 πε ρί που άν δρες. Kα τα στρά-

φη καν επί σης ή ε γκα τα λεί φθη καν 209 α ε-

ρο σκά φη και 8.000 ο χή μα τα. Oι α πώ λειες 

των Γερ μα νών α νήλ θαν σε 5.000 πε ρί που 

άν δρες. Σύμ φω να με γερ μα νι κές πη γές, 

οι Γερ μα νοί κυρί ευ σαν στην Eλλά δα 54 
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βα ριά και 444 ε λα φρά πυ ρο βό λα, 431 όλ-

μους και πυ ρο βό λα συνο δεί ας πε ζι κού, 49 

α ντιαρ μα τι κά πυ ρο βό λα, 151.050 τυ φέ κια, 

134 τε θω ρα κι σμέ να ο χήμα τα, 2.710 αυ το κί-

νη τα και πε ρί τα 600 διά φο ρα τρο χο φό ρα, 

κα θώς και με γά λες πο σότη τες ε φο δί ων.

H κα τά λη ψη της Nη σιωτ ι -
κ ή ς  E λ λ ά  δ α ς

Πα ράλ λη λα, κα τα λή φθη καν α μα χη τί 

και τα κυ ριό τε ρα νη σιά, α πό τους Γερ-

μα νούς και Iτα λούς με ε ξαί ρε ση τη Λή-

μνο και την Kρή τη. H Mά χη της Kρή της 

α πο τε λεί ξε χω ρι στή ε πι χεί ρη ση υ πό την 

ε πω νυ μί α «Μέρ κουρ», (Ερ μής).

H Θά σος κα τα λή φθη κε στις 15 Aπρι λί-

ου και η Σα μο θρά κη στις 19 Aπρι λί ου.

Στη Λή μνο, ο Nαυ τι κός Διοι κη τής 

υ πό τον ο ποί ο τε λού σε η Φρου ρά, δύ-

να μης λόχου πε ζι κού, α πά ντη σε αρ νη-

τι κά σε τε λε σί γρα φο των Γερ μα νών. Oι 

Γερ μα νοί στις 24 Aπρι λί ου, ύ στε ρα α πό 

α ε ρο πο ρι κό βομ βαρ δι σμό των θέ σε ων 

της Φρου ράς, απο βί βα σαν τμή μα τα δύ να-

μης συ ντάγ μα τος στην α κτή του κόλ που 

Mπουρ νιά (στο βό ρειο τμή μα της νή σου) 

κα θώς και στο Mού δρο. H Φρου ρά, α φού 

πο λέ μη σε για λίγες ώ ρες, στη συ νέ χεια 

συ μπτύ χθη κε προς το α κρω τή ρι Aγί α 

Eι ρή νη, ό που ό σοι άνδρες δε συ νε λή φθη-

σαν αιχ μά λω τοι, δια σκορ πί σθη καν.

Eπί σης, κα τα λή φθη καν α πό γερ μα νι-

κά στρα τεύ μα τα τα νη σιά των Kυ κλά δων 

μέσα στο πρώ το δε κα πεν θή με ρο του 

Mα ΐ ου, η Λέ σβος και η Χί ος στις 4 Μα ΐ ου 

και η Σάμος στις 8 Μα ΐ ου.

H Kέρ κυ ρα κα τα λή φθη κε α πό ι τα λι κά 

στρα τεύ μα τα, που εί χαν αρ χί σει να α πο-

βιβά ζο νται α πό τις 28 Aπρι λί ου, κα θώς 

και τα νη σιά Kε φαλ λο νιά, Iθά κη και Zά-

κυν θος α πό τις 1 έ ως στις 5 Mα ΐ ου.

H Eλλά δα σφά δα ζε ή δη κά τω α πό το 

πέλ μα των κα τα κτη τών, αλ λά το πνεύ-

μα δεν υπο δου λώ θη κε και η ελ πί δα της 

ε λευ θε ρί ας θέρ μαι νε την ύ παρ ξή της, 

για να συνε χί σει πά λι το δρό μο προς τα 

πε πρω μέ να του Έ θνους.

Π α  ρ α  τ η  ρ ή  σ ε ι ς  -
Σ υ  μ π ε  ρ ά  σ μ α  τ α

 Η α διευ κρί νι στη στά ση της Γιου γκο-

σλα βί ας μέ χρι τα πρό θυ ρα της ει σβο λής 

των Γερ μα νών, κα θώς και η ελ λι πής στρα-

τιω τι κή προ πα ρα σκευ ή της, προ κάλε σαν 

ά με σους α ντί κτυ πους στην ελ λη νι κή πλευ-

ρά. Kατ’ αρ χήν, δεν ε πέ τρε ψαν την έ γκαι-

ρη λή ψη α πό φα σης α πό το ΓΣ για την 

ε πι λο γή και ε πάν δρω ση προ σφο ρό τε ρης 

α μυ ντι κής το πο θε σί ας. Aκό μα, δεν κα τέ-

στη σαν ε φι κτή την ε πι βαλ λόμε νη στρα τιω-

τι κή συ νερ γα σί α των δύ ο χω ρών για την 

α ντι με τώ πι ση του κοινού ε χθρού. 

Kαι τέ λος, η τα χεί α κα τάρ ρευ ση του 

νό τιου γιου γκο σλα βι κού με τώ που α πο-

κάλυ ψε πρό ω ρα και ά φη σε έκ θε τη την 

ελ λη νι κή ά μυ να κα τά τους ά ξο νες ει σβο-

λής, αρ χι κά πο τα μός Aξιός-Θεσ σα λο νί κη 

και λί γο αρ γό τε ρα Σκό πια-Mο να στή ρι-

Φλώρι να-Kο ζά νη.

 Η πα ρα νό η ση που προ έ κυ ψε με-

τα ξύ Bρε τα νών και Eλλή νων προ της 

γερ μα νι κής ει σβο λής, ως προς το χρό νο 

εκ κέ νω σης των ελ λη νι κών στρα τιω τι κών 

δυ νά με ων α πό την πε ριο χή α να το λι κά 

του πο τα μού Α ξιού και τη με τα φο ρά 

τους στην το πο θε σί α Bερ μί ου, μπο ρεί 

να α πο δο θεί α φε νός στην ελ λι πή προ-

σω πι κή ε πι κοινω νί α (α μοι βαί α ά γνοια 

γλώσ σας) των δύ ο πλευ ρών, α φε τέ ρου 

στο γε γο νός ό τι οι μεν Bρε τα νοί έ βλε-

παν μό νο τη στρα τιω τι κή πλευ ρά του 

ζη τή μα τος κα θώς και τις προ ϋ πο θέ σεις 

της ευ χε ρέ στε ρης α παγ γί στρω σής τους 

σε πε ρί πτω ση δυ σμε νούς έκ βα σης του 
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α γώ να, οι δε Έλ λη νες α ντι με τώ πι ζαν με 

δέ ος κυ ρί ως την πο λι τι κή ά πο ψη, δη λα δή 

την κα τα κραυ γή της κοι νής γνώ μης και 

τις ε πι πτώ σεις στο η θι κό λα ού και στρα-

τού α πό την ε γκα τά λει ψη α μα χη τί της 

υ πό ψη πε ριο χής, ου σια στι κά στα χέ ρια 

των Bουλ γά ρων, ό ταν μά λι στα τό σες ελ-

πί δες και ό νει ρα εί χαν ε να πο τε θεί στην 

ο χυ ρω μέ νη «Γραμ μή Mε τα ξά».

 Η κα τά τμη ση των ή δη α νε παρ κών 

ελ λη νο-βρε τα νι κών δυ νά με ων σε δύ ο σα-

φώς δια χω ρι σμέ νες το πο θε σί ες, τα ε κτε-

τα μέ να μέ τω πα, τα α κά λυ πτα πλευ ρά, 

κα θώς και η α πό πλευ ράς των ελ λη νι κών 

μο νά δων ε λατ τω μέ νη δύ να μη, οι ο ποί ες 

μόλις πρό σφα τα και με α νο μοιο γε νή στοι-

χεί α εί χαν συ γκρο τη θεί, τα πε ριο ρι σμέ να 

μέ σα και η σχε δόν πα ντε λής έλ λει ψη 

με τα φο ρι κών, σε α ντι δια στο λή με τη 

συ ντρι πτι κή υ πε ρο χή των Γερ μα νών σε 

ι σχύ πυ ρός, τα χυ κι νη σί α και κυ ριαρχί α 

στον α έ ρα, έ κρι ναν πο λύ γρή γο ρα τον 

α γώ να εις βά ρος των α μυ νο μέ νων.

 Η έλ λει ψη πλη ρο φο ριών για τη μα χη-

τι κή ι κα νό τη τα του Γιου γκο σλα βι κού Στρα-

τού, αν και μπο ρού σε βά σι μα να υ πο λο γι-

στεί, λό γω κυ ρί ως της πρό σφα της έ ναρ ξης 

της ε πι στρά τευ σής του (29/3/1941), ο δή γη-

σαν την ελ λη νι κή η γε σί α σε ε σφαλμέ νες 

ε κτι μή σεις. Έ τσι, α φε νός δεν α ξιο λό γη σε 

ε παρ κώς την εν δε χό με νη α πει λή κα τά τον 

ά ξο να Σκό πια-Mο να στή ρι-Φλώ ρι να-Kο ζά-

νη, α φε τέ ρου συ νέ λα βε το με γα λε πή βο λο 

αλ λά τε λεί ως α νε δα φι κό σχέ διο, της α πό 

κοι νού με τους Γιου γκο σλά βους ε πί θε σης 

κα τά των ι τα λι κών δυ νά με ων στην Aλβα νί α 

στις 6 Aπρι λί ου, ό ταν οι σο βα ρές εν δεί ξεις 

που κα τέ φθα ναν συ νε χώς προ α νήγ γει λαν 

την ε πικεί με νη ε πί θε ση των Γερ μα νών.

 Πέ ρα α πό τα πα ρα πά νω, αν εί χαν 

ε κτι μη θεί δε ό ντως και οι γνω στές, ή δη 

α πό τα μέ τω πα Πο λω νί ας-Γαλ λί ας, κ.ά., 

δυ να τό τη τες του Γερ μα νι κού Στρα τού, 

θα έ πρε πε ο ά ξο νας ει σβο λής α πό Σκό-

πια-Φλώ ρι να-Kο ζά νη να εί χε α ξιο λο γη-

θεί ως υψη λής προ τε ραιό τη τας α πει λή 

και ό τι μό νο η έ γκαι ρη και κυ ρί ως με 

ε παρ κείς και ο μοιο γε νείς δυ νά μεις και 

μέ σα ε πάν δρω σης της γραμ μής πο τα μός 

Aλιάκ μο νας- Ό λυ μπος θα μπο ρού σε να 

α πο τε λέ σει μί α α ξιό πι στη α μυ ντι κή το πο-

θε σία. Αλ λά και πά λι η ά πο ψη αυ τή θα 

μπο ρού σε να έ χει βά ση μό νον αν εί χαν 

ε ξαρ χής δια τε θεί ε κεί οι 8-9 Με ραρ χί ες 

των Βρε τα νών που εί χε προ τεί νει ο Αρ χι-

στρά τη γος Πα πά γος και με την υ πο στή ρι-

ξη σο βα ρού α ε ρο πο ρι κού δυ να μι κού.

 Eί ναι ε πί σης γνω στό ό τι η ελ λη νι-

κή στρα τιω τι κή η γε σί α αιφ νι διά στη κε 

«ως μη ώ φει λε», α πό την τα χεί α κί νη ση 

των γερ μα νι κών τε θω ρα κι σμέ νων φα-

λάγ γων δια μέ σου των Σκο πί ων προς τη 

Φλώ ρι να, την ο ποί α κα τέ λα βαν α μα χη τί 

στις 10 Aπρι λί ου, ό ταν, ταυ τό χρο να, ο λο-

κλη ρω νό ταν η ε σπευ σμέ νη α να διά τα ξη 

των ελ λη νο-βρε τα νι κών δυ νά με ων στην 

α σθε νή το πο θε σί α Kλει δί ου.
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Aπόρ ροια αυ τής της α βελ τη ρί ας ή ταν, 

η α μέ σως με τά α να δί πλω ση των μειω-

μένης μα χη τι κό τη τας και ε λατ τω μέ νης 

σύν θε σης ελ λη νι κών δυ νά με ων α πό την 

το πο θε σί α Bερ μί ου, στην α ντί στοι χη 

Bού ρι νου-Σι νιά τσι κου στις 12/13 Aπρι λί-

ου, να συ ντε λε στεί κά τω α πό ε ξαι ρε τι κά 

α ντί ξο ες συν θή κες.

Aκο λού θη σε και νέ α σύ μπτυ ξη στις 

14/15 Aπρι λί ου νό τια του πο τα μού Aλιάκ-

μο να σε κα τά στα ση πλή ρους σύγ χυ σης 

και τε λι κά παύ ση α πό 15 Aπρι λί ου κά θε 

ορ γα νω μένης α ντί στα σης των δυ νά με ων 

του TΣKM (XII και ΧΧ MΠ). H α νε πάρ κεια 

των δια τι θε μένων δυ νά με ων και μέ σων, 

τό σο α πό βρε τα νι κής ό σο και ι δί ως α πό 

ελ λη νι κής πλευ ράς, ε κτός των άλ λων, 

δεν ε πέ τρε ψε τη διε ξα γω γή α μυ ντι κών 

ε πι χει ρή σε ων, με ε ξαί ρε ση την ε πι κή μά-

χη των ο χυ ρών α πό 6-10 Aπρι λί ου και 

υ πα γό ρευ σε την εκτέ λε ση, κυ ρί ως α πό 

τις αυ το κι νού με νες βρε τα νι κές δυ νά μεις 

συ νε χών ε πιβρα δυ ντι κών ε νερ γειών, για 

την α πα γκί στρω ση και τε λι κά την εκ κέ νω-

σή τους α πό την η πει ρω τι κή Eλλά δα.

 Για τη σκο πι μό τη τα α πο στο λής 

στην Eλλά δα του α νε παρ κούς λό γω δύ-

να μης αλλά και μέ σων υ πο στή ρι ξης - κυ-

ρί ως α ε ρο πο ρι κών - Bρε τα νι κού Eκστρα-

τευ τικού Σώ μα τος (BEΣ), α κό μα και α πό 

την πλευ ρά Bρε τα νών ι στο ρι κών, έ χουν 

δια τυ πωθεί αρ νη τι κά σχό λια.

H γνώ μη ό τι η πρά ξη αυ τή με τα ξύ των 

άλ λων θα πα ρα κι νού σε τη Γιου γκο σλα-

βί α και την Tουρ κί α να προ σχω ρή σουν 

στους συμ μά χους, δεν μπο ρεί σο βα ρά να 

υ ποστη ρι χθεί. Άλ λω στε, η Aυ στρα λια νή 

Kυ βέρ νη ση, ε πει δή θε ώ ρη σε ό τι, προ-

κει μένου να συ ναι νέ σει στη συμ με το χή 

στρα τευ μά των της, εί χε πα ρα πει σθεί, 

λί γο αρ γό τε ρα (Nο έμ βριος 1941) ζή τη σε 

δι κα στι κή διε ρεύ νη ση του θέ μα τος. 

Bά σι μα α κό μα ε κτι μά ται, τό σο η ά πο ψη 

ό τι η α πο στο λή του BEΣ ε ξα σθέ νη σε τις 

δυ νά μεις της Bό ρειας Aφρι κής, με α πο τέ-

λε σμα να πα ρα τα θεί ο ε κεί α γώ νας κα τά 

των δυ νά με ων του Ά ξο να πά νω α πό δύ ο 

χρό νια ό σο και ό τι με μέ ρος α νέ πα φης δύ-

να μής του, που ε γκαί ρως θα δια τί θε το, θα 

μπο ρού σε να δια τη ρη θεί η νή σος Kρή τη.

Ως ε πι κρα τέ στε ρη πά ντως ά πο ψη πα-

ρου σιά ζε ται η υ πο χρέ ω ση ε πί δει ξης πνεύ-

μα τος αλ λη λεγ γύ ης α πό τη Mε γά λη Bρε-

τα νί α προς την Eλλά δα, η δια φύ λα ξη του 

γο ή τρου της έ να ντι των συμ μά χων και η 

κάμ ψη τυ χόν ε πι φυ λά ξε ων της Γε ρουσί ας 

των H.Π.A. για την ε πι ψή φι ση του νό μου 

«πε ρί Δα νει σμού και Eκμί σθω σης» (Lend 

and Lease), ο ο ποί ος ε ξυ πη ρε τού σε ά με σα 

τα πο λε μι κά σχέ δια των Bρε τα νών.

 H συν θη κο λό γη ση των δυ νά με ων 

του TΣH στις 20 Aπρι λί ου 1941 έ γι νε α πό 

τό τε θέ μα αμφι λε γό με νο. Oι ε πι κρι τές 

δεν ε στιά ζουν τό σο τα σχό λια τους στην 

ε πι κρα τού σα στρα τιω τι κή κα τά στα ση 

στο αλ βα νι κό θέ α τρο ε πι χει ρή σε ων ό σο 

στο συνδυα σμό της με το γε γο νός της 

με τά α πό λί γες η μέ ρες α νά λη ψης της 

πρω θυ πουργί ας (29/4) στην κα τε χό με νη 

πλέ ον Eλλά δα, α πό τον υ πο γρά ψα ντα τη 

συν θη κο λό γηση Αντι στρά τη γο Γε ώρ γιο 

Tσο λά κο γλου, ο ο ποί ος μέ χρι τό τε εί χε 

δρέ ψει δάφνες στα πε δί α των μα χών.

Aνε ξάρ τη τα με την ε νέρ γεια αυ τή, θα 

πρέ πει να ση μειω θεί α πό κα θα ρώς στρατιω-

τι κής πλευ ράς, ό τι η κα τά στα ση στο αλ βα νι-

κό μέ τω πο, ι δί ως με τά τη συν θηκο λό γη ση 

των δυ νά με ων α να το λι κά του πο τα μού 

Aξιού (9/4), εί χε κα τα στεί έ κρυθμη, ε πι δει-

νού με νη ρα γδαί α με την πά ρο δο των η με-

ρών. H κυ ριαρ χού σα γνώ μη για το μά ταιο 

συ νέ χι σης του α γώ να και ο δια γρα φό με νος 

ά με σος κίν δυ νος, ο νικη τής στα πε δί α των 

μα χών γεν ναί ος Eλλη νι κός Στρα τός να 
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κα τα στεί αιχ μά λωτος α μα χη τί του κα τά 

κρά τος ητ τη μέ νου Iτα λι κού Στρα τού, πί ε-

ζαν α σφυ κτι κά για την ε ξεύ ρε ση έ ντι μης 

λύ σης του προ βλή μα τος.

Άλ λω στε, τα πράγ μα τα εί χαν φθά σει 

στο α προ χώ ρη το, ό ταν το πρω ί της 20/4 

το Γερμα νι κό ε πί λε κτο και ε νι σχυ μέ νο 1ο 

Μη χα νο κί νη το Σύ νταγ μα Eς Eς «Aδόλ φος 

Xί τλερ» προ σέγ γι σε το Mέ τσο βο με δυ να-

τό τη τα τα χεί ας α να τρο πής των ε κεί προ-

χεί ρως α μυ νό με νων ελ λη νι κών τμη μά των 

και ε γκλω βι σμού των δυ νά με ων του TΣH.

Eπι ση μαί νε ται α κό μη, ό τι η μεν ελ λη-

νι κή α ε ρο πο ρί α εί χε σχε δόν εκ μη δε νι-

στεί, η δε βρε τα νι κή α πό τις 16 Aπρι λί-

ου εί χε α πο συρ θεί α πό την η πει ρω τι κή 

Eλλάδα, με α πο τέ λε σμα οι μο νά δες του 

EΣ, αλ λά και ο ά μα χος πλη θυ σμός, να 

σφυ ρο κοπού νται α νε λέ η τα χω ρίς δυ να-

τό τη τα α ντί δρα σης, α πό το σύ νο λο του 

δια τι θέμε νου τρο με ρού α ε ρο πο ρι κού 

δυ να μι κού Γερ μα νών και Iτα λών.

H κα τά στα ση ε πί σης στην Aθή να 

ή ταν ή δη χα ώ δης και με τά την αυ το-

κτο νί α του Πρω θυ πουρ γού Aλ. Kο ρυ ζή 

στις 18 Aπρι λί ου, η χώ ρα στε ρούταν 

Πρω θυ πουρ γού μέ χρι τις 23 Aπρι λί-

ου. O Αρ χι στρά τη γος Πα πά γος, αν και 

κα τα νο ού σε, ό σο ή ταν δυ να τό λό γω 

α πό στα σης, τις τρα γι κές συν θή κες του 

με τώ που, ω στό σο, ε πέ με νε στην άπο-

ψη ό τι, ε φό σον ή ταν Αρ χη γός και των 

Bρε τα νι κών δυ νά με ων, δεν μπο ρού σε 

να γί νει λό γος για συν θη κο λό γη ση, πριν 

α πο χω ρή σει το BEΣ α πό την Eλλά δα.

Πα ράλ λη λα, ό μως, υ πο γραμ μί ζε ται ό τι 

στις 18 Aπρι λί ου ο Bρε τα νός Στρα τη γός 

Oυίλ σον σε σύ σκε ψη στην Aθή να δή λω-

σε, ό τι το BEΣ θα μπο ρού σε να δια τη ρή-

σει την το πο θε σί α Θερ μο πυ λών-Μπρά-

λου μέ χρι στις 6 Mα ΐ ου, υ πό τον ό ρο της 

συ νέ χι σης του α γώ να α πό το TΣH. Aν και 

η δέ σμευ ση αυ τή πα ρου σιά ζε ται ως τε-

λεί ως ε ξω πραγμα τι κή και α νε φάρ μο στη, 

με βά ση ό τι α φε νός τα τμή μα τα του BEΣ 

θα πα ρέ με ναν πε ρί που ε πί 15ή με ρο α βο-

ή θη τα α πό πλευ ράς κυ ρί ως α ε ρο πο ρί ας 

και α φε τέ ρου ό τι η το πο θε σί α αυ τή θα 

μπο ρού σε ευ χε ρώς να πα ρα καμ φθεί και 

να πε ρι κυ κλωθεί εί τε μέ σω Eυ βοί ας εί τε 

μέ σω Δυ τι κής Eλλά δας, αλ λά α κό μα και 

με ρί ψη α λεξι πτω τι στών στα νώ τα της, 

φαί νε ται ό τι ε πη ρέ α σε την άρ νη ση του 

Αρ χι στρατή γου έ στω για την εκ χώ ρη ση 

του δι καιώ μα τος συν θη κο λό γη σης στους 

κα τά τόπους στρα τιω τι κούς η γή το ρες. 

Πά ντως, σε κα μί α πε ρί πτω ση οι δυ νά-

μεις του TΣH, που διά νυαν πε ρί ο δο ρα-

γδαί ας α πο σύν θε σης, δε φαί νε ται ό τι θα 

μπο ρού σαν να πα ρα τεί νουν την α ντί στα-

σή τους έ στω και για λί γες η μέ ρες. Kαι σε 

τε λευ ταί α α νά λυ ση, μο λο νό τι η συν θηκο-

λό γη ση του ο ποιου δή πο τε στρα τού δεν 

πε ρι ποιεί τι μή για τη χώ ρα του, ωστό σο 

στην προ κει μέ νη πε ρί πτω ση, η σύ μπτυ ξη 

του BEΣ ου σια στι κά δεν πα ρα κωλύ θη κε 

α πό την ε νέρ γεια αυ τή, η δε α πο χώ ρη σή 

του θε ω ρή θη κε ως ε πι τυ χη μέ νη, με βά ση 

ό τι το 80% της δύ να μής του εκ κε νώ θη κε 

και ό τι ση μα ντι κό μέ ρος των απω λειών 

του ση μειώ θη κε α πό την κα τα βύ θι ση αρ-

κε τών πλοί ων κα τά τη με τα φορά του και 

α πό το α τυ χές γε γο νός της συλ λή ψε ως 

7.000 αιχ μα λώ των στην Κα λα μά τα.

 Στον πο λι τι κό το μέ α, ο Xί τλερ αι σθάν-

θη κε την υ πο χρέ ω ση να σε βα στεί το γόη-

τρο και τις φι λο δο ξί ες του συμ μά χου του 

Mου σο λί νι. Έ τσι, ε ξα νά γκα σε τον Διοι κη τή 

του TΣH να ε πα να λά βει στις 23 Aπρι λί ου 

την τε λε τουρ γι κή δια δι κα σί α πα ρά δο σης 

και προς τους Iτα λούς, οι ο ποί οι δεν εί χαν 

κα μιά συμ με το χή σε αυτή. Tα ί δια ι σχύ ουν 

και για τη συμ με το χή ι τα λι κών στρα τευ-

μά των στη θριαμ βευ τι κή πα ρέ λα ση της 
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«νί κης» στην Aθή να στις 3 Mα ΐ ου 1941.

 H Tουρ κί α, αρ νή θη κε τις υ πο χρε ώ σεις 

συν δρο μής προς την Eλλά δα ε να ντί ον της 

Bουλ γα ρί ας, που α πέρ ρε αν α πό το ελ λη νο-

τουρ κι κό σύμ φω νο της 14ης Σε πτεμ βρί ου 

1933 και έ σπευ σε να συ νά ψει το τουρ κο-

βουλ γα ρι κό σύμ φω νο φι λί ας και μη επί θε-

σης στις 17 Φε βρουα ρί ου 1941, πα ρά τις 

πιέ σεις και υ πο σχέ σεις των Bρε τα νών.

 H τα χύ τα τη α να προ σαρ μο γή μέ σα 

σε 24 ώ ρες της σχε δί α σης των ε πι χει ρή σε-

ων, αλλά και η κα τό πιν α πρό σκο πτη διε-

ξα γω γή τους α πό το Γερ μα νι κό Στρα τό, 

μετά την αιφ νί δια αλ λα γή της στά σης της 

Γιου γκο σλα βί ας, κα τέ δει ξαν την άρ τια 

α πό κά θε πλευ ρά και σε ό λα τα ε πί πε δα 

ορ γά νω ση και λει τουρ γί α της πο λεμι κής 

του μη χα νής. Ω στό σο, πα ρέ στη α νά γκη 

με τά θε σης της ει σβο λής στην Eλλάδα 

α πό τις 28 Mαρ τί ου στις 6 Aπρι λί ου, ώ στε 

να συ μπέ σει χρο νι κώς με την ε πί θεση 

κα τά της Γιου γκο σλα βί ας.

 Σε ό λη τη διάρ κεια της εκ στρα τεί-

ας, η γερ μα νι κή πο λε μι κή α ε ρο πο ρί α 

(Λουφτβάφ φε) έ παι ξε ση μα ντι κό ρό λο 

στην εγ γύς υ πο στή ρι ξη των χερ σαί ων 

γερ μανι κών δυ νά με ων και α πο δεί χθη κε 

α κό μα πιο α πο τε λε σμα τι κή λό γω της σα-

φούς μειο νε κτι κό τη τας των συμ μά χων 

στον α έ ρα. Kα τά τις τε λευ ταί ες φά σεις των 

ε πι χει ρή σε ων, η σχε δόν πα ντε λής έλ λει ψη 

της α ε ρο πο ρί ας του α ντι πά λου διευ κό λυ νε 

πά ρα πο λύ το έρ γο των γερ μα νι κών τα χυ-

κι νή των μο νά δων, που αλ λιώς θα ή ταν 

υ περ βο λι κά τρω τές α πό εν δε χό με νες α ε ρο-

πο ρι κές προ σβο λές κατά τη διέ λευ σή τους 

α πό ο ρει νές δια βά σεις και στε νω πούς.

 Τέ λος, κα τα λή γο ντας, πα ρα θέ του με 

το πα ρα κά τω α πό σπα σμα α πό το λό γο 

που εκ φώ νη σε ο Χί τλερ στο Ρά ιχ στα γκ 

στις 4 Μα ΐ ου 1941, κά νο ντας α πο λο γι σμό 

των μέχρι τό τε εκ στρα τειών τους: «Η ι στο-

ρι κή δι καιο σύ νη, ό μως, με υ πο χρε ώ νει 

να δια πι στώ σω ό τι α πό ό λους τους α ντι-

πά λους τους ο ποί ους α ντι με τω πί σα με, ο 

Έλ λην στρα τιώ της ι δί ως ε πο λέ μη σε με 

ύ ψι στο η ρω ι σμό και αυ το θυ σί α. Ε συν θη-

κο λό γη σε μό νον ό ταν η ε ξα κο λού θη σις 

της α ντι στά σε ως δεν ή το πλέ ον δυ νατή 

και δεν εί χε κα νέ να λό γον».
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α νά λο γα ό λες τις άλ λες πε ριο χές των Βαλ-
κα νί ων, ε νώ η Αλ βα νι κή δια σπο ρά εί ναι 
ιδιαί τε ρα κι νη τι κή για να υ πο στη ρί ξει τις 
Αλ βα νι κές ε θνι κι στι κές δια θέσεις. Οι εκ-
φρά σεις του ε θνι κι σμού -που κυ ρί ως εκ-
πο ρεύ ο νται α πό την Πρί στι να και τη δια-
σπο ρά- ε στιά ζο νται σε πλειά δα χω ρών, 
ό πως στο Μαυ ρο βού νιο (ό που υ πάρ χει 
μικρή μειο νό τη τα Αλ βα νο γε νής), στη 
Νό τια Σερ βί α (κοι λά δα του PRESEVO), 
αλ λά εί ναι πιο εμ φα νείς στην περί πτω ση 
της FYROM (ό που έ να πο σο στό μετα ξύ 
25-30% εί ναι Αλ βα νό φω νοι και πιο πο λύ 
συ γκε ντρω μέ νοι στις πε ριο χές Τε τό βου 
- Γκό στι βαρ, αλ λά και σε διά φο ρα χω ριά 

 Οι ε ξε λί ξεις στα Δυ τι κά Βαλ κά νια 
ε πι κε ντρώ νο νται τα τε λευ ταί α χρό νια στο 
μελ λο ντι κό κα θε στώς του Κο σό βου, που 
δια χρονι κά έ χει α να φερ θεί ως «πυ ρι τι δα-
πο θή κη» της Γη ραιάς Η πεί ρου, α φού α νά 
πάσα στιγ μή μπο ρεί να προ κα λέ σει α λυ-
σι δω τές α ντι δρά σεις και ε κρή ξεις στην 
ευ ρύ τε ρη πε ριο χή.

 Το θέ μα του Κο σό βου εί ναι άρ-
ρη κτα συν δε δε μέ νο με τις ε νέρ γειες των 
Αλ βα νό φω νων και τις φα νε ρές και κρυ-
φές τά σεις για ε νί σχυ ση του Αλ βα νι κού 
στοι χεί ου στα Βαλ κά νια. Οι διά φορες α λυ-
τρω τι κές τά σεις των Αλ βα νών πιέ ζουν 
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γύ ρω α πό την πό λη των Σκο πί ων). Οι 
α νυ πό στα τες αι τιά σεις των Αλ βα νών και 
των «ι διόρ ρυθ μων» Τσά μη δων, φθά νουν 
κα τά και ρούς να έ χουν βλέ ψεις προς 
την Ελ λά δα και δυ στυ χώς, κά ποια ξέ να 
έ ντυ πα και ιν στι τού τα προ βάλ λουν α νύ-
παρ κτες θέ σεις και αιτιά σεις.

 Η κα τά στα ση και το μέλ λον της 
FYROM κρί νο νται σε έ να πο λύ με γά λο 
βαθ μό α πό τις δια θέ σεις της διε θνούς 
κοι νό τη τας α πέ να ντι στη δια τή ρη ση 
μί ας α πό τις πλέ ον α στα θείς «γω νιές 
των Βαλ κα νί ων» (εγγυ ή σεις, οι κο νο μι κή 
υ πο στή ρι ξη), αλ λά και α πό τον Αλ βα νι-
κό πα ρά γο ντα, ο ο ποί ος έ χει προ σπα-
θή σει ε πα νει λημ μέ να να προ ω θή σει 
α πο σχι στι κές τά σεις με α πώ τε ρο σκο πό 
την έ νω ση των Αλ βα νι κών πλη θυ σμών 
κυ ρί ως με το Κό σο βο, αλ λά προ ε κτα σια-
κά με τα Τί ρα να.

 Η κα τά στα ση στο ε σω τε ρι κό της 
FYROM δεν εί ναι ι διαί τε ρα ι κα νο ποι η τική, 
α φού υ πάρ χουν πο λύ πλευ ρα οι κο νο μι κά 
και κοι νω νι κά προ βλή μα τα (ι διαίτε ρα 
και με τά τις Συμ φω νί ες της OCHRID του 
2001). Η FYROM έ χει ε πί σης α νοι κτό το 
θέμα της ο νο μα σί ας με τη χώ ρα μας, ε νώ 
πα ρά τη βελ τί ω ση των δι με ρών σχέ σε-
ων με τη Βουλ γα ρί α (ι διαί τε ρα με τά την 
έ ντα ξη της τε λευ ταί ας στο ΝΑ ΤΟ), δεν 
ε κλεί πουν οι «ε ντά σεις» για τις ο ποί ες 
ευ θύ νο νται και οι δύ ο πλευ ρές, ε πι κα-
λού με νες α λυτρω τι κές δια θέ σεις. Με τη 
Σερ βί α, το κύ ριο πρό βλη μα εί ναι η ο ριο-
θέ τη ση των συ νό ρων, ε νώ η ε πί λυ ση του 
Κο σο βα ρι κού ζη τή ματος πρέ πει να γί νει 
με την εκ πα ραλ λή λου και ά με ση ο ριοθέ-
τη ση των συ νό ρων, για να μπο ρούν να 
ε λεγ χθούν ό σο το δυ να τόν κα λύ τε ρα τα 
προ βλή μα τα της πε ριο χής.

 Η FYROM στα δια κά προ σπα θεί 
να ε ντα χθεί στους Ευ ρω-α τλα ντι κούς 
και Ευ ρω πα ϊ κούς πο λι τι κο-οι κο νο μι κούς 
στρα τιω τι κούς χώ ρους (ΝΑ ΤΟ - Ε.Ε.), 
ε νώ εκ κρε μούν α κό μα αρ κε τά ζη τή μα τα 
που α φο ρούν τα ανθρώ πι να δι καιώ μα τα 
και το σε βα σμό των μειο νο τή των, ό πως 
έ χουν κα τα γρα φεί α πό τις διά φο ρες εκ-
θέσεις του Ο.Α.Σ.Ε. και του Συμ βου λί ου 
της Ευ ρώ πης. Αρ κε τά θε τι κές εί ναι οι 
προ σπά θειες που κα τα βάλ λο νται για την 
α να συ γκρό τη ση του στρα τού και της 
α στυ νο μί ας της FYROM, ό που βέ βαια 
κυ ριαρ χεί το Σλα βι κό στοι χεί ο σε συ ντρι-
πτι κό βαθ μό έ να ντι των μειο νο τή των που 
βρί σκο νται στα γε ω γρα φι κά της ό ρια.

 Η FYROM έ χει τα χθεί έ ντο να 
υ πέρ των Α με ρι κα νών στον GWOT με 
διά θε ση μι κρής δύ να μης α ξιω μα τι κών, 
κα θώς και ει δικών δυ νά με ων στο Αφ γα-
νι στάν και στο Ι ράκ, στα πλαί σια της OP-
ERATION ENDURING FREEDOM - ISAF (για 
το πρώ το), κα θώς και της OPERATION 
IRAQI FREEDOM - 2 και του “COALITION 
OF WILLING” (για το δεύτε ρο). Πα ράλ λη-
λα, προ κα λεί ι διαί τερο εν δια φέ ρον το 
γε γο νός ό τι η κυ βέρ νη ση της FYROM 
έ χει α πο φα σί σει τα στρα τιω τι κά της στε-
λέ χη να με τα βαί νουν ως ε πί το πλεί στον 
για εκ παί δευ ση και με τεκ παί δευ ση στις 
Η.Π.Α. (τα τε λευ ταί α χρό νια), ε νώ α πό τα 
μέ σα της δε κα ε τί ας του ’90 και μέ χρι το 
2002 πα ρα κο λου θού σαν και πολ λά στρα-
τιω τι κά σχο λεί α των κρα τών της Δυ τι κής 
και Α να το λι κής Ευ ρώ πης. Στη FYROM 
πέ ραν της πα ρου σί ας πα ρα τη ρη τών α πό 
πολ λούς διε θνείς ορ γα νι σμούς, υ πάρ χει 
και πε ριορι σμέ νη πα ρου σί α α πό τη Ρω σι-
κή Ομο σπον δί α και την Ου κρα νί α, που 
έ ντο να τά χθη καν υ πέρ των Σλάβων της 
FYROM στη διάρ κεια της ε πτά μη νης α ντι-
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πα ρά θε σης (2001) της κυ βέρ νη σης των 
Σκο πί ων με τους Αλ βα νό φω νους α ντάρ-
τες στην πε ριο χή του Τε τό βου, αλ λά και 
σε άλ λα χω ριά της FYROM, ό που το Αλ-
βα νι κό στοι χεί ο έ χει ι διαί τε ρη πα ρου σί α. 
Η FYROM, πα ρά την ε σω τε ρι κή α στά θεια 
και των ο ξύ τα των ε ξω τε ρι κών α νοι κτών 
ζη τη μά των (π.χ. Κόσο βο - Πρέ σε βο, κ.ά.), 
βρί σκε ται σε στρα τη γι κό ση μεί ο για τις 
ε πα φές της χώ ρας μας με το Κό σο βο (στο 
ο ποί ο δια τη ρού με στρα τιω τική δύ να μη 
στα πλαί σια του ΝΑ ΤΟ/KFOR), αλ λά και 
προς Σερ βί α - Κρο α τί α - Κε ντρι κή Ευ ρώ-
πη, κα θώς και σε ο ρι ζό ντια βά ση α πό την 
Α δρια τι κή μέ χρι τη Μαύ ρη Θά λασ σα.

 Οι Η.Π.Α. α να γνώρι σαν το Νο έμ-
βριο του 2004 τη FYROM με το Συ νταγ-
μα τι κό της ό νο μα, ε νώ έ χουν ε νερ γά 
υ πο στη ρί ξει σε διά φο ρα διε θνή FORA 
τις θέ σεις των Σκο πί ων. Ση μειώ νε ται ό τι 
το φθι νό πω ρο του 2004 ε πι σκέ φθη κε τα 
Σκό πια, ο Α με ρι κα νός Υ πουρ γός Ά μυ νας 
DONALD RUMSFELD, ο ο ποί ος υ πέ γρα ψε 
τη δι με ρή συμ φω νί α στρα τιω τι κής συνερ-
γα σί ας με τη FYROM, η ο ποί α προ βλέπει 
πολ λές ε πι μέ ρους ε πα φές των δύ ο πλευ-
ρών, κα θώς και κα θο λι κή εκ μέ ρους των 
Α με ρι κα νών υ πο στή ρι ξη στο αίτη μα των 
Σκο πί ων να ε ντα χθούν στο ΝΑ ΤΟ.

 Η Ευ ρω πα ϊ κή Έ νω ση μέ χρι να 
βρε θεί ο ρι στι κή λύ ση στο θέ μα του ο νό-
μα τος, δια τη ρεί αρ κε τά κα λές σχέ σεις 
με τα Σκό πια, ε νώ η Ε.Ε. έ χει συμ με το χή 
σε διά φο ρες στρα τιω τι κο-α στυ νο μι κές 
πα ρου σί ες στη FYROM (ό πως με τις α πο-
στο λές CONCORDIA και PROXIMA). Η 
FYROM εί ναι στο «μι κρο σκό πιο» της Ε.Ε., 
α να φο ρι κά με τα ε πό με να βή μα τα που 
σχε τί ζο νται με την έ ντα ξη της χώ ρας 
στην Ε.Ε. (κά που με τα ξύ 2008-2011), αν 

και για το ΝΑ ΤΟ, λό γω της συμ με το χής 
της FYROM στην Α δρια τι κή Πρω το βου-
λί α (α πό κοι νού με την Αλ βα νί α, την 
Κρο α τί α και τις Η.Π.Α.), ε κτι μά ται ό τι μέ-
χρι το 2007 θα ε πι τευ χθεί η έ ντα ξη στον 
Ευ ρω-α τλα ντι κό χώ ρο.

 Η FYROM α ντι με τω πίζει σή με-
ρα πολ λές α πει λές και κινδύ νους, που 
κα τα γρά φο νται στις πα ρα κά τω σε λί δες. 
Ε ξετά ζο νται οι διά φο ρες ε ξε λί ξεις με τά 
τη Συμ φω νί α της OCHRID το 2001, οι 
ε πι πτώ σεις των δια πραγ ματεύ σε ων για 
το τε λι κό κα θε στώς του Κο σό βου στη 
FYROM, οι δι με ρείς ε πα φές, η ε σω τε-
ρι κή στα θε ρό τη τα, το κα θε στώς των 
αν θρω πί νων δι καιω μά των, κα θώς και η 
βιω σι μό τη τα της χώ ρας στο Ευ ρω πα ϊ κό - 
Βαλ κα νι κό, αλ λά και διε θνές γί γνε σθαι.

 Στο τε λευ ταί ο μέ ρος της με λέ της 
πα ρου σιά ζο νται διά φο ρες προ τά σεις για 
το μέλ λον της FYROM, κα θώς και της 
ευ ρύ τε ρης πε ριο χής α πό πο λι τι κο-οι κο-
νο μι κής και στρα τιω τι κής πλευ ράς. Η 
χώ ρα μας -πέ ραν του προ βλή μα τος με 
το ό νο μα- θε ω ρεί ως ι διαί τε ρα χρή σι μη 
και υ πο λο γί σι μη την ύ παρ ξη της FYROM 
στο Βαλ κα νι κό στε ρέ ω μα, για τί στην πε-
ρί πτω ση ε ξα φά νι σής της, θα ε νι σχυό ταν 
υ περ βο λικά ο ε κρη κτι κός Αλ βα νι κός 
α λυ τρω τι σμός και ο ύ που λος Βουλ γα-
ρι κός «ε πε κτα τι σμός», (που, ό μως, έ χει 
πε ριο ρι στεί συ γκρι τι κά με το πα ρελ θόν 
σε πο λύ με γά λο βαθ μό, λό γω της έ ντα ξης 
της Σό φιας στο ΝΑ ΤΟ, κα θώς και μέ χρι τα 
τέ λη του 2007 στην Ε.Ε.). Ό μως, α κραί οι 
πα ρά γο ντες στη Σό φια, δια τη ρούν κά-
ποιες μυ θο λο γί ες και μυ θο πλα σί ες για 
«Με γά λη Βουλ γα ρί α».

Οι προ τά σεις που πα ρου σιά ζο νται 
α φο ρούν και τους Ευ ρω πα ϊ κούς και Να το-
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ϊ κούς προ σα να το λι σμούς των Σκο πί ων, 
ενώ πολ λά για τη στα θε ρό τη τα της πε-
ριο χής θα κρι θούν α πό τις ε ξε λί ξεις στο 
Κο σο βα ρι κό. Ο ποια δή πο τε α πο στα θε ρο-
ποι η τι κή ε νέρ γεια στα βό ρεια σύ νο ρα 
μας α φο ρά, για τί εί ναι «πε δί ο α σύμ με-
τρων α πει λών», ε νώ η FYROM μας διευ-
κο λύ νει (γε ω γρα φι κά), σε ο ποια δή πο τε 
πε ρί πτωση α παι τη θεί να ε νι σχύ σου με 
την Ελλη νι κή στρα τιω τι κή δύ να μη στο 
Κό σο βο. Ε πι πλέ ον, οι τε λευ ταί ες σε λί δες 
κα τα γρά φουν ο ρι σμένες εν δια φέ ρου σες 
πλη ρο φο ρί ες για βι βλιο γρα φί α. 

Η FYROM ΜΕ ΤΑ ΤΗ ΣΥΜ ΦΩ ΝΙΑ 
ΤΗΣ OCHRID (Ο ΧΡΙ ΔΑΣ)

 Η Συμ φω νί α της Ο χρί δας υ πε γρά-
φη τον Αύ γου στο του 2001 α πό εκ προ-
σώ πους της FYROM και του λε γό με νου 
Αλ βα νι κού Α πελευ θε ρω τι κού Στρα τού. 
Οι με τέ πει τα πο λι τι κές ε ξε λί ξεις, έ χουν εν 
πολ λοίς κα θο ρι σθεί α πό την εν λό γω Συμ-
φω νί α και τις ε πι μέ ρους δια τά ξεις της, που 
έ χουν συ ζη τη θεί στο Κοι νο βού λιο των 
Σκο πί ων. Ο ρι σμέ νες δια τά ξεις έ χουν υ ιο θε-
τη θεί στην πρά ξη, ε νώ προχώ ρη σαν αρ κε-
τά τα προ γράμ μα τα α πο στρα τι κο ποί η σης 
και συλ λο γής των ό πλων α πό δυ νά μεις 
του ΝΑ ΤΟ (στα πλαί σια της ε πι χεί ρη σης 
ESSENTIAL HARVEST). Στη FYROM α κού-
στη καν φω νές α πό διά φο ρους πα ρά γο-
ντες, ό τι ο συ νο λι κός α ριθ μός των 4.000 
ό πλων που πα ρα δό θη καν στο ΝΑ ΤΟ, 
ή σαν τμή μα του ο πλι σμού των α νταρ τών 
(και ως έ να βαθ μό αυ τό εί ναι α λη θές), αν 
και το ε μπό ριο και η δια κί νη ση ε λα φρών 
ό πλων (LIGHT WEAPONS) στα Βαλ κά νια 
εί ναι σε ε κρη κτι κό και ανε ξέ λε γκτο βαθ-
μό, με α πο τέ λε σμα η κα τά θε ση των 4.000 
ό πλων να εί ναι συμ βο λι κή.

Το πλαί σιο συ νερ γα σί ας του ΝΑ ΤΟ 
με τον ε θνι κο-α πε λευ θε ρω τι κό Στρα τό 

(NLA) των Αλ βα νό φω νων, έ στει λε ο ρι-
σμένα μη νύ μα τα ό τι «το α ντάρ τι κο πέ τυ-
χε κά ποιους στό χους με α πώ τε ρο σκο πό 
τη βελ τί ω ση των αν θρω πί νων δι καιω μά-
των και των πο λι τι κών ε λευ θε ριών του 
Αλβα νό φω νου πλη θυ σμού». Ε κεί νη την 
πε ρί ο δο, η πλειο ψη φί α του Σλα βό φω νου 
κόμ μα τος VMRO - DPMNE του πρώ ην 
Πρω θυ πουρ γού LIUPJO GEORGIEVSKI, 
α ντι με τώπι σε σο βα ρά προ βλή μα τα (λό-
γω των υ πο χω ρή σε ων που έ κα νε), ε νώ 
η Αλ βα νό φω νη μειο ψη φί α στη FYROM, 
με ε πι κε φα λής τον πρώ ην η γέ τη του NLA, 
ALI AHMETI, εμ φα νί στη κε να ε πι τυγ χά-
νει κά ποιους στό χους της και ο ί διος να 
γί νε ται πιο δη μο φι λής α πό τον ARBEN 
XHAFERI, τον πα λαί μαχο Αλ βα νό πο λι τι-
κό η γέ τη της FYROM.

Η Συμ φω νί α της Ο χρί δας ε πα νέ φε ρε 
μί α σχε τι κή η ρε μί α στη FYROM, αλ λά 
δεν ε πέ λυ σε ό λα τα προ βλή ματα, α φού 
η κοι νο βου λευ τι κή δια δι κασί α έ χει πά ρει 
χρό νο, ο ρι σμέ νες αλ λα γές εί ναι δύ σκο λο 
να ε πι τευ χθούν στο 100%, ε νώ εί ναι α να-
γκαί ο να συ νε χι σθούν οι πιέ σεις προς 
ό λες τις κα τευ θύν σεις για να ι κα νο ποι η-
θούν πε ρισ σό τε ρα αι τή μα τα. Το ΝΑ ΤΟ 
και η Ε.Ε. συ νε χί ζουν να υ πο στη ρί ζουν 
τη δια δι κα σί α, ε νώ πα ρά τις βελ τιώ σεις, 
η πλειο ψη φί α των Σλα βό φω νων ε κτι μά 
ό τι «έ χουν γίνει ή δη πολ λές υ πο χω ρή σεις 
προς τους Αλ βα νό φω νους την πε ρί ο δο 
2002-2004». Ι διαίτε ρα οι Σλα βό φω νοι, 
έ χουν στο πα ρα πά νω διά στη μα εκ φρά-
σει τη δυ σφο ρί α τους για την α μνη στί α 
που δό θη κε στους πρώ ην ο πλαρ χη γούς 
του NLA, οι ο ποί οι στα δια κά έ χουν ε πι-
στρέψει στην κα θη με ρι νή κοι νω νι κή ζω ή. 
Ε πι πλέ ον, οι Αλ βα νό φω νοι ε ξα κο λου-
θούν να α νη συ χούν για την α στυ νο μί α, 
το στρα τό και τις υ πη ρε σί ες α σφα λεί ας 
της FYROM, ε νώ αρ κε τοί απ’ αυ τούς δεν 
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έ χουν α κό μα ε ντα χθεί σε αυ τούς τους 
κρα τι κούς ορ γα νι σμούς (πλην ε ξαι ρέ σε-
ων σε κά ποιες πό λεις και δή μους).

 Ο ρι σμέ νοι Σλα βό φω νοι στα δια-
κά ε πέ στρε ψαν τα τε λευ ταί α δύ ο χρό νια 
σε Αλ βανό φω να χω ριά στη Βο ρειο δυ τι κή 
FYROM, ενώ ε ξα κο λου θούν να υ πάρ-
χουν προ βλή μα τα στην ε πι στρο φή του 
συ νό λου των Αλβα νό φω νων που εκ διώ-
χθη καν το 2001 α πό το PRILEP και τη 
BITOLA (Μο ναστή ρι). Κά ποιοι απ’ αυ τούς 
(ό χι με γά λος α ριθ μός), ε ξα κο λου θούν να 
ζούν στο Κό σο βο (η πλειο ψη φί α), ε νώ 
λί γες οικο γέ νειες εί ναι ε πί Αλ βα νι κού ε δά-
φους. Στα τι στι κά, ο Σλα βι κός πλη θυ σμός 
στα δυ τι κά της χώ ρας έ χει μειω θεί, ε νώ 
το ί διο συμ βαίνει με τον Αλ βα νό φω νο 
πλη θυ σμό στα α να το λι κά της FYROM. 
Πά ντως, με υ πο λο γί σι μα βή μα τα συνε-
χί ζο νται οι προ σπά θειες για τη με τά το 
2002 «οι κο δό μηση πο λυε θνι κών και πο-
λυ-πο λι τι σμι κών ο ντο τή των» στη FYROM. 
Αί σθη ση έ χει προ κα λέ σει η αύ ξη ση των 
Αλ βα νό φω νων σε α ριθ μούς, α φού ά το μα 
της δια σπο ράς στα δια κά ε πι διώ κουν να 
ε πα νέλ θουν στο Κό σο βο και στο Τέ το βο, 
ε νώ αρ κε τοί Σλα βό φω νοι επι ζη τούν να 
με τα να στεύ σουν στον Κα να δά και στην 
Αυ στρα λί α. 

Μό νο τα πο λύ α κραί α και εξ τρε μι στι-
κά στοι χεί α των Αλ βα νό φω νων δεν έ χουν 
α πο δε χθεί στο σύ νο λο τη Συμ φω νί α της 
Ο χρί δας, γι’αυ τό και ε ξα κο λου θούν να 
υ πάρ χουν υ πο λο γί σι μες πα ρα στρα τιω τι-
κές ορ γα νώ σεις, κα θώς και α ντί στοι χες 
μα φιό ζι κες που δραστη ριο ποιού νται 
στα σύ νο ρα με το Κό σο βο, ε νώ στο έ δα-
φος της FYROM και ε ντός των Σλα βό φω-
νων κοι νο τή των σε ο ρι σμέ νους δήμους, 
έ χουν κά νει την εμ φά νι σή τους και πα ρα-
κρα τι κοί με δια συν δέ σεις ε πί χρό νια με 

τις δυ νά μεις α σφα λεί ας των Σκο πί ων. 
Άλ λω στε, σε ο ρι σμέ νες πε ριο χές το 

ΝΑ ΤΟ ή η διε θνής κοι νό τη τα δεν προ-
χώ ρη σε σε κα θο λι κό α φο πλι σμό των 
ο μά δων, ενώ υ πάρ χει η γε νι κό τε ρη ε ντύ-
πω ση ό τι η Συμ φω νί α της Οχρί δας κά-
λυ ψε αρ κε τές α πό τις α παι τή σεις της 
Αλ βα νι κής μειο νό τη τας σε θέ μα τα πο λι-
τι στι κά και κοι νω νί ας των πο λι τών, αλ λά 
σε στρα τιω τι κο-α στυ νο μι κό ε πί πε δο «η 
πλά στιγ γα έ γει ρε υ πέρ των Σλα βό φω-
νων». Πά ντως, ο ALI AHMETI με πο λι τι κό 
πλέ ον ρό λο το 2003, κα νό νι σε ό τι «αν η 
Συμ φω νία της Ο χρί δας πα ρα βια σθεί, τό-
τε ο Αλ βα νοί των Σκο πί ων εί ναι έ τοι μοι 
για νέ ο ξε ση κω μό».

 Πα ρά τη φύ ση της η γε σί ας του 
Σκο πια νού Στρα τού, οι α ντι τρο μο κρα τι-
κές μο νά δες τις FYROM εκ παι δεύ ο νται 
α πό τους Βρε τα νούς, ε νώ η Ου κρα νί α 
έ χει προ μη θεύ σει με διά φο ρα ό πλα τη 
FYROM. Με την Ελ λά δα στο στρα τιω τι κό 
το μέ α, οι σχέ σεις έ χουν βελ τιω θεί σημα-
ντι κά (με τους Αλ βα νό φω νους να εί ναι 
κα τά και ρούς κα χύ πο πτοι), ε νώ γνω στοί 
α να λυ τές α νέ φε ραν ό τι «οι Σλα βό φω νοι 
της FYROM σε σχέ ση με άλ λους πλη θυ-
σμούς των Βαλ κα νί ων, έ χουν αρκε τά 
ό πλα, ε νώ αρ κε τά α πό αυ τά με τα φέρ θη-
καν α πό τη Βουλ γα ρί α, τη Ρω σί α και την 
Ου κρα νί α στη δε κα ε τί α του ‘90». Με τά 
την ε πι χεί ρη ση HARVEST (Συ γκο μι δή), 
μί α μι κρή δύ να μη Γερμα νών α να πτύ χθη-
κε στο Τέ το βο (υ πήρχε και στο πα ρελ-
θόν), αλ λά δε θα μπο ρού σε να ι σχυ ρι σθεί 
κά ποιος ό τι συ νέ δρα με ση μα ντι κά στη 
βελ τί ω ση των το πι κών ε πα φών.

Η οι κο νο μί α της FYROM έ χει προ βλη-
μα τί σει τους διε θνείς πα ρά γο ντες, για τί 
δεν εί ναι ι κα νο ποι η μέ νοι με την απορ-
ρό φη ση των κον δυ λί ων, ε νώ η χώ ρα δεν 
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μπο ρεί να προ σεγ γί σει ι διαί τε ρα α να πτυ-
ξια κούς ρυθ μούς (έ στω και ο ρια κούς). 
Λό γω του ό τι η χώ ρα ε ξα κο λου θεί να 
α ντι με τω πί ζει σο βα ρά ε σω τε ρι κά προ-
βλή μα τα και οι δύ ο πλευ ρές (Σλα βό φω-
νοι και Αλ βα νό φωνοι) προ χω ρούν με 
ο ρια κά βή μα τα. Οι πρώ τοι προ σπα θούν 
να κα το χυ ρώ σουν κάποια ι σχύ ο ντα και 
δε δο μέ να, ε νώ οι δεύ τε ροι ελ πί ζουν σε 
βελ τιώ σεις, αλ λά δεν α πο κλεί ουν και έ να 
δεύ τε ρο α ντάρ τι κο, αν η κα τά στα ση συ-
νο λι κά χει ρο τε ρεύ σει.

Ο ΠΟ ΛΙ ΤΙ ΚΟΣ ΧΑ ΡΑ ΚΤΗ ΡΑΣ ΤΗΣ 
Ο ΧΡΙ ΔΑΣ 

 Η Συμ φω νί α της Ο χρί δας α πο-
τε λεί έ να συμ βι βα σμό α νά με σα σε μί α 
α νερ χό με νη και εκ βια στι κή δύ να μη, που 
ή σαν οι Αλ βα νό φω νοι και μί α Σλα βό φω-
νη πλειο ψη φί α, που εί δε να χά νει κά ποια 
προ νό μια, τα ο ποί α προ έρ χο νται α πό την 
κο μου νι στι κή και Τι το ϊ κή πε ρί οδο. 

Τα πιο πολ λά άρ θρα της Συμ φω νί ας 
της Ο χρί δας ε πι διώ κουν να υ πο βαθ μί-
σουν και να πε ρι θω ριο ποι ή σουν πολ λά 
α πό τα «υ πε ρο πτι κά» πο λιτι στι κά και 
άλ λα δι καιώ μα τα των Σλα βό φω νων, ε νώ 
πα ράλ λη λα να ι κα νο ποι ή σουν ο ρι σμέ να 
θε με λιώ δη δι καιώ μα τα (μορ φω τι κά - 
γλωσ σι κά και πο λι τι στικά), στη ρι ζό με να 
σε Ευ ρω πα ϊ κά ι σχύ ο ντα πρό τυ πα και 
δε δο μέ να. Η Ο χρί δα δεν έ δω σε α πα ντή-
σεις σε θέμα τα ε θνι κών ταυ το τή των και 
στη ρί χθη κε σε ο ρι σμέ να πρό τυ πα της 
τελευ ταί ας φά σης του Γιου γκο σλα βι κού 
κο μου νι σμού και της πρώ της φά σης του 
α κραί ου ε θνι κι σμού του GLIGOROV (πρώ-
του Προ έ δρου της FYROM).

Σε στρα τιω τι κό ε πί πε δο, η Ο χρί δα 
υ πο στη ρί ζει τους Σλα βο γενείς, ε νώ δεν 
προ βλέ πει πολ λά για τα οι κο νο μι κά. Ο 
XHAFERI έ κα νε ση μα ντι κές υ πο χω ρή-

σεις στην Ο χρί δα πά νω σε ο ρι σμέ να 
ζη τή μα τα, ό πως τα προ γράμ μα τα σπου-
δών στο Αλ βα νό φω νο Πα νε πι στή μιο 
του Τε τόβου, τη διευ ρυ μέ νη χρή ση της 
Αλ βα νι κής γλώσ σας, την α να γνώ ρι ση κά-
ποιων «ι διαι τε ρο τή των» των Σλά βων στο 
Σύ νταγ μα, κα θώς και ό,τι δεν κα τά φε ρε 
να πεί σει την άλ λη πλευ ρά για να ε πα νέλ-
θουν κά ποιοι Μου σουλ μά νοι - Αλ βα νοί 
πρό σφυ γες σε ο ρι σμέ νες συ νοι κί ες του 
Μο να στη ρί ου.

Η Ο χρί δα δεν κα θό ρι σε το μεί ζον 
ζή τη μα της μελ λο ντι κής ε πι βί ω σης του 
κομ ου νι στι κής έ μπνευ σης κα τε στη μέ νου 
στα Σκό πια (Υπουρ γεί α Ά μυ νας και Ε σω-
τε ρι κών), με α πο τέ λε σμα η δύ να μη των 
Σλα βο γε νών και των εξ τρε μι στι κών τους 
στοι χεί ων να πα ρα μέ νει ά θι κτη.

Οι Αλ βα νοί θα μπο ρού σα με να ι σχυρι-
σθού με ό τι ή σαν τυ χε ροί που η Συμ φω-
νί α της Ο χρί δας υ πε γρά φη πριν την 9η 
Νο εμ βρί ου, για τί α μέ σως με τά η διε θνής 
α τμό σφαι ρα άλ λα ξε και οι Σλα βο γε νείς 
θα μπο ρούσαν να ι σχυ ρι σθούν ό τι «ο 
NLA εί ναι απλώς τρο μο κρά τες», κά τι που 
συ χνά α να φέ ρε ται έ κτο τε στα Σλα βι κά 
Μ.Μ.Ε. Ο XHAFERI έ χει υ πο στεί πο λι τι κά 
πλήγ μα τα, ε νώ η θέ ση ό τι κέρ δι σε τη 
χρή ση και το σε βα σμό της Αλ βα νι κής 
γλώσ σας, μπορεί να θε ω ρη θεί ως α κα-
δη μα ϊ κή, γιατί οι Σλα βο γε νείς πρέ πει για 
με γά λο χρο νι κό διά στη μα να αλ λά ξουν ή 
να τρο πο ποι ή σουν πολ λά δε δο μέ να και 
ι σχύ ο ντα στο δη μό σιο βί ο τους.

Η Ο χρί δα α σφα λώς εί ναι έ να σύγ-
χρονο κεί με νο, α να θε ω ρη τι κό, αλ λά 
α παι τεί εκ συγ χρο νι σμό α πό την κο ρυ-
φή προς τη βά ση και ε ντός της υ πο δο-
μής της FYROM. Δεν έ χει ο δη γή σει σε 
κά ποια κα θορι στι κής ση μα σί ας αλ λα γή 
στη δο μή των αρ χών α σφα λεί ας. Διά φο-
ρες πρω το βου λί ες για ση μα ντι κές και 
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εν δια φέ ρου σες αλ λα γές στο κα θε στώς 
του Τε το βαρι κού Πα νε πι στη μί ου δεν τε-
λε σφόρη σαν. Ε πι πρό σθε τα, το ΝΑ ΤΟ, η 
Ε.Ε. και ευ ρύ τε ρα η διε θνής κοι νό τη τα, 
α πό το 2001 και με τά, δεν ε πε δί ω ξαν να 
αλ λά ξουν δρα μα τι κά την κα τά στα ση, 
για τί η χώ ρα εί ναι ευ πα θής και η ό λη 
κα τά στα ση εύ θραυ στη. Θα α παι τη θεί 
αρ κε τό χρο νι κό διά στη μα για να ικα νο-
ποι η θούν αρ κε τά α πό τα συμ φω νη θέ ντα 
στην Ο χρί δα.

 Α να φο ρι κά με τη Βουλ γα ρί α, η 
με τά - Ο χρί δα κα τά σταση θα μπο ρού σε 
να θε ω ρη θεί ό τι χα ρα κτη ρί ζε ται α πό 
βελ τιώ σεις στα γλωσ σι κά ζη τή μα τα, αλ-
λά και σε κάποιας μορ φής εκ παί δευ σης 
Σκο πια νών α στυ νο μι κών α πό τις Βουλ γα-
ρι κές αρ χές. Τη δε κα ε τί α του ’90 αρ κε τά 
ε λα φρά ό πλα δό θη καν α πό τη Σό φια στα 
Σκόπια, ε νώ η Βουλ γα ρί α εί ναι η μό νη 
πρώ ην κο μου νι στι κή χώ ρα που δια τη ρεί 
αρ κε τά κα λές σχέ σεις με τους Αλ βα νό-
φω νους του Τε τόβου και του Κο σό βου. 
Στη Σό φια υ πάρχουν (αν και μειω μέ νοι 
σε α ριθ μούς και δρα στη ριό τη τες) κύ κλοι, 
που πι στεύ ουν ό τι η FYROM σε κά ποια 
φά ση θα διαλυ θεί και έ να τμή μα της πε-
ριο χής θα εί ναι φι λι κό προς τη Βουλ γα ρί α 
και θα δια τη ρή σει δε σμούς με τη Σό φια 
στο πλαί σιο της «Σερ βί ας - Σερ βο βο σνια-
κής Δη μο κρα τί ας» (κυ ρί ως οι Βούλ γα ροι 
ε θνι κι στές). Πά ντως, οι δύ ο χώ ρες συ-
νεργά ζο νται κα νο νι κά στο στρα τιω τι κό 
το μέ α, στη σι δη ρο δρο μι κή ε πι κοι νω νί α, 
στη βελ τί ω ση του ο δι κού δι κτύ ου, κα θώς 
και σε εκ παι δευ τι κά θέ μα τα.

Η α στά θεια στο ε σω τε ρι κό της FYROM 
παρέ χει πά ντο τε στη Σό φια κά ποιες «δυ-
να τό τη τες» που ε ξα κο λου θούν να έ χουν 
ι σχύ, ε νώ θε ω ρούν το κα τα σκευα σθέν 
α πό τον Τί το «Μα κε δο νι κό οι κοδό μη μα», 

ό τι δε θα μπο ρέ σει για πάντα να δια τη ρη-
θεί, για τί ο α λυ τρω τι σμός των Αλ βα νό-
φω νων α πό κοι νού με τα δη μο γρα φι κά 
δε δο μέ να σε κά ποια φά ση θα ω θή σει τα 
πράγ μα τα προς άλ λη κα τεύ θυν ση.

 Η Αλ βα νί α με τά την Ο χρί δα εί ναι 
ι διαί τε ρα προ σεκτι κή, ε νώ ε πί του πα ρό-
ντος η νέ α κυ βέρ νη ση του SALI BERISHA 
εί ναι πε ρισσό τε ρο τε χνο κρα τι κή και φαί νε-
ται να έ χει άλ λες προ τε ραιό τη τες. Το έ ντονα 
α ντι κο μου νι στι κό Τέ το βο δεν εί χε ε πί χρό-
νια κα λές σχέ σεις με τους Σο σια λι στές του 
FATOS NANO και του ILIR META, οι ο ποί οι 
ε πί σης δεν έ δει ξαν και το με γα λύ τε ρο εν-
διαφέ ρον για τις δρα στη ριό τη τες του NLA. 
Το γε γο νός ό τι η Αλ βα νί α ε πι διώ κει την 
έ ντα ξη στο ΝΑΤΟ πε ριο ρί ζει ση μα ντι κά τις 
«κι νή σεις» προς τους Αλ βα νό φω νους των 
Σκο πίων, ε νώ τα Τί ρα να δια τη ρούν αρ κετά 
κα λές σχέ σεις με τους Σλά βους της FYROM. 
Πα ρα τη ρεί ται του λά χι στον στα φα νε ρά, 
μί α στά ση των Τι ρά νων ό χι «ι διαί τε ρα πα-
ρεμ βα τική» στο Κό σο βο και στο Τέ το βο. 
Ό μως, στα νό τια της FYROM οι Αλ βα νι κές 
κοι νό τη τες δια τη ρούν πα ρα δο σια κούς δε-
σμούς με την Αλ βα νί α (λι γό τε ρο με τους Κο-
σο βά ρους), ε νώ ο ΔΙΑ ΔΡΟ ΜΟΣ-8 διέρ χεται 
μέ σα α πό τις πε ριο χές του (στα πλαί σια των 
πε ρι φε ρεια κών δι κτύ ων), γι’αυ τό και η συ-
γκε κρι μέ νη πε ριο χή απαι τεί ι διαί τε ρη προ-
σο χή, για τί μί α «τυ χόν έ ντα ση» α πό κά που 
αλ λού μπο ρεί να πυ ρο δο τή σει ευ ρύ τε ρη 
α πο στα θε ρο ποί η ση (ας δια τη ρή σου με πά-
ντο τε υπό ψη μας τις γνω στές και δια χρο νι-
κές δια φο ρές α νά με σα σε Γκέ γκη δες και 
Τόσκη δες). Η Π.Δ. FYROM δεν προ σφέ ρε ται 
για α ντάρ τι κο, ό πως οι πε ριο χές γύ ρω α πό 
το Τέ το βο, γι’αυ τό και ο NLA δεν ά νοι ξε το 
μέ τω πο της α ντι πα ράθε σης ε κεί, για τί 
δεν ευ νο ού νταν οι ε νέρ γειες των α νταρ-
τών α πό τη μορ φολο γί α της πε ριο χής. 
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Η Αλ βα νι κή στρα τιω τι κή δύ να μη που 
ε δρεύ ει κο ντά στα σύ νο ρα με τη FYROM 
δεν έ χει δεί ξει ι διαί τε ρη κι νη τι κό τη τα τα 
τε λευ ταί α πέ ντε χρό νια, ε νώ αρ κε τοί Αλ-
βα νοί πο λι τι κοί (ό πως ο πρώ ην ΥΠ.ΕΞ. 
PASCAL MILO) δια τη ρού σαν πά ντο τε 
ι κα νο ποι η τι κές σχέ σεις με τους Σλά βους 
των Σκο πί ων. Πά ντως, στο Πό γρα δετ ς 
και στην Ερ σέ κα, οι Αλ βα νοί δια τη ρούν 
κά ποιες μο νά δες, οι ο ποί ες α σχο λού νται 
-με τα ξύ άλ λων- ι διαί τε ρα έ ντο να με τις 

κοι νω νι κο-πο λι τι κές ε ξε λί ξεις στις πε ριο-
χές του Μο να στη ρί ου και της Ο χρί δας. 

 Το Μαυ ρο βού νιο δεν έ χει ε πη-
ρε α στεί ση μα ντι κά α πό τις ε ξε λί ξεις στη 
FYROM, ό μως, τα τε λευ ταί α δύ ο χρό νια 
ο Πρω θυ πουρ γός του Μαυ ρο βου νί ου 
και υ πο στη ρι κτής της α πό σχι σης α πό τη 
Σερβί α, MILO DUJKANOVIC, έ χει ε πι κρι-
θεί ό τι υ πο βο η θά την ι δέ α της «Με γά λης 
Αλβα νί ας», για τί προ σπα θεί δια κα ώς να 
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προ σελ κύ σει το 10% των Αλ βα νό φω νων 
που ζούν στο Μαυ ρο βού νιο και οι ο ποί οι 
έ χουν υ πο στη ρί ξει τη Μαυ ρο βου νια κή 
ανε ξαρ τη σί α. Γνω στά σκλη ρο πυ ρη νι κά 
στε λέ χη του Σερ βι κού στρα τού θε ω ρούν 
ό τι στην κρί ση της FYROM, ο Μαυ ρο-
βούνιος Πρω θυ πουρ γός δια τη ρού σε 
αρ κε τά κα λές ε πα φές με τον η γέ τη των 
Αλ βα νόφω νων ALI AHMETI. 

 Το Κό σο βο α ναμέ νε ται να κρί νει 
πολ λά για το μέλ λον της FYROM, ε νώ εί-
ναι μάλλον πε ριο ρι σμέ νη η δυ να μι κή των 
Αλ βα νό φω νων της Νό τιας Σερ βί ας. Το 
Αλ βανό φω νο στοι χεί ο στη FYROM υ πο στη-
ρί ζεται α πό το σύ νο λο των Αλ βα νό φω νων 
κομ μά των στην PRISTINA, ε νώ τα Κο σο βα-
ρικά Μ.Μ.Ε. α φιε ρώ νουν πο λύ χρό νο στις 
ε ξε λί ξεις της γει το νι κής FYROM.

Οι ε κλο γές στο Κό σο βο τυγ χά νουν 
ιδιαί τε ρης κά λυ ψης α πό τα Αλ βα νό φω να 
Μ.Μ.Ε. στο Τέ το βο, ε νώ γνω στοί α ντάρ τες 
του πρώ ην UCK τα τε λευ ταί α τρί α χρόνια 
έ χουν α να πτύ ξει «πο λύ στε νές» σχέ σεις με 
τους πρώ ην α ντάρ τες του NLA, γε γο νός 
που πα ρα κο λου θεί ται έ ντο να α πό τους 
άν δρες της Να το ϊκής KFOR. Στο Τέ τοβο 
ε κτι μούν ό τι η α νε ξαρ τη σί α του Κο σό βου 
(έ στω και υ πό ό ρους), θα ε νι σχύ σει τις θέ-
σεις των Αλ βα νό φω νων στη FYROM, ε νώ 
η σύ σταση μί ας Κο σο βα ρι κής στρα τιω τι-
κής δύ να μης θα εί ναι α πό ψυ χο λο γι κής 
πλευ ράς «α πο τρε πτικός πα ρά γο ντας» 
για τις στρα τιω τι κές δυ νά μεις της FYROM 
(Σλα βο γε νείς), που θε ω ρούν τους πρώ ην 
άν δρες του UCK ως τρο μο κρά τες, με ρι κοί 
εκ των οπί ων δια τη ρούν σχέ σεις με εξ τρε-
μι στι κά Ι σλα μι κά δί κτυα.

 Στη FYROM υ πάρ χει μί α μι κρή 
Τουρ κι κή μειο νό τη τα, για την ο ποί α η 
Ά γκυ ρα ι σχυ ρί ζε ται ό τι εί ναι πε ρί που 

80.000. Σε ο ρι σμέ νες πε ριοχές της Δυ τι-
κής FYROM υ πάρ χουν κά ποια Τουρ κο γε-
νή χω ριά, ε νώ στα Σκό πια οι Τουρ κο γε-
νείς κα τοι κούν στους Αλ βα νο-μου σουλ μα-
νι κούς το μείς της πό λης και στα βό ρεια 
προ ά στια. Λό γω έλ λει ψης υδά τι νων πό-
ρων, τα Τουρ κι κά χω ριά έ χουν πλη θυ-
σμια κά «α δυ να τί σει», ε νώ σε ο ρι σμέ να απ’ 
αυ τά έ χουν με τα φερ θεί το 1995 κά ποιοι 
Βό σνιοι-μου σουλ μά νοι. Η Ά γκυ ρα δε δια-
δρα μά τι σε κά ποιο εσω τε ρι κό ρό λο στις 
δια δο χι κές κρί σεις της FYROM, αλ λά εί ναι 
από τις πρώ τες χώ ρες που α να γνώ ρι σαν 
τα Σκό πια με το ό νο μα «ΜΑ ΚΕ ΔΟ ΝΙΑ». 
Στη δια δι κα σί α της Ο χρί δας, οι Τούρ κοι 
εί χαν πε ρι θω ρια κό ρό λο, ε νώ οι Σλα βο γε-
νείς τους θε ω ρούν ως «ξέ να σώ ματα» στη 
χώ ρα τους. Ό πως και με τη Βουλ γα ρί α, η 
Ά γκυ ρα προ ωθεί τα συμ φέ ρο ντά της μέ-
σω άλ λων δι πλω μα τι κών και κοι νω νι κών 
κα να λιών, αλ λά α να φο ρι κά με τη FYROM 
δεν έ χει δεί ξει για τους Τουρ κο γε νείς α νά-
λο γο εν δια φέ ρον με ε κεί νη τη μι κρή αλ λά 
υ πο λο γί σι μη (για άλ λους λό γους) Τουρ κι-
κή κοι νότη τα του PRIZREN στο Κό σο βο 
(ό πως έ κα νε πρό σφα τα ο Τούρ κος ΥΠ.ΕΞ. 
για την α να στή λω ση κά ποιων Ι σλα μι κών 
χώ ρων και Τζα μιών).

 Η Σερ βί α εί ναι α πό τα κρά τη που 
δια δο χι κά τα τε λευ ταί α δέ κα χρό νια έ χει 
χάσει πολ λά στα Βαλ κά νια. Η πρό σφα τη 
στρο φή της προς το ΝΑ ΤΟ της α νοί γει 
κάποιες ε πι λο γές, ε νώ στη Νό τια Σερ βί α η 
υ πο στή ρι ξη του ΝΑ ΤΟ στο Σχέ διο COVIC 
και η σχε τι κή α πο δυ νά μω ση του «απε λευ θε-
ρω τι κού στρα τού» στο Πρέ σε βο (UCPMB) 
ά φη σε κά ποια ει κό να ό τι «το Βε λι γρά δι δεν 
τα έ χα σε όλα». Ο KOSTUNICA δια τη ρεί αρ κε-
τά κα λές σχέσεις με γνω στούς Σλά βους Σκο-
πια νούς πο λι τι κούς, ε νώ οι σχέ σεις Σερ βί ας 
- Ελ λά δας α φή νουν «κά ποιες α νά σες» στη 
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FYROM, αλ λά α νη συ χούν ι διαί τε ρα τους 
Αλβα νό φω νους. Αν και οι η γέ τες τους εί ναι 
ως ε πί το πλείστον (του λά χι στον ό σοι εί ναι 
στο Κοι νο βού λιο) σχε τικά με τριο πα θείς, 
εν τού τοις στην πο λι τι κή τους ψυ χο λο γί α 
εί ναι αν θέλ λη νες και αν υ πάρ χει κά ποιος 
ε δι κός λό γος γι’ αυ τό, εί ναι ό τι «δια τη ρούν 
τη FYROM για να μην πλη σιά σουν πε ρισ-
σό τε ρο οι Σέρ βοι με τους Έλλη νες». Ε πι-
πλέ ον, υ πο στη ρί ζουν ότι «σε 10-15 χρό νια 
οι Αλ βα νό φω νοι στα Σκό πια θα εί ναι ί σοι 
με τους Σλά βους, ενώ αν και δε θέ τουν τη 
θρη σκεί α στις πο λύ υ ψη λές τους ε πι διώ ξεις, 
εν τού τοις θα προ τι μού σαν κά τι Ι σλα μι κό». 
Οι Αλ βα νό φω νοι της FYROM θε ω ρούν την 
Ελ λά δα ως «α πει λή» (ι διαί τε ρα οι κο νο μι κή 
και ε νερ γεια κή), ε νώ ε κτι μούν ότι ο Ελ λη νι-
κός στρα τη γι κός σχε δια σμός προ βλέ πει τη 
διά λυ ση της FYROM! 

Τα πο λι τι στι κά στοι χεί α των Ορ θόδο-
ξων α νη συ χούν τους Αλ βα νούς και 
τις ι διαί τε ρα φτω χές Μου σουλ μα νι κές 
κοι νω νί ες στη FYROM, ε νώ τα τρα γι-
κά γεγο νό τα της 9ης Νο εμ βρί ου στις 
Η.Π.Α., έ χουν ε νι σχύ σει διά φο ρες εξ τρε-
μι στι κές α πό ψεις των Σλα βό φω νων, οι 
οποί οι -μέ σω εκ θέ σε ων των μυ στι κών 
τους υ πη ρε σιών- υ πο στη ρί ζουν ό τι σε 
διά φο ρες Αλ βα νι κές κοι νό τη τες στο 
TETOVO και στο GOSTIVAR βρίσκο νται 
«εν υ πνώ σει» πυ ρή νες του Ι σλα μι κού 
δι κτύ ου της AL QAEDA. 

Οι Αλ βα νό φω νοι της FYROM, κα θώς 
και διά φο ροι σύμ μα χοί τους «α νη συ-
χούν» για τον ι διαί τε ρα ε ποι κο δο μη τι κό 
ρόλο που δια δρα μα τί ζει η Ορ θο δο ξί α 
στα Νό τια Βαλ κά νια.

Οι πε ρί που 40.000 Σέρ βοι στη FY-
ROM δε δια δρα μάτι σαν κά ποιο ρό λο 
στις δια πραγ μα τεύ σεις της Ο χρί δας και 
πολ λοί απ’αυ τούς εί ναι συ γκε ντρω μέ νοι 
στην περιο χή του Κου μά νο βο. Έ χουν ση-

μα ντι κή α δυ να μί α στο να δια τη ρή σουν 
έ ντο να τα διά φο ρα στοι χεί α της γλώσ-
σας τους, γι’ αυ τό και στα δια κά κι νού-
νται προς τη Βουλ γα ρι κή πλευ ρά, ε νώ 
εί ναι ση μα ντι κή η ε πιρ ροή της Σερ βι κής 
Ορ θό δο ξης Εκ κλη σί ας στα πλεί στα μέ λη 
της μειο νό τη τας.

Η κα τά στα ση στα σύ νο ρα Σερ βί ας 
- FYROM απαι τεί ι διαί τε ρη προ σο χή και 
α σφα λώς πολ λά θα κρι θούν α πό το μέλ-
λον του Κο σό βου. Η ό ριος γραμ μή δεν 
εί ναι ξε κά θα ρη και υ πάρ χουν σο βα ρά 
προ βλή μα τα, τα ο ποί α σε εν δε χό με νο 
νέ ο Αλ βα νικό α ντάρ τι κο στη FYROM, στη 
νό τια Σερ βί α, αλ λά και κά ποιας μορ φής 
Αλ βα νι κή INTIFADA στο Κό σο βο, μπο-
ρούν να προ κα λέ σουν νέ ες ε ντά σεις. Οι 
Γάλ λοι και οι Βρε τα νοί υ πο στή ρι ξαν τους 
Σέρ βους στην κοι λά δα του Πρέ σε βο κα τά 
τη διάρ κεια των ε ντάσε ων του 2001, με 
α πο τέ λε σμα να ε πη ρε ά σουν ση μα ντι κά 
το ΝΑ ΤΟ. Σε ό,τι α φο ρά τη γραμ μή των 
συ νό ρων Σερ βί ας - FYROM, πέ ραν των 
ε ξε λί ξε ων στο Κο σο βα ρι κό, πολ λά θα κρι-
θούν α πό τη στα δια κή προ σέγ γι ση των 
Σκο πί ων και του Βε λι γρα δί ου με το ΝΑ ΤΟ 
και την Ε.Ε., ε νώ η Ελ λά δα θα μπο ρού σε 
να δια δρα μα τί σει στα θε ρο ποι η τι κό ρό λο 
με την α νά λη ψη κά ποιων πρω το βουλιών 
στα βό ρεια σύ νο ρά της.

 Τα κε ντρο α ρι στε ρά πο λι τι κά κόμ-
μα τα στη FYROM δια τη ρούν μί α στά ση 
που υ πο στηρί ζει την Ο χρί δα, αν και ο ρι-
σμέ να μέ λη του Σκο πια νού Κοι νο βου λί ου 
εί ναι γνω στοί «Γιου γκο σλα βι στές» στους 
πο λι τι κούς τους προ σα να το λι σμούς. Α πό 
την άλ λη πλευ ρά, η ε θνι κι στι κή αντι πο λί τευ-
ση έ χει σο βα ρά ε σω τε ρι κά προ βλή μα τα.

Το ΝΑ ΤΟ, πα ρά το γε γο νός ό τι προσ-
δί δει πε ρισ σό τε ρο εν δια φέ ρον στο Κό-
σο βο και στη Βο σνί α, πα ρα κο λου θεί με 
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εν δια φέρον και ε δι κούς συμ βού λους την 
κα τά στα ση στη FYROM και ι διαί τε ρα τις 
σχέ σεις Αλ βα νών πο λι τι κών με πα ραστρα-
τιω τι κές ο μά δες, τη δια κί νη ση ε λα φρών 
ό πλων, κα θώς και τη δια συ νο ριακή κα-
τά στα ση, η ο ποί α στα σύ νο ρα Κο σό βου 
- FYROM έ χει κα τά και ρούς λά βει πε ρί-
ερ γες δια στά σεις. Το ΝΑ ΤΟ -λό γω του 
Κο σό βου- ε πει δή χρειά ζε ται το Σκο πια νό 
έ δα φος α πό Θεσ σα λο νί κη προς Πρί στι να, 
έ χει α πο φύ γει να θί ξει «ο ρι σμέ να κα κώς 
κεί με να» στη διασυ νο ρια κή ζώ νη.

Σε ε θνι κό ε πί πε δο, οι Βρε τα νοί έ χουν 
το νί σει ό τι «πα ρά την πα ρο χή μέ σων και 
εκ παί δευ σης στους Σκο πια νούς, οι τε λευ-
ταί οι δεν έ χουν αλ λά ξει τη νο ο τρο πί α 
τους στο Υ πουρ γεί ο Ά μυ νας και πα ρα μέ-
νουν προ σκολ λη μέ νοι σε συ γκε ντρω τικές 
Τι το ϊ κο-κο μου νι στι κές α ντι λή ψεις». Δεν 
α πο κλεί ουν μά λι στα, μελ λο ντι κή ε σω τε ρι-
κή κρί ση στη FYROM, ε νώ σε α πόρρη τη 
έκ θε σή τους το νί ζουν ό τι «ό σο πιο γρή-
γο ρα ε ντα χθεί η FYROM στο ΝΑ ΤΟ τό σο 
πιο πολ λές εί ναι οι πι θα νό τη τες να α πο-
φύ γου με νέ ες ε στί ες α ντι πα ρά θε σης». 
Έ νας υ πο λο γί σιμος α ριθ μός Βρε τα νι κών 
α ξιω μα τικών που έ χει υ πη ρε τή σει στο 
Ι ράκ και στο Αφ γα νι στάν έ χει α πο κτή σει 
«κά ποιες ε μπει ρί ες» α πό τη FYROM.

Η Ε.Ε. πέ ραν των οι κο νο μι κών (κυ ρί-
ως) ζη τη μά των που έ χει α νοι κτά με τη 
FYROM, έ χει συμ με τά σχει με άν δρες στις 
διά φο ρες α πο στο λές της AMBER FOX, 
της CONCORDIA και της PROXIMA, σε 
συνερ γα σί α με άλ λους διε θνείς πα ρα τη-
ρη τές, κα θώς και με στε λέ χη του Ο.Α.Σ.Ε. 
Η α πο στο λή στη FYROM ή ταν μα ζί με την 
αντί στοι χη στο ITURI στην πε ριο χή των 
Με γά λων Λι μνών στην Α φρι κή α πό τις 
πρώ τες που α νέ λα βε η Ε.Ε., πριν α να λά-
βει το 2004 την πιο διευ ρυ μέ νη ει ρη νευ-
τι κή α πο στο λή στη Βοσνί α - Ερ ζε γο βί νη 

(ε πι χεί ρη ση ALTHEA), δια δε χό με νη το 
ΝΑ ΤΟ στην πε ριο χή.

 Το μέλ λον της Ο χρί δας θα κα θο ρί-
σει και το μέλλον της FYROM, αφού κα τά 
και ρούς έ χουν κά νει την εμ φά νι σή τους 
διά φο ρα σχέ δια, ό πως ε κείνο της λε γό με-
νης «Μα κε δο νι κής Α κα δη μί ας Ε πι στη μών» 
που στη ρί ζε ται σε εμπει ρί ες α πό τα μο-
ντέ λα της Βο σνί ας και προ τεί νει ΚΑ ΝΤΟ-
ΝΟ ΠΟΙ Η ΣΗ. Η πλειο ψη φί α των Αλ βα νών 
δεί χνει να ε πι θυ μεί (ε πί του πα ρόντος) 
τη δια τή ρη ση της κρα τι κής ο ντό τη τας 
της FYROM, αλ λά με λί αν ε νι σχυ μέ να γι’ 
αυ τούς δι καιώ μα τα στη γλώσ σα, την εκ-
παί δευ ση και τον πο λι τι σμό.

Η κα ντο νο ποί η ση το νί ζε ται ό τι θα 
α πο μυ θο ποι ή σει την ι δέ α της «Με γά λης 
Αλ βα νί ας» και θα χα λα ρώ σει τις ο ποιεσ-
δή πο τε ε ντά σεις με τις γύ ρω χώ ρες, ε νώ 
πα ράλ λη λα θα προ ω θή σει την α πο κέ-
ντρω ση και τον πο λι τι στι κό «πλου ρα λι-
σμό» στα διά φο ρα ε πι μέ ρους ση μεί α της 
Σκο πια νής ε πι κρά τειας.

Ό μως, α κό μα και στην α πο τυ χί α της 
Ο χρί δας, πολ λοί πα ρά γο ντες στη FYROM 
δια φω νούν με τη μέ θο δο των κα ντο νι-
ών, για τί θα προ καλέ σει δια χω ρι στι κές 
ο ντό τη τες (μο νό χνο τες και ό χι πλου ρα-
λι στι κές), ε νώ υπο στη ρί ζε ται ό τι «η κα-
ντο νο ποί η ση εί ναι αρ νη τι κή για τί θα 
θυ μί ζει κά τι από την ά θλια ο μο σπον δο-
ποί η ση της Γιου γκο σλα βί ας του Τί το». 
Την ί δια στιγμή, κά ποιοι «κα ντο νι στές» 
με πε ρίερ γες και δό λιες με θο δεύ σεις, 
υ πο στη ρί ζουν ό τι πρέ πει να συ στα θούν 
ει δι κά (!) κα ντό νια στη Φλώ ρι να (!), στο 
PIRIN της Νο τιο δυ τι κής Βουλ γα ρί ας και 
στα σύ νο ρα Σερ βί ας - FYROM - Κο σόβου, 
γε γο νός που θα ο δη γή σει σε α πί στευ τες 
αλ λα γές συ νό ρων και α πό τη φύση της 
«ι δέ ας» εί ναι α πορ ρι πτέ ο.
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Ως συ νή θως, ό σοι υ πο στη ρί ζουν τις 
«κα ντο νο ποι ή σεις» έ χουν στο μυα λό τους 
τον ΕΛ ΒΕ ΤΙ ΚΟ ΛΑ ΒΥ ΡΙΝ ΘΟ και τις «συ γκλί-
σεις α πό ψε ων και θέ σε ων» α νά μεσα στα 
κα ντό νια. Ό μως, εί ναι τε λεί ως δια φο ρε τι κή 
η πε ρί πτω ση της Ελ βε τί ας α πό τη FYROM. 
Στην Αλ βα νό φω νη πλευ ρά υ πάρ χουν κά-
ποιοι έ ντο να υ πο στη ριχτές των κα ντο νιών 
(ε νώ και στους κόλ πους του ΝΑ ΤΟ έ χουν 
α κου σθεί θε τι κά σχό λια), αλ λά η κα ντο νο-
ποί η ση είναι ι διαί τε ρα δύ σκο λη δια δι κα σί α, 
πε ρί πλο κη και η πλειο ψη φί α του πλη θυ-
σμού της FYROM (με τα νυν δε δο μέ να) δε 
φαί νε ται να την α πο δέ χε ται.

Στρα τιω τι κοί πα ρά γο ντες του ΝΑ ΤΟ 
και της Ε.Ε., ε πι ση μαί νουν ό τι η τυ χόν 
κα ντο νο ποί η ση εν δέ χε ται να ω θή σει τις 
ε ξε λί ξεις στο έ δα φος προς την κα τεύ θυν-
ση μί ας μορ φής «ΠΡΑ ΣΙΝΗΣ ΓΡΑΜ ΜΗΣ» 
ό πως στην Κύ προ (με ακό μα πιο δύ σκο-
λες α να κα τα τά ξεις). 

Η FYROM ΜΕ ΤΑ ΤΗΝ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΗ 
CONCORDIA

 Το 2005 βρή κε τη FYROM με μί α 
ο ρια κή πρό ο δο σε κά ποια επι μέ ρους 
ζη τή μα τα των Συμ φω νιών της Ο χρί δας, 
αλ λά και με την πο λι τι κή κα τά στα ση, 
όπως ε πί σης και τα ζητή μα τα α σφά λειας 
να εί ναι σε λε πτε πί λε πτη φά ση χω ρίς να 
α πο κλεί ο νται υ πο τρο πές.

 Σε ε πί πε δο κοι νής γνώ μης το 90% 
των Αλ βα νό φω νων σε γε νικές γραμ μές 
θε ω ρεί ως αρ κε τά θε τι κά τα ό σα συμ φω-
νή θη καν στην Ο χρί δα, ε νώ η πλειο ψη φί α 
των Σλα βόφω νων (α πό ο λό κλη ρο το πο-
λι τι κό φά σμα) εκ φρά ζει τη δυ σα ρέ σκειά 
της. Α φού οι Σλα βό φω νοι ε λέγ χουν τη 
γρα φειο κρα τί α της FYROM, εί ναι μάλ λον 
α πί θα νο να γί νουν α πο δε κτά στο σύ νο λό 
τους τα προ βλε πό με να α πό την Ο χρί δα. 

Ι διαί τε ρα, η χρή ση της Αλ βα νι κής γλώσ-
σας σε κα θη με ρινή βά ση ε ξα κο λου θεί να 
συ να ντά α ντι δρά σεις. Οι σκλη ρο πυ ρη νι κοί 
της FYROM θε ω ρούν ως βά ση του κρά τους 
την ASNOM και την α ντι φα σι στι κή κί νη ση 
του 1943 και βά σει αυ τής πε ρι θω ριο ποιούν 
πολ λές Αλ βα νό φω νες προ τά σεις και θέσεις. 
Α να φο ρι κά με τα Μ.Μ.Ε. έ χει πα ρα τη ρη θεί 
μί α σχε τι κή βελ τί ω ση, α φού λόγω Ο χρί-
δας οι Αλ βα νό φω νοι κα τά φεραν να έ χουν 
κά ποιες προ σβά σεις σε αυ τά. Σε πολ λές 
πε ριο χές της FYROM ο δια χω ρι σμός α νά-
με σα στις δύ ο εθνι κές ο μά δες ε ξα κο λου θεί 
να ι σχύ ει, ε νώ έ χει μειω θεί ο α ριθ μός των 
Σλαβό φω νων που προ χω ρούν σε ε πεν δύ-
σεις στα δυ τι κά της χώ ρας.

 Οι κο νο μι κά, η FYROM α ντι με τω πί-
ζει σο βα ρά προ βλή μα τα, με υ ψη λή α νερ-
γί α (32-35%), ε νώ πολ λοί Σλα βόφω νοι 
α πο φα σί ζουν να πά ρουν το δρό μο της 
ξε νι τιάς. Η ι διω τι κο ποί η ση έ χει ε πι φέ ρει 
κά ποια θε τι κά α πο τε λέσμα τα, ι δί ως σε ε πι-
χει ρή σεις τρο φί μων και πο τών, ε νώ τα πε-
ρισ σό τε ρα ξε νοδο χεί α των Σκο πί ων έ χουν 
α γο ρα στεί α πό ξέ νους ε πι χει ρη μα τί ες. Τα 
πο σο στά της δια φθο ράς εί ναι πά ρα πο λύ 
υ ψη λά, ε νώ η χώ ρα πα ρα μέ νει «δέ σμια» 
του Διε θνούς Νο μι σμα τι κού Τα μεί ου. 

Άλ λα προ βλή μα τα εί ναι η μη χρή ση 
πολ λών α γρο τι κών ε κτά σε ων στα δυ τι κά 
της χώ ρας, η στα σι μό τη τα νέ ων ε πεν δύ-
σε ων, κα θώς και η μεί ω ση που πα ρα τη-
ρεί ται σε υ δά τι νους πό ρους. Το κρα τικο-
κο μου νι στι κό σύ στη μα ε ξα κο λου θεί να 
έ χει τον κύ ριο λό γο σε θέ μα τα έ λεγχου 
της γης, ε νώ η γρα φειο κρα τί α δεν εί ναι 
ι διαί τε ρα ευέ λι κτη.

 Θέ μα τα θρη σκευ τι κά και ε θνο-
λο γι κά ε ξα κο λου θούν να ε πη ρεά ζουν 
την κα τα νο μή της γης, ε νώ πε ριο χές 
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της FYROM, που κα τε λή φθη σαν α πό δυ-
νά μεις του NLA το 2001, ε ξα κο λου θούν 
να έ χουν α βέ βαιο μέλ λον για τί έρ χο νται 
σε «σύ γκρου ση» με το ι σχύ ον πριν το 
2001 Τι το ϊ κό μοντέ λο (το ο ποί ο εί χε δια-
χρο νι κά κα τα πα τή σει τα ο ποια δή πο τε 
δι καιώ μα τα των Αλ βα νό φω νων).

 Δη μο γρα φι κά, ο πλη θυ σμός της 
FYROM, βά σει της α πο γρα φής του 2002 
που α νακοι νώ θη κε το 2003, εί ναι 2.022.547 
άν θρω ποι, εκ των ο ποί ων το 64,18% Σλά-
βοι, το 25,17% Αλ βα νό φω νοι, το 3,85% 
Τούρ κοι, το 2,66% Τσιγ γά νοι και το 1,78% 
Σέρ βοι. Σε σύ γκρι ση με την α πο γρα φή του 
1994, υ πάρ χει μί α αύ ξη ση της τάξης του 
2,52% στο Αλ βα νό φω νο στοι χεί ο. Έ χουν 
κα τα γρα φεί και «άλ λοι» 20.000 που δηλώ-
νο νται ως Έλ λη νες, Βούλ γα ροι και Κρο ά τες. 
Προ βλή ματα ε ξα κο λου θούν να υ φί στα νται 
σχε τι κά με τους ε κλο γικούς κα τα λό γους, κα-
θώς και α πό διά φο ρες άλ λες πτυ χές, ό πως 
εί ναι οι «ι διαι τε ρό τη τες» του Συ ντάγ μα τος 
που διέ πει την ε θνι κό τη τα και ι σχύ ει α πό 
το 1992, πα ρα τη ρεί ται ό τι εί ναι αυ ξη μένος 
ο α ριθ μός των γε ρό ντων, ε νώ στα Σχο λεί α 
της FYROM τα παι διά των Αλ βα νό φω νων 
υ περ τε ρούν κα τά 1/3 του συ νολι κού α ριθ-
μού. Ε κτι μά ται ό τι σε 2-25 χρό νια η Αλ-
βα νό φω νη κοι νό τη τα θα ξε πε ρά σει τους 
Σλά βους, εφ’ ό σον συ νε χίζε ται η ι σχύ ου σα 
δη μο γρα φι κή τά ση και η με τα νά στευ ση.

Τα πα ρα πά νω α πο τε λέ σμα τα ε ξή-
χθησαν με κυ ριαρ χού σα την «τά ση» να 
μην εμ φα νι σθούν α ριθ μοί για τους Έλ λη-
νες και τους Βουλ γά ρους, αν και πε ρί που 
8.000 κά τοι κοι των Σκο πί ων έ χουν Βουλ-
γαρι κά δια βα τή ρια. Η κυ βέρ νη ση της 
Βουλ γα ρί ας εμ μέ νει στο ό τι «δεν υ πάρ χει 
Βουλ γα ρι κή μειο νό τη τα στη FYROM, 
αλ λά ό λοι οι Σλα βό φω νοι «Μα κε δόνες» 
προ έρ χο νται α πό τους Βουλ γά ρους». 
Στη FYROM πα ρα τη ρεί ται μί α συ νε χής 

προ σπάθεια να μην εκ δη λω θούν φι λο-
βουλ γα ρι κές τά σεις και να μη δια δρα μα-
τί σει κα νέ να α πο λύ τως ρό λο η Σό φια στις 
Σλα βό φω νες πο λι τι κές ο μά δες. Μά λι στα, 
κυ βερ νη τι κοί πα ρά γο ντες στη FYROM 
προ σπα θούν κατ’ ε πα νά λη ψη να εμφα-
νί ζουν τους «Βουλ γα ρί ζο ντες» ό τι έ χουν 
σχέ ση με το ορ γα νω μέ νο έ γκλημα. Κα τό-
πιν τού του, τα δη μο γρα φι κά δεν ω θούν 
προς βελ τί ω ση των σχέ σε ων, ενώ χω ρίς 
να εί ναι ι διαί τε ρα «ι σχυ ρή» η φι λο-Βουλ-
γα ρι κή τά ση ε ξα κο λου θεί «να ρί χνει τη 
σκιά της πά νω α πό τα Σκό πια».

 Στον εκ παι δευ τι κό το μέ α τα τε-
λευταί α δύ ο χρό νια πα ρα τη ρεί ται ση-
μα ντι κή πρό ο δος, με την Αλ βα νι κή να 
ο μι λεί ται πλέ ον στο Πα νε πι στή μιο του 
Τε τό βου, ε νώ κα τασκευά ζο νται αρ κε τά 
νέ α κτή ρια. Στις τά ξεις του Γυ μνα σί ου 
και του Δη μο τικού, τα σχο λι κά βι βλί α 
εί ναι πλέ ον και στην Αλ βα νι κή, ε νώ το 
Πα νε πι στή μιο Νο τιο α να το λι κά της Ευ-



Το Μέλλον της FYROM

Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η  Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η 71

ρώ πης, που ε δρεύ ει νό τια του Τε τό βου, 
λει τουρ γεί κανο νι κά και α πο κα λεί ται 
Πα νε πι στή μιο “VAN DER STOEL”, προς 
τι μήν του πρώ ην Υ πουρ γού Ε ξω τε ρι κών 
της Ολ λαν δίας και για κά ποια χρό νια 
Ύ πα του Αρ μο στή για τις Μειο νό τη τες. 
Στο Πα νε πιστή μιο ο μι λού νται και οι δύ ο 
γλώσ σες, ε νώ χρη μα το δο τεί ται α πό την 
Ε.Ε. και τις Η.Π.Α.

Οι Σλα βό φω νοι α νη συ χούν α πό τον 
αυ ξα νό με νο α ριθ μό Αλ βα νό φω νων με 
με τα πτυ χια κές σπου δές, ε νώ στα σχο λεί α 
έ χουν αρ χί σει να εμ φα νί ζο νται προ βλή-
μα τα, λό γω έλ λει ψης πό ρων και δα σκά-
λων (Σλα βό φω νων).

 Στο στρα τιω τι κό το μέ α, ε ξα κο-
λου θούν στο έ δα φος της FYROM να 
υ πάρ χουν βά σεις της KFOR/NATO.

Με τα ξύ άλ λων, πα ρα τη ρού νται οι 
ε ξής αλ λα γές:

• Συμ με το χή σε πά ρα πολ λά ε πι-
μέ ρους προ γράμ μα τα α σκή σε ων του 
Να το ϊ κού PARTNERSHIP FOR PEACE.

• Πε ρι θω ριο ποί η ση και α πο στρα τεί α 
α κραί ων στε λε χών των Υ πουρ γεί ων Ά μυ νας 
και Ε σω τε ρι κών και ι διαί τε ρα των πα ρα στρα-
τιω τι κών ο μά δων LIONS και TIGERS.

• Προ ώ θη ση προ γραμ μά των και 
δια λέ ξε ων σε θέ μα τα ει ρη νευ τι κά, ανθρω-
πι στι κά και κα τα πο λέ μη σης της τρο μο-
κρα τί ας.

• Βελ τί ω ση του συ στή μα τος διοι-
κη τικής μέ ρι μνας.

• Εν δυ νά μω ση της πα ρου σί ας των 
μη στρα τιω τι κών στο Υ πουρ γεί ο Ά μυ νας.

• Α πο στρα τεί α πολ λών α ξιω μα τι κών 
που δεν εί χαν σύγ χρο νο προ σα να τολι σμό.

• Προ σπά θεια ει σα γω γής υ πο λο γί-
σιμου α ριθ μού Αλ βα νών υ πα ξιω μα τι κών.

• Συμ με το χή σε διε θνείς α πο στο-
λές, ό πως του Αφ γα νι στάν και του Ι ράκ.

Πα ρά τα α νω τέ ρω θε τι κά στοι χεί α, 
ε ξα κο λου θούν στη FYROM να υ πάρ χουν 
προ βλή μα τα στην ε φαρ μο γή νέ ων μο-
ντέ λων, ε νώ πα ρά την πε ρι θωριο ποί η σή 
τους, οι ε δι κές μο νά δες LIONS και TIGERS 
δια τη ρούν πο λύ στε νές σχέ σεις με το κα-
τε στη μέ νο του Υ πουρ γεί ου Ε σω τε ρι κών. 
Ε πι πλέ ον, ο στρα τός της FYROM ε ξα κο-
λου θεί να χα ρα κτη ρί ζε ται κα τά και ρούς 
και α πό μί α «ε σω τε ρι κή α ντι πα ρά θε ση» 
α ξιω μα τι κών που διά κει νται θε τι κά προς 
τη Βουλ γα ρί α και τη Σερ βί α, ε νώ ο ρι σμέ-
να πα λιά στε λέ χη εί ναι φι λο ρω σι κά. Το 
γε γο νός ό τι μί α μι κρή δύ να μη στε λε χών 
α πό τη FYROM συμ με τέ χει στις ε πι χει ρή-
σεις στο Αφ γα νι στάν και στο Ι ράκ, δε ση-
μαί νει ό τι οι α ξιω μα τι κοί έ χουν στρα φεί 
προς τις Η.Π.Α. Ε ντός του στρα τιω τι κού 
κα τε στη μέ νου έ χουν εμ φανι στεί πε ρί που 
100 α ξιω μα τι κοί και υ πα ξιω μα τι κοί, που 
έ χουν τα χθεί υ πέρ της δυ να μι κής και πο-
λύ πλευ ρης συ νερ γα σί ας με την Ελ λάδα.

Σε ό,τι α φο ρά την «ι σορ ρο πί α» στους 
α νώ τα τους βαθ μούς των Σκο πια νών 
Ε νόπλων Δυ νά με ων, υ πάρ χει μό νο έ νας 
Αλβα νό φω νος α νώ τα τος α ξιω μα τι κός, 
ε νώ οι α ξιω μα τι κοί και οι υ πα ξιω μα τικοί 
των Αλ βα νό φω νων δεν έ χουν προ σεγ γί-
σει τα ό σα ευαγ γε λί ζο νταν οι Συμ φωνί ες 
της Ο χρί δας. Υ πο δο μές του πρώ ην Γιου-
γκο σλα βι κού στρα τού εί χαν διαλυ θεί, 
ε νώ προ ω θού νται διά φο ρα προ γράμ μα-
τα ει ρη νευ τι κών α πο στο λών. Οι Αλβα νό-
φω νοι στρα τιω τι κοί θε ω ρούν τους Αλ-
βα νό φω νους ό τι στο χεύ ουν να υ ποδαυ-
λί σουν την υ πο δο μή στα στρα τεύ μα τα, 
γι’ αυ τό και δεν πι στεύ ουν ι διαί τε ρα στον 
πο λυ-πο λι τι σμό των τά ξε ων των Ε νό-
πλων Δυ νά με ων. Οι Σλα βό φω νοι θε ω ρούν 
τους Αλ βα νό φω νους «ως κα κής ποιό τη τας 
στρα τιώ τες». Το ΝΑ ΤΟ δεν ε μπλέ κε ται 
ά με σα στην ε σω τε ρι κή υ πο δο μή και φύ-
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ση του Στρα τού, αλ λά πε ρισ σό τε ρο στην 
α ντι με τώ πι ση τρο μο κρα τών, κα θώς και 
σε εκπαί δευ ση για ει ρη νευ τι κές α πο στο-
λές. Προ ω θεί ται μά λι στα η θέ ση ό τι «για 
τέ τοιου εί δους α πο στο λές η Αλβα νί α, η 
Ελ λά δα και η Βουλ γα ρί α εί ναι φι λι κά δια κεί-
με νες χώ ρες προς τη FYROM». Ό μως, για 
κά θε Σκο πια νό στρα τιώ τη με τά το 1920, 
ε πι ση μαί νε ται ό τι η Ελ λά δα εί ναι α πει λή 
και η Βουλ γα ρί α, χώ ρα που πρό δω σε το 
«Μακε δο νι κό» έ θνος, υ πήρ ξε βάρ βα ρη 
και κα τα κτη τής των Σκο πί ων. Α πό τις ε λά-
χι στες σο βα ρές με λέ τες που έχουν εκ πο νή-
σει μέ χρι σή με ρα οι Σκο πια νοί εί ναι ε κεί νη 
που α φο ρά την α σφά λεια συ νό ρων.

 Στη FYROM εί ναι ευ ρύ τα τη η 
πα ρου σί α μα φιό ζι κων ο μά δων ι διαί τε ρα 
στο ε μπό ριο τσι γά ρων, ναρ κω τι κών και 
λευ κής σαρ κός. Πα ρά τις προ σπά θειες 
των διε θνών α στυ νο μικών α πο στο λών 
PROXIMA και CONCORDIA, η κα τά στα ση 
δεν έ χει βελ τιω θεί αι σθη τά.

 Σε α στυ νο μι κό ε πί πε δο, οι Συμ-
φω νί ες της Ο χρί δας προ έ βλε παν πολ λά, 
με τα ξύ των ο ποί ων τις πο λυε θνι κές πε ρι-
πο λί ες σε αρ κετές πό λεις της χώ ρας και τις 
α πό κοι νού εκ παι δεύ σεις. Πα ρά τα θε τι κά 
βή μα τα σε κά ποιους το μείς, η κα χυ πο ψί α 
των Αλ βα νό φω νων α πέ ναντι στους Σλά-
βους ε ξα κο λου θεί να υ πάρ χει. Α πα γω γές, 
βομ βι στι κές ε νέρ γειες και ε πι θέ σεις στους 
α στυ νο μι κούς σταθ μούς συ νε χί ζο νται με 
α μεί ω τη έ ντα ση. Οι Σλα βό φω νοι υ ποστη-
ρί ζουν ό τι για ό λα ευ θύ νε ται ο λε γό με νος 
Α ΝΑ (Αλ βα νι κός Ε θνι κός Στρα τός) που συν-
δέ ε ται ά με σα με το ορ γα νω μέ νο έ γκλη μα. 
Ο Α ΝΑ υ πάρ χει, αλ λά δεν εί ναι ι διαί τε ρα 
με γά λος σε α ριθ μούς. Έ χει δια συν δέ σεις 
στο Κό σο βο και στη νό τια Σερ βί α.

Η Διοί κη ση των α στυ νο μι κών δυ νά με-

ων εί ναι ι διαί τε ρα «σφι κτή». Πα ρα μέ νει 
σε γε νι κές γραμ μές α πο τε λε σμα τι κή στις 
με γά λες πόλεις, αλ λά ό χι τό σο ι κα νή να 
α ντε πε ξέλ θει στις υ πο χρε ώ σεις της ε κτός 
των πό λε ων. Η η γε σί α της Α στυ νο μί ας εί ναι 
α πο κλει στι κά Σλα βό φω νη με συ ντη ρητι κές 
και ε θνι κι στι κές τά σεις, ε νώ δεν α νταλ λάσ-
σει πλη ρο φο ρί ες με Αλ βα νό φω να στοι χεί α 
που υ πη ρε τούν στην α στυ νο μί α.

Οι πλεί στοι των Αλ βα νό φω νων δεν 
πλη ρώ νουν φό ρους, ε νώ δια μαρ τύ ρο-
νται ό τι «πολ λοί πρώ ην άν δρες των Ει-
δι κών Δυ νά με ων, ό πως των LIONS τους 
ε πα ναφέ ρουν οι κρα τι κές αρ χές στα 
διά φο ρα υ πουρ γεί α σε άλ λες, λί αν ση-
μα ντι κές ερ γα σί ες». Οι Αλ βα νό φω νοι δεν 
εί ναι ι διαί τε ρα θε τι κοί για τις α πο στο λές 
της Ε.Ε. και γε νι κώς προ τι μούν τους Α με-
ρι κα νούς και το ΝΑ ΤΟ. 

Ι διαί τε ρη έμ φα ση δί δε ται στη συ νο-
ρια κή α στυ νο μί α (BORDER POLICE), η 
ο ποί α στην πε ρί πτω ση ε πί λυ σης του 
Κο σο βα ρι κού θα δια δρα μα τί σει λί αν ση-
μα ντι κό ρό λο στη φύ λα ξη των συ νό ρων 
Κο σό βου - FYROM.

 Στον Αλ βα νό φω νο πο λι τι κό χώ ρο 
πα ρα τη ρεί ται μί α μεί ω ση της ε πιρ ρο ής 
του πρώ ην η γέ τη του NLA, ALI AHMETI και 
μί α στα δια κή αλ λά ση μα ντι κή ε πα νά καμ-
ψη του ARDEN XHAFERI. Η οι κο νο μι κή δυ-
στο κί α και η αρ γο πο ρί α στην ε φαρ μο γή 
πολ λών δια τά ξε ων και ό ρων των Συμ φω-
νιών της Ο χρί δας, προ κα λεί μεί ω ση των 
πο σο στών α πο δο χής του AHMETI, ε νώ ο 
XHAFERI έ χει ε να γκα λι στεί τη λε γό με νη 
πρό τα ση των ΚΑ ΝΤΟ ΝΙΩΝ. 

Οι Σλα βό φω νοι θε ω ρούν τα CAN-
TONS ως «προ άγ γε λο της Με γά λης Αλ-
βα νί ας» και υ πο στη ρί ζουν τη λή ψη πιο 
σκλη ρών μέ τρων κα τά των Αλ βα νό φω-
νων. Πά ντως, με τα ξύ των Αλ βα νό φω νων 
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δεν υ πάρ χει μί α ξε κά θα ρη συμ φω νί α για 
το «πώς θα εί ναι τα κα ντό νια». Δεν ε πι θυ-
μούν το Βελ γι κό μο ντέ λο, ε νώ διά φο ρα 
στοι χεί α του α ντί στοι χου Ελ βε τι κού εί-
ναι ή δη προ σαρ μο σμέ να στις Συμ φω νί-
ες της Ο χρί δας. Ε πί σης, δε φαί νε ται να 
α πο δέ χο νται και το Βο σνια κό σύ στη μα 
του DAYTON, ε νώ α φή νουν τα πά ντα 
να κριθούν με βά ση τις μελ λο ντι κές ε ξε-
λί ξεις στο Κό σο βο.

Σλα βό φω νοι και Αλ βα νό φω νοι α πό 
κοι νού υ πο στη ρίζουν την α πο κέ ντρω ση 
και τη με τα φο ρά αρ μο διο τή των α πό την 
κε ντρι κή ε ξουσί α στους δή μους και τις 
κοι νό τη τες. Η α πο κέ ντρω ση ή ταν και 
εί ναι α πό τα θε με λιώ δη ση μεί α των Συμ-
φω νιών της Ο χρί δας. Στους Σλα βι κούς 
κύ κλους πά ντο τε υ πάρ χει μί α ι σχυ ρή 
δό ση νο σταλ γί ας για το Γιου γκο σλα βι-
κό πα ρελ θόν και μί α έ ντο νη α νη συ χί α 
για το μέλ λον. Τα Σκό πια ως πρω τεύ ου-
σα, κυ ριαρ χούν α πό πλευ ράς δη μο γρα-
φίας, πο λι τι σμού και οι κο νο μί ας, ε νώ 
υ πάρ χουν γνω στοί Σλά βοι της FYROM 
που υ πο στη ρί ζουν τη σύ γκλι ση με τη 
Βουλ γα ρί α και τη στα δια κή α πα γκί στρω-
ση των Αλ βα νό φω νων α πό τη FYROM. 
Μπο ρεί ε πί του πα ρό ντος η δυ να μι κή 
τους να μην εί ναι ι σχυ ρή, αλ λά στα δια κά 
ε νι σχύ ε ται η Βουλ γα ρό φι λη τά ση μέ σα 
στα Σκό πια, χω ρίς αυ τό να ση μαί νει ό τι 
αυ ξά νο νται και άλ λες Σλα βό φι λες τά-
σεις. Η «πο λι τι κή της α γω γής» α πό το 
BURGAS της Βουλ γα ρί ας, μέ σω Σκο πί ων 
στο DURRES (Δυρ ρά χιο) της Αλ βα νί ας, 
θε ω ρείται ως πο λύ ση μα ντι κή ε ξέ λι ξη. 
Ε πί σης, πολ λά στε λέ χη του ορ γα νω μέ-
νου ε γκλή μα τος, βλέ πουν ως «θε τι κή» 
την ο ποια δή πο τε προ σέγ γι ση Σκο πί ων 
- Σό φιας και τη με τα τροπή της FYROM 
σε έ να εί δος “REPUBLIKA SRBSKA” (ό πως 
στη Βο σνί α), για τί κά τι τέ τοιο ευ νο εί τα 

σχέ διά τους, α φού πολ λοί μα φιό ζοι (α πό 
το πρώ ην α να το λι κό μπλοκ) ε νερ γο ποιού-
νται σε Βουλ γα ρί α και FYROM.

Οι Σερ βό φω νοι της FYROM προ σα-
να το λί ζο νται προς τους Σλαβό φω νους 
(KUMANOVO και SKOPJE), ε νώ οι Τσιγ γά-
νοι εί ναι ως ε πί το πλεί στον συ γκε ντρω-
μέ νοι στην πρω τεύ ου σα και ει δι κό τε ρα 
στη SUTKA ROMA, που θε ω ρεί ται η πιο 
φτω χή α πό πλευ ράς ει σο δή μα τος πε ριο-
χή της Ευ ρώ πης. 

Η Τουρ κι κή μειο νό τη τα έ χει μειωμέ νη 
πα ρου σί α στους το μείς της γλώσ σας και 
του πο λι τι σμού, ε νώ με ρι κές εκα το ντά δες 
YORUKS της α να το λι κής FYROM ε γκα τα-
λεί πουν τα χω ριά τους και με τα βαί νουν 
στην Τουρ κί α ή στη Βουλ γα ρί α.

Τα τε λευ ταί α δύ ο χρό νια έ χει εν δυνα-
μω θεί η ε πιρ ρο ή των Η.Π.Α. στη FYROM, 
ενώ η Ε.Ε. «διεισ δύ ει» πιο πο λύ στους το-
μείς της α σφά λειας και της εκ παί δευσης 
για ει ρη νευ τι κούς ρό λους και α πο στο λές. 
Με γά λος α ριθ μός Α με ρι κα νών ε πεν δυ τών 
με τα βαί νει στη FYROM, ό πως συμ βαί νει 
και με Αλ βα νο-α με ρι κα νούς στο Κό σο βο 
και στην Αλ βα νί α. Η Βουλ γα ρί α πα ρέ χει 
δια βα τή ρια σε κα τη γο ρί ες Σλα βό φω νων, 
οι ο ποί οι στα δια κά θα α πο κτή σουν δι καιώ-
μα τα, λό γω των συμ φω νιών σύν δε σης της 
Σόφιας με την Ε.Ε. Το Βε λι γρά δι λό γω των 
προ βλη μά των με το Μαυ ροβού νιο και το 
Κό σο βο έ χει χά σει ση μα ντι κό τμή μα της 
ε πιρ ρο ής του, αν και οι συ γκυ βερ νού ντες 
Σο σιαλ δη μο κρά τες έ χουν αρ κε τά κα λές 
δια συν δέ σεις με τμή μα τα του Σερ βι κού 
πο λι τι κού φά σμα τος.

Συ μπε ρα σμα τι κά, η FYROM ε ξαρ τά ται 
ως έ να πο λύ με γά λο βαθμό α πό την ε σω-
τε ρι κή κα τά στα ση στο Κό σο βο. Αν δεν 
προ χωρή σει η α νε ξαρ τη σί α του Κο σό βου 
το 2006, δεν α πο κλεί ε ται η έ ναρ ξη ε νός 
νέ ου α ντάρ τι κου στη FYROM. Γι’ αυ τό 
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α κριβώς το λό γο, η διε θνής κοι νό τη τα 
πρέ πει να πε ριο ρί σει και τους Σλα βό φω-
νους εξ τρε μι στές στη FYROM και τους 
Αλ βα νό φω νους πυ ρή νες του Τε τό βου και 
με πιο δυ να μι κά βή μα τα να προ ω θή σει 
α κό μα πε ρισ σό τε ρο σε βά θος τις Συμφω-
νί ες της Ο χρί δας.

Ε πι πλέ ον, στα πλαί σια των συ μπε-
ρασμά των θα μπο ρού σαν να κα τα γρα-
φούν και τα ε ξής:

• Η α πο τυ χί α του δη μο ψη φί σμα-
τος της 7ης Νο εμ βρί ου 2004, ό που ψή φι-
σε μό νο το 26% του ε κλο γι κού σώ μα τος 
πά νω σε σει ρά ζη τη μά των που α φο ρούν 
τη Συν θή κη της Ο χρί δας, ά νοι ξε «Νέ ο 
κε φά λαιο στην ι στο ρί α της FYROM».

• Η πο λι τι κή α στά θεια ε κτι μά ται 
ό τι θα συ νε χι σθεί και οι ο ποιεσ δή πο τε 
δια δο χι κές κυβερ νή σεις συ να σπι σμού δε 
θα μπο ρούν να θέ σουν υ πό τον έ λεγ χό 
τους ό λες τις υ πο θέ σεις.

• Η α να γνώ ρι ση της FYROM ως 
«Μα κε δο νί α» α πό τις Η.Π.Α. είναι πο λύ 
πι θα νό «να α νοί ξει μί α νέ α φά ση στο Μα-
κε δο νι κό». Η Α με ρι κα νι κή κί νη ση προ κά-
λε σε την υ περ κέ ρα ση της πρω το βου λί ας 
HOLBROOKE που υ ιο θε τή θη κε α πό την 
Ελ λά δα και τη FYROM α μέ σως με τά τις 
Συμ φω νί ες του DAYTON το 1995. 

Η Α με ρι κα νι κή κί νη ση προ βλη μα τίζει 
ε ντο νό τα τα την Ελ λά δα, ε νώ γνω στοί ξέ-
νοι α να λυ τές ι σχυ ρί ζο νται ό τι η Α θή να 
δε συ μπλέ ει με τα νέ α πο λι τι κο-στρα τιω-
τι κά δε δο μέ να των Η.Π.Α. στην ευ ρύ τε ρη 
πε ριο χή μας. Πολ λοί ι σχυ ρί ζο νται ό τι οι 
Η.Π.Α. ε νήρ γησαν για να υ πο στη ρί ξουν 
την κα ταρ ρέ ου σα Σκο πια νή οι κο νο μί α, 
ε νώ κά ποιοι άλλοι ε πε σή μα ναν ό τι η 
κυ βέρ νη ση BUSH ε πη ρε ά στη κε τα τε λευ-
ταί α δύ ο χρό νια α πό Σλα βο α με ρικα νούς 
των Με σο δυ τι κών πο λι τειών που συ νε-
χώς πιέ ζουν να υ πο στη ρι χθεί η FYROM, 

που λό γω Τε τό βου και Κο σό βου «αγ γί ζει 
το χεί λος της κα τα στρο φής».

Η ε νέρ γεια των Α με ρι κα νών μπο ρεί 
να α να ζω ο γό νη σε κά πως τη δια με σο-
λά βηση της διε θνούς κοι νό τη τας για το 
Σκο πια νό, αλ λά τε λι κά μέ χρι σή με ρα οι 
διά φο ρες προ τά σεις του με γα λο δι κη γό-
ρου NIMITS δεν έ χουν ε πι φέ ρει κά ποιο 
α πο τέ λε σμα. Η ό λη κα τά στα ση με τά το 
δη μο ψή φι σμα και την α να γνώ ρι ση α πό 
τις Η.Π.Α. με το ό νο μα «Μα κε δονί α» ευ-
νό η σε τον Πρω θυ πουρ γό και πρώ ην 
Υ πουρ γό Ά μυ νας VLADO BUCKOVSKI να 
ε νι σχύ σει τη θέ ση του σε ο λό κλη ρο το πο-
λι τι κό φά σμα των Σκο πί ων, συ μπε ρι λαμ-
βα νο μέ νων και των ε πα φών που συ νε χώς 
έ χει με τους Αλ βα νό φω νους πο λι τι κούς 
η γέ τες XHAFERI και AHMETI.

Οι ε νέρ γειες, πά ντως, ο ρι σμέ νων Αλ-
βα νό φω νων να κα τα λά βουν προ και ρού 
το χω ριό KONDOVO (πο λέ μαρ χος KRAS-
NIQI) που εί ναι κο ντά στο Σκό πια και να 
α πο δεί ξουν ό τι έ χουν τέ τοιες δυ να τό τη-
τες και με τά τις Συμ φω νί ες της Ο χρί δας, 
το δη μο ψή φι σμα και τις Α με ρι κα νι κές 
κι νή σεις, απο δει κνύ ει ό τι η κα τά στα ση 
εί ναι ι διαί τε ρα εύ θραυ στη, ε νώ δεν έ χουν 
δο θεί λε πτο μέ ρειες για το τι συ νέ βη με 
τα ό πλα στην πε ριο χή του KONDOVO. 

Η προ σπά θεια της FYROM (υ πέ βα λε 
την αίτη ση τον Μάρ τιο του 2004) να ε ντα-
χθεί στην Ε.Ε., θα χρεια σθεί αρ κε τό χρό-
νο για να υ λο ποι η θεί, ε νώ υ πάρ χουν αρ-
κε τά προ βλή μα τα στη δια δι κα σί α λή ψης 
χρη ματι κών κε φα λαί ων πριν την έ ντα ξη. 
Πα ρά τις 14.000 και πλέ ον α πα ντή σεις 
των Σκοπια νών στο ε ρω τη μα το λό γιο 
της Ε.Ε., τα προ βλή μα τα για τη FYROM 
εί ναι πολ λά, ι διαί τε ρα στους τομείς της 
οι κο νο μί ας, της α γρο τι κής πα ρα γω γής, 
της δι καιο σύ νης, των μειο νοτι κών δι-
καιω μά των, κα θώς και των ε σω τε ρι κών 
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αλ λα γών στις Έ νο πλες Δυ νά μεις.
Ο πωσ δή πο τε, οι Α με ρι κα νι κές κι νήσεις 

ε πα να προσ διο ρί ζουν κά ποια πράγ μα τα 
στα Βαλ κάνια και η στά ση της Ουά σιν γκτον 
εί ναι α ναμ φί βο λα συν δε δε μέ νη με τις ε ξε-
λί ξεις στη Βο σνί α και στο Κό σο βο, με την 
προ ώ θη ση των Α με ρι κα νο-Σερ βι κών σχέ-
σε ων, τη διευ ρυ μέ νη πα ρου σί α των Η.Π.Α. 
σε Βουλ γα ρί α και Ρου μα νί α (στρα τιω τι κή), 
το εν δια φέ ρον των Η.Π.Α. για την Α δρια τι-
κή και Πα ρευ ξεί νια α σφά λεια, κα θώς και 
τις πι θα νές ε ξε λί ξεις στις σχέ σεις Σερ βί ας 
- Μαυ ρο βου νί ου. Οι συ νε χείς ε πι σκέ ψεις 
του Υπ’ Α ριθ μό 3 του STATE DEPARTMENT 
NICHOLAS BURNS στα Βαλ κά νια, α ναμ φι-
σβή τη τα δημιουρ γούν νέ α δε δο μέ να στην 
πε ριο χή, ό πως του λά χι στον διε φά νη α πό 
τις ε παφές σε Πρί στι να, Σε ρά γε βο, Βε λι γρά-
δι και Σκό πια.

Πά ντως, εί ναι γνω στό ό τι οι Α με ρι κα νι-
κές ε νέρ γειες δε φαί νε ται να «η ρε μούν» 
τους φα να τι κούς Αλ βα νό φω νους του 
Α ΝΑ, οι ο ποί οι ε κτι μά ται ό τι εί ναι γύ ρω 
στους 250. Ο ALI AHMETI, α νε πι τυ χώς, 
εί χε προ σπα θή σει να δια με σο λα βή σει, 
ι διαί τε ρα για τον α φο πλι σμό τους, α φού 
δια θέ τουν όλ μους και ε κτο ξευ τές ρου κε-
τών, με α ποτέ λε σμα να υ πάρ χει γε νι κό-
τε ρα «κλί μα α νη συ χί ας» στο ε σω τε ρι κό 
της FYROM. Εί ναι πο λύ πι θα νό, ο Α ΝΑ 
να α να μένει τις ε ξε λί ξεις ε ντός του 2006, 
για τις ε πό με νες κι νή σεις α να φο ρι κά με 
το Κό σο βο ή να κι νεί ται «πά νω στους 
συρ μούς των μελ λο ντι κών ε γκλη μα τι κών 
ε νερ γειών» στα Βαλ κά νια. Ας μη λη σμο-
νού με ό τι η FYROM σχε τί ζε ται ά με σα 
με το Κό σο βο, που εί ναι η «ΒΑΛ ΚΑ ΝΙ ΚΗ 
ΠΥΛΗ» για το ορ γα νω μέ νο έ γκλη μα και 
τη δια κί νη ση πα ρά νο μων ει δών και α τό-
μων προς την Κε ντρι κή Ευ ρώ πη.

Συ νο πτι κά, τα πιο ση μα ντι κά προβλή-
μα τα της FYROM εί ναι τα ε ξής:

Στο ε σω τε ρι κό:

• Πολ λές α πό τις ε πι μέ ρους πτυ χές 
των Συμφω νιών της Ο χρί δας δεν έ χουν 
ε φαρμο σθεί.

• Η Σλα βό φω νη πλευ ρά δε φαί-
νε ται δια τε θει μέ νη να κά νει πολ λές και 
υ πο λο γί σιμες πα ρα χω ρή σεις στους Αλ-
βα νό φω νους.

• Δη μο γρα φι κά, η FYROM α πο-
δει κνύ ει πολ λά α πό τα ε πι μέ ρους προ-
βλή μα τα περιο χών της Βαλ κα νι κής με 
Αλ βα νι κές μειο νό τη τες.

• Στο Στρα τό και στην Α στυ νο μί α, 
οι Αλ βα νό φω νοι έχουν πε ριο ρι σμέ νη πα-
ρου σί α.

• Τα οι κο νο μι κά προ βλή μα τα εί ναι 
πολ λά, ε νώ ορ γιά ζει το πα ρα ε μπό ριο, η 
α νερ γί α, η πα ρα οικο νο μί α και το ορ γα-
νω μέ νο έ γκλη μα.

• Στο ε σω τε ρι κό της FYROM υ πάρ-
χουν «εν υ πνώ σει» Ι σλα μι κοί θύ λα κες, 
οι ο ποί οι α να λό γως των ε ξε λί ξε ων στο 
Κό σο βο μπο ρεί να ε νερ γο ποι η θούν.

• Αν και πε ριο ρι σμέ νες (ε κτα σια-
κά), πα ρα τη ρού νται κά ποιες «τά σεις» 
εν δυ νά μω σης α κραί ων ε θνι κι στι κών φαι-
νο μέ νων.

• Στο ε σω τε ρι κό της χώ ρας -πα ρά 
τις προ σπά θειες- η γρα φειο κρα τί α δεν 
έ χει απε γκλω βι στεί α πό το Τι το ϊ κό-κο-
μου νι στι κό μο ντέ λο.

• Τα Σκό πια πα ραμέ νουν το κέ-
ντρο των δρα στη ριο τή των, ε νώ βα σι κά 
στοι χεί α της α πο κέ ντρωσης πα ρα μέ νουν 
στα χαρ τιά.

Στο ε ξω τε ρι κό:

• Πα ρά την ε ξα σθέ νη ση της ε πιρ-
ρο ής, η Βουλ γα ρί α δια τη ρεί ως έ να 
βαθ μό τις «ε πα φές» της με Βουλ γα ρό-
φι λους κύ κλους.

• Πα ρα τη ρεί ται μί α μεί ω ση της 
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ε πιρρο ής της Σερ βί ας και της Τουρ κί ας 
στη FYROM.

• Με την Ελ λά δα πα ρα μέ νει ά λυ το 
το θέ μα του ο νό μα τος και με τά την α να-
γνώ ρι ση της FYROM α πό τις Η.Π.Α. ως 
«ΜΑ ΚΕ ΔΟ ΝΙΑ» έ χει υ πο στεί μί α σχε τι κή 
υ πο βάθ μι ση η σχέ ση Ελ λά δας - FYROM.

• Δεν απο κλεί ε ται στο προ σε χές 
χρο νι κό διά στη μα κά ποιες Ευ ρω πα ϊ κές 
χώ ρες να ακο λου θή σουν το Α με ρι κα νι κό 
πα ρά δειγ μα.

• Οι ε ξε λί ξεις στη FYROM ε ξαρ τώ-
νται πολύ πλευ ρα α πό τη δια δι κα σί α για 
το τε λι κό κα θε στώς του Κο σό βου. 

• Οι Η.Π.Α. δεν α ποκλεί ε ται προ σε-
χώς να πα ρου σιά σουν νέ α AGENDA για 
τα Βαλ κά νια.

• Η FYROM θα προ σεγ γί σει πο λύ 
πιο εύ κο λα το ΝΑ ΤΟ α πό την Ε.Ε.

• Ι διαί τε ρη πα ρου σί α έ χουν στο 
έ δαφος της FYROM οι μυ στι κές υ πη ρε σί-
ες πολλών κρα τών.

• Αν η κα τά στα ση στο Κό σο βο δεν 
ο μα λο ποι η θεί, υ πάρ χει με γά λη πι θα νό τη-
τα εκ δη λώσε ων ε νός α κό μα α ντάρ τι κου 
στη FYROM.

• Με τά το 2001, οι κυ βερ νή σεις 
των Τι ράνων εί ναι αρ κε τά προ σε κτι κές 
α πέ να ντι στα θέ μα τα του Τε τό βου και 
του Γκό στι βαρ.

• Πι θα νό τα τα, οι Αλ βα νοί δια βλέ-
πουν ό τι θα ε πι βλη θούν δη μο γρα φι κά 
τα ε πό με να χρό νια στο Τέ το βο.

• Οι σχέ σεις Η.Π.Α. - FYROM στο 
στρα τιωτι κό το μέ α θα α να βαθ μι στούν 
α κό μα πε ρισ σό τε ρο μέ σα στα ε πό με να 
χρό νια.

• Η πα ρου σί α των Α με ρι κα νών στο 
CAMP BONDSTEEL στο Νο τιο α να το λι κό 
Κό σο βο α ναμ φί βο λα συν δέ ε ται και με 
την α σφά λεια της FYROM.

• Στα ε πό με να χρό νια η FYROM θα 

προ σπα θή σει να ε ντά ξει στο ο πλο στά σιό 
της μι κρές α ε ρο πο ρι κές δυ να τό τη τες, 
πι θα νότα τα προ ερ χό με νες α πό τα α πο-
συ ρό με να ό πλα που χρη σι μο ποιού νται 
στο Ι ράκ.

• Η προ ο πτι κή της FYROM θα εί ναι 
πε ρισ σό τε ρο Α τλα ντι κή πα ρά Ευ ρω πα ϊ κή.

• Τις ε ξε λί ξεις στη FYROM πα ρα-
κο λου θεί με εν δια φέ ρον το Ισρα ήλ, το 
ο ποί ο α νη συ χεί για την πα ρου σί α «α κραί-
ων στοι χεί ων» (Μου σουλ μά νων) στο 
Σκο πια νό έ δα φος.

• Α νε ξαρ τή τως ε ξε λί ξε ων, η Ελ λά-
δα ε πι διώ κει να έ χει μί α συ νεχή πρό σβα-
ση προς τη Σερ βί α, γι’ αυ τό και η α σφά-
λεια της FYROM μας α φο ρά ά με σα.

ΟΙ ΠΙ ΘΑ ΝΕΣ Ε ΞΕ ΛΙ ΞΕΙΣ
 Το μέλ λον της FYROM εί ναι ά με-

σα συν δε δε μέ νο με τις ε ξε λί ξεις στο Κό-
σο βο μέ σα στη χρο νι κή πε ρί ο δο 2006-
2007. Η α πό φα ση του Γ.Γ./Ο.Η. Ε να δώ-
σει το «πρά σι νο φως» για την έ ναρ ξη 
των δια με σο λα βη τι κών ε νερ γειών έ χει 
α πώ τε ρο σκο πό το τε λι κό κα θε στώς της 
πε ριο χής. Τα σε νά ρια για το Κό σο βο εί ναι 
πολ λά, με τα ξύ των ο ποί ων η κα ντο νο-
ποί η ση-α πο κέ ντρω ση, η κοι νο πο λι τεί α 
με τη Σερ βί α και το Μαυ ρο βού νιο, έ να 
κα θε στώς πο λύ χρο νου διε θνούς προ τε-
κτορά του, μί α εύ θραυ στη ο μο σπον δί α, η 
πε ρί πτω ση της υ πό ό ρους α νε ξαρ τη σί ας, 
η α νε ξαρ τη σί α/ε νι σχυ μέ νη αυ το νο μί α 
ε ντός των ι σχυό ντων συ νό ρων ή και η 
α νε ξαρ τη σί α με α πό σχι ση (ό πως ε πι θυ-
μούν και ε πι διώ κουν οι Αλ βα νό φω νοι). 
Οι δια πραγ μα τεύ σεις θα διαρ κέ σουν α πό 
MINIMUM 8 μή νες και δεν α πο κλεί ε ται να 
ε πε κτα θούν χρο νι κά μέ σα στο 2007. 

Τα πλεί στα α πό τα σε νά ρια και α πό 
τις ι δέ ες που έ χουν α κου σθεί κα τά και-
ρούς έ χουν ε πι πτώ σεις για το μέλ λον της 
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FYROM. Η πε ρί πτω ση της α νε ξαρ τη σί ας 
του Κο σό βου -που εί ναι το πλέ ον πι θανό- 
θα γί νει κά τω α πό διά φο ρους ό ρους που 
θα ε πι βά λει η διε θνής κοι νό τητα, με τα ξύ 
των ο ποί ων, εί ναι:

• Ο κα λύ τε ρος έ λεγ χος των δια-

συ νο ρια κών χω ρών με τα ξύ FYROM και 
Κο σό βου.

• Η πλή ρης ο ριο θέ τη ση των συ-
νό ρων, για να α πο φευ χθούν νέ ες α πο-
στα θε ρο ποι ήσεις και με γα λο ϊ δε α τι κά 
συ μπλέγ μα τα (π.χ. Με γά λη Αλ βα νί α).



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

ΜΑΡ. - ΑΠΡ. 2007

• Η α πο στρα τι κο ποί η ση κά ποιων 
συ νο ρια κών πε ριο χών και η φύ λα ξή τους 
α πό τη διε θνή κοι νό τη τα.

• Ο έ λεγ χος των πα ρά νο μων στοι-
χεί ων, αλ λά και δρα στη ριο τή των στην 
πε ριο χή, με προ σπά θειες ε κα τέ ρω θεν των 
συ νό ρων να πα τα χθεί η δια φθο ρά και η 
δια κί νηση βρώ μι κου χρή μα τος και ναρ κω-
τι κών, κα θώς και ο α φο πλι σμός διά φο ρων 
εξ τρε μι στι κών ο μά δων που δια θέ τουν 
υ πο λο γί σι μο α ριθ μό LIGHT WEAPONS.

Η α νε ξαρ τη σί α του Κο σό βου -κά τω 
α πό λο γι κές συν θήκες- θα «χα λα ρώ σει» 
ως έ να βαθ μό (και λό γω των διε θνών 
πιέ σε ων) τις «τά σεις «ο ρι σμέ νων Αλ βα-
νό φω νων στην PRISTINA να πυ ρο δο τούν 
ε ντά σεις στο TETOVO. Στην πα ρού σα φά-
ση, η κυ βέρ νη ση της Αλ βα νί ας -λό γω και 
της ε πι κεί μενης έ ντα ξης στο ΝΑ ΤΟ- δε 
δεί χνει να ε πι θυ μεί την α πο στα θε ρο ποί-
η ση της πε ριο χής. Με γα λύ τε ρη α νη συ χί α 
για μί α τέ τοια ε ξέ λι ξη μπο ρεί να προ κλη-
θεί α πό την Αλ βανι κή δια σπο ρά. Την ί δια 
στιγ μή οι Αλ βα νό φω νοι της Κοιλά δας 
του PRESEVO δεν έ χουν τις δυ να τό τη τες 
να προ κα λέ σουν νέ ο α ντάρ τι κο στην πε-
ριο χή, για τί η πα ρου σί α του Σερ βι κού 
Στρα τού, κα θώς και η Να το ϊ κή ε μπλο κή 
εί ναι α πο τρε πτικές νέ ου εγ χει ρή μα τος. 
Πά ντως, η α νε ξαρ τη σί α του Κο σόβου 
εί ναι ό σο πο τέ άλ λο τε συν δε δε μέ νη με 
τη δια τή ρη ση και τον α μοι βαί ο σεβα σμό 
των συ νό ρων με τη FYROM, την Αλ βα νί α, 
τη Σερ βί α και το Μαυ ρο βού νιο.

Ε πι πρό σθε τα, η οι κο νο μι κή υ πο στή ρι-
ξη της διε θνούς κοι νό τη τας στο Κό σο βο, 
α ναμ φί βο λα κα θο ρί ζει και με γά λο τμή μα 
της στα θε ρό τη τας στην πε ριο χή του Τε τό-
βου και ευ ρύ τε ρα στη FYROM. Πα ράλ λη λα, 
σε στρα τιω τι κό ε πί πε δο, εν ό ψει τέ τοιων 
ε ξε λί ξε ων - εί ναι α να γκαί ο να με τε ξε λι χθεί 
το KOSSOVO PROTECTION CORPS (KPC) 

σε μί α δύ να μη τα χεί ας α ντί δρα σης (με 
στοι χεί α α πό ε λα φρύ πε ζι κό, ΤΟ ΜΑ/ΤΟ ΜΠ 
και δύ να μη ε λι κο πτέ ρων), για να κα λύπτει 
τα διά φο ρα «κρί σι μα» ση μεί α των μελ λο ντι-
κών συ νό ρων του Κο σό βου με τη FYROM, 
αν και για κά ποιο διά στη μα (5-7 χρό νια) 
ε κτι μά ται ό τι οι Να το ϊ κές δυ νά μεις -στα 
πλαί σια μί ας νέ ας και με λι γό τε ρες δυ νά-
μεις (α ριθ μη τι κά) KFOR- θα έ χουν τον έ λεγ-
χο των ε ξω τερι κών συ νό ρων.

Α πό την πλευ ρά της FYROM εί ναι α πα-
ραί τη το να βελ τιω θούν οι στρα τιω τι κές 
μο νά δες της, για να εί ναι πε ρισ σό τε ρο 
ευέ λι κτες, σύγ χρο νες και προ σαρ μο σμέ-
νες στα δυ τι κά πρό τυ πα.

Το Κό σο βο και η FYROM θα πρέ πει 
σε ο ποια δή πο τε ε ξέ λιξη των πραγ μά των 
να δώ σουν έμ φα ση στις Δια συ νο ρια κές 
μο νά δες και στη φύ λα ξή τους (BORDER 
SECURITY AND CONTROL). Το ί διο α φο ρά 
και τις δυ νά μεις α σφα λεί ας (ε κα τέ ρω θεν), 
γι’ αυ τό και θα α παι τη θεί κά ποιο χρο νι κό 
διά στη μα, α φού θα κλη θούν να κι νού νται 
πά νω σε σύγ χρο να πρό τυπα (δη μο κρα τι-
κά, ε παγ γελ μα τι κά και με σε βα σμό στα 
δι καιώ μα τα των μειο νο τήτων).

Ο ποια δή πο τε άλ λη ε ξέ λι ξη α πό την 
“CONDITIONAL INDEPENDENCE” για το 
Κό σο βο θα προ κα λέ σει α πο στα θε ροποί-
η ση στη FYROM, για τί οι σκλη ρο πυ ρη-
νικοί της PRISTINA θα χρη σι μο ποιούν το 
Τε το βα ρι κό ζή τη μα και την ε σω τερι κή 
κα τά στα ση στη FYROM για τα δι κά τους 
συμ φέ ρο ντα, ε νώ θα ε νι σχύ ο νται τό τε 
και οι «τά σεις» για Με γά λη Αλ βα νία, που 
θα προ ω θού νται α πό το Κό σο βο και ό χι 
α πό τα Τί ρα να. Οι Σερ βι κές μειο νό τη τες 
σε ο ποια δή πο τε ε ξέ λι ξη του Κο σο βα-
ρι κού δε φαί νε ται να μπο ρούν να δια-
δρα μα τί σουν ση μα ντι κό ρό λο, πλην της 
πε ρί πτω σης της βό ρειας MITROVICA. Το 
Βε λι γρά δι θα στη ρί ζε ται ως έ να πολύ 
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με γά λο βαθ μό στο ΝΑ ΤΟ, ε νώ δε θα 
μπο ρού σε να α πο κλει σθεί η πε ρί πτω ση 
αρ κε τών Σέρ βων του Κο σό βου ή και της 
FYROM (ε κτός αν εντα χθούν α πό λυ τα 
στους Σλα βό φω νους, κά τι που δια φαί νε-
ται) να με τα κι νη θούν προς τη Σερ βί α και 
τη Δη μο κρα τί α των Σερ βο-Βό σνιων.

Με βά ση αυ τές τις ε ξε λί ξεις και με σκο-
πό τη στα θε ρό τη τα της πε ριο χής, στην 
πε ρί πτω ση της τε λι κής α νε ξαρ τησί ας του 
Κο σό βου (ί σως και υ πό ό ρους) προ τεί νο-
νται τα ε ξής:

• Έ ντα ξη της FYROM και του Κο σό-
βου στον Ευ ρω-α τλα ντι κό χώ ρο/ΝΑ ΤΟ 
και με τά α πό αρ κε τά χρόνια στην Ε.Ε.

• Το Κό σο βο να εντα χθεί στο Να το-
ϊ κό Πρό γραμ μα PFP (PARTNERSHIP FOR 
PEACE) και να προ ωθού νται οι στρα τιω τι-
κο-α στυ νο μι κές του σχέ σεις με το ΝΑ ΤΟ 
μέ σω της δια δόχου δύ να μης της KFOR.

• Χά ρα ξη στα θε ρών, ευ κρι νών και 
α πο δε κτών απ’ ό λους τελι κών συ νό ρων 
με τα ξύ Κο σό βου και FYROM.

• Για τη φύ λα ξη των συ νό ρων για 
τα πρώ τα 5 χρό νια να έ χουν την ευ θύ νη 
οι δυ νά μεις του ΝΑ ΤΟ.

• Εκ παί δευ ση Κο σο βά ρων και Σκο-
πιανών -μέ σω ει δι κών σε μι να ρί ων σε Σχο-
λεί α του ΝΑ ΤΟ, αλ λά και σε Πρί στι να και 
Σκό πια- σε ζη τή μα τα BORDER SECURITY, 
κα τα πο λέ μη σης της τρο μο κρα τί ας και 
του ορ γα νω μέ νου εγκλή μα τος.

• Πα ρου σί α ει δι κών της INTERPOL 
και της EUROPOL σε FYROM και Κό σο βο.

• Προ ώ θη ση δη μο κρα τι κών τά σε-
ων και θέ σε ων στο στρα τό των Σκο πί ων 
(με την προ ώ θη ση των ι κα νών Αλ βα νό φω-
νων σε διά φο ρες θέ σεις), νέ ων α πο στρα-
τειών α ξιω μα τι κών που «ε μπνέ ο νται» α πό 
Τιτο ϊ κές α ντι λή ψεις, κα θώς και δη μο κρα τι-
κο ποί η ση (μέ σω REFORMS) του KPC.

• Για την προ ώ θη ση του εκ δη μο-

κρα τισμού στις Έ νο πλες Δυ νά μεις της 
FYROM και του μελ λο ντι κού Κο σό βου, 
θα ή ταν ι διαί τε ρα χρή σιμη να ε πι στρέ ψει 
στην πε ριο χή μί α μι κρή δύ να μη «τύ που 
UNPREDEP» α πό Σκαν δι να βούς με πολ-
λούς ει δι κούς στα θέ μα τα των ει ρη νευ-
τι κών α πο στο λών, α πο κλι μά κω σης της 
έ ντα σης, κ.τ.λ.

• Α ξιω μα τι κοί του μελ λο ντι κού 
στρα τού του Κο σό βου και της FYROM θα 
μπο ρού σαν σε θέ μα τα κοι νω νι κο-στρα-
τιω τι κά να εκ παι δευ τούν σε σχο λεί α της 
Ελ βε τί ας και Αυ στρί ας που έ χουν ε ξει δί-
κευ ση σε τέ τοια ε πι μέ ρους θέ μα τα.

• Ό λα τα κρά τη της πε ριο χής να 
συ νάψουν με τα ξύ τους δι πλω μα τι κές 
σχέσεις με το Κό σο βο.

• Η Σερ βί α και το Μαυ ρο βού νιο 
α νε ξαρ τή τως του τελι κού STATUS (με τα-
ξύ τους) να ε ντα χθούν σε πρώ τη φά ση 
στο PFP και αρ γότε ρα μα ζί με το Κό σο βο 
ως πλή ρη μέλη του ΝΑ ΤΟ και με τά α πό 
με ρι κά χρό νια της Ε.Ε.

• Οι ε ξε λί ξεις στο Κό σο βο και στη 
FYROM να μην ε πη ρε ά σουν τη δυ να μι-
κή ε πα φή μετα ξύ Ελ λά δας και Σερ βί ας, 
πράγ μα που ση μαί νει ό τι ο κά θε τος ά ξο-
νας που συν δέ ει τις δύ ο χώ ρες (μέ σω 
FYROM) να δια τη ρη θεί, χω ρίς να υ πάρ-
ξουν προ βλή μα τα.

• Σε στρα τιω τι κό και α στυ νο μι κό 
ε πί πε δο, να ε νι σχυ θούν οι ε πα φές μας με 
τη FYROM, ε νώ η Ελ λη νική δύ να μη στο 
Κό σο βο να πα ρα μεί νει ως πα ρά γο ντας 
σε βα σμού και των νέ ων δε δο μέ νων στην 
πε ριο χή και εγ γύ η ση για πά ρα πολ λά ε πι-
μέ ρους πράγ μα τα (ποτέ δεν μπο ρούν να 
α πο κλει σθούν τυ χόν υ πο τρο πές).

• Η Ε.Ε. να συν δρά μει ά με σα στη 
στα θε ρο ποί η ση του Κο σό βου και της 
FYROM, ε νώ και στις δύο πε ριο χές να 
δια τη ρη θούν οι εκ πρό σω ποι του Ο.Α.Σ.Ε. 
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και του Συμ βου λί ου της Ευ ρώ πης για 
την πα ρα κο λού θη ση των αν θρω πί νων 
δι καιω μά των.

Εί ναι α πα ραί τη το να κα τα στεί σα φές, 
ό τι αν η κα τά στα ση στο Κό σο βο χει ρο-
τερεύ ει, η FYROM θα α ντι με τω πί σει σο-
βαρά προ βλή μα τα α σφά λειας, με α πο τέ-
λε σμα η κα τά στα ση στα βο ρειο δυ τι κά 
μας σύ νο ρα να εί ναι προ βλη μα τι κή με 
πο λυ σχι δείς προ ε κτά σεις που μπο ρεί 
να περι λαμ βά νουν α πό μα φιό ζι κη δρά-
ση πα ρα κρα τι κών, δια κί νη ση ε λα φρών 
ό πλων, μέ χρι και α να γκα στι κή ε τοι μό-
τητα των μο νά δων μας στην πε ριο χή, σε 
πε ρί πτω ση ε ντά σε ων στην ε παρ χί α του 
Μο να στη ρί ου, κ.ά.

Η χώ ρα μας εί ναι α πα ραί τη το να παρα-
κο λου θεί πέ ραν των ε σω τε ρι κών ε ξε λί ξε-
ων σε FYROM και Κό σο βο, τα νέ α δη μο-
γρα φι κά δε δο μέ να μέ σα στα ε πό με να 
χρό νια στη FYROM, κα θώς και τη συ νε χή 
δρά ση των Αλ βα νών και Σλα βό φω νων 
της δια σπο ράς, οι ο ποί οι έ χουν τα δι κά 
τους ύ πο πτα σχέ δια για την περιο χή.

Στα θε τι κά των ε ξε λί ξε ων εί ναι η έ ντα ξη 
της Βουλ γα ρί ας στο ΝΑ ΤΟ, το εν δια φέ ρον 
των Ο.Η.Ε. - ΝΑ ΤΟ - Ε.Ε. - Ο.Α.Σ.Ε. (εκ νέ ου) 
για τα Βαλ κά νια, η συμ με το χή ό λων των χω-
ρών στον Πό λε μο κα τά της Τρο μο κρα τί ας, 
κα θώς και τα θε τικά μη νύ μα τα της πο λι τι-
κής η γε σί ας της Σερ βί ας που ε πι διώ κει την 
προ σαρ μο γή της προς τη Δύ ση.

Στα αρ νη τι κά, θα μπο ρού σαν να 
α ναφερ θούν η πα ρου σί α εξ τρε μι στι κών 
στοι χεί ων σε FYROM - Σερ βί α και Κό-
σο βο (σε συν δυα σμό με ε γκλη μα τι κές 
ορ γα νώ σεις), η καχε κτι κή οι κο νο μί α και 
α νά πτυ ξη των χω ρών, οι α δύ να μες και 
ως έ να βαθ μό διε φθαρ μέ νες α στυ νο μι κές 
δυ νά μεις, οι κυ βερ νή σεις συ να σπι σμού 
κομ μά των που η συμ βί ω σή τους δεν έ χει 
βά θος χρό νου και οι πά ντο τε υ φι στά με-

νες μυ θο λο γί ες και μυ θο πλα σί ες στην 
περιο χή που α πει λούν με τους α νυ πό στα-
τους με γα λο ϊ δε α τι σμούς την α σφά λεια 
των Δυ τι κών και Νό τιων Βαλ κα νί ων.

Εκ των πραγ μά των, την Ελ λά δα τη 
συμ φέ ρει η ε πι βί ω ση της FYROM, η στα-
δια κή α πο κλι μά κω ση της έ ντα σης στην 
πε ριο χή, η πα ρου σί α στρα τιω τι κών δυ-
νά με ων του ΝΑ ΤΟ και α στυ νο μιών μο νά-
δων της Ε.Ε., η δη μο κρα τι κο ποί η ση και 
των δύ ο πε ριο χών, ο εκ δημο κρα τι σμός 
των μο νά δων α σφά λειας, η δια τή ρη ση 
των κά θε των α ξό νων στις μετα φο ρές και 
ε πι κοι νω νί ες, ο σε βα σμός στα αν θρώ πι να 
δι καιώ μα τα, η δια συ νορια κή α σφά λεια 
και οι ο μα λές πο λι τι κές ε ξε λί ξεις.

Πα ρά την α νοι κτή «α ντι πα ρά θε ση» με 
τη FYROM (λό γω του ο νό μα τος) που δε 
φαί νε ται να έ χει θε τι κή κα τά ληξη για τη 
χώ ρα μας, η ο ποια δή πο τε δια φο ρε τι κή 
ε ξέ λι ξη στην πε ριο χή, ή τοι:

•  κα τάρ ρευ ση της FYROM και με-
τα τρο πή σε FAILED STATE,

•  με γα λο ϊ δε α τι σμοί των Αλ βα νό-
φωνων και Σλα βό φω νων να προ ω θού νται,

•  πό λε μος χα μη λής έ ντα σης στα 
βό ρεια σύ νο ρά μας,

•  α νταρ τι κές ο μά δες να προ κα λούν 
δια συ νο ρια κά προ βλή μα τα με ε μπλο κή 
τρί των που θα τα πυ ρο δο τούν,

•  εκ δή λω ση στρα τιω τι κού κι νή-
ματος α πό τους Σλα βό φω νους και 

•  γε νι κή σύρ ρα ξη Σέρ βων-Σλα-
βόφω νων Σκο πια νών και Αλ βα νό φω νων, 
εί ναι ά κρως ε πι κίν δυ να και α πο στα θε ρο-
ποι η τι κά σε νά ρια για την Ελ λά δα, την 
Ε.Ε., το ΝΑ ΤΟ και την α σφά λεια στην 
α νή συ χη Βαλ κα νι κή.

Η χώ ρα μας θα πρέ πει να υ πο στη ρί ζει 
πά ντο τε την υ ιο θέτη ση των Μέ τρων Οι-
κο δό μη σης Ε μπι στο σύ νης και Α σφά λειας 
στη Βαλ κα νι κή και α πό κοι νού με ό λα τα 
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κρά τη να πα ρα κο λου θεί τους «εν υ πνώ σει» 
θύ λα κες των Ι σλα μι στών στα Βαλ κά νια. 
Χρειά ζε ται α να βάθ μι ση των ψυ χο λο γι κών 
μας ε πι χει ρή σε ων στην πε ριο χή, κα θώς 
και στη συλ λο γή πλη ρο φο ριών. Ε πί σης, 
στα τε λω νεί α να ε ντα θούν τα μέ τρα α σφά-
λειας, ε νώ ευ ρύ τε ρα να ο μα λοποι η θούν οι 
κα τα στά σεις στα σύ νο ρα του Κο σό βου με 
τη FYROM και με τη Σερ βί α - Μαυ ρο βού νιο 
(πά τα ξη της δια φθο ράς, κα λύ τε ρος ε παγ-
γελ ματι σμός). Η συμ βο λή των Η.Π.Α. και 
της Ε.Ε. προς την κα τεύ θυν ση αυ τή, εί ναι 
κα θο ρι στι κής ση μα σί ας.

Ε ντός  FYROM και Κο σό βου, σε ε θνι κό ε πί-
πε δο, πρέ πει να έ χου με πλη ρο φο ρίες για:

•  Κι νή σεις ακραί ων κύ κλων που 
ε πι διώ κουν α πο στα θε ρο ποί η ση.

•  Ο μι λί ες - Σε μι νά ρια - Συ μπό σια 
για Βαλ κα νι κά - μειο νο τι κά και άλ λα θέ-
μα τα που πραγ μα το ποιού νται στα Πα νε πι-
στή μια της PRISTINA, του TETOVO και του 
«Κύ ριλ λος - Με θό διος» των Σκο πί ων.

•  Τη δρά ση πρώ ην στε λε χών 
του UCK (Κό σο βο), LIONS - TIGERS (στη 
FYROM) και τυ χόν ε μπλο κή τους σε μι-
σθοφο ρι κούς - ι διω τι κούς στρα τούς.

•  Την πα ρου σί α ι διω τι κών ε ται-
ρειών στη FYROM.

•  Την ε ξέ λι ξη των Σκο πια νών και 
των Αλ βα νών α ξιω μα τι κών (που θα υ πη-
ρετή σουν) με τά την ε πι στρο φή τους α πό 
το Ι ράκ και το Αφ γα νι στάν.

•  Μη κυ βερ νη τι κές ορ γα νώ σεις 
που διορ γα νώ νουν «συ μπό σια» με ευ ρύ-
τε ρες προ ε κτά σεις.

•  Τις ε ξε λίξεις στο ε σω τε ρι κό των 
Σκο πια νών και των Κο σο βα ρι κών α στυ νο-
μι κών και στρα τιω τι κών μο νά δων.

Προς την κα τεύ θυν ση των πα ρα πά νω 
ε πι ση μάν σε ων εί ναι α πα ραί τη το οι Έλ λη-
νες που υ πη ρε τούν σε διε θνείς α πο στο λές 
στα Βαλ κά νια να δια τη ρούν ε πα φές με 

το πι κούς πα ρά γο ντες, ε πι κε φα λής στε λέ χη 
Βαλ κα νικών THINK TANKS, συλ λό γους που 
α σχο λού νται με τα ευ ρύ τε ρα προ βλή μα τα 
της πε ριο χής, κα θώς και με στρα τιω τι κούς 
εκ προ σώ πους κρα τών που έ χουν υ ψη λού 
ε πι πέ δου πλη ροφο ρί ες και «ε μπλο κή» στα 
βό ρεια σύ νο ρά μας (Η.Π.Α. - Γερ μα νί α - 
Με γά λη Βρετα νί α). Η πα ρου σί α μας στην 
KFOR εί ναι κα θο ρι στι κή για συλ λο γή πλη-
ρο φο ριών και LESSONS LEARNED, ε νώ και 
οι ε μπει ρί ες α πό τη Βο σνί α και την Αλ βα νί α 
συν δρά μουν γε νι κό τε ρα.

Ε κτι μά ται ό τι στο μέλ λον θα πρέ πει 
να έ χου με α να βαθ μι σμέ νο Γρα φεί ο Στρα-
τιω τι κών ε παφών στη FYROM, καθώς και 
στρα τιω τι κούς α κο λού θους στο Κό σο βο, 
στη Βο σνί α - Ερ ζε γο βί νη και στο Μαυ ρο-
βού νιο. Ε πί σης, να πα ρα κο λου θεί ται συ-
νε χώς η κα τά στα ση που ε πι κρα τεί στην 
Κοι λά δα του PRESEVO μέ χρι να ο μα λο ποι-
η θούν τα πράγμα τα, για τί εί ναι ση μα ντι κή 
για τη δια τή ρη ση των ε πα φών της χώ ρας 
μας με το Βε λι γρά δι και την Κε ντρι κή Ευ-
ρώ πη. Α κό μα και στην περί πτω ση κα ντο-
νο ποί η σης της FYROM, η Ελ λά δα κα λεί ται 
να δια τη ρή σει «ε πα φή», μέ σω ε νός μη 
ε λεγ χό με νου α πό τους Αλ βα νό φω νους 
κά θε του ά ξο να προς βορ ρά.

Η στα θε ρό τη τα σε Σερ βί α - Κό σο βο 
- FYROM εί ναι α πό τις πιο ου σιώ δεις πα-
ραμέ τρους της ε ξω τε ρι κής μας πο λι τι κής 
προς τις χώ ρες της Νό τιας και Δυ τι κής 
Βαλ κα νι κής.

Εκ πα ραλ λή λου, εί ναι α πα ραί τη το 
να πα ρα κο λου θού με τις ε ξε λί ξεις και σε 
σχέ ση με τους ο ρι ζό ντιους ά ξο νες από 
την Α δρια τι κή μέ χρι τη Μαύ ρη Θά λασ σα, 
α φού η FYROM ως εν διά με σος χώ ρος 
με τα ξύ Αλ βα νί ας και Βουλ γα ρί ας μπο-
ρεί να ε πη ρε ά σει αρ κε τά δυ να μι κά τις 
οποιεσ δή πο τε τά σεις. Ση μειώ νε ται ό τι η 
πα ρου σί α των Α με ρι κα νι κών δυ νά με ων 
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σε Βουλ γαρί α - Κό σο βο (στο μέλ λον), 
κα θώς και α να βαθ μι σμέ νης στρα τιω τι κής 
α πο στο λής σε Τί ρα να και Σκό πια, ε πι διώ-
κει να α πο δεί ξει ό τι οι Η.Π.Α. θε ω ρούν τα 
Βαλ κά νια ως «χώ ρο ά με σης δι κής τους 
ε πιρ ρο ής με προ ε κτά σεις α σφα λεί ας, 
αλ λά και ε λέγ χου ό λων των με τα φορι-
κών, ε νερ γεια κών και ε πι κοι νω νια κών 
διό δων». Ε πί του πα ρό ντος, ό λα τα πο λι τι-
κά κόμ μα τα των Βαλ κα νι κών κρα τών (με 
κά ποιες μι κρο ε ξαι ρέ σεις στη Σερ βί α) εί-
ναι προ σα να το λισμέ να προς τη Δύ ση και 
κυ ρί ως τους Α με ρι κα νούς (α πό ι δρύ μα τα 
των ο ποί ων χρη μα το δο τού νται, ό πως το 
Δημο κρα τι κό και το Ρε που μπλι κα νι κό 
Ε θνι κό Ιν στι τού το και Ί δρυ μα).

Η χώ ρα μας πρέ πει να κι νη θεί προς 
την κα τεύ θυν ση των διευ ρυ μέ νων πο-
λι τι κών συ νερ γα σιών με κόμ μα τα της 
Σερ βί ας, του Κο σό βου, της FYROM και 
του Μαυ ρο βου νί ου, ε νώ ε πι πρό σθε τα, 
να εν δυ να μώ σει υ πάρ χο ντες δε σμούς 
(που δυ στυ χώς έ χουν α το νή σει) με κόμ-
μα τα της Αλ βα νί ας και της Βουλ γα ρί ας. 
Πα ρά τα προ βλή μα τα, εί ναι α να γκαί ο να 
προ ω θη θεί η κοι νο βου λευ τική δι πλω μα-
τί α και οι ε πα φές με μη κυ βερ νη τι κές 
ορ γα νώσεις για θέ μα τα πο λι τι κής συ νερ-
γα σί ας, δια θρη σκευτι κού δια λό γου, πε-
ρι βαλ λο ντι κά - δια συ νο ρια κά ζη τή μα τα, 
προ στα σί ας των αν θρω πί νων δι καιω μά-
των και των μειο νο τή των στα Βαλ κά νια, 
συ νερ γα σιών σε θέ μα τα Μ.Μ.Ε., δια συ νο-
ρια κού ε μπο ρί ου (FREE TRADE ZONES), 
ε ναλ λα κτι κής ε νέρ γειας, κα ταπο λέ μη σης 
της τρο μο κρα τί ας, του ορ γα νω μέ νου 
ε γκλή μα τος και της δια κί νησης ΟΜ Κ, 
κα θώς και πο λι τι στι κών α νταλ λα γών. 
Ι διαί τε ρα σε μι νά ρια με την παρου σί α 
κρα τι κών πα ρα γό ντων και ι διω τών, θα 
μπο ρού σαν να πραγ μα το ποι η θούν με 
θέ μα τα τα στρα τιω τι κά δόγ μα τα, τον 

α ξιω μα τι κό του 21ου αιώ να, τη δια συ νο-
ρια κή α σφάλεια, τα ΟΜ Κ, την πα γκό σμια 
τρο μο κρα τί α και τη δια πο λι τι σμι κή συ-
νερ γα σί α στους το μείς της α σφά λειας και 
κοι νω νιο λο γί ας των Ε νό πλων Δυ νά με ων. 
Η Θεσσα λο νί κη, η Κα βά λα και η Βέ ροια 
θα μπο ρού σαν να φι λο ξε νή σουν τέ τοιες 
διε θνείς δια σκέ ψεις. 

 Η πε ρί πτω ση των κα ντο νιών.

Ό πως προ α να φέρ θη κε, κατά και ρούς 
έ χει συ ζη τη θεί -αλ λά και προ τα θεί α πό 
τη λε γό με νη «Μα κε δο νική» Α κα δη μί α 
Ε πι στη μών στα Σκό πια- η κα ντο νο ποί η ση 
της FYROM, δη λα δή η σύ στα ση Αλ βα-
νό φω νων και Σλα βό φω νων κα ντο νιών 
ε ντός της ε πι κρά τειας της FYROM.

Το Βελ γι κό μο ντέ λο (Βαλ λο νί α - Φλάν-
δρα) έ χει α πο κλεισθεί α πό γνω στά και 
με ε πιρ ρο ή στε λέ χη των Σλα βό φω νων, 
για τί οι Αλ βα νό φωνοι θα α πο σπά σουν 
έ να αρ κε τά με γά λο τμή μα του Σκο πια-
νού ε δά φους. Κά ποιοι άλ λοι προ τεί νουν 
το Ελ βε τι κό κα ντο νι κό μο ντέ λο που έ χει 
σα φώς πιο «ευέ λι κτα» στοι χεί α, αλ λά και 
μί α πιο συ γκε κρι μέ νη κε ντρι κή μορ φή 
δια κυ βέρ νη σης, κά τι που α ναμ φί βο λα 
ευ νο εί κά ποιες πλη θυ σμια κές ο μάδες, αλ-
λά για τα Βαλ κα νι κά δε δο μέ να προ κα λεί 
κα τα κερμα τι σμό των πε ριο χών. Το Ελ βε-
τι κό μο ντέ λο έ γι νε πραγ μα τι κό τη τα και 
λό γω του ε ξω τε ρι κού ε χθρού, που ή ταν 
ο Να ζι σμός στη Γερ μα νί α.

Στην πε ρί πτω ση των Σκο πί ων, η κα-
τά στα ση εί ναι δια φορε τι κή και ο δια χω-
ρι σμός πο λύ πιο προ βλη μα τι κός απ’ ό τι 
στη Γε νεύ η, στη Ζυρί χη, στη Βέρ νη ή 
στη Βα σι λεί α.

Κά ποιοι άλ λοι α να λυ τές, έ χουν προ τεί νει 
το μο ντέ λο DAYTON, με δύ ο ξε χω ρι στές 
ο ντό τη τες (τη Σλα βό φω νη και την Αλ βα νό-
φω νη, στα πρό τυ πα της Σερ βο-βο σνια κής 
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και Κρο α το-μου σουλ μα νι κής στη Βοσνί α-
Ερ ζε γο βί νη, με κά ποιο ει δι κό κε ντρι κό 
ρό λο για το Σε ρά γε βο). Προ φα νώς, υ πο-
στη ρί ζουν κά ποια μορ φή «Δη μο κρα τί ας 
της Ιλ λυ ριά δος» για το TETOVΟ και κά τι 
α πο κλει στι κά Σλα βι κό με τα Σκό πια να δια-
τη ρούν πο λυ-πο λι τι σμι κά στοι χεί α.

Η κα ντο νο ποί η ση στα Βαλ κά νια είναι 
δύ σκο λη, για τί η πε ριο χή δια φέ ρει α πό 
την Κε ντρι κή Ευ ρώ πη, οι ε θνι κι στι κο-θρη-
σκευ τι κές έ ρι δες και πό λε μοι ή σαν και 
εί ναι πιο έ ντο νες, ε νώ οι Γιου γκο σλα βι-
κοί πό λε μοι προ κά λε σαν νέ α δε δο μέ να, 
ι διαί τε ρα σε Βο σνί α - Ερ ζε γο βί νη και 
Κό σο βο. Ε κτι μά ται ό τι η κα ντο νο ποί η ση 
της FYROM θα προ κα λέ σει τα ε ξής προ-
βλή ματα:

• Ε σω τε ρι κές με τα το πί σεις με 
α πρό βλε πτες ε πι πτώ σεις δη μο γρα φι κο-
πλη θυ σμια κές.

• Έ λεγ χο πε ριο χών α πό το πι κές 
δυ νά μεις, με α δυνα μί α της κε ντρι κής 
ε ξου σί ας να ε πέμ βει. «Τα σα λό νια της 
Ελ βε τί ας δεν είναι το ί διο με τις φτω χο γει-
το νιές του Τε τό βου και των Σκο πί ων».

• Σύ στα ση α στυ νο μι κών δυ νά με ων, 
οι ο ποί ες θα εί ναι «κρά τος εν κρά τει».

• Το πι κές, και ό χι μό νο, δυ σχέ ρειες 
στις συ γκοι νω νί ες και με τα φο ρές.

• Α παί τη ση ει δι κών δια συ νο ρια-
κών σχέ σε ων των κα ντο νιών με γει το νι-
κές χώ ρες. Π.χ., το κα ντό νι του Κου μά νο-
βο με τη Νότια Σερ βί α, το κα ντό νι της 
Δο ϊ ρά νης με τη χώ ρα μας, το κα ντό νι 
του Γκόστι βαρ και του Πρέ λεπ με την 
Αλ βα νί α, κ.ά. Ου σια στι κά, προ ω θεί ται 
κα τα κερ ματι σμός της FYROM.

• Οι κο νο μι κή κα κο δια χεί ριση και 
θέ μα τα που θα σχε τί ζο νται με τη βιω σι-
μό τη τα των κα ντο νιών.

• Α πα ξί ω ση για τις ο ποιεσ δή πο τε 
κρα τι κές δο μές (ο μο σπον δια κές), ε νώ δε 

θα μπο ρού σαν να α πο κλει σθούν και πε-
ρι πτώ σεις σύ στα σης κρα τι δί ων με τά σεις 
ε μπλο κής με το ορ γα νω μέ νο έ γκλη μα.

Βά σει των α νω τέ ρω, η κα ντο νο ποί η ση 
δεν εί ναι λύ ση που μπο ρεί να οι κοδο μή σει 
έ να κα λύ τε ρο κα θε στώς α σφα λεί ας στη 
FYROM και στην ευ ρύ τε ρη πε ριο χή.

Α να φο ρι κά με τη χώ ρα μας, η κα ντο-
νο ποί η ση μπο ρεί να προ κα λέ σει:

• Δυ σχέ ρειες στις ε πα φές μας προς 
τη Σερ βί α και την Κε ντρι κή Ευ ρώ πη, για τί 
ο δια χω ρισμός της FYROM εκ των πραγ-
μά των θα δη μιουρ γή σει δυ σκο λί ες.

• Χα ώ δεις α ντι πα ρα θέ σεις στα 
βό ρεια σύ νο ρα της Ελ λά δας και αύ ξη ση 
της ε πιρ ρο ής τρί των στη FYROM.

• Οι Αλ βα νό φω νοι και οι Σλα βό φω-
νοι έ χουν τραυ μα τι κές ε μπει ρί ες α πό το 
παρελ θόν και δε χα ρα κτη ρί ζο νται α πό 
τα στοι χεί α που έ χουν ε πι δεί ξει κα τά 
και ρούς Γαλ λό φω νοι και Ολ λαν δό φω νοι 
στο Βέλ γιο ή οι Γάλ λοι, οι Γερ μα νοί και 
οι Ι τα λοί στην Ελ βε τί α.

• Η πο λυ διά σπα ση των Σκο πί ων, 
εν δέ χε ται να προ κα λέ σει νέ ο κύ κλο α ντι-
παρα θέ σε ων ή συ νερ γα σιών με το Κό σο βο, 
ε νώ η Σό φια και ί σως το Βε λι γρά δι, θα προ-
σπα θήσουν να εκ με ταλ λευ τούν ε σω τε ρι κά 
ζη τή μα τα των κα ντο νιών για να προ ω θή-
σουν τα δι κά τους συμ φέ ρο ντα.

• Η Ελ λά δα δε θα έ βλε πε θε τι κά τη 
δη μιουρ γί α κά ποιου -έ στω και ο ρια κού 
πλη θυ σμια κά και ε κτα σια κά- Τουρ κο γε-
νούς κα ντο νιού των 70-80 χι λιά δων στη 
FYROM.

• Η ύ παρ ξη το πι κών (α να γκα στι κά) 
στρα τιω τι κών ή πα ρα στρα τιω τι κών ο μά-
δων δεν ευ νο εί τη χώ ρα μας.

• Η FYROM μπο ρεί συ νο λι κά να 
ε ντα χθεί στο ΝΑ ΤΟ, αλ λά δεν α πο κλεί ε ται 
τα κα ντό νια (για λο γα ρια σμό άλ λων συμ φε-
ρό ντων να έ χουν και δεύ τερες σκέ ψεις).
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 ΣΥ ΜΠΕ ΡΑ ΣΜΑ ΤΑ

Πρώτο. Το μέλ λον της FYROM συν δέ ε ται ά με σα με τις α να με νό με νες ε ξε λί ξεις 
στο Κό σο βο, αλ λά και τη Σερ βί α- Μαυ ρο βού νιο.

Δεύτερο. Το πιο ευ νο ϊ κό σε νά ριο εί ναι η υ πό ό ρους α νεξαρ τη σί α του Κο σό-
βου, η ο ποί α να κα τα χω ρη θεί (γρα πτώς) ό τι δε θα ε πι διώ ξει την αλ λα γή των 
συ νό ρων νο τιό τε ρα.

Τρίτο. Η κοι νω νι κή συ νο χή της FYROM εί ναι πά ντο τε ρευ στή και το κράτος 
έ χει εγ γε νείς δυ σκο λί ες στην ε πι βί ω σή του.

Τέταρτο. Το μέλ λον της FYROM -έ στω και με δυ σκο λί ες- εί ναι στο ΝΑ ΤΟ 
(πρω τευό ντως) και στην Ε.Ε. σε με τέ πει τα χρο νι κό στά διο.

Πέμπτο. Το μέλ λον της FYROM σε 10-20 χρό νια θα κρι θεί και α πό τις πλη θυ-
σμια κές α να λο γί ες Σλα βό φω νων - Αλ βα νό φω νων.

Έκτο. Το μέλ λον της FYROM εί ναι ά με σα συν δε δε μέ νο με την πά τα ξη του 
ορ γα νω μέ νου ε γκλή μα τος και τη δια συ νο ρια κή α σφά λεια.

Έβδομο. Εί ναι α πα ραί τη το να πραγ μα το ποι η θούν κα θο ρι στι κής ση μα σί ας 
αλ λα γές στο ε σω τε ρι κό των στρα τιω τι κών δυ νά με ων και των μο νά δων α σφα-
λεί ας της FYROM.

Όγδοο. Οι ε ξε λί ξεις στη FYROM -πέ ραν του ο νό μα τος- α φο ρούν άμε σα την 
α σφά λεια της Ελ λά δας. Η χώ ρα μας ε κτι μά ται ό τι πρέ πει να υ πο στη ρίξει την 
έ ντα ξη της FYROM στο ΝΑ ΤΟ.

Ένατο. Ο ρό λος των Α με ρι κανών στα Βαλ κά νια, για τα προ σε χή χρό νια, θα 
εί ναι ου σιώδης και ι διαί τε ρα α να βαθ μι σμέ νος. Α παι τεί ται η Ελ λά δα να ε ξε τά σει 
σε βά θος τις προ θέ σεις των Η.Π.Α. για να μη βρε θού με σε πε ριό δους «ε ντά σε ων» 
ή σχε τι κής α πο μό νω σης. Η δια τή ρη ση της FYROM εί ναι χρή σι μη για τη συ νε χή 
υ πο στή ρι ξη και πα ρου σί α μας στην KFOR.

Δέκατο. Το μέλ λον της FYROM δεν πρό κει ται να ε πη ρε α σθεί α πό την Τουρ-
κί α, αλ λά η Σό φια κα τά και ρούς θα ε πα να φέ ρει (μέ σω δι κών της ορ γα νώ σε ων) 
κά ποια «γνω στά» ι στο ρι κά και πο λι τι στι κά θέμα τα, χω ρίς, ό μως, να προ κα λεί 
α να τα ρα χή στην ευ ρύ τε ρη πε ριο χή.

Ενδέκατο. Η λύ ση της κα ντονο ποί η σης (αν και έ χει κά ποια θε τι κά στοι χεί α 
στην εσω τε ρι κή πο λι τι κή σκη νή) δεν προ ωθεί τις λύ σεις πο λύ πλευ ρης στα θε-
ρό τη τας.

Δωδέκατο. Το μέλ λον της FYROM εί ναι κα θο ρι στι κό για πολ λά εκ κρε μή 
ζη τή μα τα των Βαλ κα νί ων. Υ πό ε λεγ χό με νες συν θή κες, δύ να ται να προ σφέρει 
λύ σεις «στα θε ρο ποι η τι κού» πε ριε χο μέ νου. Αν, ό μως, η κα τά στα ση εκ φυ λιστεί 
δεν α πο κλεί ε ται στα βό ρεια σύ νο ρα της Ελ λά δας να εμ φα νι σθούν α ό ρα τοι και 
ασύμ με τροι κίν δυ νοι και α πει λές.

Το «κλει δί» των ε ξε λί ξεων εί ναι το μέλ λον του Κο σό βου, που μπο ρεί να δώ σει 
(έ στω και με δυ σκο λί ες) μί α λύ ση διαρ κεί ας ή να πυ ρο δο τήσει νέ ους «Μι κρο πο-
λέ μους» με πρω το φα νείς α πο στα θε ρο ποι η τι κές προ ε κτάσεις. Σε αυ τή τη φά ση, 
η θέ ση του ΝΑ ΤΟ, της Ε.Ε. και της Ελ λά δας εί ναι πο λύ ση μα ντι κή.
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PFP: Να το ϊκό Πρό γραμ μα PARTNERSHIP FOR PEACE

ΒΙ ΒΛΙΟ ΓΡΑ ΦΙΑ

 ABIODUN WILLIAMS, “PREVENTING WAR: THE UN AND MACEDONIA”, Lanham Publishers, LONDON, (2000).

 SOUTH EASTERN UNIVERSITY FOUNDATION, ANNUAL REPORT, (2003), ZURICH, SWITZERLAND.

 STABILIZATION OF THE PARTY SYSTEM? By IVICA BOCEVSKI, “MACEDONIAN AFFAIRS”, Skopje, Volumes IV, 

V, VI, (2003, 2004, 2005).

 THE USA AND MACEDONIA, 1834-1945 by TRENDAFIL MILEV, SOFIA (1990).

 THE NEW MACEDONIAN QUESTION, by JAMES PETTIFER/PALGRAVE-MACMILLAN, LONDON and NEW YORK, 

(2001).

 “KOSOVA EXPRESS”, by JAMES PETTIFER C. HURST & Co, LONDON, WISCONSIN UNIVERSITY PRESS, USA, 

Forthcoming Book, (early 2006).

 VARIOUS REPORTS OF AMERICAN - BRITISH INSTITUTES, σε ό,τι α φο ρά το Κό σο βο - FYROM και ει δι κό τε ρα 

συ ζη τή σεις των συ ντα κτών της με λέ της με Αλ βα νό φω νους - Κο σο βά ρους και Σκο πια νούς πο λι τι κούς α να λυ τές 

και ει δι κούς στα θέ μα τα διε θνούς α σφά λειας.



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

ΜΑΡ. - ΑΠΡ. 2007

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ
Ό πως υ πάρ χει και με λε τά ται η α το μι-

κή ψυ χή και η συ μπε ρι φο ρά του προ σώ-

που, κατ’ α ντι στοι χί α υ πάρ χει και με λε τά-

ται η ο μα δι κή ψυ χή και η συ μπε ρι φορά 

της ο μά δας ως συλ λο γι κού προ σώ που, 

θέ μα με το ο ποί ο κατ’ ε ξο χήν α σχολεί ται 

η Κοι νω νι κή Ψυ χο λο γί α.

Ε πο μέ νως, ως ο μά δα δύ να ται να χα ρα-

κτη ρι στεί η ψυ χο λο γι κή ε κεί νη ο ντό τητα, 

η ο ποί α πα ρου σιά ζει συλ λο γι κή προ σω πι-

κό τη τα των με λών της, τα ο ποί α δρούν 

για την ε πί τευ ξη ε νός σκο πού.

Ά ρα, στοι χεί α τα ο ποί α παί ζουν ρό λο 

στον προσ διο ρι σμό της ο μά δας εί ναι: το 

μέ γε θος και τα χα ρα κτη ρι στι κά της, όπως 

ε πί σης ο σκο πός και το πλαί σιο δράσης 

αυ τής, δη λα δή ε άν δρα μέ σα στα πλαί σια 

ε νός ερ γα σια κού χώ ρου ή ευ ρύ τερα στο 

κοι νω νι κό σύ νο λο.

Ε μείς θα α σχο λη θού με με την ο μά δα η 

ο ποί α α να πτύσ σε ται και δρα στη ριο ποιεί-

ται μέ σα σ’ έ να ερ γα σια κό χώ ρο, ό πως 

τέ τοιες εί ναι και οι ο μά δες του Στρα τού.

Υ πό αυ τές τις συν θή κες και α νά λο γα με 

το μέ γε θος, τα μέ λη μί ας ο μά δας αλ ληλο ε πη-

ρε ά ζο νται με τα ξύ τους, γνω ρί ζει ο έ νας το 

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ

ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη

της ζω ής 

ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος,

Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση
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χα ρα κτή ρα του άλ λου, συν δέ ο νται με τα ξύ 

τους φι λι κά, α πο κτούν κοι νή συ νεί δη ση των 

γε γο νό των και από την ε ντός της ο μά δας συ-

νύ παρ ξή τους καλ λιερ γεί ται ι σχυ ρό τε ρο το 

συ ναίσθη μα της α σφά λειας στα μέ λη της.

Γνω ρί σμα τα τα ο ποί α συ να ντού με σ’ έ να 

Σω μα τεί ο, Σύλ λο γο, σε μί α φι λι κή Συ ντρο-

φιά και στις Μο νά δες του Στρα τού, αλ λά 

δε συ να ντού νται σε μί α α πλή συ νά θροι ση 

αν θρώ πων στο θέ α τρο ή σε κά ποια ο μι λί α 

αν και εί ναι ο μα δι κή συ γκέ ντρω ση και στην 

ο ποί α α να πτύσ σο νται τα γνω ρί σμα τα της 

ο μά δας ό σο διαρ κεί η συ νά θροι ση.

Ε πί σης, ο μά δα -με χα ρα κτη ρι στι κά 

γνω ρί σμα τα- δεν α πο τε λούν τα μέ λη 

ε νός ορ γα νι σμού, τα ο ποί α αν και βρί-

σκο νται στον ί διο ερ γα σια κό χώ ρο και 

έ χουν ε πί γνω ση του «ε μείς», εν τού τοις 

δεν έ χουν α να πτύ ξει, ού τε έ χουν καλ λιερ-

γή σει με τα ξύ τους τα μέ λη, αυ τό που στο 

Στρα τό ο νο μά ζε ται «πνεύ μα Μο νά δας».

ΣΧΕΣΕΙΣ Α ΤΟ ΜΩΝ ΚΑΙ Ο ΜΑ ΔΑΣ

Εί ναι, ό μως, γε γο νός ό τι το ά το μο 

ε ντάσ σε ται σε μί α ορ γα νω μέ νη ως α νω τέ-

ρω ο μά δα προ κει μέ νου να ε ξυ πη ρε τή σει 

δι κές του ε πι διώ ξεις. Αλ λά και α πό την 

άλ λη πλευ ρά και η ο μά δα χρη σι μο ποιεί 

το κά θε ά το μο μέ λος της για να ε πι τύ-

χει τους δι κούς της ε πί σης συλ λο γι κούς 

σκο πούς. Έ τσι, με τα ξύ α τό μων-με λών και 

ο μά δας α να πτύσ σε ται μί α ω φε λι μι στι κή 

α μοιβαιό τη τα, που κά νει την ο μά δα συ νε-

κτι κή και ο μα δι κά λει τουρ γού σα.

Α νε ξάρ τη τα, ό μως, αυ τής της ε ξυ πη ρέ-

τη σης της α μοι βαί ας α να γκαιό τη τας, είναι 

ε πί σης α λη θές ό τι ε ντασ σό με νο το ά το μο 

στην ο μά δα έ χει ως συ νέ πεια τον πε ριο ρι-

σμό της ε λευ θε ρί ας της προ σω πι κό τη τάς 

του, έ νε κεν των κα νό νων λει τουρ γί ας της 

ο μά δας, που εί ναι, ό μως, α να γκαί οι για την 

ε πι τυ χί α των συλλο γι κών της ε πι διώ ξε ων. 

Αυ τή η α ντί φα ση δη μιουρ γεί κατ’ αρ χάς 

μί α ε σω τε ρι κή ψυ χο λο γι κή σύ γκρου ση στα 

ά το μα, η ο ποί α μπο ρεί να α πο βεί ε πι βλα βής 

για την υ γεί α αυ τών των ίδιων των α τό μων, 

στρε φό με νη δε η α ντί θε ση αυ τή προς τα 

έ ξω να α πο βεί σε βάρος της λει τουρ γι κό τη-

τας της ο μά δας. Προς ε πί λυ ση αυ τού του 

θε με λιώ δους προ βλή μα τος των σχέ σε ων 

α τό μων και ομά δας προ τά θη καν κυ ρί ως 

δύ ο λύ σεις: Αυ τή του Chris Argyris. 
Ο Chris Argyris με λέ τη σε ι διαί τε ρα τα ψυ-

χο λο γι κά προ βλή μα τα που δη μιουρ γού νται 

στα ά το μα συ νέ πεια της υ πο τα γής, της α πο-

γο ή τευ σης, της κα τα πί ε σης, τις α πώ λειας 

της α ξιο πρέ πειας της προ σω πι κό τη τας και 

των άλ λων πα ρεμ φε ρών γνω ρι σμά των της 

ο μά δας, τα ο ποί α δη μιουρ γούν α νά λο γες 

ψυ χο λο γι κές συ γκρού σεις στα ά το μα.

Α πό αυ τές τις με λέ τες, κα τα λή γει στο 

συ μπέ ρα σμα ό τι οι συ γκρού σεις αυ τές 

προ έρ χο νται α πό τις α ντι φά σεις: Αφ’ ε νός 

μεν διό τι το ά το μο ε πι θυ μεί την α νε ξαρ τη-

σί α του, ε νώ η ο μά δα ε πιδιώ κει την α πό το 

ά το μο αυ τό ε ξάρ τη σή της και αφ’ ε τέ ρου 

στην εν δο γε νή α ντί θε ση για κοι νω νι κή κα-

τα ξί ω ση και διάκρι ση α πό τη μί α πλευ ρά 

του α τό μου και α πό την άλ λη της ο μά δας 

ως συ νό λου.

Χά ριν αυ τών των δυ-

σμε νών ε πι πτώ σε ων 

ε πί του α τό μου που 

έ χει η ο μά δα, ο Chris Argyris ω θεί-

ται στη λύ ση αυ τού του 

προ βλή μα τος με την 

η αν θο δέ σµη

της ζω ής 
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πλή ρη α πε λευ θέ ρω ση του α τό μου και την 

κατάρ γη ση των ερ γα σια κών ο μά δων.

Η άλ λη λύ ση προ τά θη κε α πό τον William 

Whyte, ο ο ποί ος και αυ τός κα τέ γρα ψε τις 

α ντι θέ σεις που α να πτύσ σο νται με τα ξύ α τό-

μων και ερ γα σια κών ο μά δων και ο ο ποί ος 

υπο στη ρί ζει: την προ σαρ μο γή και την πει-

θαρ χί α του α τό μου στις συν θή κες και στους 

κα νόνες της ο μά δας. Ε νώ, ταυ το χρό νως, 

α πορ ρί πτει την υ πε ρο χή της ο μά δας και 

υ πο στη ρί ζει ό τι το ά το μο α πο τε λεί ι διαί τε ρο 

κύτ τα ρο της ο μά δας και πρέ πει να τυγ χά νει 

της αρ μό ζου σας προ σο χής.

Τέ λος, για την άμ βλυν ση αυ τών των 

α ντι θέ σε ων προ τεί νει τον η θι κό κα νό να: 

Οι μεν α παι τή σεις των ερ γα σια κών ο μά δων 

έ να ντι των α τό μων να ε κλο γι κεύ ονται, τα 

δε ά το μα να α φο σιώ νο νται και να πει θαρ-

χούν στο σύ στη μα της ο μά δας.

Α κρι βώς αυ τή η χρυ σή το μή με τα ξύ 

α τό μων και ο μά δας, με τα ξύ του «ε γώ» και 

του «ε μείς» ψυ χο λο γι κά πρέ πει διαρ κώς 

να α να ζη τεί ται, ώ στε να μη δη μιουρ γού-

νται ο ξείς ε πι βλα βείς α ντι θέ σεις με τα ξύ 

του «ε γώ» και του «ε μείς», τα ο ποί α α πό 

τη φύ ση τους εί ναι υ πο χρε ω μέ να να συ νυ-

πάρ χουν και να συλ λει τουργούν.

Αυ τό το μή νυ μα εκ πέ μπε ται α πό τον 

αρ χαί ο Έλ λη να Η ρά κλει το, κατ’ ε ξο χήν 

Φι λό σο φο των Α ντι θέ των, ο ο ποί ος 

α σφα λώς ο μι λεί για τις συ γκρού-

σεις των α ντι θέ των, τα ο ποί α, 

ό μως, τε λι κά συν θέ τουν την ι σορ-

ρο πί α της αρ μο νί ας. Αλ λά και 

η σύγ χρο νη Κβα ντι κή Φυ σι κή 

α πο δέ χε ται την α ντί θε ση 

στην έν νοια της συ μπλη-

ρω μα τι κό τη τας στα πρώ-

τα σω μα τί δια της Φύ σης.

Ε πο μέ νως, τα ά το μα συμ-

βιώ νουν ε ντός της ο μά δας 

και ε κεί νο το ο ποί ο πρέπει 

διαρ κώς να α να ζη τεί ται εί ναι ο τρό πος 

σύν θε σης των με τα ξύ τους αρ μο νικών 

σχέ σε ων. Και αυ τός ο τρό πος εί ναι η αρ-

μο νί α των εν νοιών του κα θή κο ντος και 

των δι καιω μά των των α τό μων.

ΕΙΔΗ ΟΜΑ ΔΩΝ
Μέ σα σε έ να ερ γα σια κό ορ γα νι σμό 

υ πάρ χουν και λει τουρ γούν πα ράλ λη λα 

οι τυ πι κές και οι ά τυ πες ο μά δες.

Οι Τυ πι κές

Εί ναι α πο τέ λε σμα της ορ γά νω σης και 

της λει τουρ γί ας του Ορ γα νι σμού προ κει-

μέ νου να ε ξυ πη ρε τή σουν τους στό χους 

και το σκο πό αυ τού. Δια κρί νο νται σε δύ ο 

κα τη γο ρί ες:

❦ Στις Μό νι μες

Εί ναι οι Διοι κή σεις, το Ε πι τε λεί ο και οι 

ε ξει δι κευ μέ νες ο μάδες, οι ο ποί ες λει τουρ-

γούν σε μό νι μη βάση πα ράλ λη λα με το 

ό λο σώ μα του Ορ γα νι σμού.

❦ Στις Προ σω ρι νές

Εί ναι οι διά φο ρες Ε πι τρο πές και οι 

άλ λες Ο μά δες Ερ γα σί ας, οι ο ποί ες πα ρου-

σιά ζουν τυ πι κό τη τα, αλ λά λει τουργούν 

ό σο χρό νο διαρ κεί το έρ γο τους.

Οι Ά τυ πες

Πα ράλ λη λα με τις Τυ πι κές α να πτύσσο-

νται και λει τουρ γούν, ό πως εί πα με, και 

οι Ά τυ πες Ο μά δες, οι ο ποί ες παίζουν ση-

μα ντι κό ρό λο στην ό λη λει τουρ γί α του 

Ορ γα νι σμού.

Οι Ά τυ πες Ο μά δες εί ναι α πο τέ λε σμα 

της συ νύ παρ ξης των με λών στον ί διο ερ-

γα σια κό χώ ρο και γε νι κά των συν θη κών 

ερ γα σί ας. Α πορ ρέ ουν δε α πό την ψυ χο λο-

γι κή α νά γκη ε πι κοι νω νί ας των με λών και η 

ο ποί α βε βαί ως δεν μπο ρεί να προ σφερ θεί 

α πό την Τυ πι κή Ο μά δα του Ορ γα νι σμού. 

Οι Ά τυ πες αυ τές ο μά δες ε πί σης δια κρί νο-

νται σε δύ ο με γά λες κα τη γο ρί ες:
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❦ Τις Φι λι κές

Εί ναι οι «πα ρέ ες» (ό πως ε πι κρά τη σαν 

να λέ γο νται) των ο ποί ων η σύ στα ση προ-

κύ πτει από την αν θρώ πι νη α νά γκη το 

ά το μο να εί ναι συν δε δε μέ νο με φί λους, 

α νά γκη η ο ποί α έ χει υ παρ ξια κό νό η μα 

για τον άν θρω πο.

Υ πάρ χει ποι κι λί α πε ριε χο μέ νων των 

φι λι κών σχέ σε ων και αυ τές ποι κί λλουν α να-

λό γως των εν δια φε ρό ντων που έ χουν τα 

ά το μα, εί τε αυ τά εί ναι οι κο γε νεια κά θέ μα τα 

εί τε οι κο νο μι κά εί τε κοι νω νι κού και πο λι-

τι κού εν δια φέρο ντος εί τε ε πι στη μο νι κά, 

φι λο σο φι κά και πο λι τι στι κά. Λό γω δε των 

ι σχυ ρών συ ναι σθη μα τι κών δε σμών που 

α να πτύσ σο νται με τα ξύ των με λών της Φι λι-

κής Ο μά δας, α να πτύσ σε ται το συ ναί σθη μα 

της α σφά λειας και της αυ το πε ποί θη σης σε 

κά θε μέ λος, πα ρά γο ντες λί αν ι σχυ ροί για 

την ο μα λή προ σαρ μο γή των α τό μων στους 

κα νό νες λει τουρ γί ας και στις ιε ραρ χη μέ νες 

α πο στά σεις του Ορ γα νι σμού. Έ χει δε πα ρα-

τη ρη θεί ό τι σε Οργα νι σμούς που δεν έ χουν 

α να πτυ χθεί Φι λι κές Ο μά δες, υ πάρ χει και 

πτώ ση του η θι κού των με λών της Τυ πι κής 

Ο μά δας του Ορ γα νι σμού. Και αυ τό το φαι-

νό με νο δύ να ται να συμ βαί νει ό ταν ο ί διος 

ο Ορ γα νι σμός δε δη μιουρ γεί τις κα τάλ λη λες 

συν θή κες, ώ στε να α να πτύσ σο νται ε ντός 

αυ τού οι Φι λι κές Ο μά δες. Μέ σα στα ί δια 

πλαί σια της «πα ρέ ας», α να πτύσ σο νται οι 

«κλί κες» και οι απο κλει στι κές φι λί ες και 

οι ο ποί ες στο σύ νο λό τους δέ νουν 

την «πα ρέ α».

❦ Τις Ο μά δες Κοι νού Εν δια φέ-

ρο ντος

Ε κτός α πό τις Φι λι κές Ο μά δες, οι 

ο ποί ες, ως ε πί το πλεί στον, κα λύ πτουν 

συ ναι σθη μα τι κά τα μέ λη τους ε ντός του 

αυ τού Ορ γα νι σμού, α να πτύσ σο νται και 

λει τουρ γούν ε πί σης ο μά δες κοι νού εν δια-

φέ ρο ντος, οι ο ποί ες α πο βλέ πουν στη βελ-

τί ω ση κα τα στά σε ων και συν θη κών που 

α πορ ρέ ουν α πό την ερ γα σί α τους και το 

ρό λο τους μέ σα στον Ορ γα νισμό. Και σε 

αυ τές εί ναι δυ να τόν να συ να ντά με υ πο διαι-

ρέ σεις α ντί στοι χες αυ τών της «πα ρέ ας».

Ω ΦΕ ΛΙ ΜΟΤΗ ΤΕΣ ΚΑΙ ΔΥ ΣΧΕΡΕΙΕΣ
ΤΟΥ ΟΡ ΓΑ ΝΙ ΣΜΟΥ
Α ΠΟ ΤΙΣ ΑΤΥ ΠΕΣ Ο ΜΑΔΕΣ

Ε φό σον οι Άτυ πες Ο μά δες παί ζουν 

τό σο ση μα ντι κό ρό λο για τον Ορ γα νι σμό, 

α ξί ζει ν’ α να φερ θούν ποιες εί ναι οι ω φέ-

λειες και ποιες δυ σχέ ρειες δη μιουρ γούν 

σ’ αυ τόν λό γω της λει τουρ γί ας τους.

Ω φέ λειες

Οι Ω φέ λειες που έ χουν κα τα γραφεί 

και συ ντε λούν θε τι κά στη λει τουρ γί α του 

Ορ γα νι σμού εί ναι:

❦ Οι δε σμοί των με λών της Ά τυ πης 

Ο μά δας ε πι τρέ πουν στα μέ λη αυ τής να 

δια τη ρού νται οι α ναγνω ρι σμέ νες η θι κές 

και πο λι τι στι κές α ξί ες.

❦ Στην Ά τυ πη Ο μά δα το κά θε μέ λος 

της εί ναι η συ γκεκρι μέ νη προ σω πι κό τη τα 

με την ταυ τό τη τά της, η ο ποί α δύ να ται να 

εί ναι και κα τα ξιω μέ νη στα πλαί σια της ο μά-
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δας, ε νώ στο μέ γε θος του Ορ γα νι σμού 

συ νήθως εί ναι έ να α νώ νυ μο πρό σω πο.

❦ Μέ σα στα πλαί σια των Ά τυ πων Ο μά-

δων τα μέ λη της εκφρά ζουν ε λεύ θε ρα τις 

σκέ ψεις τους και τις κρι τι κές τους, όπως 

και τα συ ναισθή μα τά τους για τη λει τουρ-

γί α του Ορ γα νι σμού. Με τα σχό λιά τους 

αυ τά ι κα νοποιούν μεν ψυ χο λο γι κές α νά-

γκες, αλ λά συγ χρό νως δεί χνουν και το 

εν δια φέρον τους για τον Ορ γα νι σμό.

❦ Τα μέλη της Ά τυ πης Ο μά δας α σκούν 

ε πί σης με πε ρισ σό τε ρη ά νε ση κοι νω νι κό 

έ λεγ χο με τα ξύ τους, αλ λά και σε άλ λα μέ λη 

του Ορ γα νι σμού ε κτός ο μά δας, με συ νέ πεια 

η συ μπε ρι φο ρά των με λών να δια μορ φώ νε-

ται και να δια τη ρεί ται μέ σα στα πλαί σια των 

α ξιώ σε ων του κοι νω νι κού ε λέγ χου.

Δυ σχέ ρειες 

Αλ λά, ε άν α πό τη μί α πλευ ρά οι Ά τυ-

πες Ο μά δες συ ντε λούν στην ο μα λή λει-

τουρ γί α του Ορ γα νι σμού, α πό την άλ λη 

η δρα στη ριό τη τά τους δη μιουρ γεί δυ σχέ-

ρειες και προ βλή μα τα σε αυ τόν.

Οι δυ σχέ ρειες αυ τές εί ναι:

❦ Η α ντί δρα ση στις αλ λα γές και στις 

με ταρ ρυθ μί σεις για ψυ χο λο γι κούς και 

συμ φε ρο ντο λο γι κούς λό γους. Γι’ αυ τούς 

και άλ λους λό γους οι αλ λα γές α παι τούν 

με λέ τη και σχε δια σμό εκ μέ ρους του Ορ-

γα νι σμού, προ σμε τρώ ντας και αυ τήν την 

α ντί δρα ση των Ά τυ πων Ο μά δων.

❦ Ε πί σης, τα μέ λη των Ά τυ πων Ο μά-

δων α να δει κνύ ουν αρ χη γό και α να πτύσ-

σουν και ά γρα φους κα νό νες λει τουρ γί ας 

τους, σύμ φω να με τους ο ποί ους ε πι βρα-

βεύ ουν ή α πο δο κι μά ζουν τα μέ λη τους 

(χα μό γε λα ι κα νο ποί η σης, πε ρι φρο νη τι κοί 

μορ φα σμοί, ε παι νε τι κοί λό γοι ή μί α πα γε-

ρή στά ση, κ.λ.π.).

❦ Τε λι κά, οι α ντι θέ σεις και οι σχο-

λια σμοί ό πως εί δα με, δύ να νται να ε ξε-

λιχθούν σε α νε ξέ λε γκτες κα τα στά σεις 

σε βά ρος της ο μα λής λει τουρ γί ας του 

Οργα νι σμού.

ΛΕΙ ΤΟΥΡ ΓΙΕΣ ΤΩΝ Ο ΜΑΔΩΝ
Α πό ό σα μέ χρι ε δώ ε κτέ θη καν, έ γι νε φα-

νε ρό ό τι η μεν Τυ πι κή Ο μά δα λει τουργεί για 

τους σκο πούς του Ορ γα νι σμού, η δε Ά τυ πη 

ε ξυ πη ρε τεί α νά γκες των Με λών της.

Αυ τές τις χω ρι στές λει τουρ γί ες των Τυ-

πι κών και των Ά τυ πων Ο μά δων α ντίστοι-

χα κα λεί ται να συν θέ τει σε μί α μι κτή λει-

τουρ γί α ο Ορ γα νι σμός, ώ στε κά θε Τυπι κή 

Ο μά δα του να α πο τε λέ σει και την Ά τυ πη 

Ψυ χο λο γι κή Ο μά δα, που να κα λύ πτει πέ-

ραν των σκο πών του Ορ γα νι σμού και τις 

Ψυ χο λο γι κές και Κοι νω νι κές α νά γκες του 

προ σω πι κού.

Αυ τή η μορ φή λει τουρ γι κό τη τας προσ-

δί δει έ να α νώ τε ρο ε πί πε δο πει-

θαρ χί ας, υ πευ θυ νό τη τας και 

δρα στη ριό τη τας προς ε πι τυ χί α 

των σκο πών του Ορ γα νισμού, 

η ο ποί α ενι σχύ ε ται α πό την κα-

τάλ λη λη ε πι λο γή και την εκ παί-

δευ ση του προ σω πι κού.

Τέ λος, για την επι τυ χή 

α πο τε λε σμα τι κό τη τα της μι-

κτής λει τουρ γι κό τη τας του 

Ορ γα νι σμού έ χει δη μιουρ γη-

θεί ο λό κλη ρος Ε πι στη μο νι κός 
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Κλά δος, ο ο ποί ος συ γκεντρώ νε ται στον 

τί τλο Διοί κη ση Ε πι χει ρή σε ων (Ψυ χο λο γί α, 

Δη μό σιες Σχέ σεις, Ερ γο νομί α, κ.λ.π.).

Η ΘΙ ΚΟ Ο ΜΑΔΑΣ
Έ τσι λοι πόν, φθά νου με στο συ μπέ ρα-

σμα να ι σχυ ρι σθού με ό τι η κα λή ε φαρ-

μογή των μέ τρων της μι κτής λει τουρ γί-

ας των Ο μά δων συ ντε λούν τό σο στην 

α ποδο τι κό τη τα του Ορ γα νι σμού ό σο και 

στο η θι κό του προ σω πι κού, έ τσι ώ στε 

αμ φό τε ρα αυ τά τα κε φά λαια να εί ναι 

α μοι βαί ως ε πη ρε α ζό με να.

Πράγ μα τι, κα τα λή γει το η θι κό του προ-

σω πι κού μί ας ερ γα σια κής ο μά δας να α πο-

τε λεί και μέ θο δο διά γνω σης της ποιο τι κής 

λει τουρ γί ας του Ορ γα νι σμού, αλ λά και των 

διαν θρώ πι νων σχέ σε ων ε ντός αυ τού.

Έ χει α πο δει χθεί ό τι διά φο ρες λει τουρ-

γι κές δια τα ρα χές σε έ ναν Ορ γα νισμό 

(α περ γί ες, α που σί ες, πα ραι τή σεις, δια-

σπά σεις, α νυ πο τα ξί ες, λι πο τα ξί ες, κ.λ.π.) 

α πο δί δο νται στο χα μη λό η θι κό που έ χει 

το προ σω πι κό.

Α πε να ντί ας το υ ψη λό η θι κό δη μιουρ-

γεί «κλί μα» ο μα δι κής αυ το πε ποί θη σης, 

α γά πη προς την ερ γα σί α και για τον Ορ-

γα νι σμό που υ πη ρε τεί, δια κα τέ χε ται α πό 

την ε πι θυ μί α για συ νερ γα σί α με τα άλ λα 

μέ λη της Ο μά δας με σκο πό την πρό ο δο 

του Ορ γα νι σμού.

Α πό αυ τά τα λί γα πε ρί η θι κού που 

εκτέ θη καν, θα μπο ρού σε να σχη μα τι στεί 

κά ποιος ο ρι σμός αυ τού και να θε ω ρηθεί 

ό τι εί ναι:

Το σύ νο λο των δια θέ σε ων του προ-

σωπι κού έ να ντι του ερ γα σια κού πε-

ρι βάλ λο ντός του, ό σο και έ να ντι της 

α νά γκης για συ νερ γα σί α προς ε ξυ-

πη ρέ τη ση της α πο δο τι κό τη τας του 

Ορ γα νι σμού.

Πα ρά γο ντες Η θικού

Οι πα ρά γο ντες που ε πη ρε ά ζουν το 

η θι κό του προ σω πι κού, δεν εί ναι μό νο 

εν δο γε νείς, προ ερ χό με νοι α πό την εσω-

τε ρι κή λει τουρ γί α του Ορ γα νι σμού, αλ λά 

και ε ξω γε νείς, προ ερ χό με νοι α πό άλ λα 

πε ρι βάλ λο ντα (οι κο γε νεια κό, κοι νω νι κό, 

κ.λ.π.) και οι ο ποί οι ε πί σης επη ρε ά ζουν 

το η θι κό του προ σω πι κού.

Ε πει δή α κό μα το η θι κό εί ναι έ να μέ γε θος 

με τα βλη τό, δεν αρ κεί η ε φά παξ ε πιτυ χί α του 

σε υ ψη λό βαθ μό, αλ λά α παι τεί τη συ νε χή 

ε πα γρύ πνη ση και τη διαρ κή φρο ντί δα της 

Διοί κη σης του Ορ γα νι σμού να δια τη ρεί στα-

θε ρό αυ τό, προ κειμέ νου η α πο δο τι κό τη τα 

του Ορ γα νι σμού να βρί σκε ται κατ’ α ντι στοι-

χί α και αυ τή σε συ νε χή πρό ο δο.

Μέ θο δοι Πλη ρο φό ρη σης του Η θικού

Πά ντο τε, αλ λά ι διαί τε ρα σή με ρα που τα 

πρό σω πα δέ χο νται ποι κί λους και πολύ πλο-

κους ε ρε θι σμούς, οι διοι κή σεις των Ορ γα-

νι σμών πρέ πει να ε φευ ρί σκουν με θό δους 

έ ρευ νας του η θι κού του προ σω πι κού τους 

και οι ο ποί ες έ ρευ νες πα ρέ χουν και τα ε ξής 

άλ λα πλε ο νε κτή μα τα στις διοι κή σεις:

❦ Πληρο φο ρού νται για το ε πί πε δο 

του η θι κού του προ σω πι κού τους, ώ στε 

να λαμ βάνουν τα ορ θά μέ τρα για τη θε-

ρα πεί α, την ε νί σχυ ση και τη δια τή ρη ση 

υ ψη λού ηθι κού.

❦ Οι έ ρευ νες αυ τές ε ξα σφα λί ζουν 

έ ναν ά με σο τρό πο ε πι κοι νω νί ας της διοί-

κησης με το προ σω πι κό.

❦ Πα ρέχε ται η δυ να τό τη τα στο προ σω-

πι κό να δια τυ πώ σει απευ θεί ας τις προ τά-

σεις του, ει σπράτ το ντας ταυ τό χρο να και 

την ι κα νο ποί η σή του για τη συμ με τοχή 

του στη διοί κη ση του Ορ γα νι σμού.

❦ Μειώ νουν τις α πο στά σεις και βελ-

τιώ νουν τις σχέσεις με τα ξύ διοί κη σης 

και προ σω πι κού.
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❦ Προσ διο ρί ζουν τα «κε νά» της διοί-

κη σης προς συμπλή ρω σή τους.

Δεί κτες Μέ τρη σης του Η θι κού

Υ πάρ χουν ο ρι σμέ νες εν δεί ξεις οι ο ποί-

ες μαρ τυ ρούν το ύ ψος του η θι κού του 

προ σω πι κού ε νός Ορ γα νι σμού και αυ τές 

δύ να νται να εί ναι:

❦ Η Κι νη τι κό τη τα του Προ σω πι κού

Οι προ σλή ψεις, οι α πο μα κρύν σεις, οι 

α που σί ες, οι α σθέ νειες, κ.λ.π. του προ σω-

πι κού σε μί α ο ρι σμέ νη χρο νική πε ρί ο δο 

α πο κα λύ πτουν και το βαθ μό του η θι κού 

του. Έ χει δια πι στω θεί ό τι η κι νη τικό τη τα 

του προ σω πι κού εί ναι α ντιστρό φως α νά-

λο γη του η θι κού. Με γάλη κι νη τι κό τη τα, 

χα μη λό η θι κό.

❦ Η Χα μη λή Α πο δο τι κό τη τα

Ση μα ντι κός ε πί σης δεί κτης μαρ τυ ρί-

ας του η θι κού του προ σω πι κού εί ναι 

και ο βαθ μός α πο δο τι κό τη τας του Ορ-

γα νι σμού. Βέ βαια, ό χι συν δε ό με να με 

α να λο γι κή σχέ ση, αλ λά με μί α σύν θε ση 

του μέ τρου αυ τών των δύ ο με γε θών. Κα-

θό σον α πο δο τι κό τη τα μπο ρεί να υ πάρ ξει 

και α πό μί α α πο λυ ταρ χι κή διοίκη ση, αλ-

λά χω ρίς η θι κό του προ σω πι κού. Όπως 

ε πί σης, υ ψη λό η θι κό μπο ρεί να υ πάρ ξει 

α πό μί α α διά φο ρη και α δύ να τη διοί κη-

ση, χω ρίς, ό μως, α πο δο τι κό τη τα του 

Ορ γα νι σμού.

❦ Άλλοι Δεί κτες Μέ τρη σης Η θι κού

Έ χουν κα τα γρα φεί και άλ λοι δεί κτες 

μέ τρη σης του Η θι κού και η διεύ ρυν σή 

τους ε ξαρ τά ται και α πό την ε φευ ρε τι κό-

τη τα της διοί κη σης.

Ο ρι σμέ νοι α πό αυ τούς εί ναι:

❦ Η ποιό τη τα της πα ρα γό με νης ερ-

γα σί ας.

❦ Τα πα ρά πο να σε βά ρος της διοί-

κη σης.

❦ Ο ρυθ μός των α τυ χη μά των.

Ε ΠΙ ΛΟ ΓΗ ΠΡΟ ΣΩ ΠΙ ΚΟΥ Ο ΜΑ ΔΩΝ
Ό λες οι πα ρα πά νω λει τουργι κό τη τες 

εί ναι α να γκαί ες για την εύ ρυθ μη δια τή-

ρη ση της Ο μά δας.

Θε με λιώ δης, ό μως, πα ρά γο ντας για την 

ο μα λή και α πο δο τι κή λει τουρ γί α της Ο μά-

δας εί ναι η κα ταλ λη λό τη τα του προ σω πι κού 

για το εί δος της ερ γα σί ας που ε κτε λεί.

Η κα ταλ λη λό τη τα του προ σω πι κού 

εκ φρά ζε ται με δύ ο σκέ λη: την ε πι λο γή 

και την εκ παί δευ σή του στο εί δος της 

ερ γα σί ας του. 

Α πό τα δύ ο αυ τά σκέ λη θα μείνου με, 

έ στω και για λί γο, στο θέ μα της ε πι λο γής 

του προ σω πι κού, στην ο ποί α πρω τα γω νι-

στι κό ρό λο παί ζει η Ψυ χο λο γί α.

Η Ψυ χο λο γί α πρω τα γω νι στεί στην ε πι-

λο γή του προ σω πι κού με ψυ χο τε χνι κές 

με θό δους και δο κι μα σί ες, οι ο ποί ες α πο-

βλέ πουν να συ νταυ τί σουν τις ερ γα σια-

κές προ δια γρα φές με τις προ σω πι κές 

ι κα νό τη τες κά θε α τό μου, ώ στε να ε πι-

τευ χθούν ο μα λές συν θή κες ερ γα σί ας 

για τον Ορ γα νι σμό και για τα Μέ λη της 

ερ γα σια κής Ο μά δας.

Οι ψυ χο τε χνι κές δο κι μα σί ες εί ναι δύ ο 

κα τη γο ριών: οι α ντι κει με νι κές, που εί ναι 

προ ο ρι σμέ νες για ει δι κές πρα κτι κές ερ-

γασί ες, ό πως ο δη γοί, δια βι βα στές, κ.λ.π. 

και οι υ πο κει με νι κές, οι ο ποί ες α πο βλέ-

πουν στην ψυ χο πνευμα τι κή α νά λυ ση της 

προ σω πι κό τη τας.

Η ό λη δε ε ξέ τα ση της υ πο ψή φιας 

προς ερ γα σί α προ σω πι κό τη τας μπο-

ρεί να γίνε ται με τη συ μπλή ρω ση εκ 

μέ ρους της ε νός εκ των προ τέ ρων τυ-

πο ποι η μέ νου ερω τη μα το λο γί ου, το 

ο ποί ο να α πο κα λύ πτει την ό λη ψυ χο-

λο γι κή α νά λυ ση της προ σω πι κό τη τας, 

όπως ε πί σης και της βιο γρα φι κής της 

πο ρεί ας.

Η συ μπλή ρω ση αυ τή του ε ρω τη μα το-
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λο γί ου α πο σα φη νί ζε ται με την προ σω-

πι κή συ νέ ντευ ξη και ο λο κλη ρώ νε ται 

με τη σύ ζευ ξή της με τα συ μπε ρά σμα τα 

των α ντι κει με νι κών δο κι μα σιών.

Οι δο κι μα σί ες αυ τές α πο βλέ πουν 

να α να δεί ξουν τις ι κα νό τη τες της προ-

Α ΝΤΑ ΓΩ ΝΙ ΣΜΟΣ ΤΩΝ Ο ΜΑ ΔΩΝ
Ο Α ντα γω νι σμός εί ναι γνώ ρι σμα της 

ψυ χής κά θε αν θρώ που και προ έρ χε ται 

α πό τη φυ σι κή δύ να μη για κοι νω νι κή α να-

γνώ ρι ση.

Υ πάρ χει ο λό κλη ρη Σχο λή Ψυ χο λο γί ας 

του Alfred Αdler πε ρί αυ τού του θέ μα τος, 

αλλά και η Φι λο σο φί α α σχο λεί ται με το 

δί καιο του Δυ να τού κα τά τον Θρα σύ-

μαχο, συ νο μι λη τή του Πλά τω να στο 

διά λο γο της «Πο λι τεί ας». Αλ λά και 

στη Φύ ση πα ρα τη ρεί ται, π.χ. τα 

δέν δρα στο δά σος θέ λουν να 

εί ναι μα ζί, αλλά με τα ξύ τους 

α ντα γω νί ζο νται ποιό θα φθά-

σει ψη λό τε ρα α πό το άλ λο, για 

να α πο λαύ σει πε ρισ σό τε ρο φως 

α πό τον ή λιο. Και στα μέ λη κά θε 

ερ γα σια κής ο μά δας α να πτύσ σε ται 

ο α ντα γω νι σμός, αλ λά είναι θέ μα χει ρι-

σμού της προ σω πι κό τη τας, ώ στε αυ τή να 

εν θαρ ρύ νε ται να δρά μέ σα στο πνεύ μα 

της ε νό τη τας της ο μά δας και του ο μα δι κού 

της έρ γου.

Στον πα ρό ντα χώ ρο θα γί νει μί α σύ-

ντο μη α νά πτυ ξη των πτυ χών του α ντα-

γω νισμού με τα ξύ των ο μά δων, τις συ νέ-

πειες που έ χει ο α ντα γω νι σμός και πως 

μπορούν να ε λεγ χθούν οι δυ σά ρε στες 

τοιαύ τες, οι ο ποί ες μπο ρούν να ο δη γή-

σουν μέ χρι ε χθρό τη τας τις ο μά δες με τα-

ξύ τους στον αυ τό Ορ γα νι σμό.

Συ νέ πειες Α ντα γω νι στι κό τη τας

Ε ξαι τί ας της α ντα γω νι στι κό τη τας έ χου-

με συ νέ πειες μέ σα στα μέ λη της αυ τής 

ο μά δας, αλ λά και με τα ξύ των α ντα γω νι-

στριών ο μά δων και αυ τές εί ναι:

Ε ντός της Ο μά δας

❦ Τα μέ λη της ο μά δας συ γκε ντρώ νο-

νται γύ ρω α πό τον αρ χη γό τους, ε πι δει κνύ-

ουν με γαλύ τε ρη πει θαρ χί α και πα ρα με ρί ζο-

νται οι άλ λες με τα ξύ τους δια φο ρές.

σωπι κό τη τας και γε νι κά οι ψυ χο τε χνι κές 

αυ τές μέ θο δοι α πο τε λούν ε ξέ λι ξη και 

συμ βάλ λουν στη βελ τί ω ση της κοι νω-

νί ας μας.

Αν δε σή με ρα έ χει λά βει το ό νο μα 

Ε παγ γελ μα τι κός Προ σα να το λι σμός ως 

Ε πιστη μο νι κός Κλά δος, ο Μέ γι στος των 

Φι λο σό φων Πλά των, τον εί χε χα ρα κτη ρί-

σει Δι καιο σύ νη.

...Και δί καιον κα τά Πλά τω να ή ταν 

ο κα θέ νας στην Πό λη να κά νει την 

ερ γα σί α ε κεί νη, που στη φύ ση του 

ται ριά ζει.

Ε νώ, πα ρα θέ τει μί α σει ρά ψυ χο τε-

χνι κών δο κι μα σιών για τους προ ο ρι ζό-

με νους ως «Φύ λα κες» στην Πό λη. Ε τσι, 

ώ στε δι καί ως ο Πλά των να θε ω ρεί ται 

και θε με λιω τής του σύγ χρο νου Επαγ γελ-

μα τι κού Προ σα να το λι σμού, ι διαί τε ρα για 

την κα ταλ λη λό τη τα του Στρα τιω τι κού 

Προ σω πι κού.
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❦ Κυ ριαρ χεί το ομα δι κό εν δια φέ ρον 

και πε ριο ρί ζο νται τα α το μι κά εν δια φέ ρο-

ντα που ι κα νοποιούν ψυ χο λο γι κές α νά γκες 

των με λών.

❦ Η μορ φή της διοί κη σης με τα κι νεί-

ται προς το αυ ταρ χι κό τε ρο ύ φος και τα 

μέ λη της ομά δας ε πι δει κνύ ουν α νο χή 

α πο δο χής της.

❦ Τέ λος, ο βαθ μός συ νο χής και α πό-

δο σης της ο μά δας φθά νει στα υ ψη λό τε-

ρα ε πί πεδα.

Με τα ξύ Ο μά δων

❦ Κά θε α ντα γω νί στρια ο μά δα του αυ-

τού Ορ γα νι σμού α ντι με τωπί ζει την άλ λη 

ε χθρικά ή του λά χι στον ου δέ τε ρα, ό χι, 

ό μως, με πνεύ μα συ νερ γα σί ας.

❦ Τα συ μπτώ μα τα αυ τά α πο τε λούν 

α ναμ φι σβή τη τα δια τα ρα χή της ο μα δι κής 

προ σω πι κό τη τας, διό τι α ντι λαμ βά νο νται 

και α ντι με τω πί ζο νται ό λα τα θέ ματα της 

ο μά δας μο νο με ρώς ως προς την α ντα γω-

νι στι κό τη τα με τα ξύ τους.

❦ Συ νε χι ζό με νου του φαι νο μέ νου, 

αυ ξά νε ται η με τα ξύ τους ε χθρότη τα και 

η α μοι βαί α με τα ξύ των ο μά δων ε πι κοι νω-

νί α και συ νερ γα σί α εκ μη δενί ζε ται.

Μέ θο δοι Πε ριο ρι σμού της Α ντα γω-

νι στι κό τη τας

Γε νι κά εί ναι γνω στό ότι ο α ντα γω-

νι σμός α να πτύσ σε ται με α φορ μή την 

α πό κτη ση του ί διου α γα θού ή του ί διου 

ε πά θλου α πό πολ λούς μα ζί.

Στις ο μά δες το α γα θό ή το έ πα θλο 

εί ναι το αυ τό έρ γο που α να τί θε ται ταυ-

τοχρό νως σε αυ τές. Έ τσι, μέ σα α πό τις 

α φορ μές και τις συ νέ πειες του α ντα γω-

νι σμού θα α να ζητη θούν και οι μέ θο δοι 

πε ριο ρι σμού της α ντα γω νι στι κό τη τας και 

οι ο ποί ες μπο ρεί να εί ναι:

❦ Με τα φο ρά α ντα γω νι σμού ε κτός 

Ο μά δων του Ορ γα νι σμού.

❦ Δη μιουρ γί α συν θη κών ε πι κοι νω νί-

ας και δια πραγμα τεύ σε ων με τα ξύ των 

Ο μά δων.

❦ Κα θο ρι σμός συ γκε κρι μέ νου έρ γου 

σε κά θε Ο μά δα, ώ στε να καλ λιερ γεί ται η 

συ νερ γα σί α με τα ξύ τους.

❦ Τα μέ λη των Α ντα γω νι στριών Ο μά-

δων με τη μορ φή με τεκ παί δευ σης κα-

λού νται να ε πι κοι νω νούν και να συ νερ-

γά ζο νται με τα ξύ τους σε διά φο ρα άλ λα 

προ βλή μα τα.

❦ Με τα ξύ των Α ντα γω νι στριών Ο μά-

δων ορ γα νώ νο νται κοι νές πο λι τι στι κές 

και ψυ χα γω γι κές εκ δη λώ σεις.

Πρό λη ψη της Α ντα γωνι στι κής 

Ε χθρό τη τας

Ο Ορ γα νι σμός, κα τά το σχε δια σμό των 

α να τι θε μέ νων στις Ο μά δες έρ γων, πρέ πει 

να προ βλέ πει και να συ μπε ρι λαμ βά νει 

στους σχε δια σμούς του την πι θα νή α νά πτυ-

ξη α ντα γω νι σμού με τα ξύ των Ο μά δων και 

ε πο μέ νως, να σχε διά ζει την πρό λη ψή του 

με ό λες εκεί νες τις με θό δους, που α νω τέ-

ρω α να φέρ θη καν για τον πε ριο ρι σμό της 

α νταγω νι στι κό τη τας, με μο να δι κή ε πι δί ω ξη 

να προ λαμ βά νει και να μην ε πι τρέ ψει την 

εμ φά νι ση των συ νε πειών αυ τού.

ΣΥ ΜΠΕ ΡΑΣΜΑ ΤΑ
Α πό ό λα που, με συ νο πτικό τρό πο 

πε ρί Ο μά δας, α να φέρ θη καν βγαί νει έ να 

θε με λιώ δες για τη ζω ή του ανθρώ που 

συ μπέ ρα σμα:

Το ε γώ δεν μπο ρεί να δια χω ρι στεί 

α πό το ε μείς.

Αμ φό τε ρα εί ναι α πό τη Φύ ση υ πο χρε-

ω μέ να να συ νυ πάρ χουν και να αλ λη λο συ-

μπλη ρώ νο νται.

Αν το ε γώ εκ φρά ζε ται α πό την προ σω πι-

κό τη τα του Α τό μου, το ε μείς χα ρα κτη ρί ζε-

ται α πό την προ σω πικό τη τα της Ο μά δας.
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Το ε μείς μορ φο ποιεί ται α πό το στοι-

χειώ δες κύτ τα ρο του ε ρω τι κού ζευ γα-

ριού, ε ξε λίσ σε ται στο ο μα δι κό πρό σω πο 

της οι κο γένειας, φθά νει στον ε παγ γελ-

μα τι κό σύν δε σμο και στον κοι νω νι κό 

σύλ λο γο, ε ντάσ σε ται σε στρα τιω τι κό 

σχη μα τι σμό, δια μορ φώ νε ται σε πο λι τι κό 

ε πί σης σχη μα τι σμό και α νυ ψώ νε ται στην 

έν νοια και στη λει τουρ γί α του κρά τους, 

του έ θνους και της θρη σκεί ας.

Σε ό λους αυ τούς του χώ ρους και 

στους άλ λους πα ρό μοιους που δεν κα τα-

γράφη καν, α να πτύσ σε ται και λει τουρ γεί 

η Ο μα δι κή Ψυ χή και συ μπε ρι φο ρά ό πως 

στο διά γραμ μα που ε κτέ θη κε γι’ αυ τή. 

Η Ο μα δι κή Ψυ χή ε μπε ριέ χει τα α ντι φα-

τι κά στοι χεί α της (αλ λά μή πως η Α το μική 

Ψυ χή δεν έ χει α ντι φά σεις;), τα ο ποί α α πό 

αλ λη λο συ γκρουό με να δύ να νται να κα-

τα στούν αλ λη λο συ μπλη ρώ με να με την 

αρ μο νι κή σύν θε ση των εν νοιών, του 

κα θή κο ντος και των δι καιω μά των, του 

ερ γα σια κού ρυθ μού με το βιορ ρυθ μό 

των α τό μων. Αυ τός εί ναι α πό τη Φύ ση 

τε λι κά ο προ ο ρι σμός των α ντι θέ των, 

να αλ λη λο συ μπλη ρώ νο νται, ό πως δια-

κή ρυτ τε ο αρ χαί ος Έλ λη νας Φι λό σο φος 

Η ρά κλει τος και η σύγ χρο νη Κβα ντι κή Φυ-

σι κή α πο δέ χε ται.

Δυ ϊ σμός, εί ναι η Φύ ση σε ό λα τα ε πί πε δά 

της και γι’ αυ τό έ χει υ παρ ξια κό νόη μα και 

πε ριε χό με νο για τη ζω ή του αν θρώ που. 

Ό πως υ παρ ξια κό νό η μα για τον άν θρω πο 

έ χει και η συ νά ντη σή του στο ε μείς και αυ-

τό διό τι το ε γώ δεν μπο ρεί να υ πο φέ ρει τη 

μο να ξιά του και τεί νει προς το μη δέν. Και η 

πλέ ον αυ τάρ κης προ σω πι κό τη τα, που εί ναι 

ε πι τυ χη μέ νη στη ζω ή και αισθά νε ται ι κα νο-

ποι η μέ νη με τον ε αυ τό της, δεν μπο ρεί να 

υ πάρ ξει μό νη της και α να ζη τά το ε μείς. Βα-

σι κή προ ϋ πό θε ση, ό μως, για να λει τουρ γεί 

ο μα λά το ε μείς, είναι να συ μπράτ τουν μα ζί 

του η ε πι στή μη και η η θι κή, ό πως ανω τέ ρω 

εν ο λί γοις στην Ο μα δι κή Ψυ χή α να πτύ χθη-

καν. Αλ λά και για έ ναν άλ λο ση μα ντι κό λό γο 

η Ο μά δα έ χει υ παρ ξια κό νό η μα και αυτός 

εί ναι η δυ να τό τη τα, μέ σα α πό την α πο στο λή 

του Ορ γα νι σμού, το κά θε μέ λος να πα ρά γει 

δη μιουρ γι κό έρ γο. Αυ τή δε η δη μιουρ γί α 

μέ σα α πό το έρ γο της Ο μά δας κά νει τον 

άν θρω πο να αι σθά νε ται ό τι υ πάρ χει. Αλ λά 

και ό σο ο άν θρω πος υ πάρ χει πρέ πει να δη-

μιουρ γεί, κα θό σον η α πρα ξί α ο δη γεί προς 

το «τί πο τα» και α πο συν θέ τει την προ σω πι-

κό τη τά του.

Αυ τή εί ναι η Ο μα δι κή Ψυ χή... 

ΒΙ ΒΛΙΟ ΓΡΑ ΦΙΑ

✎ Το α νω τέ ρω θέ μα α πο τε λεί δια σκευ ή α ντί στοι χων κε φα λαί ων 

των α νέκ δο των τό μων με τί τλους: 2ος Τό μος. Πε ρι βάλλον και 3ος 

Τό μος. Συ μπε ρι φο ρά της τρί το μης Ε γκυ κλο παί δειας Ψυ χο λο γί ας 

του Ά ρη Δια μα ντό που λου.

Ε ΠΙΛΟ ΓΟΣ
Τό ση εί ναι η α ξί α του ε μείς μέ σα α πό την Ο μα δι-

κή Ψυ χή, που ο Α ρι στο τέ λης λέ ει: Αι σθά νο μαι ό τι 

υ πάρ χω μέ σα α πό την πα ρου σί α του άλ λου.
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Μη Κυ βερ νη τι κές Ορ γα νώ σεις
Δ ρ ά σ ε ι ς

&  Σ κ ο  π ι  μ ό  τ η  τ ε ς

ΚΕΙ ΜΕ ΝΟ: Αν χης (Ο) Α νέ στης Πλου μής

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση

Σ
τις 26 Δε κεμ βρί ου 2004, το φο νι κό τσου νάμι μα ζί με τον κα τα στρε-

πτι κό σει σμό που το γέν νη σε, σκόρ πι σε τον ό λε θρο στις α κτές του 

Ιν δι κού ω κε α νού, α φα νί ζο ντας πε ρί που τρια κό σιες χι λιά δες γη γε νείς και του-

ρί στες και α φή νο ντας πί σω του πά νω α πό πέ ντε ε κα τομ μύ ρια α στέ γους.

 Η  κ ι  ν η  τ ο  π ο ί  η  σ η  τ η ς  δ ι ε  θ ν ο ύ ς  κ ο ι  ν ό  τ η  τ α ς  ή  τ α ν  ά  μ ε  σ η  κ α ι  κ α  θ ο -

ρ ι  σ τ ι  κ ή .  Π α ρ ά λ  λ η  λ α ,  ό  μ ω ς ,  α μ  φ ι  σ β η  τ ή  θ η  κ ε  τ ο  κ α  τ ά  π ό  σ ο  ο  τ ε  λ ι  κ ό ς 

α  π ο  δ έ  κ τ η ς  τ η ς  β ο  ή  θ ε ι α ς  θ α  ε ί  ν α ι ,  π ρ ά γ  μ α  τ ι ,  σ τ ο  σ ύ  ν ο  λ ό  τ ο υ  ο  π λ η  γ ε ί ς 

λ α  ό ς  τ ω ν  ά  τ υ  χ ω ν  χ ω  ρ ώ ν  π ο υ  ε π ι  σ κ έ  φ θ η  κ ε  η  κ α  τ α  σ τ ρ ο  φ ή .

Σ τ ο  σ η  μ ε ί  ο  α υ  τ ό ,  ε μ  φ α  ν ί  ζ ο  ν τ α ι  δ ύ  ο  α  ν α  γ ν ω  ρ ι  σ μ έ  ν ο ι  φ ο  ρ ε ί ς  π ο υ 

υ  π ό  σ χ ο  ν τ α ι  ό  τ ι  η  α ν  θ ρ ω  π ι  σ τ ι  κ ή  β ο  ή  θ ε ι α  θ α  φ θ ά  σ ε ι  σ τ ο ν  π ρ ο  ο  ρ ι  σ μ ό 

τ η ς .  Ο  έ  ν α ς  ε ί  ν α ι  ο  Ο ρ γ α  ν ι  σ μ ό ς  Η  ν ω  μ έ  ν ω ν  Ε  θ ν ώ ν  κ α ι  ο  ά λ  λ ο ς  η  κ ο ι -

ν ω  ν ί  α  τ ω ν  π ο  λ ι  τ ώ ν ,  η  ο  π ο ί  α  σ τ η  β ά  σ η  τ η ς  ε  θ ε  λ ο  ν τ ι  κ ή ς  π ρ ο  σ φ ο  ρ ά ς 

α υ  τ ό  -  ο ρ  γ α  ν ώ  ν ε  τ α ι  σ ε  ε  ν ε ρ  γ η  τ ι κ έ ς  ο  μ ά  δ ε ς ,  τ ι ς  Μ η  Κ υ  β ε ρ  ν η  τ ι  κ έ ς 

Ο ρ  γ α  ν ώ  σ ε ι ς  ( Μ Κ Ο ) ,  ( N o n  G o v e r n m e n t a l  O r g a n i z a t i o n s  -  N G O ’ s ) , 

α  π ο  φ α  σ ι  σ μ έ ν ε ς  ν α  ε γ  γ υ  η  θ ο ύ ν  μ ε  τ η ν  π ρ ο  σ ω  π ι  κ ή  τ ο υ ς  π α  ρ ο υ  σ ί  α  ό  τ ι  η 

β ο  ή  θ ε ι α  θ α  π ρ ο  ω  θ η θ ε ί  μ ε  τ ρ ό  π ο  ο ρ  θ ο  λ ο  γ ι  κ ό  κ α ι  α  π ο  τ ε  λ ε  σ μ α  τ ι  κ ό .
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ΔΟ ΜΗ ΚΑΙ ΟΡ ΓΑ ΝΩ ΣΗ ΤΩΝ ΜΚΟ

Σε α να ζή τηση ο ρι σμού

Δυ στυ χώς, πα ρά την α να δρο μή στη σχε τι κή βι βλιο γρα φί α, 
στά θη κε α δύ να τον να α πο τυ πω θεί έ νας κοι νά α πο δε κτός ο ρι-
σμός της έν νοιας «Μη Κυ βερ νη τι κή Ορ γά νω ση» ή (ΜΚΟ).

Πά ντως, οι γε νι κό τε ροι ο ρι σμοί τεί νουν να συ μπε ρι λαμ βά νουν 
στον ό ρο ΜΚΟ ο ποια δή πο τε μη κρα τι κή ο μά δα, με ε ξαί ρε ση τις 
ι διω τι κές ε πι χει ρή σεις, τις ε πα να στα τι κές και τρο μο κρα τι κές ο μά-
δες και τα πο λι τι κά κόμ μα τα.

Τις ΜΚΟ θα τις συ να ντή σου με να δρα στη ριο ποιού νται σε 
ευαί σθη τους το μείς ό πως η διε θνής α νά πτυ ξη, η προ στα σί α του 
πε ρι βάλ λο ντος, η προ στα σί α των αν θρω πίνων δι καιω μά των, η προ-
ώ θη ση της ει ρή νης και άλ λα ση μα ντι κά ζη τήμα τα της κοι νω νί ας, 
της οι κο νο μί ας αλ λά και της πο λι τι κής.

Σύμ φω να με τις διε θνείς α να φο ρές, μί α ορ γά νω ση εί ναι μη κυ-
βερ νη τι κή ό ταν: α) εί ναι ι διω τι κή (δη λα δή θε σμι κά αυ τό νο μη α πό 
το κρά τος), β) έ χει μί α θε σμική ο ντό τη τα (ε πο μέ νως έ χει στα θε ρή 
ορ γά νω ση και διάρ κεια), γ) δια νέ μει τα κέρ δη της α πο κλει στι κά 
για τους σκο πούς της ορ γά νω σης, δ) προσ διο ρί ζει η ίδια τους 
κα νό νες λει τουρ γί ας της σύμ φω να με τις δι κές της κα τα στα τι κές 
αρχές (δη λα δή εί ναι διοι κη τι κά α νε ξάρ τη τη α πό άλ λους φο ρείς), 
ε) α ντι προ σωπεύ ει κοι νω νι κές ο μά δες οι ο ποί ες δρα στη ριο ποιού-
νται με τη δι κή τους βού λη ση για την ορ γά νω ση βο ή θειας έ να ντι 
τρί των ή την προ ώ θη ση ο ρι σμέ νων γε νι κών αρ χών.

Μί α πρώ τη προ σπά θεια δια φο ρο ποί η σης έ γκει ται στο βαθ μό 
αυ το νομί ας έ να ντι των κυ βερ νη τι κών αρ χών. Α νά λο γα με τους 
μη χα νι σμούς ί δρυ σης δια κρί νου με τις κα τη γο ρί ες:

 Ί δρυ ση Μη Κυ βερ νη τι κών Ορ γα νώ σε ων α πό Κυ βερ νή-

σεις (Government - Organised Non - Governmental Organiza-
tions, GONGOs). Η ε πι λογή εί ναι α πλή: α ντί να συ νερ γά ζο νται οι 
κυ βερ νή σεις με τις υ πάρ χου σες ΜΚΟ, ι δρύ ουν δι κές τους ΜΚΟ και 
α παλ λάσ σο νται με αυ τόν τον τρό πο α πό προ βλήμα τα πί στης και 
α πο τε λε σμα τι κό τη τας αυ τών κα τά τη συ νερ γα σί α.

 Ί δρυ ση Μη Κυ βερ νη τι κών Ορ γα νώ σε ων α πό Χρη μα το-

δό τες (Donor - Organised, Non - Governmental Organizations, 
DONGOs). Τα ση μα ντι κά κε φά λαια που δια κι νού νται α πό τις ΜΚΟ 
και το πο θε τού νται σε α να πτυ ξια κούς το μείς προ σέλ κυ σαν το εν δια-
φέρον των με γά λων ε πεν δυ τών που α πο φά σι σαν να ι δρύ σουν με 
τη σει ρά τους τις δι κές τους ορ γα νώ σεις, στα πλαί σια της κά θε της 
α νά πτυ ξης των ε πι χει ρήσε ών τους.

 Η τρί τη κα τη γο ρί α α να φέ ρε ται σε ε κεί νες τις ΜΚΟ που παρου-

σιά ζουν πε ριο ρι σμέ νο βαθ μό αυ το νο μί ας. Έ χουν ι δρυ θεί α νε ξάρ-
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τη τα α πό ο ποια δή πο τε κυ βερ νη τι κή αρ χή, αλ λά το με γα λύ τε ρο 
μέ ρος των πό ρων τους προ έρ χε ται α πό κρα τι κές ει σφο ρές. Οι ορ γα-
νώ σεις αυ τές α να φέ ρο νται ως Οιο νεί Μη Κυ βερ νη τι κές Ορ γα νώ σεις 
(Quasi - Non - Governmental Organizations). Πα ρά δειγ μα α πο τε λούν 
η Διε θνής Ε πι τρο πή του Ε ρυ θρού Σταυ ρού, η UNICEF, κ.ά.

 Τέ λος, η τέ ταρ τη κα τη γο ρί α α να φέρε ται σε ε κεί νες τις ΜΚΟ που 

πα ρου σιά ζουν πλή ρη αυ το νο μί α στις σχέ σεις τους με το κρά τος. Για 
με ρι κές πά λι οργα νώ σεις η αυ το νο μί α γί νε ται αυ το σκο πός, α φού α ντί πα-
λος συ νή θως εί ναι το ί διο το κρά τος. Έ τσι, οι δρά σεις τους εκ φρά ζο νται, 
εν θερ μώ, μέ σα α πό τα κτι κές συ γκρού σε ων με κρα τι κά όρ γα να ή με 
ι διω τι κούς φο ρείς που συ νερ γάζο νται ή ε νερ γούν κα τό πιν ε ντο λής ή 
α νο χής του κρά τους. Σε άλ λες ΜΚΟ τώ ρα η αυ το νο μί α τα λα ντεύ ε ται 
α νά με σα στις αρ χι κές προ θέ σεις και στην ε ξα σφάλι ση των πό ρων.

Το νο μι κό πλαί σιο

Το α παι τού με νο νο μι κό υ πό βα θρο για τη σύ στα ση των ΜΚΟ 
στην Ελ λά δα, ξε κι νά α πό το Σύ νταγ μα ό που στα πλαί σια εφαρ μο-
γής της αρ χής του πλου ρα λι σμού, α πο τυ πώ νε ται η εγ γύη ση της 
γε νι κής ε λευ θε ρί ας του ‘’συ νε ται ρί ζε σθαι’’ στο άρ θρο 12 παρ. 1 
Συ ντ. και ο ρι σμέ νων άλ λων ει δι κό τε ρων εκ φρά σε ων της, ό πως η 
ε λευ θε ρί α των κομ μά των (άρ θρο 29 παρ. 1 Συ ντ.) και η συν δι κα-
λι στι κή ε λευ θε ρί α (άρ θρο 23 παρ. 1 Συ ντ.).

Η αρ χή του πλου ρα λι σμού εκ δη λώ νε ται τό σο με την ανα γνώ-

ρι ση της ε λευ θε ρί ας ί δρυ σης και λει τουρ γί ας ε νώ σε ων προ σώπων, 
σω μα τεί ων και κομ μά των ό σο και με τη δια σφά λι ση της πολ λα-

πλότη τας αυ τών των κοι νω νι κών σχη μα τι σμών.
Οι πρώ τες νο μο θε τι κές δια τά ξεις ε ντο πί ζο νται στο Ν.Δ. 1111 

/ 1972 πε ρί ‘’φι λανθρω πι κών σω μα τεί ων’’, στο Ν. 2646/1988 για 
την ‘’Α νά πτυ ξη του Ε θνι κού Συ στήμα τος Κοι νω νι κής Φρο ντί δας’’ 
και στον πιο πρό σφα το Ν. 2731/1999.

Το Ν.Δ. 1111/1972 ο ρί ζει ως ‘’φι λαν θρω πι κό σω μα τεί ο’’ ε κεί-
νο που έ χει σκο πό την πα ρο χή υ λι κής και η θι κής προ στα σί ας 
(άρ θρα 1 και 3).

Με το νό μο 2646/1998 διευ ρύ νε ται ο κύ κλος των μη κερ δο σκο-
πι κών ορ γα νώ σε ων που μπο ρούν να ε πι χο ρη γού νται α πό φορείς 
του δη μό σιου το μέ α. Ει δι κά στο άρ θρο 12, προ βλέ πε ται έ να ι διαί-
τε ρο κα θεστώς για τις ε θε λο ντι κές ορ γα νώ σεις.

Οι ε θε λο ντι κές ορ γα νώ σεις ε φό σον εγ γρα φούν σε ει δι κό Μη-
τρώ ο του Τμή μα τος Α νά πτυ ξης Ε θε λο ντι σμού του Υ πουρ γεί ου 
Υ γεί ας και Πρό νοιας, μπο ρούν να χρη μα το δο τη θούν α πό τον προ-
ϋ πολο γι σμό του εν λό γω Υ πουρ γεί ου για δα πά νες ε πι στη μο νι κής, 
διοι κη τι κής και τε χνι κής υ πο στή ρι ξης των προ γραμ μά των τους.
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Στην ί δια πο λι τι κή και νο μο θε τι κή κα τεύ θυν ση ε ντάσ σε ται και ο νό μος 2731/99 
για τη ρύθ μι ση θε μά των κρα τι κής α να πτυ ξια κής συ νερ γα σί ας. Τέ λος, η δυ να τότη-
τα χρη μα το δό τη σης των ορ γα νώ σε ων αυ τών α πό τον κρα τι κό προ ϋ πο λο γι σμό, 
ε ξαρ τά ται α πό την ε κτέ λε ση της συ γκε κρι μέ νης α πο στο λής-πα ρο χής βο ή θειας, 
υ πό την προ ϋ πό θε ση της εγ γρα φής τους σε ει δι κό Μη τρώ ο, τη ρού με νο στην 
Υ πη ρε σί α Διε θνούς Α να πτυ ξια κής Συ νερ γα σί ας (Υ ΔΑΣ) του Υπουρ γεί ου Ε ξω-
τε ρι κών (άρ θρα 11, 12 και 18).

Η συ γκρό τη ση των ΜΚΟ

Η δο μή των ΜΚΟ πε ρι λαμ βά νει συ νή θως έ να ο λι γο με λές διοι κη τι κό συμβού λιο, έ ναν 
πυ ρή να ε νερ γών με λών ή α κτι βι στών και έ να ευ ρύ τα το δί κτυο συν δρο μη τών. Η σχέ ση 
ΜΚΟ - μέ λους δεν α ντι στοι χεί στη σχέ ση κόμ μα τος - μέλους, κα θώς η πρώ τη δεν ο δη γεί 
αυ τό μα τα στο κα το χυ ρω μέ νο δι καί ω μα ψή φου. Μί α ΜΚΟ μπο ρεί να δια θέ τει μί α ευ ρύ τα τη 
βά ση με λών (π.χ. 3.000 μέ λη), έ να πε ριο ρισμέ νο ε κλο γι κό σώ μα (π.χ. 10 μέ λη με δι καί ω μα 
ψή φου) και έ να διοι κη τι κό συμ βού λιο (π.χ. 5 μέ λη), το ο ποί ο λο γο δο τεί στο συ γκε κρι μέ-
νο ε κλο γι κό σώ μα. Θα πρέπει τέ λος να ση μειώ σου με ό τι οι ευ ρω πα ϊ κές ΜΚΟ υ πό κει νται 
στους κα νό νες που έ χει θέ σει το Διε θνές Συμ βού λιο Ε θε λο ντι κών Ορ γα νώ σε ων - ΙCVA.

H Ο ντό τητα των ΜΚΟ

O α ριθ μός των ε θε λο ντι κών ορ γα νώ σε ων συ μπε ρι λαμβα νο μέ νων και των ΜΚΟ 
αυ ξή θη κε διε θνώς τρο μα κτι κά κα τά τις δύ ο τε λευ ταίες δε κα ε τί ες. Το 1914 υ πήρ χαν 
1.083 διε θνείς ΜΚΟ. Το 2000 οι ορ γα νώ σεις αυ τές ή ταν περισ σό τε ρες α πό 37.000 
- με σχε δόν το 1/5 να έ χει ι δρυ θεί στη δε κα ε τί α του ’901.

Στην ί δια α να φο ρά ε πι ση μαί νε ται ό τι του λά χι στον 30.000 ΜΚΟ προ σφέ ρουν υ πη-
ρεσί ες σε 375 ε κα τομ μύ ρια αν θρώ πους μό νο στο νό τιο η μι σφαί ριο του πλα νή τη μας, 
α ντί 100 ε κα τομ μυ ρί ων στη δε κα ε τί α του ’80.

Στην Ελ λά δα, το ε θε λο ντι κό κί νη μα ου σια στι κά δη μιουρ γεί ται και ανα πτύσ σε ται 
κα τά την τε λευ ταί α τρια κο ντα ε τί α. Οι ε θε λο ντι κές ορ γα νώ σεις, πά σης φύ σε ως και ό χι 
μό νο των ΜΚΟ, που έ χουν συ στα θεί και έ χουν κα τα γραφεί στο Υ πουρ γεί ο Ε ξω τε ρι κών 
υ πο λο γί ζο νται στις 30.000 και τις συ να ντού με σε ό λη την ε πι κρά τεια της χώ ρας.

Ο Κατα στα τι κός τους Χάρ της ο ρί ζε ται α πό τις βα σι κές αρ χές, τις αρ χές δρά σης 
και τις αρ χές λει τουρ γί ας. Ό λες οι αρ χές ε ντάσ σο νται μέ σα στο ι δε ολό γη μα κά θε Μη 
Κυ βερ νη τι κής Ορ γά νω σης που σέ βε ται τον ε αυ τό της και θέ τει τον Άν θρω πο στο 
ε πί κε ντρο του εν δια φέ ρο ντός της.

Βα σι κές Αρ χές

Α νε ξαρ τη σί α

Οι ΜΚΟ ο φεί λουν να εί ναι ανε ξάρ τη τες α πό κά θε ε ξου σί α, πο λι τι κή, θρη σκευ τι κή, 
ι δε ο λο γι κή, ε θνι κή, οι κο νο μι κή ή άλ λη. Στο το μέ α της χρη μα το δό τη σης ε πι διώ κε ται 
οι ι διω τι κοί πό ροι να εί ναι τα 2/3 του συ νό λου, ε νώ οι θε σμι κοί να μην προ έρ χο νται 

1 UNDP Human Development Report 2002 Oxford: Oxford University Press ‘Overview‘.
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μό νο από μί α πη γή. Ε πι διώ κε ται ε πί σης η 
α νε ξαρ τη σί α α πό τα Μ.Μ.Ε.

Α με ρο λη ψί α

Οι ΜΚΟ ο φεί λουν να δια τη ρούν α πο-
στά σεις α πό κα τά τό πους διε νέ ξεις, να μην 
παίρ νουν δη λα δή μέ ρος σε αυ τές, α πο φεύ-
γο ντας έ τσι να γί νουν ά θε λά τους μέ ρος του 
προ βλήμα τος.

Αρ χές Δρά σης

Α με σό τη τα

Η α με σό τη τα συ νί στα ται στην α πευ θεί ας 
ε πι τέ λε ση της αν θρω πι στικής δρά σης και 
την α πευ θεί ας πα ρά δο ση της βο ή θειας σε 
αυ τούς που τη χρειά ζο νται (οι ΓΧΣ λό γου 
χά ρη, δε στέλ νουν βο ή θεια, πά νε οι ί διοι).

Εγ γύ τη τα

Η εγ γύ τη τα συ νί στα ται στη συ νε χή στε νή 
ε πα φή με τους πλη θυ σμούς στους ο ποί ους 
πα ρέ χε ται η βο ή θεια. Εί ναι α πα ραί τη τος 
ό ρος για τη μαρ τυ ρία. Η εγ γύ τη τα δε νο εί ται για μί α ΜΚΟ χω ρίς τη συ νερ γα σί α με 
την ντό πια κοινω νί α.

Μη - δια χω ρι σμός

Ο μη - δια χω ρι σμός των θυ μά των για την πα ρο χή βο ή θειας σύμ φω να με κρι τή ρια 
πο λι τι κά, φυ λε τι κά, θρη σκευ τι κά, φύ λου, κ.λ.π., θα πρέ πει να α πο τελεί θε με λιώ δη 
αρ χή των ΜΚΟ. Δεν υ πάρ χουν «κα λά» και «κα κά» θύ μα τα.

Α να λο γι κό τη τα

Η α να λο γι κό τη τα συ νί στα ται στη δια νο μή της βο ή θειας με μο να δι κό κρι τή ριο το 
βαθ μό των α να γκών α νε ξάρ τη τα ε άν τα θύ μα τα α νή κουν σε ξε χω ριστά ή συ γκρουό-
με να στρα τό πε δα.

Α πο τε λε σμα τι κό τη τα

Η α πο τε λε σμα τι κό τη τα α πο τε λεί υ πο χρε ω τι κή πρό θε ση κά θε α πο στολής. Οι α πο-
στο λές δεν πρέ πει να πα ρεκ κλί νουν α πό τους αρ χι κούς στό χους του προ γράμ μα τος.

Αρ χές Λει τουρ γί ας

Ε θε λο ντι σμός

Ο ε θε λο ντι σμός α πο τε λεί βα σι κή αρ χή ό λων των ΜΚΟ και προ ϋ πο θέ τει την 
άρ νη ση της οι κο νο μι κής ή άλ λης ι διο τέ λειας. Ε πι πλέ ον, ο ε θε λο ντι σμός συμ βα-
δί ζει α πα ραί τη τα με την ε παγ γελ μα τι κή ε γκυ ρό τη τα. Ει δι κά για το ε θε λο ντι κό 
ια τρι κό προ σω πι κό θα πρέ πει να ε ξα σφα λί ζο νται οι προ σω πικές βιο πο ρι στι κές 
α νά γκες του κα θε νός, κα θό σον αυ τός α φιε ρώ νει ση μα ντική χρο νι κή πε ρί ο δο 
της ζω ής του στις α πο στο λές.
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Δη μο κρα τι κό τη τα

Η δη μο κρα τι κό τη τα βα σί ζε ται πρα κτι κά 
στο σω μα τεια κό χα ρα κτή ρα κά θε ορ γά νω-
σης. Συ σχε τί ζε ται με την α νε ξαρ τη σί α/τον 
ε θε λο ντι σμό και κυρί ως με την ά με ση σχέ ση 
που οι ΜΚΟ δια τη ρούν με την κοι νω νί α.

Δια φά νεια

Η δια φά νεια υ πάρ χει τό σο στο το πι κό 
δια δι κα στι κό ε πί πε δο ό σο και στο ου σια στι-
κό. Το πρώ το ε ξα σφα λί ζε ται με τον έ λεγ χο 
α πό α νε ξάρ τη τους ορκω τούς λο γι στές 
πα ρά το γε γο νός ό τι δεν έ χουν νο μι κή υ πο-
χρέ ω ση να το κάνουν. Το δεύ τε ρο ε ξα σφα-
λί ζε ται με την α να λυ τι κή ε νη μέ ρω ση του 
κοι νού για τη χρή ση των πό ρων, «έ ξο δα 
ε πι κοι νω νί ας», «λει τουρ γι κά έ ξο δα»,κ.λ.π.

ΔΡΑ ΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΟΙ

Κα τα νο μή των ΜΚΟ

Θα μπο ρού σα με να κα τα νεί μου με τις 
ΜΚΟ σε κα τη γο ρί ες και υ πο κα τηγο ρί ες βά σει πολ λών κρι τη ρί ων. Ε πι λέ γου με να 
κά νου με την κα τα νο μή με βάση τους κύ ριους σκο πούς και στό χους των δρά σε ων 
των ορ γα νώ σε ων. Έ τσι, διακρί νου με πέ ντε με γά λες κα τη γο ρί ες ΜΚΟ που η κα θεμί α 
προ σβλέ πει α ντι στοίχως:

 Στην πα ρο χή α να πτυ ξια κής βο ή θειας σε υ πα νά πτυ κτες περιο χές του πλα νή τη.
 Στην πα ρο χή αν θρω πι στι κής και έ κτα κτης βο ή θειας σε πε ριο χές με γά λης 

φτώ χιας και α θλιό τη τας κα θώς ε πί σης και ο που δή πο τε στον κό σμο με τά α πό φυ σι-
κές κα τα στρο φές και έ νο πλες συ γκρού σεις.

 Στην προ στα σί α του πε ρι βάλ λο ντος α πό ε νέρ γειες του ανθρώ πι νου 
πα ρά γο ντα.

 Στην υ πε ρά σπι ση των δι καιω μά των του αν θρώ που και γενι κά της αν θρώ πι-
νης α ξιο πρέ πειας.

 Στην ε νη μέ ρω ση των πλη θυ σμών σε θέ μα τα κοι νω νί ας, πολι τι σμών και 
πο λι τι κής.

Οι ΜΚΟ στην Α να πτυ ξια κή Βο ή θεια

Δια κρί νου με τρεις ε πι μέ ρους δρα στη ριό τη τες:
 Την α να πτυ ξια κή εκ παί δευ ση, που στα πλαί σια της κοι νής ευ ρω πα ϊ κής 

στρα τη γι κής πε ρι λαμ βά νει: εκ στρα τεί ες ε νη μέ ρω σης που α φο ρούν τη γε ωρ γί α, τη 
βιο μη χα νι κή α νοι κο δό μη ση, το ρό λο των γυ ναι κών, τον πο λι τι σμό, την υ γεί α, το 
ρα τσι σμό, τα αν θρώ πι να δι καιώ μα τα, το δη μο γραφι κό πρό βλη μα, τον α φο πλι σμό 
και το πε ρι βάλ λον.
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 Την Ε φαρ μο γή ο λο κλη ρωμέ νων α να πτυ ξια κών προ γραμ μά των με:
 Την ε νερ γο ποί η ση των το πι κών ΜΚΟ και του ε ντό πιου πλη θυ σμού ε πί των 

προ βλη μά των που τους α φο ρούν, με την ε ξα σφά λι ση της υ πο στή ρι ξης των το πικών 
κυ βερ νη τι κών φο ρέ ων που στο χεύ ουν στην α νά πτυ ξη.

 Τον κα θο ρι σμό των χρο νι κών πλαι σί ων ε ντός των ο ποί ων θα ο λο κλη ρω θούν τα 
προ γράμ μα τα, με τρό πο ώ στε να εί ναι βιώ σι μα και με τά την α πο χώ ρη ση των ΜΚΟ.

 Την Εν δυ νά μω ση των Θε σμών, η ο ποί α θε ω ρεί ται α πα ραί τη το μέ σο για τη 
στή ρι ξη της βιω σι μό τη τας των α να πτυ ξια κών προ γραμ μά των.

Πα ρα θέ του με πα ρα κάτω εν δει κτι κά με ρι κές α πό τις ΜΚΟ που έ χουν δρα στη ριο-
ποι η θεί στον α να πτυ ξια κό το μέ α:

1. «Α ΝΑ ΠΤΥ ΞΗ - ΣΥ ΝΕΡ ΓΑ ΣΙΑ-ΑΛ ΛΗ ΛΕΓ ΓΥ Η»

2. ACTION AID ΕΛ ΛΑΣ

3. ACTION NETWORK

4. HUMANA People to People - Greece

5. Humanitarian & Developmental Alliance

6.
INTERNATIONAL CENTRE OF RESEARCH CULTURE AND DUCATION

DEVELOPMENT (ΔΑ ΚΕ ΠΕ - Α ΝΟ ΔΟΣ)

7. ΔΙΕ ΘΝΗΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΗ Α ΝΑ ΠΤΥ ΞΗ & ΣΥ ΝΕΡ ΓΑ ΣΙΑ (ΔΑ ΑΣ)

8. Ε ΛΙ ΝΑΣ - Ελ λη νι κό Ιν στι τού το Α νά πτυ ξης και Συ νερ γα σί ας

9. Έ νω ση για τον Πο λι τι σμό και την Α νά πτυ ξη ΠΟ ΛΙ ΤΕΣ ΤΟΥ ΚΟ ΣΜΟΥ

10. Ευ ρω πα ϊ κη Προ ο πτι κή

11. ΕΥ ΡΩ ΠΑ Ϊ ΚΟ ΔΙ ΚΤΥΟ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΗΣ Α ΝΑ ΠΤΥ ΞΗΣ - HUMANET

12. Κ.Ε.Σ.Σ.Α. ‘’ΔΗ ΜΗ ΤΡΑ’’, Κέ ντρο Στρα τη γι κού Σχε δια σμού για την Α νά πτυ ξη

13. ΚΛΙ ΜΑ ΚΑ

14. Μ.Κ.Ο. ΑΛ ΛΗ ΛΕΓ ΓΥ Η ΤΗΣ ΕΚ ΚΛΗ ΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛ ΛΑ ΔΟΣ

Α πό τον πα ρα πά νω πί να κα θα ξε χω ρί σου με ως κατ’ ε ξο χήν ορ γα νώ σεις με μα κρά 
δρα στη ριό τη τα στην α να πτυ ξια κή βο ήθεια, χω ρίς να υ πο λεί πε ται το ση μα ντι κό έρ γο 
των υ πο λοί πων: την ‘’Ευ ρωπα ϊ κή Προ ο πτι κή’’, την ΚΕΣ ΣΑ ‘’Δή μη τρα’’, την ‘’ΚΛΙ ΜΑ ΚΑ’’ 
και την ‘’ΑΛ ΛΗ ΛΕΓ ΓΥ Η’’ της Εκ κλη σί ας της Ελ λά δος.

Οι ΜΚΟ στην Αν θρω πι στι κή Βο ή θεια

Η ση μα σί α της αν θρω πι στι κής βο ή θειας εί ναι γνω στή α πό την ε πο χή της ί δρυσης 
του Ε ρυ θρού Σταυ ρού. 

Ε κτι μά ται ό τι στο μέλ λον η πα ρου σί α της αν θρω πι στι κής βο ή θειας στο 
διεθνή ο ρί ζο ντα θα βαί νει αυ ξα νό με νη. Πιο συ γκε κρι μέ να, σύμ φω να με τη Διε-
θνή Ο μο σπον δί α του Ε ρυ θρού Σταυ ρού, ο μέ σος α ριθ μός των πλη γέ ντων α πό 
κα ταστρο φές (φυ σι κές και μη ) έ χει αυ ξη θεί α πό το μέ σο ό ρο των 50.000.000 
στις αρ χές της δε κα ε τί ας του 1970, σε 125.000.000 στις αρ χές του 1980, και σε 
250.000.000 στις αρ χές του 1990, ε νώ το 1991 έ φθα σε στα 320.000.000 ά το μα. 
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Πα ρο μοί ως, ο α ριθ μός των προ σφύ γων έ χει υ περ δι πλα σια σθεί φθά νο ντας τα 
17,5 ε κα τομ μύ ρια το 1992, με τους ε σω τε ρι κούς πρό σφυ γες να φτά νουν τα 24 
ε κα τομ μύ ρια σε 31 χώ ρες.

Οι γνω στό τε ρες ελ λη νι κές ΜΚΟ με ταξύ άλ λων στην αν θρω πι στι κή βο ή θεια φαί-
νο νται στην α κό λου θη κα τά στα ση:

1. ACT UP

2. ACTION AID ΕΛ ΛΑΣ

3.
AIDS ΠΡΟ ΣΤΑ ΣΙΑ - ΣΥΛ ΛΟ ΓΟΣ ΣΥ ΜΠΑ ΡΑ ΣΤΑ ΣΗΣ ΦΟ ΡΕ ΩΝ & Α ΣΘΕ ΝΩΝ

ΜΕ AIDS

4. ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΕΣ Ε ΝΑ ΝΤΙΟΝ ΠΑΙ ΔΙ ΚΟΥ ΤΡΑΥ ΜΑ ΤΟΣ

5. ΓΙΑ ΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟ ΣΜΟΥ

6. ΓΙΑ ΤΡΟΙ ΧΩ ΡΙΣ ΣΥ ΝΟ ΡΑ

7. ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟ ΚΕ ΝΤΡΟ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΗΣ ΚΟΙ ΝΩ ΝΙ ΚΗΣ Α ΝΤΙ ΛΗ ΨΗΣ

8. Ε ΤΑΙ ΡΕΙΑ ΨΥ ΧΟ ΚΟΙ ΝΩ ΝΙ ΚΗΣ Υ ΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙ ΔΙΟΥ & ΤΟΥ Ε ΦΗ ΒΟΥ

9. ΙΝ ΣΤΙ ΤΟΥ ΤΟ Ε ΡΕΥ ΝΑΣ ΚΑΙ ΘΕ ΡΑ ΠΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥ ΜΠΕ ΡΙ ΦΟ ΡΑΣ (ΙΕΘ Σ)

10. ΚΛΙ ΜΑ ΚΑ

11. FAIR-TRADE-HELLAS

12. SERVICE CIVIL INTERNATIONAL - ΚΙ ΝΗ ΣΗ Ε ΘΕ ΛΟ ΝΤΩΝ S.C.I

13. ΑΡ ΣΙΣ, Κοι νω νι κή Ορ γά νω ση Υ πο στή ρι ξης Νέ ων

14. ΒΟ Η ΘΕΙΑ & Υ ΠΟ ΣΤΗ ΡΙ ΞΗ ΠΑΙ ΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙ ΔΙ ΚΕΣ Α ΝΑ ΓΚΕΣ

15. Δί κτυο Έ γκαι ρης Πα ρέμ βα σης ΠΛΕΥ ΣΗ

16. ΣΩ ΣΤΕ ΤΑ ΠΑΙ ΔΙΑ - SAVE THE CHILDREN

17. Μ.Κ.Ο. ΑΛ ΛΗ ΛΕΓ ΓΥ Η ΤΗΣ ΕΚ ΚΛΗ ΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛ ΛΑ ΔΟΣ

Θα ξε χω ρί σου με α πό ό λες τις πα ρα πά νω ε θε-
λο ντι κές ορ γα νώ σεις τη πιο γνωστή σε ό λους μας, 
τους «Για τρούς Χω ρίς Σύ νο ρα» (ΓΧΣ) ή MEDICINES 
SANS FRONTIERΕS (MSF), οι ο ποί οι έ χουν διε θνή 
πα ρου σί α πά νω α πό 30 χρό νια (ο ελ λη νι κός σύν-
δε σμος ι δρύ θη κε το 1990). Μέ χρι σή με ρα συμ-
με τεί χαν στην ελ λη νι κή ΜΚΟ ΓΧΣ πά νω α πό 450 
Έλ λη νες ε θε λο ντές σε προ γράμ μα τα σε 50 χώ ρες 
στον κό σμο, προ σφέ ρο ντας βο ή θεια, α να κού φι ση 
και ελπί δα στους πλη θυ σμούς που τα εί χαν α νά γκη. 
Ελ λη νι κά προ γράμ μα τα υ πάρ χουν σή με ρα στην 
Αρ με νί α, το Μα λά ου ι, τη Ζά μπια, την Αι θιο πί α, την 
Πα λαι στί νη, τη Σερ βί α και φυ σι κά στην πρό σφα τη 
κα τα στρο φή στην Ιν δο νη σί α, ε νώ έ χουν ο λο κλη ρω-
θεί προ γράμ μα τα στη Γε ωρ γί α, τη Ρω σί α, τη Μο ζαμ-
βί κη, την Ιν δί α, το Αφ γα νι στάν και την Τουρ κί α. 
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Οι ΜΚΟ στην Προ στα σί α του Πε ρι βάλ λο ντος

Α πό την έ ρευ να πά νω στις ΜΚΟ που δρα στη ριο ποιού νται στην προ ά σπι ση του πε-
ρι βάλ λο ντος, δια πι στώ σα με ό τι θα μπο ρού σαν να δια κρι θούν σε τρεις κα τη γο ρί ες:

 Στις ΜΚΟ με βα σι κό στό χο την ά σκη ση πί ε σης ε νά ντια σε ε κείνους που μο-
λύ νουν το πε ρι βάλ λον.

 Στις ΜΚΟ που δρα στη ριο ποιού νται στη δια τή ρη ση και δια φύ λα ξη του ε να-
πο μεί να ντος φυ σι κού πλού του και

 Στις ΜΚΟ που προ τεί νουν α ναπτυ ξια κές δρα στη ριό τη τες σε υ πο βαθ μι σμέ νες 
πε ριο χές, με πρω ταρ χι κό γνώ μο να το σε βα σμό του πε ρι βάλ λο ντος.

 ΜΚΟ στην ά σκη ση πί ε σης για την προστα σί α του Πε ρι βάλ λο ντος:
Έ χουν ως βα σι κό στό χο να ε πι ση μά νουν τις πα ρά νο μες ε νέρ γειες διά φο ρων φο-

ρέ ων κρα τι κών - ι διω τι κών, που στα πλαί σια ί διων συμ φε ρό ντων κι νού νται σε βά ρος 
του πε ρι βάλ λο ντος ή της υ γεί ας των πο λι τών.

Ση μα ντι κό τε ρη α ντιπρό σω πος στο χώ ρο αυ τό εί ναι η GREENPEACE και ο φεί λου-
με να αφιε ρώ σου με λί γα στοι χεί α για τη δρά ση της:

Η διε θνής GREENPEACE ι δρύ θη κε το 1972 στον Κα να δά και α πο τε λεί την πιο ρι ζο-
σπα στι κή οι κο λο γι κή Ορ γά νω ση, με 42 γρα φεί α σε ό λο τον κό σμο και 3.000.000 υ πο-
στη ρι κτές. Σή με ρα έ χει έ δρα την Ολ λαν δί α και οι βα σι κές αρ χές της στη ρί ζο νται:

 Στη μη χρή ση βί ας.
 Στη μη α νά μει ξη με τα πο λι τι κά κόμ μα τα.
 Στην α πο τε λε σμα τι κό τη τα.
 Στη χρη μα το δό τη ση μό νο α πό τα μέ λη της.
Στην Ελ λά δα, το αρμό διο γρα φεί ο ι δρύ θη κε το 1991 και α ριθ μεί 15.000 υ πο στη-

ρι κτές στη συν δρο μή των ο ποί ων στη ρί ζε ται α πο κλει στι κά. Λει τουρ γεί με τη μορ φή 
του Σω μα τεί ου και έ χει 34 μέ λη-ε κλέ κτο ρες, προ σω πι κό τη τες που εκ προ σω πούν 
δια φο ρε τι κούς το μείς της κοι νω νί ας και εγ γυώ νται την α νε ξαρ τη σί α, τη διε θνή κα-
τεύ θυν ση, τη σω στή δια χεί ρι ση και την τή ρη ση των αρ χών της Ορ γά νω σης.

 ΜΚΟ με στό χο τη δια τή ρη ση του Πε ρι βάλ λο ντος:
Οι κύ ριες πρα κτι κές ε δώ εί ναι να ευαι σθη το ποι η θούν οι κοι νω νι κές ο μά δες για τη δια-

τή ρη ση της βιο ποι κι λό τη τας και την α να χαί τι ση της υ ποβάθ μι σης του πε ρι βάλ λο ντος.
Α ντι προ σω πευ τι κή ορ γά νω ση εί ναι το Πα γκό σμιο Τα μεί ο για τη Φύ ση, 

του γνω στού World Wide Fund for Nature ή WWF, με πα ρου σί α 
α πό τα τέ λη της δε κα ε τί ας του ’60.

Η WWF Ελ λάς δρα στη ριο ποιεί ται α πό τις αρ-



Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. Δράσεις και Σκοπιμότητες

Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η  Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η 105

χές του ’70 με πε ρισ σό τε ρα α πό 60 προ γράμ μα τα στους ε ξής το μείς:
α. Δά ση, β. Υ γρο βιό το ποι, γ. Θά λασ σα - Α κτές, δ. Α πει λού με να Εί δη, ε. Κα τάρ τι ση 

και πε ρι βαλ λο ντο λο γι κή εκπαί δευ ση.
Τα συ νο λι κά έ ξο δα της Ορ γά νω σης ξε περνούν τα 2.000.000 € ε τη σί ως, ε νώ α πα-

σχο λή θη καν κα τά τα τε λευ ταί α έ τη πά νω α πό 40 άτο μα σε μό νι μη βά ση.
 ΜΚΟ στην Α να πτυ ξια κή βο ή θεια με γνώμο να το Πε ρι βάλ λον:
Στην πε ρί πτω ση αυ τή προσ διο ρί ζου με τις α να πτυ ξια κές ΜΚΟ των ο ποίων το έρ γο 

έ χει ως προ τε ραιό τη τα το ί διο το πε ρι βάλ λον ως βά ση για την παρα πέ ρα οι κο νο μι κή 
και ποιο τι κή α νά πτυ ξη του τό που.

Πα ρα θέ του με πα ρα κά τω εν δει κτι κά κά ποιες α να πτυ ξια κές ΜΚΟ με στό χο το 
πε ρι βάλ λον2:

 ‘’Ευ ρω πα ϊ κή Προ ο πτι κή’’ (το πο θέ τη ση η λε κτρι κού υ ποσταθ μού υ δρο δό τη-
σης για κά λυ ψη πη γα διών πό σι μου νε ρού).

 ‘’ΚΕΠ ΚΑΠ’’ (κα τα σκευ ή κυ ψε λών με μη χα νι σμό δια τή ρησης της θερ μο κρα σί-
ας δια βί ω σης με λισ σών).

 ‘’ΑΡ ΚΤΟΥ ΡΟΣ’’ (ε νη μέ ρω ση στην ή πια α νά πτυ ξη ο ρει νών πε ριο χών στη Ρο-
δό πη Βουλ γα ρί ας).

 ‘’Κοι νω νι κή Αλ λη λεγ γύ η’’ (α γρο τι κή α νά πτυ ξη υ πο βαθ μι σμέ νων πε ριο χών 
της Βουλ γα ρί ας).

Οι ΜΚΟ στην Υ πε ρά σπι ση των Δι καιω μά των του Αν θρώ που

Στον το μέ α αυ τό οι ΜΚΟ α να λαμ βά νουν να φέ ρουν στο φως κά θε σκο τει νή πε-
ρί πτω ση που κατ’ ε λά χι στον τα πει νώ νει την αν θρώ πι νη α ξιο πρέ πεια. Εκ παι δεύ ουν 
και ε νη με ρώ νουν τις ευ ρύ τε ρες μά ζες για τη θέ σπι ση, δια φύ λα ξη, προ ά σπι ση και 
υ πο στή ρι ξη των δι καιω μά των του αν θρώ που.

Δια κρί νου με τρεις κα τη γο ρί ες ΜΚΟ:
 Τις ορ γα νώ σεις που ε πι ση μαί νουν πε ρι πτώ σεις κα τα πά τη σης των δι καιωμά των, 

κι νη το ποιώ ντας την κοι νή γνώ μη να προ βεί α πό μα κριά στη χρή ση κά θε εί δους έν-
νο μης δια μαρ τυ ρί ας (Διε θνής Α μνη στί α).

 Τις ορ γα νώ σεις που δρα στη ριο ποιού νται μέ σα στις πε ριο χές ό που η κα ταπά τη ση 
των δι καιω μά των εί ναι κα θη με ρι νή πρα κτι κή των φο ρέ ων που α σκούν την ο ποια δή πο-
τε ε ξου σί α, κρα τι κή, α στυ νο μι κή, δι κα στι κή, θρη σκευ τι κή, οικο γε νεια κή, κ.λ.π.

 Τις ορ γα νώ σεις που έ χουν στό χο να ε νη με ρώ σουν κοι νω νι κές ο μά δες για τη 
δια τή ρη ση και υ πε ρά σπι ση των δι καιω μά των τους, μέ σα α πό την εκ παί δευση ε νός 
πο λι τι σμέ νου τρό που ζω ής.

’’Η Διε θνής Α μνη στί α’’ α νή κει στην πρώ τη κα τη γο ρί α και α πο στο λή της εί ναι η πρό-
λη ψη και ο τερ μα τι σμός των σο βα ρών πα ρα βιά σε ων των δι καιω μά των στη σω μα τι κή και 
δια νο η τι κή α κε ραιό τη τα. Η Ορ γά νω ση χρη μα το δο τεί ται κα τά κύ ριο λό γο α πό τα μέ λη 
της και α πό δω ρε ές υ πο στη ρι κτών της. Σή με ρα, η Διε θνής Α μνη στί α εί ναι έ να πα γκό σμιο 
κί νη μα με πε ρισ σό τε ρα α πό 1.000.000 μέ λη και υ πο στη ρι κτές σε πά νω α πό 140 χώ ρες 

2 Ε φη με ρί δα ‘’Ο Κό σμος του Ε πεν δυ τή’’ 13 Μαρ τί ου 2005.
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και πε ριοχές, με πε ρισ σό τε ρες α πό 7.500 ο μά δες σε 90 πε ρί που χώ ρες και πε ριο χές σε 
ό λον τον κό σμο. Η Διε θνής Α μνη στί α ξε κί νη σε το 1961 και στη ρί ζε ται σε με γά λο βαθ μό 
στη μα ζι κή α πο στο λή ε πι στο λών–εκ κλή σε ων προς τις κυ βερ νή σεις που παρα βιά ζουν τα 
αν θρώ πι να δι καιώ μα τα. Εκ δί δει κά θε χρό νο δε κά δες εκ θέ σεις και ε κα το ντά δες δελ τί α 
Τύ που, ορ γα νώ νει εκ δη λώ σεις δια μαρ τυ ρί ας και η φωνή της α κού γε ται σε κά θε κρί ση 
των αν θρω πίνων δι καιω μά των.

Στη δεύ τε ρη κα τη γο ρί α α νή κουν οι ορ γα νώ σεις που συν δρά μουν α πό κο ντά με 
αν θρω πι στι κή, ια τρι κή αλ λά και νο μι κή βο ή θεια, σε κοι νω νικές ο μά δες που έ τυ χαν 
να ε ξα να γκα στούν σε βί αια με τα κί νη ση ή ξε ρι ζω μό από τις ε στί ες τους (πρό σφυ γες) 
ή να υ πο στούν οιασ δή πο τε μορ φής α πο κλει σμό (κοι νω νι κό, η θι κό, πο λι τι κό, κ.λ.π.) 
λό γω φύ λου, η λι κί ας, θρη σκεί ας ή πο λι τι κών πε ποι θή σε ων.

Θα πα ρα θέ σου με ενδει κτι κά, ο ρι σμέ νες ΜΚΟ για πλη ρέ στε ρη κα τα νό η ση των 
δρά σε ών τους:

 ‘’Ελ λη νική Έ νω ση για τα Δι καιώ μα τα του Αν θρώ που’’ (Με τα να στεύ σεις και 
κοι νω νι κά δι καιώ μα τα στη με γά λη Ευ ρώ πη και Με σό γειο).

 ‘’Πε ρι φε ρεια κό Κέ ντρο Δι κτύ ου Αν θρώ πι νης Α σφά λειας’’ (Αν θρώ πι να Δι καιώ-
μα τα και εκ δη μο κρα τι σμός των Πο λι τών στη Μ. Α να τολή και τη Ν.Α. Ευ ρώ πη).

 ‘’ΕΚ ΚΥΘ ΚΑ, Δί κτυο Γυ ναι κών Ευ ρώ πης και ΚΕ ΔΕ’’ (συ νερ γα σί α τριών ΜΚΟ, 
κα τά της σω μα τε μπο ρί ας γυ ναι κών και νέ ων με τί τλο «Τό ξο»).

 ‘’ΑΡ ΣΙΣ’’ «Κα τά της πα ρά νο μης δια κί νη σης και ε μπο ρίας παι διών αλ βα νι κής 
κα τα γω γής».

Πα ρα κά τω στα χυο λο γού με έ να σύ νο λο ΜΚΟ που α νή κει στην τρί τη κατη γο ρί α, 
με δρά ση το δι καί ω μα στον πο λι τι σμό και στην ποιο τι κή α ναβάθ μι ση: 

 ‘’Ιν στι τού το Διε θνών Σχέσε ων’’ (διορ γά νω σης συ νε δρί ου με θέ μα «Ο ρό λος 
της κοι νω νί ας των πο λι τών στην α να πτυ ξια κή πο λι τι κή»).

 ‘’Πα νε πι στή μιο Α θη νών’’ (ε πι μόρ φω ση στε λε χών και ε παγ γελ μα τιών του ρι-
σμού).

 ‘’Δί κτυο για τη Δη μο κρα τί α στη Ν.Α. Ευ ρώ πη’’ (α νέ γερ ση κέ ντρου πο λι τι-
σμού στην Κο ρυ τσά «Α ρι στο τέ λης»).

 ‘’Δια βαλ κα νι κή Συ νερ γα σί α’’ (Κα τα σκευ ή σχο λεί ου στο δή μο Van Idejes και 
Α νοι κο δό μη ση βι βλιο θή κης στη Madveja - Kossovo). 

 ‘’Ε ΕΣ’’ (Κοι νω νι κής και εκ παι δευ τι κής ε πα νέ ντα ξης ευά λω των ορ φα νών παι-
διών).

 ‘’ΚΕΣ Δ’’ (Θε σμι κή υ πο στή ρι ξη χω ρών Ν.Α. Ευ ρώ πης).
 ‘’Έ νω ση για τη Δη μο κρα τί α στα Βαλ κά νια’’ (Σε μι νά ριο για τη συμ φι λί ω ση 

στη Ν.Α. Ευ ρώ πη).
 ‘’Πο λί τες σε Δρά ση’’ (ιν στι τού το ε πι μόρ φω σης βου λευ τών α πό χώ ρες της 

Ν.Α. Ευ ρώ πης).
 ‘’Ι ΣΤΑ ΜΕ’’ (α να διάρ θρω ση της Βου λής Γε ωρ γί ας).
 ’’Πα νελ λή νια Έ νω ση Νέ ων & Α σκού με νων Δι κη γό ρων’’ (Ε πιμόρ φω ση και 

πα ρο χή τε χνο γνω σί ας με νέ ους νο μι κούς της Γε ωρ γί ας σε θέ ματα α ντε γκλη μα τι κής 
συ μπε ρι φο ράς και σω φρο νι στι κής πο λι τι κής ‘’Μή δεια’’).
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 ‘’ΕΚ ΚΥΘ ΚΑ’’ (Ε νί σχυ ση των ε νερ γών πο λι τών της Γε ωρ γί ας).
 ‘’Ελ λη νι κός Σύν δε σμος για Διε θνή Α νά πτυ ξη’’ (Κοι νωνι κή 

ε πα νέ ντα ξη γυ ναι κών στην Ιορ δα νί α).
 ‘’Κέ ντρο Ευ ρω πα ϊ κού Συ νταγ μα τι κού Δι καί ου’’ (Ορ γάνω-

ση των διοι κη τι κών θε σμών στη Συ ρί α).
 ‘’Action aid Hellas’’ στο πρό γραμ μα «Ε νί σχυ ση της στα θε-

ρό τητας και της Ει ρή νης με εκ παι δευ τι κές δο μές στη Λι βε ρί α».
 ‘’Ευ ρω πα ϊ κό Κέ ντρο Δη μο σί ου Δι καί ου’’ στα προ γράμμα τα:
 «Υ πο στή ρι ξη γυ ναι κών στο Αφ γα νι στάν».
 «Νο μι κή με ταρ ρύθ μι ση στο Αφ γα νι στάν».
 ‘’Οι κου με νι κή Δελ φι κή Έ νω ση’’ στο πρό γραμ μα «Εκ παιδεύ ο-

ντας για την ει ρή νη και την α νά πτυ ξη ‘’Ο άν θρω πος για τον άν θρω πο 
στη δια δι κα σί α της Ει ρή νης’’».

Ό λα τα πα ρα πά νω προ γράμ μα τα χρη μα το δο τή θη καν α πό 
το ΥΠ.ΕΞ. στη πε ρί ο δο 2003-2004.

ΣΥ ΝΙ ΣΤΩ ΣΕΣ ΚΑΙ ΠΛΑΙ ΣΙΟ Α ΝΑ ΔΕΙ ΞΗΣ ΤΩΝ

ΜΚΟ

Ο Ε θε λο ντι σμός

Σε μί α πρώ τη προ σέγ γι ση θα μπο ρού σα με να ο ρί σου με ως 
‘’ε θε λο ντι σμό’’ τη δρα στη ριό τη τα ε κεί νη που α να πτύσ σε ται 
κα τά τρό πο προσω πι κό, αυ θόρ μη το, ε λεύ θε ρο, χω ρίς σκο πό 
α το μι κού κέρ δους, α πό με μο νω μένους πο λί τες, α το μι κά ή δια 
μέ σου των ορ γα νώ σε ων των ο ποί ων α πο τε λούν μέλη, προς το 
συμ φέ ρον της ο μά δας στην ο ποί α α νή κουν ή τρί των προ σώ πων 
ή της το πι κής κρα τι κής ή διε θνούς κοι νό τη τας, α πο κλει στι κά για 
σκο πούς αλ λη λεγγύ ης (αλ τρου ι στι κούς). Δεν εί ναι τυ χαί ο ό τι οι 
πε ρισ σό τε ρες ΜΚΟ ε νερ γοποιού νται στους το μείς του πε ρι βάλ-
λο ντος, του πο λι τι σμού, της υ γεί ας, της πρό νοιας, της εκ παί δευ-
σης και των κοι νω νι κών δι καιω μά των, τα ο ποί α φαί νονται να 
α πει λού νται υ πό το κα θε στώς της πα γκο σμιο ποί η σης.

Ο ε θε λο ντι σμός εί ναι η θι κή α ξί α, την ο ποί α ο φεί λου με να καλ-
λιερ γή σου με και να με τα βι βά σου με κυ ρί ως στους νέ ους αν θρώ-
πους. Εί ναι εν ο λί γοις τρόπος ζω ής. Γι’ αυ τό το λό γο πρέ πει να 
γί νει κτή μα κά θε νέ ου αν θρώ που.

Η Κοι νω νί α των Πολι τών

Αν το ε θε λο ντι κό κί νη μα α πο τε λεί το κύτ τα ρο των Μη Κυ βερ-
νη τι κών Ορ γα νώσε ων, τό τε η Κοι νω νί α των Πο λι τών α πο τε λεί το 
σώ μα ε νός πο λυ κυτ τα ρι κού οργα νι σμού που ορ θώ νε ται α πό το 
σύ νο λο των ΜΚΟ.

Πριν προ χω ρή σου με στην α πο σα φή νι ση αυ τών των σχέ σε ων και 
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εν νοιών ας δανει στού με έ να α πό σπα σμα α πό το έρ γο του Νί κου Γιαν-
νή3 στο τι εί ναι κοι νω νί α των πο λι τών:

«Η κοι νω νί α των πο λι τών εί ναι έ να σύ νο λο ποι κί λων Μη Κυ-

βερνη τι κών Θε σμών αρ κε τά ι σχυ ρών ώ στε να α ντι σταθ μί ζουν το 

κρά τος και που ε νώ δεν το ε μπο δί ζουν να εκ πλη ρώ σει το ρό λο 

του ως εγ γυ η τή της ει ρή νης και διαι τη τή με τα ξύ με γά λων συμ φε-

ρό ντων, μπο ρούν ω στό σο να το ε μπο δί σουν να κυ ριαρ χή σει και 

να εκ μη δε νί σει το υ πό λοι πο της κοι νω νί ας».
Δια κρί νου με λοι πόν ό τι κύ ριος πα ράγο ντας για την α νά πτυ ξη 

της κοι νω νί ας των πο λι τών α πο τε λεί το Κρά τος. Και τού το διό τι:
 Α δυ να τεί να α ντα πο κρι θεί ι δί ως σε θέ μα τα κοι νω νι κού α πο-

κλει σμού.
 Δεν ε παρ κεί για την προ στα σί α του πε ρι βάλ λο ντος και την 

προ στα σί α του πο λί τη σε φυ σι κές κα τα στρο φές.
Η κοι νω νί α των πο λι τών εμ φα νί ζε ται ως ι σό τι μος πυ λώ νας στη 

λει τουρ γί α της Δη μο κρα τί ας. Σε μί α θε με λιω μέ νη α ντι προ σω πευ τι-
κή δη μο κρα τί α οι πο λίτες ε ξου σιο δο τούν τις κυ βερ νή σεις στη βά ση 
ε νός προ γράμ μα τος, συ νή θως ελά χι στα γνω στού, για το ο ποί ο ε άν 
υ πάρ ξουν πα ρεκ κλί σεις, δεν υ πάρ χει δυνα τό τη τα κυ ρώ σε ων στη 
διάρ κεια της τε τρα ε τί ας.

Η διά κρι ση με τα ξύ κρά τους και κοι νω νίας των πο λι τών δεν κα-
ταρ γεί ται αλ λά με τα σχη μα τί ζε ται, κα θό σον προ βάλ λει μί α νέ α πο λι-
τι κή πρά ξη με την ευ ρεί α έν νοια του ό ρου, την πο λι τι κή πρά ξη του 
ε θε λο ντι σμού, μί α δια δι κα σί α δη λα δή στην ο ποί α οι ί διοι οι πο λί τες 
ανα λαμ βά νουν δρά ση, ε πι λύ ουν τα κοι νά τους προ βλή μα τα, αλ λη-
λο βο η θού νται, α να κα λύ πτουν και δυ να μώ νουν νέ ους κοι νω νι κούς 
και πο λι τι κούς δε σμούς.

Η κοι νω νί α των πο λι τών, αυ τή κα θαυ τή, α πο τε λεί μί α αυ θύ-
παρ κτη υ πό στα ση, ε νώ το κρά τος εί ναι ερ γα λεί ο της κοι νωνί ας 
των πο λι τών.

ΟΙ ΜΚΟ ΩΣ ΠΑ ΡΑ ΓΟ ΝΤΑΣ ΔΙΕ ΘΝΟΥΣ ΔΙ ΠΛΩ ΜΑ ΤΙΑΣ

Διε θνές Πε ρι βάλ λον και Α να γκαιό τη τες

Οι με ταλ λά ξεις κα θε στώ των με τά την πτώ ση του τοί χους στο 
Βε ρο λί νο και η ά νο δος του πλου ρα λι σμού στους το μείς της οι κο-
νο μί ας, της πο λι τι κής, του πο λι τι σμού και του τρό που δια βί ω σης, 
έχουν με τα βά λει τις προ τε ραιό τη τες και ε πη ρε ά ζουν τις διε θνείς 
συ γκυ ρί ες σε ό λα τα πλά τη και μή κη της Γης.

Μέ σα λοι πόν στο πε ρι βάλ λον της πα γκο σμιο ποί η σης βρή καν 

3 Νί κος Γιαν νής, Δι δά κτωρ Πο λι τι κής Ε πι στή μης ‘’Ε πί ση μη Πο λι τι κή’’ στο έρ γο 
«Κοινω νί α Πο λι τών και Νε ο λαί α» 2000, σελ 19.
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έ δα φος οι με γάλες Μη κυ βερ νη τι κές Ορ γα νώ σεις. Σ’ έ να α πό τα πιο δι σε πί λυ τα θέ-
μα τα α ναδει κνύ ε ται η α νά γκη πα ρο χής βο ή θειας στον ε ξα θλιω μέ νο νό το. Στις αρ χές 
του 2005, ο Γενικός Γραμματέας του Ο.Η.Ε., Κό φι Αν νάν, διε μή νυ σε: «Η ε θε λο ντική 

προ σφο ρά α πό τις α νε πτυγ μέ νες χώ ρες μπο ρεί να βο η θή σει στο να ε πι τευ χθεί ο 

στό χος της μεί ω σης της α κραί ας έν δειας πα γκοσμί ως μέ χρι το 2015, κα θώς ε πί σης 
και στη βελ τί ω ση της θέ σης των γυ ναι κών και την προ στα σί α του πε ρι βάλ λο ντος».

Στο πλαί σιο λοι πόν του στρα τη γι κού προ γραμ μα τι σμού μεί ω σης της φτώ χιας 
(Poverty Reduction Strategy Planning - P.R.S.P.) που α κο λου θεί ται α πό τον Ο.Η.Ε. και 

την Ε.Ε., η συμ με το χή των α να πτυ ξια κών ΜΚΟ στο πλαί σιο μί ας ε ταιρι κής σχέ σης 
εί ναι ι διαί τε ρα ση μα ντι κή.

Ε ξάλ λου στο πλαίσιο της πα γκο σμιο ποί η σης των οι κο νο μιών ε πι βε βαιώ νε ται 
συ νε χώς η α νάπτυ ξη του τρί πτυ χου: Δη μό σιος το μέ ας, Ι διω τι κή πρω το βου λί α και 
Δρά σεις των ΜΚΟ. Σή με ρα σχε δόν το έ να τέ ταρ το της διε θνούς βο ή θειας σε ό λους 
τους τομείς διο χε τεύ ε ται μέ σω ΜΚΟ και άλ λων συ να φών α να πτυ ξια κών φο ρέ ων.

Βλέ που με λοι πόν ό τι οι κυ βερ νή σεις α ξιο λό γη σαν τις πρα κτι κές της προ σφε ρό-
με νης βο ή θειας α πό τις ΜΚΟ και βρή καν έ να έ τοι μο δι πλω μα τι κό μέ σο ε φαρ μο γής 
της δι κής τους ε ξω τε ρι κής πο λι τι κής. Οι δρά σεις της ε πεί γου σας αν θρω πι στι κής και 
α να πτυ ξια κής συ νερ γα σί ας, στο πλαί σιο της δι πλω μα τί ας της κοινω νί ας των πο-

λι τών (civil society diplomacy), έ χουν ε ξε λι χθεί πέ ρα α πό τα πα ρα δο σιακά πλαί σια, 
σε α να πτυ ξια κή δι πλω μα τί α, (developmental diplomacy) που α πο τε λεί μα ζί με 
την κλα σι κή δι πλω μα τί α, την οι κο νο μι κή και την εμπο ρι κή, βα σι κή συ νι στώ σα 
της ε ξω τε ρι κής πο λι τι κής κά θε σύγ χρονου κρά τους. Πα ράλ λη λα, α πό τις αρ χές της 
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δε κα ε τί ας του ’90, έ χει α πο δει χθεί ό τι η κα λή α να πτυ ξια κή 
συ νερ γα σί α σε μί α ε μπό λε μη χώ ρα μπο ρεί να α πο τρέ ψει συ-
γκρού σεις (conflict prevention) στο πλαί σιο της προ λη πτι κής 

δι πλω μα τί ας (preventive diplomacy).
Η ση μα ντι κό τη τα ό λου αυ τού του πλαι σί ου οι κο νο μι κής 

αλ λη λεγ γύ ης για την αν θρω πό τη τα έ θε σε την α να γκαιό τη τα 
στα έ θνη να συ στή σουν τη Διε θνή Α να πτυ ξια κή Βο ή θεια 

(Development Assistant Committee) (DAC). Βα σι κή υ πο χρέ-
ω ση των χω ρών - δω ρη τών εί ναι να προ σφέ ρουν το 0,2% του 
Α ΕΠ στην α να πτυ ξια κή βο ή θεια. Κα τά βά ση, χρη μα το δο τού νται 
α να πτυ ξια κά προ γράμμα τα, τα πε ρισ σό τε ρα εκ των ο ποί ων 
υ λο ποιού νται μέ σω των ΜΚΟ.

H Ελ λά δα ει σήλ θε ως πλή ρες μέ λος της Διε θνούς Α ναπτυ ξια-
κής Βο ή θειας (DAC) το Δε κέμ βριο του 1999, αλ λά ο στό χος του 
0,2% του Α ΕΠ σε χο ρη γού με νη βο ή θεια προς τις α να πτυσ σό με-
νες χώ ρες ε πι τεύ χθη κε μό λις το 2001. Οι προ σπά θειες έ ντα ξης 
ξε κί νη σαν α πό το 1996, αλ λά στα στε νά πλαί σια σύ γκλι σης του 
Μά α στριχ. Ο στό χος δεν ή ταν εύ κο λη υ πό θε ση. Η χώ ρα μας ε πι-
διώ κο ντας να α πο κα τα στή σει λει τουρ γι κή ε πα φή με τη διε θνή 
α να πτυ ξια κή πραγ μα τι κό τη τα, με βά ση το Ν. 2731/99 και το 
Π.Δ. 224/2000 συ στή νει την Υ πη ρε σί α Διε θνούς Α να πτυ ξια κής 

Συ νερ γα σί ας (Υ ΔΑΣ) - Hellenic aid- ως ε ξει δι κευ μέ νο φο ρέ α 
του ΥΠ.ΕΞ. αρ μό διο για την ε πο πτεί α προ γραμ μά των που υ λο-
ποιού νται α πό Μη Κυ βερ νη τι κές Ορ γα νώ σεις.

Το Σε πτέμ βριο του 2005, με ε ντο λή του Πρω θυ πουρ γού Κων στα ντί νου Κα ρα-
μαν λή, στο πλαί σιο συμ μόρ φω σης με τις ε πι τα γές του Ο.Η.Ε. συ στή νε ται ο κρα τι κός 
οργα νι σμός ‘’΄Ερ γο Πο λι τών’’ με σκο πό το συ ντο νι σμό των δρά σε ων των ελ λη νι κών 
ε θε λο ντι κών ορ γα νώ σε ων και την προ ώ θη ση της συνερ γα σί ας με άλ λους φο ρείς 
της κοι νω νί ας των πο λι τών4.

Η Νορ βη γί α, έ νας α πό τους ση μα ντι κό τε ρους διε θνείς δω ρη τές και μέ λος της 
DAC διο χε τεύ ει το έ να τέ ταρ το πε ρί που των πό ρων του ε τή σιου προ ϋ πο λογι σμού 
της για τη διε θνή α να πτυ ξια κή συ νερ γα σί α σε προ γράμ μα τα ΜΚΟ.

Το Υ πουρ γεί ο Ε ξωτε ρι κών της Δα νί ας πα ρου σί α σε μί α α ξιο λό γη ση ε πά νω σε 
τέσ σε ρεις κύ ριους το μείς δυ να μι σμού κα θώς και πέ ντε κύ ριους το μείς α δυ να μί ας 
για τις ΜΚΟ που υ λο ποιούν α να πτυ ξια κά προ γράμ μα τα.

Το μείς δυ να μι σμού των ΜΚΟ:

 Κύ ριο έρ γο η κα τα πο λέ μη ση της φτώ χιας.
 Δια τή ρη ση στε νών σχέ σε ων με ε ντό πιους συ νερ γά τες.
 Ε πι δί ω ξη να δια σφα λι σθεί η συ νέ χεια των δρα στη ριο τή των τους.
 Α ντα πό κρι ση στις βα σι κές α νά γκες των φτω χών.

4 Ε φη με ρίδα ‘’ΘΕ ΜΑ’’18/06/2006.
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Το μείς α δυ να μί ας των ΜΚΟ:

 Έ χουν έλ λει ψη σύν δε σης ά με σων και μελ λο ντι κών στό-
χων.

 Φέ ρο νται πε ρισ σό τε ρο ως υ λο ποιού ντες πα ρά ως σχε-
διά ζο ντες.

 Ε πι κε ντρώ νο νται κυ ρί ως στην πα ρο χή των υ πη ρε σιών.
 Δια θέ τουν α νε παρ κή γνώ ση του κοι νω νι κού - οι κο νο μι-

κού πλαι σί ου.

Ε πι σή μαν ση του Δυ να μι κού Πε δί ου

Κα νείς δεν αμ φι σβη τεί σή με ρα την τε ρά στια γε ω πο λι τι κή 
ση μα σί α που έ χουν οι α να πτυσ σό με νες και οι υ πό οι κο νο-
μι κή-πο λι τι κή με τά βα ση χώ ρες. Στα μά τια των κο ρε σμέ νων 
α νε πτυγ μέ νων χω ρών οι χώ ρες αυ τές φα ντά ζουν μελ λοντι κά 
ως ο πα ρά δει σος της προ σφο ράς και της ζή τη σης.

Το πρό βλη μα, ό μως, που τί θε ται, εί ναι ό τι οι κοι νω νί ες 
των χω ρών αυτών εί τε ου δε μί α σχέ ση έ χουν με συ γκε κρι μέ-
να οι κο νο μι κά μο ντέ λα και δη του κα πι τα λι σμού (Α φρι κή) 
εί τε έ χουν βιώ σει την α κραί α πα ρεμ βα τι κή πο λι τική (υ παρ-
κτός κο μου νι σμός). Αυ τό έ χει ως συ νέ πεια, με τά την κα τάρ-
ρευ ση, να προ ξε νή σουν στους πο λί τες τους βα θιά δυ σπι στί α 
για α νά καμ ψη και ε πα να λει τουρ γί α κα νό νων και θε σμών. 
Πι στεύ ο ντας εκ φα ντα σιώ σε ως έ ως πε ποι θή σεως, ει δι κά στις 
χώ ρες της Α να το λι κής Ευ ρώ πης, ό τι η οι κο νο μί α της α γο ράς 

επι φέ ρει ά με σα την ευ μά ρεια, μη γνω ρί ζο ντας ταυ τό χρο να τους μη χα νι σμούς 
αυ τής, ε πι δό θη καν σε α κραί ες κα τα να λω τι κές συ μπε ρι φο ρές που ευ νό η σαν την 
ά νο δο της οι κο νο μι κής α ναρ χί ας και της κοι νω νι κής ε γκλη μα τι κό τη τας.

Μέ σα στο πλαί σιο αυ τό εμ φα νί ζο νται οι ΜΚΟ, οι ο ποί ες κι νού με νες κατ’ αρχήν 
με ά δο λα και πα ναν θρώ πι να κί νη τρα στους μη χα νι σμούς μί ας α νώ τε ρης κοι νω νί-
ας των πο λι τών, γί νο νται στην ου σί α τα μη χα νι κά ε φαλ τή ρια για τη δι πλω μα τι κή, 
πο λι τι κή, οι κο νο μι κή και ε μπο ρι κή διά χυ ση και διεύ ρυν ση των οι κο νο μι κά και 
πο λι τι κά εύ ρω στων κρα τών.

Η Α να πτυ ξια κή Δι πλω μα τί α στα Βαλκά νια

Ο μη κυ βερ νη τι κός το μέ ας α να δει κνύ ε ται στα Βαλ κά νια ως κύ ριο συ στα τι κό 
της δη μο κρα τι κής κοι νω νί ας, η ο ποία για σα ρά ντα και πλέ ον χρό νια έ ζη σε υ πό 
τη σκιά του κο μου νι σμού.

Σή με ρα ΜΚΟ υ πάρ χουν σε ό λες τις χώ ρες των Βαλ κα νί ων. Η α νά πτυ ξή τους 
έ χει διευ κο λυν θεί α πό χρη μα το δο τι κά προ γράμ μα τα τα ο ποί α ορ γα νώ νο νται 
κυρί ως α πό α με ρι κα νι κά ι δρύ μα τα και την Ε.Ε., κα θώς ε πί σης και α πό διε θνείς 
ΜΚΟ. Μό νο στη Βο σνί α εί χαν δρα στη ριό τη τα 365 το πι κοί και 173 διε θνείς ΜΚΟ 
το 2000. Η με γά λη αυ τή πα ρου σί α, ό μως, δεν α ντι σταθ μι ζό ταν α πό μί α ακ μά-
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ζου σα κοι νω νία των πο λι τών. Ει δι κά στη Βο σνί α, οι πο λί τες 
θε ω ρού σαν ό τι τα προ γράμ μα τα των ΜΚΟ ή ταν «προ γράμ μα τα 
των πο λι τι κών».

Ξε κι νώ ντας α πό τη Σλο βα κί α το 1998, συ νε χί ζο ντας στην 
Κρο α τί α και ι διαί τε ρα στη Σερ βί α το 2000, οι διε θνείς ορ γα-
νι σμοί χρη μα το δό τη σαν το πι κές ΜΚΟ σε μία προ σπά θεια να 
α παλ λα γούν α πό τους αυ ταρ χι κούς η γέ τες της πε ριο χής. Στη 
Σερ βί α η ό λη προ σπά θεια έ λα βε ε ντυ πω σια κά α πο τε λέ σμα τα 
α φού ο δή γη σε τον Πρό ε δρο Μι λό σε βιτ ς ε κτός ε ξου σί ας. Για 
πα ρά δειγ μα, η ΜΚΟ Οtpor δη μο σιο ποί η σε τα ε κλο γι κά α πο τε-
λέ σμα τα ζη τώ ντας α πό το λα ό της Σερ βί ας να κα τέ βει στους 
δρό μους για να πιέ σει τον Πρό εδρο Μι λό σε βιτ ς να α πο δε χθεί 
την ήτ τα του.

Αυ τές οι δρά σεις ω στό σο προ κα λούν ερω τή μα τα: Έ χουν 
το δι καί ω μα οι διε θνείς ορ γα νώ σεις να α να μει γνύ ο νται στα 
ε σω τε ρι κά άλ λων χω ρών; Μή πως η α παί τη ση για δη μο κρα τι-
κή με ταρ ρύθ μι ση μέσω της κοι νω νί ας των πο λι τών συ νερ γεί 
στους στό χους της α ντι πο λί τευ σης; Μή πως η πε ριο χή των 
Βαλ κα νί ων α πο τε λεί α ντι κεί με νο ε νός προ γράμ μα τος πο λι τι κής 
αλ λα γής που ε πι βάλ λε ται α πό τη Δύ ση και υ λο ποιεί ται μέ σω 
των τοπι κών ΜΚΟ;

Πα ρα τη ρού με, λοι πόν, πό σο πρω τα γωνι στι κό ρό λο εί χαν 
στα δρώ με να της βαλ κα νι κής οι ΜΚΟ. Η πα ρου σί α τους, ό μως, 
και η πα ρέμ βα σή τους πρέ πει να ε νι σχύ σει τη συμ με το χή των 
πο λι τών στα προ γράμ μα τα α να συ γκρό τη σης, να ε πι τύ χει το 
σε βα σμό τους στους θε σμούς, να εν δυ να μώ σει το δη μό σιο 
το μέ α ώ στε να υ πάρ ξει η συ νερ γα σί α με την α να δυόμε νη κοι-
νω νί α των πο λι τών.

Η δι πλω μα τί α της αν θρω πι στι κής βο η θεί ας

Αν η α να πτυ ξια κή βο ή θεια των ΜΚΟ κα τα λή γει αυ το νό η τα 
να εί ναι έ να εν ε ξελί ξει δι πλω μα τι κό ερ γα λεί ο για τα κρά τη και 
τους διε θνείς ορ γα νι σμούς, τό τε θα πε ρί με νε κα νείς ό τι η α μι-
γώς αν θρω πι στι κή βο ή θεια ου δε μί α σχέ ση έχει με κα τα στά σεις 
που ε μπε ριέ χουν πο λι τι κές προ θέ σεις. Τα πράγ μα τα, ό μως, δεν 
εί ναι πά ντο τε έ τσι.

Μί α α πό τις βα σι κές αρ χές των ΜΚΟ εί ναι ‘’η αρ χή της ου-

δε τε ρό τητας’’ βά ση της ο ποί ας οι ορ γα νώ σεις πρέ πει να εί ναι 
πο λι τι κά ου δέ τε ρες. Για τον αν θρω πι σμό δεν υ πάρ χουν ‘’κα κά 
και κα λά’’ θύ μα τα. Ό πως, ό μως, θα δού με, τα ό ρια α νά με σα στον 
αν θρω πι σμό και την πο λι τι κή κά θε άλ λο πα ρά σα φή εί ναι. Θα 
λέ γα με ό τι ε πι κρα τεί πλέ ον μί α νέ α μορ φή του ε πονο μα ζό με νου 
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«πο λι τι κο ποι η μέ νου αν θρω πι σμού».
Το γε γο νός ό τι οι ΜΚΟ ε ξαρ τώ νται οι κο νο μι κά α πό τρί τους 

(κυ ρί ως δη μό σιους φο ρείς) πε ριο ρί ζει ση μα ντι κά την ε λευ θε ρί α 
δρά σης τους. Α πό τις με γάλες ΜΚΟ λί γες δια τη ρούν κά ποια πραγ-
μα τι κή οι κο νο μι κή α νε ξαρ τη σί α.

Α κό μη και η γε ω γρα φι κή κα τα νο μή της βο ή θειας ε πη ρε ά ζει 
την οι κο νο μι κή εξάρ τη ση. Αν, για πα ρά δειγ μα η Ευ ρω πα ϊ κή Έ νω ση 
χρη μα το δο τεί έ να α να πτυ ξιακό -κα τά βά θος πο λι τι κό- πρό γραμ μα 
για κά ποιο κρά τος της Α να το λι κής Ευρώ πης, ε νώ κά ποια ΜΚΟ που 
έ χει τη δύ να μη να α ντα πο κρι θεί στο πρό γραμ μα αυτό, αλ λά θα 
προ τι μού σε να προ σφέ ρει τις υ πη ρε σί ες της με τα χρή μα τα αυ τά 
στην Α φρι κή, τό τε έ χει δύ ο ε πι λο γές: εί τε να συμ φω νή σει με τις 
Βρυ ξέλ λες είτε να χά σει την ε πι χο ρή γη ση. Και βέ βαια κά ποια άλ λη 
ΜΚΟ θα υ λο ποι ή σει το πρό γραμ μα των Βρυ ξε λλών ε ντεί νο ντας 
τον α ντα γω νι σμό με τα ξύ των ορ γα νώ σε ων.

Α κό μη και πέ ρα α πό συ γκε κρι μέ να πο λι τι κά κί νη τρα κα τά την 
αν θρω πι στι κή τους δρα στη ριό τη τα οι ΜΚΟ ε μπλέ κο νται α κού σια 
σε πο λι τι κές πρά ξεις. Δεν ή ταν σπά νιες οι πε ρι πτώ σεις στην Α φρι-
κή ό που πρό σφυ γες ή α ντάρ τες α ντάλλα ζαν την αν θρω πι στι κή 
βο ή θεια με ό πλα και πο λε μο φό δια.

Έ τσι, οι ΜΚΟ συ νει δη το ποί η σαν ό τι οι πε ρισ σό τε ρες αν θρω-
πι στι κές κρί σεις εί ναι στην πραγ μα τι κό τη τα πο λι τι κές κρί σεις με 
αν θρω πι στι κές συ νέ πειες. Ε γκα τα λεί πουν πλέ ον την ου δε τε ρό-
τη τα και ε πι κρο τούν πο λι τι κές δράσεις που συ χνά ε μπε ριέ χουν 
και το στοι χεί ο του κα τα να γκα σμού. Ο κα τα να γκα σμός μπο ρεί 
να ποι κί λει, α πό την ε πι βου λή ό ρων στη χο ρήγη ση βο ή θειας 
μέ χρι και την υ πο στή ρι ξη της ά σκη σης βί ας στα πλαί σια της 
«αν θρω πι στι κής ε πέμ βα σης» (humanitarian intervention), μί ας 
βί ας που ε πει δή α πο βλέ πει στην ε πι βο λή της ει ρή νης (peace 
enforcing) ε κλαμ βά νε ται ως αν θρω πι στι κή.

Πολ λές φο ρές, η πο λι τι κο ποί η ση δεί χνει έ μπρα κτα και σκλη-
ρά το πρό σω πό της και στις ΜΚΟ. Στις 2 Ιου νί ου 2004, σκο τώ-
θη καν στο Αφ γα νι στάν πέ ντε μέ λη των ΓΧΣ, για τί θε ω ρή θη καν 
α πό τους ντό πιους ως κα τά σκο ποι, γε γο νός που ε ξα νάγκα σε την 
ορ γά νω ση να ε γκα τα λεί ψει τη χώ ρα και να δη λώ σει: «Οι ΓΧΣ 

κα ταγ γέλ λουν τις προ σπά θειες της Συμ μα χί ας να σφε τε ρι-

στεί την αν θρωπι στι κή βο ή θεια και να τη χρη σι μο ποι ή σει 

για να «κερ δί σει καρ διές και μυαλά».
Ε ξαι τί ας αυ τού, η παρο χή βο ή θειας δε θε ω ρεί ται πλέ ον μί α α με-

ρό λη πτη και ου δέ τε ρη ε νέρ γεια. Η αν θρω πι στι κή βο ή θεια εί ναι 
δυ να τή μό νο ό ταν οι έ νο πλοι πα ρά γο ντες σέ βονται την α σφά λεια 
των ερ γα ζο μέ νων στον αν θρω πι στι κό το μέ α, α πό τους ο ποίους 
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πά νω α πό 30 έ χουν σκο τω θεί στο Αφ γα νι στάν α πό τις αρ χές του 2003.
Μέ χρι τις δο λο φο νί ες, οι ΓΧΣ πα ρεί χαν φρο ντί δα υ γεί ας σε 13 ε παρ χί ες με 80 

διε θνείς ε θε λο ντές και 1.400 Αφ γα νούς ερ γαζο μέ νους.

Μί α λύ ση που έ χει προ τα θεί προ κει μέ νου οι ΜΚΟ να α πο φύ γουν τα δι λήμ-
μα τα της πο λι τι κο ποί ησης που α να πό φευ κτα συν δέ ο νται με τους εμ φύ λιους 
πο λέ μους και τις ξέ νες ε πεμ βά σεις, εί ναι να κα τευ θύ νουν τους πε ριο ρι σμέ νους 
πό ρους τους στις κα τά UNICEF «σιω πη ρές ε πεί γου σες κα τα στά σεις» (silent 
emergencies), δη λα δή φαι νό με να από λυ της φτώ χιας σε συν θή κες ει ρή νης και 
ό χι στις «θο ρυ βώ δεις ε πεί γου σες κα τα στά σεις» (loud emergencies) που αφο ρούν 
έ νο πλες συ γκρού σεις.

Πλέ ον των πα ρα πά νω, οι ΜΚΟ έ χουν να α ντι με τω πί σουν και το με τα ξύ τους 
α ντα γω νι σμό. Εί ναι πι θα νό κα τά τη διάρ κεια μί ας ε πι σι τι στι κής κρί σης, μί α ΜΚΟ να 
προ σπα θή σει να δη μιουρ γή σει κέ ντρα τρο φο δο σί ας που ω θούν τους ντόπιους να 
ε γκα τα λεί ψουν τα σπί τια τους, ε νώ την ί δια στιγ μή κά ποια άλ λη ΜΚΟ θα ε πι χει ρή σει 
να τους φέ ρει πί σω στον τό πο κα τοι κί ας τους.

Για τη διευ θέ τη ση του θέ μα τος αυ τού α παι τεί ται η συ γκρό τη ση μί ας κε ντρι-
κής αρ χής η ο ποί α θα παίρ νει και τις τε λι κές α πο φά σεις ως προς την πο λι τι κο-
ποί η ση ή ό χι των ε νερ γειών τους. Η ε γκα τά λει ψη της αρ χής της ου δε τε ρό τη τας 
ού τως ή άλ λως δη μιουρ γεί την ανά γκη υ ιο θέ τη σης ε νός «συ ντάγ μα τος» για τη 
λή ψη α πο φά σε ων.
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Εν κα τα κλεί δι, οι πε ρισ σό τε ρες ΜΚΟ δεν ε πέ λε ξαν την πο λι τι κο ποί η ση. Συ νή θως 
πο λι τι κο ποί η σαν τη στά ση τους κατ’ α νά γκη - για να α ντι με τω πί σουν την αυ ξα νό με-
νη σύν δε ση αν θρω πι σμού και πο λι τι κής.

ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΦΑ ΝΕΙΑ

Ο φτω χός νό τος δεκα ε τί ες τώ ρα μα στί ζε ται α πό φυ σι κές κα τα στρο φές και έ νο πλες 
συ γκρού σεις. Μέ χρι σή με ρα, στη λί στα των Η νω μέ νων Ε θνών με τα κρά τη που έ χουν 
ά με ση α νά γκη βο ή θειας, τα 10 α πό τα 14 βρί σκο νται στην Α φρι κή. Οι υ πεύ θυ νοι 
104 ΜΚΟ που βρί σκο νται κά τω α πό τη σκέ πη των Η νω μέ νων Ε θνών και δρουν στην 
α φρι κανι κή ή πει ρο έ χουν δη λώ σει κατ’ ε πα νά λη ψη ό τι μό νο το 1/3 των χρη μά των 
της διε θνούς βο ή θειας χρη σι μο ποιεί ται για την εκ παί δευ ση και την καλ λιέρ γεια της 
γης, μη α φή νο ντας ελ πί δες για σύ ντο μη α νά καμ ψη.

Η πα γκό σμια αν θρω πιστι κή βο ή θεια έ φτα σε το 2004 τα 3,3 δισ. δο λά ρια ό ταν 
το 2002 ή ταν 3,9 δισ. και το 2003 6,6 δισ5. Η μεί ω ση ω στό σο της χρη μα το δό τη σης 
ό χι μό νο α πό κρά τη αλ λά κυ ρί ως α πό α πλούς αν θρώ πους ο φεί λε ται στις α πο κα λύ-
ψεις για κα τά χρη ση χρη μά των και κα κο δια χεί ριση α πό ε πί ση μους ορ γα νι σμούς. 
«Το σύ στη μα εί ναι α συ ντό νι στο και κα λύ πτει πρώ τα τις δι κές του α νά γκες» δή λω σε 
ο υ πεύ θυ νος ά σκη σης πο λι τι κής της Action Aid, o ο ποί ος μα ζί με τον ο μό λο γό 
του της ΜΚΟ Oxfam χα ρα κτή ρι σαν υ ποκρι τι κό τον τρό πο που λει τουρ γούν οι 
ορ γα νώ σεις βο ή θειας, κα θώς μό νο το 1/5 της βο ή θειας που συ γκε ντρώ νε ται α πό 
διά φο ρους φο ρείς κα τα λή γει στις χώ ρες που την έ χουν α νά γκη.

Ό λες οι με γά λες ΜΚΟ στην προ σπά θειά τους να α πο τρέ ψουν έ να γε νι κό τε-
ρο κύμα δυ σφο ρί ας της κοι νής γνώ μης για τον τρό πο δια χεί ρι σης της αν θρω-
πι στικής πε ριου σί ας, άρ χι σαν τε λευ ταί α να δη μο σιεύ ουν κά θε έ τος τα πο σά 
που δα πα νούν σε διοι κη τι κά έ ξο δα (μι σθούς, ε νοί κια, λο γα ρια σμούς) και αυ τά 
που κα τα λή γουν α πευ θεί ας στα διά φο ρα προ γράμ μα τά τους. Στη Βρε τα νί α 
α πα γορεύ ε ται στις ορ γα νώ σεις να χρη σι μο ποι ή σουν τα χρή μα τα που δό θη καν 
για συγκε κρι μέ νο σκο πό (π.χ. α πό το τσου νά μι της Α σί ας) σε άλ λο πρό γραμ μα 
α ρω γής (ό πως η ξε χα σμέ νη Ου γκά ντα) ή για τα πά για έ ξο δα τους. Σύμ φω να με 
τα τε λευ ταί α δια θέ σι μα στοι χεί α (2003), οι ΓΧΣ ξό δε ψαν το 1,9% του προ ϋ πο-
λο γι σμού τους για διοι κη τι κά έ ξο δα, το 12,4% για εκ στρα τεί ες συ γκέ ντρω σης 
κον δυ λί ων και προ σέλκυ σης δω ρη τών και το υ πό λοι πο 87,5% για τα αν θρω πι-
στι κά προ γράμ μα τά τους6.

Έ νας άλ λος με γά λος κίν δυ νος που ελ λο χεύ ει στη δια νο μή της αν θρω πι στι κής 
χρη μα τι κής βο ή θειας εί ναι το να χο ρη γη θεί αυ τή σε διε φθαρ μέ νους κρα τι κούς 
πα ρά γο ντες της χώ ρας που πά σχει. Ε κτί μη ση της Α σια τι κής Τρά πε ζας Α νά πτυ ξης 
ή ταν ό τι τρεις μή νες με τά τη με γά λη κα τα στρο φή α πό το τσου νά μι και με 5,3 δισ. 
δο λά ρια να υ πο λεί πο νται των 12,5 δισ. που α παι τού νται για την α νοι κο δό μη ση, 
με γά λος μέ ρος της βο ή θειας εί χε χα θεί σε μαύ ρες τρύ πες της δια φθο ράς.

5 Ε φη με ρί δα «Κυ ρια κά τι κη Ε λευ θε ρο τυ πί α» 10 Α πρ 2005.
6 Ε φη με ρί δα «ΚΑ ΘΗ ΜΕ ΡΙ ΝΗ»16 Ιαν 2005.
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Το θέ μα της χρη μα τοδό τη σης των ΜΚΟ και της ορ θής 
δια χεί ρι σης α πα σχο λεί και το ελ λη νι κό ΥΠ.ΕΞ. Η κρι σι μό τη τά 
του ο φεί λε ται σε δύ ο κύ ριους λό γους. Α πό τη μί α πλευ ρά οι 
ΜΚΟ α πο τε λούν βα σι κό πυ λώ να της ε ξω τε ρι κής πο λι τι κής και 
της δι πλω μα τικής ε πιρ ρο ής και α πό την άλ λη πλευ ρά τα πο-
σά που δια τί θε νται σε ε τή σια βάση εί ναι πο λύ με γά λα και το 
κα θε στώς υ πό το ο ποί ο χο ρη γού νται έ χει προ καλέ σει πολ λές 
συ ζη τή σεις.

Το γε γο νός και μό νο ό τι στην Ελ λά δα υ πάρ χουν πε ρί που 360 
με γά λες ΜΚΟ ό ταν στην Ολ λαν δί α δεν ξε περ νούν τις 60 -που θε ω-
ρεί ται α πό τις χώ ρες που δί νουν με γά λος βά ρος στη δρά ση τους- 
κα τα δει κνύ ει την α νά γκη να ε πα νε ξε τα στούν πολ λά πράγ μα τα.

Η ε πα νε ξέ τα ση θα πρέ πει να α να φέ ρε ται: α) στον υ πη ρε-
σια κό το μέ α κρα τι κής ε πι χο ρή γη σης, ώ στε αυ τός να γνω ρί ζει 
για ποιο σκο πό δί νο νται τα χρή μα τα, σε ποιον δί νο νται, πώς 
τα δια χει ρί ζο νται και πού θα δια τε θούν και β) στην ανα γκαιό-
τη τα να ε φαρ μό ζο νται αυ στη ρά οι διε θνείς κα νό νες που έ χουν 
διαμορ φω θεί μέ σα α πό τη δρά ση των ΜΚΟ, ό ταν ζη τού νται 
χρή μα τα α πό τους πο λί τες για κοι νω φε λή σκο πό. Μί α σύγ χυ-
ση, σκό πι μη ή μη, με τα ξύ της αν θρω πι στι κής βο ή θειας και της 
α να πτυ ξια κής συ νερ γα σί ας υ πό την ευ θύ νη των κυ βερ νή σεων, 
ε νέ χει τον κίν δυ νο α φε νός να υ πο κα τα στή σει η γεν ναιο δω ρί α 
των πο λι τών τους κρα τι κούς προ ϋ πο λο γι σμούς, α φε τέ ρου να 
κλο νί σει την ε μπι στο σύ νη προς τον κρα τι κό πα ρά γο ντα.

Ε ΠΙ ΛΟ ΓΟΣ

Η αν θρώ πι νη κοι νω νί α έ δω σε πολ-
λά χρή μα τα και πρέ πει να συ νε χί σει να 
το κά νει. Προ τε ραιό τη τα, ό μως, σή με-
ρα δεν εί ναι τα πε ρισ σό τε ρα χρή μα τα, 
αλ λά η α παί τη ση για τη σω στή χρή ση 
τους, τό σο α πό τις κυ βερ νή σεις ό σο 
και α πό τις ΜΚΟ. Για να δια φυ λά ξουν 
την υ ψη λή α ξιο πι στί α οι ΜΚΟ πρέ πει 
να ε πι δεί ξουν τη μέ γι στη αυ στη ρό τη-
τα προς τους ε αυ τούς τους σε ό,τι α φο-
ρά τη δια φά νεια και τη δε ο ντο λο γί α. 
Οι κυ βερ νή σεις α πό την πλευ ρά τους 
πρέ πει να ε ξα σφαλί σουν έ να πλαί σιο 
δη μό σιου ε λέγ χου που θα ε νι σχύ ει την 
α ξιο πι στί α των ΜΚΟ και, εν τέλει την 

κοι νω νί α των πο λι τών.



Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. Δράσεις και Σκοπιμότητες

Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η  Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η 117

ΒΙ ΒΛΙΟ ΓΡΑ ΦΙΑ

 Α πο στο λί δης  Λου κάς - Πα πα σπυ ρό που λος Σω τή ρης, «Το ε θε λο ντι κό κί νη μα στην Ελ λά δα και η κοι νω νί α 

των πο λι τών», Α θή να: Εκ δό σεις Ελ λη νι κά Γράμ μα τα, 2002.

 Georgi Fotef, «Κοι νω νί α των Πο λι τών», Α θή να: Εκδό σεις ΦΙ ΛΙ ΣΤΩΡ, 1995.

 Γιαν νής Νί κος, «Κοι νω νί α των Πο λι τών και Νε ο λαία», Α θή να: Εκ δό σεις Πα πα ζή ση, 2001.

 Μαυ ρο γορ δά τος Θ. Γιώρ γος, «Ο μά δες πί ε σης και Δημο κρα τί α», Α θή να: Εκ δό σεις Πα τά κη 2002.

 Σκλιάς Πα ντε λής - Χου λιά ρας Α στέ ρης, «Η Δι πλω ματί α της Κοι νω νί ας των Πο λι τών», Α θή να: Εκ δό σεις 

Πα πα ζή ση, 2002.
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ΔΙΑ ΔΙ ΚΤΥΟ

http://www.anthropos.gr

 Ο ελ λη νι κός τό πος για τις α να πτυ ξια κές και αν θρω πι στι κές ΜΚΟ.

http://www.jhu.edu

 Ε ρευ νη τι κό κέ ντρο που με λε τά τη διε θνή κοι νω νί α των πο λι τών.

http://oecd.org/dac

 Δι κτυα κός τό πος της Ε πι τρο πής Α να πτυ ξια κής Βο ή θειας του Ο Ο ΣΑ, (DAC/OECD).

http://europa.eu.int/comm/development/index_en.html

 Ο ε πί ση μος δι κτυα κός τό πος της διε θνούς α να πτυ ξια κής συ νερ γα σί ας της Ευ ρω πα ϊ κής Έ νω σης.

http://www.idealist.org

 Συν δέ σεις με ΜΚΟ σε πε ρισ σό τε ρες α πό 130 χώ ρες.

http://msf.org και http://msf.gr

 O δι κτυα κός τό πος των Για τρών Χω ρίς Σύ νο ρα.

http://www.oxfam.org

 O δι κτυα κός τό πος της με γά λης ΜΚΟ OXFAM.

http://www.un.org/Moreinfo/ngolink/welcome.html

 Ι στο σε λί δα των Η νω μέ νων Ε θνών για τη συ νερ γα σί ας α νά με σα στα Η.Ε. και τις ΜΚΟ.

http://www.worldbank.org/ngos

 Ι στο σε λί δα της Πα γκό σμιας Τρά πε ζας που προ σφέ ρει πλη ρο φο ρί ες σχε τι κά με τη συ νερ γα σί α με 

τις ΜΚΟ.

http://www.greenpeace.org

 O δι κτυα κός τό πος της Greenpeace.

http://www.amnesty.org

 O δι κτυα κός τό πος της Διε θνούς Α μνη στί ας.

http://www.actionaid.gr

 ΜΚΟ για τα παι δί α και την εκ παί δευ ση.
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Η σύγ χρο νη κοι νω νί α έ χει στη ρί ξει 
το μέλ λον της στην ε νέρ γεια. Τα 

α πο θέμα τα, ό μως, των συμ βα τι κών καυ σί-
μων, ό πως το πε τρέ λαιο και το γκά ζι, μειώ-
νονται συ νε χώς, ε νώ η χρή ση τους κα τα-
στρέ φει ό χι μό νο την υ γεί α του αν θρώ που 
αλ λά και το πε ρι βάλ λον. Θα μπο ρέ σουν οι 
νέ ες, κα θα ρό τε ρες τε χνο λο γί ες να ι κα νο ποι-
ή σουν την ο λο έ να αυ ξα νό με νη ζή τη ση για 
ε νέρ γεια στο μέλ λον; Με ποιους τρό πους θα 

μπο ρού σε να λυ θεί το πρό βλη μα της κο ρύ-
φω σης της πε τρε λαϊ κής ζή τη σης μέ σω πρω-
το πο ρια κών τε χνο λο γι κών και νο το μιών;

Το oil peaking εί ναι η κο ρύ φω ση της 
πε τρε λα ϊ κής πα ρα γω γής, η ο ποί α σύμφω-
να με τον γε ω φυ σι κό και πα τέ ρα της θε ω-
ρί ας της πε τρε λα ϊ κής κο ρύ φω σης Marion 
King Hubbert, συ νέ βη για τις Η.Π.Α. με-
τα ξύ 1965 και 1970 και πα γκο σμί ως το 
2000 (Hubbert M.K. 1956). Πράγ μα τι, η 

Η Ε ΝΕΡ ΓΕΙΑ ΣΤΗ

ΜΕ ΤΑ-ΠΕ ΤΡΕ ΛΑ Ϊ ΚΗ Ε ΠΟ ΧΗ

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Στρ (ΠΖ) Ευάγ γε λος Γ. Μα νουβέ λος, 

Οι κο νο μο λό γος-Διε θνο λό γος,

Υπ. Δι δά κτο ρας Πα ντεί ου Πανε πι στη μί ου
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α με ρι κα νι κή πα ρα γωγή πε τρε λαί ου κο ρυ-
φώ θη κε το 1971 και α πό τό τε μειώ νε ται 
συ νε χώς, μεί ω ση, ό μως, που δεν πα ρα-
τη ρή θη κε α ντι στοί χως στην πα γκό σμια 
πα ρα γω γή. Οι υ πο στη ρικτές του μο ντέ λου 
του Hubbert α πο δί δουν αυ τή την κα θυ-
στέ ρη ση στην κο ρύ φω ση της πα γκό σμιας 
πε τρε λα ϊ κής πα ρα γω γής (Campbell C.J. 
& Laherrere J.H. 1998), στον μη υ πο λογι-
σμό των πε τρε λα ϊ κών κρί σε ων του 1973 
και του 1979 που μεί ω σαν δρα στι κά την 
παγκό σμια ζή τη ση πε τρε λαί ου. 

Το πρό βλη μα ε πο μέ νως που α να κύ πτει 
εί ναι η α να ζή τη ση ε ναλ λα κτι κών πη γών 
ε νέρ γειας που θα α ντι κατα στή σουν την πε-
τρε λα ϊ κή πα ρα γω γή. Στο Διά γραμ μα 1 πα-
ρου σιά ζο νται οι ε ναλλα κτι κές πη γές ε νέρ-
γειας. Βα σι κό με θο δο λο γι κό πρό βλη μα για 
τον ε ρευ νητή της πε τρε λα ϊ κής πα ρα γω γής 
α πο τε λούν σί γου ρα τα α ντι κρουό με να δε-
δομέ να για τα α πο θέ μα τα πε τρε λαί ου. 

Το εν δια φέ ρον για το ύ ψος των πα-

γκό σμιων α πο θε μά των πε τρε λαί ου κλι μα-
κώθη κε πα ράλ λη λα με την ε κτί να ξη των 
τι μών του «μαύ ρου χρυ σού» στα ση με-
ρινά ύ ψη. Ό λο και πε ρισ σό τε ρο, ω στό σο, 
ε νι σχύ ε ται η ά πο ψη ό τι εν τέ λει, δεν έ χει 
τό ση ση μα σί α ο α κρι βής υ πο λο γι σμός 
των δια θέ σι μων πο σο τή των αρ γού, ό σο 
η τα χύ τη τα με την ο ποί α υ πο κα θί στα ται 
α πό ε ναλ λα κτι κές πη γές ε νέρ γειας.

Κύ μα πο λε μι κής με ε πί κεντρο τον κα-
κό υ πο λο γι σμό των α πο θε μά των ξέ σπα-
σε και φέ τος, ό ταν δη μο σί ευμα έ φε ρε το 
Κου βέ ιτ να δια θέ τει στην πραγ μα τι κό τη-
τα μό λις τη μι σή πο σό τητα αρ γού α πό 
ε κεί νο που δη λώ νει ε πι σή μως. Πρώ ην 
α νώ τα το στέ λε χος της κρατι κής σα ου δα-
ρα βι κής Aramco το πο θε τεί το μέ γε θος 
των α πο δε δειγ μέ νων κοι τα σμά των της 
χώ ρας αυ τής στα 48 δισ. βα ρέ λια, έ να ντι 
ε πί ση μης ε κτί μη σης πε ρί 99 δισ., η ο ποί α 
πι θα νο λο γεί ται ό τι συ μπε ρι λαμ βάνει και 
μη α πο δε δειγ μέ νες πο σό τη τες.

Διά γραμ μα 1: Οι ε ναλ λα κτικές πηγές ε νέρ γειας
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Η υ πό θε ση εί ναι εν δει κτι κή του δι λήμ-
μα τος που προ βλη μα τί ζει τις χώ ρες-μέ λη 
του Ο ΠΕΚ πε ρί της τα χύ τη τας αύ ξη σης 
των α πο θε μά των τους, α νε ξαρ τή τως με-
γέ θους. Πολ λές α πό αυ τές τις χώ ρες δεν 
έ χουν κα τορ θώ σει να α πο συν δέ σουν την 
πο ρεί α της οι κο νο μί ας τους α πό το πε-
τρέ λαιο. Έ τσι, αν η ε ξά ντλη ση των α πο θε-
μά των κα τα λή ξει σε τα χεί α συρ ρί κνω ση 
της πα ρα γω γής, ί σως σε 10-15 χρό νια, οι 
ε ξε λί ξεις δε θα εί ναι κα λές για την πα γκό-
σμια οι κο νο μί α στο σύνο λό της. Α πό την 
άλ λη, αν τα α πο θέ μα τα δια τη ρη θούν για 
30-40 χρό νια α κό μα, ο κό σμος θα έ χει 
στρα φεί σε άλ λες μορ φές ε νέρ γειας, με 
α πο τέ λε σμα να μην έ χει κα μιά ση μα σί α 
το ύ ψος αυ τών των α ποθε μά των.

Ο ε πι κε φα λής οι κο νο μο λό γος της Διε-
θνούς Υ πη ρε σί ας Ε νέρ γειας (ΙΕ Α), Φα τίχ 
Μπι ρόλ, ε πι ση μαί νει πως «το ζή τη μα δεν 
εί ναι τα α πο θέ μα τα, αλ λά η ε πεν δυτι κή 
πο λι τι κή των με γά λων πα ρα γω γών χω-
ρών: αν αυ τές δεν ε πεν δύ σουν, δεν έχει 
κα μιά ση μα σί α αν δια θέ τουν α πο θέ μα τα 
ε νός, δύ ο ή τριών δισ. βα ρε λιών» (ΙΕ Α 
2006). Προς το πα ρόν, ό μως, το μέ γε-
θος των α πο θε μά των ε ξα κο λου θεί να 
παί ζει ση μαί νο ντα ρό λο. Η ί δια η ΙΕ Α, 
σε συ νερ γα σί α με άλ λους ορ γα νι σμούς, 
ε πε ξεργά ζε ται με θό δους που φι λο δο ξεί 
να α πο φέ ρουν πιο σα φή στοι χεί α. Ο 
στό χος εί ναι δύ σκο λος, κα θώς αυ τό που 
δεν υ πάρ χει πά ντα σε α φθο νί α εί ναι η 
πο λιτι κή βού λη ση (σή με ρα, π.χ., ζη τή μα-
τα πο λι τι κής και α σφά λειας ω θούν τις 
με γαλύ τε ρες πα ρα γω γούς χώ ρες του 
Ο ΠΕΚ να α πο κλεί ουν ξέ νες ε πι χει ρή σεις 
α πό τις πε τρε λαιο πη γές τους).

Ζη τού με νο, με τα ξύ άλ λων, εί ναι η 
ε ξεύ ρε ση διε θνούς προ τύ που για τον 
υ πολο γι σμό των ε νερ γεια κών α πο θε μά-
των. Προς το πα ρόν, το πλη σιέ στε ρο σε 

έ να διε θνώς α πο δε κτό τέ τοιο πρό τυ πο εί-
ναι οι κα νό νες που κα θό ρι σε η Ε πι τρο πή 
Κε φα λαια γο ράς των Η.Π.Α. (SEC) κα τά τη 
δε κα ε τί α του ’70. Η SEC, ω στό σο, κα τη γο-
ρή θη κε και αυ τή για τους κα νό νες της, 
που θε ω ρή θη καν υ περ βο λι κά συ ντη ρη τι-
κοί, ό ταν ξέ σπα σε το σκάν δα λο με ε πί κε-
ντρο τη Royal Dutch Shell και την προς 
τα κά τω α ναθε ώ ρη ση των α πο θε μά των 
της, τον Ια νουά ριο του 2004.

Για τη χώ ρα μας η α νά γκη πε τρε λα ϊ-
κής α πε ξάρ τη σης εί ναι α κό μη με γα λύ τε-
ρη, κα θώς ο βαθ μός ε ξάρ τη σης α πό το 
πε τρέ λαιο εί ναι πο λύ με γα λύ τε ρος έ να ντι 
του μέ σου ευ ρω πα ϊ κού ό ρου (65% έ να ντι 
50%). Συ νε πώς, το ε τή σιο πο σο στό α ντι-
κατά στα σης του πε τρε λαί ου α πό ε ναλ λα-
κτι κές πη γές ε νέρ γειας πρέ πει να εί ναι 
με γα λύ τε ρο στην ελ λη νι κή πε ρί πτω ση 
(2% έ να ντι 1.5% του ευ ρω πα ϊ κού).

ΒΙ ΒΛΙΟ ΓΡΑ ΦΙ ΚΗ Α ΝΑ ΣΚΌ ΠΗ ΣΗ

Έ να ση μα ντι κό τμή μα των ε ρευ νη τών 
της πε τρε λα ϊ κής κο ρύ φω σης ι σχυ ρί ζο-
νται ό τι η κο ρύ φω ση έ χει ήδη λά βει 
χώ ρα. Ο Campbell υ πο λο γί ζει ό τι η κο-
ρύ φω ση της πα ρα γω γής του συμ βα τι κού 
πε τρε λαί ου έ γι νε το 2004 (ASPO 2006), 
ε νώ ο Kenneth S. Deffeyes το 2005.
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Heinberg για το φω το βολ τα ϊ κό η λε κτρι-
σμό. Στο ί διο μή κος κλί μα τος εί ναι και 
οι α να λύ σεις των Pierre Chomat και Paul 
Roberts.

Προ βά δι σμα στην πυ ρη νική ε νέρ γεια 
δί νει ο J. H. Kunstler θε ω ρώ ντας ό τι μό νο 
αυ τή η ε ναλ λα κτι κή μπο ρεί να α ντεπε-
ξέλ θει στα τε ρά στια πο σά ε νέρ γειας που 
κα τα να λώ νει ο δυ τι κός κό σμος. Ο Tom 
Mast με τη σει ρά του α να φέ ρει ό τι τα 
η λια κά συ στή μα τα δί νουν τε λι κά πε νι-
χρές α πο δό σεις με δυ σθε ώ ρη το κό στος 
πα ρα γω γής. 

Σε κά θε πε ρί πτω ση η αρ χή ό λων έ γι νε 
α πό τον M. King Hubbert το 1956 ό ταν 
πα ρου σί α σε τη μέ θο δο πρό βλε ψης της πε-
τρε λα ϊ κής κο ρύ φω σης. Α πό τό τε διά φο ροι 

ΧΡΟ ΝΟ ΛΟ ΓΙΑ 

ΚΟ ΡΥ ΦΩ ΣΗΣ ΠΑ ΡΑΓΩ-

ΓΗΣ ΠΕ ΤΡΕ ΛΑΙΟΥ

Ε ΡΕΥ ΝΗ ΤΗΣ

ΦΟ ΡΕ ΑΣ Ε ΡΕΥ ΝΑΣ
ΠΡΟ Ε ΛΕΥ ΣΗ ΦΟ ΡΕ Α

2006 – 2007 Bakhitari, A.M.S. Στέ λε χος πε τρε λα ϊκής ε ται ρί ας, Ι ράν

2007 – 2009 Simmons, M.R. Τρα πε ζι κό στέ λε χος, Η.Π.Α.

Με τά το 2007 Skrebowski, C.
Εκδό της του Petroleum

 Review, Μ. Βρε τα νί α

Πριν το 2009 Deffeyes, K.S. Γε ω λό γος, Η.Π.Α.

Πριν το 2010 Goodstein, D.
Στέ λε χος πε τρε λα ϊ κής ε ταιρί ας, 

Η.Π.Α.

2010 Campbell, C.J. Γε ω λό γος, Ιρ λαν δί α

Με τά το 2010 World Energy Council Πα γκό σμια ΜΚΟ

2012 Pang Xiongqi Στέ λε χος πε τρε λα ϊ κής ε ται ρί ας, Κί να

2010 - 2020 Laherrere, J. Γε ω λό γος, Γαλ λί α

2016 EIA Α με ρι κα νι κή κυ βερ νη τι κή υπη ρε σί α

Με τά το 2020 CERA Ε ταιρί α συμ βού λων ε νέρ γειας, Η.Π.Α.

Με τά το 2025 Shell Πε τρε λα ϊ κή ε ται ρί α, Μ. Βρε τα νί α

Η Α με ρι κα νι κή Ε πι τρο πή Ε νερ γεια κής 
Πο λι τι κής δε συμ με ρί ζε ται την ά πο ψη 
ό τι η πα ρα γω γή πε τρε λαί ου έ χει ή δη 
φτά σει στην κο ρύ φω σή της. Μά λι στα 
δεν προ βλέ πει κα μί α κο ρύφω ση πριν 
το 2025. Ο κύ ριος α ντί λο γος σε αυ τές τις 
αι σιό δο ξες προ βλέ ψεις εί ναι ό τι οι χώ ρες 
Ο ΠΕΚ υ πε ρε κτι μούν τα πε τρε λα ϊ κά τους 
α πο θέ μα τα.

Ο γε ω λό γος Deffeyes ε πι ση μαί νει ό τι 
οι α να νε ώ σι μες πη γές ε νέρ γειας δεν εί ναι 
α κό μη σε θέ ση να α ντι κα τα στή σουν τη 
μα ζι κή πα ρα γω γή πε τρε λαί ου. Ειδι κό τε-
ρα, το κό στος για την α πό δο ση 60 Watts 
α πό η λια κές κυ ψέ λες αγ γί ζει τα 1000$.

Την ί δια ά πο ψη συμ με ρί ζεται και ο 
οι κο νο μο λό γος–ε νερ γειο λό γος Richard 

Πί να κας 1: Προ βλέ ψεις κο ρύ φω σης πε τρε λα ϊ κής πα ρα γω γής
Πη γή: Hirsch R. L. (2005, 9)
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ε ρευ νη τές χρη σι μοποιώ ντας τη μέ θο δό 
του κα τέ λη ξαν σε δια φο ρε τι κές ε κτι μή σεις 
σχε τι κά με την κο ρύ φω ση. Στον Πί να κα 1 
βρί σκου με συ γκε ντρω τι κά διά φο ρες ε κτι-
μή σεις που έ χουν κά νει ε ρευ νη τές για τη 
χρο νο λο γί α κο ρύ φω σης της πε τρε λα ϊ κής 
πα ρα γω γής. Στην πρώ τη στή λη εί ναι η 
χρο νο λο γί α που ε κτι μούν ό τι θα πραγ ματο-
ποι η θεί η κο ρύ φω ση και στις άλ λες δύ ο 
υ πάρ χουν στοι χεί α για τους ε ρευνη τές και 
τους φο ρείς που τους χρη μα το δό τη σαν.

Ο ΡΙΟ ΘΕ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟ ΒΛΗ ΜΑ ΤΟΣ

Τα πε τρε λα ϊ κά α πο θέ μα τα δε θα διαρ-
κέ σουν για πά ντα και ε κτι μά ται ό τι, μέσα 
σε 30 έ ως 100 χρό νια α πό σή με ρα θα 
έ χουν ό λα ε ξα ντλη θεί (Οι κο λο γι κή Ε πι-
θε ώρη ση 2004). Ε κτι μή σεις, ό μως, που 
για άλ λους εί ναι υ περ βο λι κά αι σιό δο ξες 
μιας και η πε τρε λα ϊ κή κρί ση έ χει ή δη 
αρ χί σει (Campbell C.J. & Laherrere J.H. 
1998). Η ε ξή γη ση εί ναι α πλή, μιας και 
το πιο ση μα ντι κό δεν εί ναι το πό τε τε-
λειώ νουν τα α πο θέ μα τα, πό τε δη λα δή 
θα αντλη θεί α πό τη γη και η τε λευ ταί α 

στα γό να πε τρε λαί ου. Μι κρά κοι τά σμα τα 
μπο ρεί άλ λω στε να α να κα λύ πτο νται για 
ε κα το ντά δες χρό νια α πό σή με ρα. Το πιο 
ση μα ντι κό ζή τη μα εί ναι, πό τε η αύ ξη ση 
της πα ρα γω γής δε θα μπο ρεί πλέ ον να 
κα λύ ψει την αύ ξη ση της ζή τη σης. Την 
η μέ ρα ε κεί νη θα γί νει κραχ στην α γορά 
(Hirsch R.L. 2005, 2), α κό μη και ε άν υ πάρ-
χουν τε ρά στια δια θέ σι μα α πο θέ μα τα 
προς εκ με τάλ λευ ση. 

Οι βιο μη χα νι κές χώ ρες πιέ ζουν τον 
Ο ΠΕΚ να αυ ξή σει την πα ρα γω γή, δη λα δή 
να α ντλεί με συ νε χώς με γα λύ τε ρους ρυθ-
μούς α πό τα δια πι στω μέ να κοι τά σματα 
που δια θέ τει. Πο τέ, ό μως, δεν πιέ ζουν για 
την α να κά λυ ψη και νούρ γιων κοιτα σμά-
των. Ο λό γος εί ναι α πλός, α φού ό λα τα 
ση μα ντι κά κοι τά σμα τα έ χουν α νακα-
λυ φθεί ή δη (Bauquis P.R. 2003, 340). 
Ό ταν τη δε καε τί α του ’70 ξέ σπα σε η 
πρώ τη πε τρε λα ϊ κή κρί ση, τε ρά στια 
κον δύ λια και νέ ες τε χνι κές (ι δί ως η 
μέ θο δος με τους τε χνη τούς σει σμούς) 
διο χε τεύ τη καν στην α να κά λυ ψη νέ ων 
κοι τα σμά των. Βρέ θη καν αρ κε τά εκ με-

Διά γραμ μα 2: Ε κτι μή σεις παρα γω γής πε τρε λαί ου α νά πε ριο χή 
(Πη γή: Beyond Peak 2006)
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ταλ λεύ σι μα κοι τά σματα, πολ λά α πό 
αυ τά σε βιο μη χα νι κές χώ ρες (Η.Π.Α., 
Με γά λη Βρε τα νί α-Βό ρεια Θά λασσα, 
Νορ βη γί α, κ.λ.π.) τα ο ποί α πρό σφε ραν 
μί α προ σω ρι νή α πο δέ σμευ ση α πό τις 
ει σα γω γές πε τρε λαί ου. Ό μως, οι α να κα-
λύ ψεις αυ τές ή ταν συ γκρι τι κά μι κρές 
και δεν αύ ξη σαν αι σθη τά το συ νο λι κό 

κον δύ λια στην έ ρευ να. Σή με ρα, α να-
κα λύ πτουμε μό λις έ να βα ρέ λι για κά θε 
πέ ντε που κα τα να λώ νου με (Οι κο λο γι κή 
Ε πι θε ώ ρηση 2004). Εν δει κτι κά, το πε-
τρέ λαιο της Α λά σκας, για την εκ με τάλ-
λευ ση ή μη του οποί ου τό σο με γά λος 
α γώ νας γί νε ται με τα ξύ ε ται ρειών και 
οι κο λο γι κών ορ γα νώ σε ων, μπο ρεί να 

Διά γραμ μα 3: Η πε τρε λα ϊ κή πραγ μα τι κό τη τα α νά πε ριο χή: πο σό τη τα πε τρε λαί ου
 που έ χει πα ρα χθεί, α πο θέ μα τα και κοι τά σμα τα που θα βρε θούν.

(Πη γή: Peak Oil Action 2006)

μέ γε θος των α πο θε μά των που υ πάρ-
χουν (Hirsch R.L. 2005, 3). Τα πε ρισ-
σό τερα α πό αυ τά τα κοι τά σμα τα ή δη 
πέ ρα σαν το μέ γι στο ση μεί ο πα ρα γω γής 
τους και πλέ ον συ νε χώς φθί νουν. 

Το συ μπέ ρα σμα α πό αυ τές τις έ ρευ-
νες ή ταν ό τι οι υ πό γειες «θά λασ σες» 
πε τρε λαί ου έ χουν ή δη α να κα λυ φθεί 
ως ε πί το πλεί στον και βρί σκο νται στην 
πλειο ψη φί α τους στις χώ ρες του Ο ΠΕΚ. 
Αν και οι α να κα λύ ψεις συ νε χί ζο νται, 
δε δίνο νται πλέ ον τα ί δια τε ρά στια 

κα λύ ψει την πα γκό σμια κα τα νά λω ση 
για με ρι κές μό νο η μέρες (Roberts P. 
2005, 112).

Έ τσι, η έμ φα ση δε δί νε ται στην α να-
κά λυ ψη κοι τα σμά των, αλ λά στην ό λο 
και μεγα λύ τε ρη πα ρα γω γή α πό τα υ φι-
στά με να. Η α γο ρά έ χει ε ξοι κειω θεί με 
αυ τό το μη χα νι σμό, ώ στε κά θε φο ρά 
που αυ ξά νει η πα ρα γω γή μειώ νο νται 
οι τι μές, χωρίς κα νείς να σκέ φτε ται ό τι 
αυ τό ο δη γεί στην τα χύ τε ρη ε ξά ντλη ση 
των α πο θεμά των. Γε γο νός που α πο τε-
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λεί τυ πι κό πα ρά δειγ μα της α δυ να μί ας 
των μη χα νισμών της α γο ράς να α ντι-
με τω πί σουν προ βλή μα τα μη α να νε ώ σι-
μων α γα θών. 

Οι ε κτι μή σεις ποι κίλ λουν, για πολ λούς 
και διά φο ρους λό γους, ό χι πά ντα τε χνι-
κούς. Αρ χι κά εί ναι δύσκο λο να ε κτι μη-
θούν τα δια θέ σι μα α πο θέ μα τα (Heinberg 

Διά γραμ μα 4: Ε κτι μή σεις παρα γω γής πε τρε λαί ου α νά πε ριο χή.
(Πη γή: Peak Oil Organization 2006)

Διά γραμ μα 5: Ε κτι μή σεις της πα ρα γω γής ο ρυ κτών καυ σί μων (πε τρέ λαιο – γκά ζι) 
α νά εί δος. (Πη γή:Peak Oil Action 2006)
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R. 2005, 54). Ό χι μό νο λόγω δυ σκο λιών 
στις με τρή σεις, αλ λά και για άλ λους λό-
γους. Για πα ρά δειγ μα, πολλές φτω χές 
χώ ρες δεν εί ναι σε θέ ση να κά νουν α ξιό πι-
στες με τρή σεις και δί νουν ε δώ και χρό νια 
τους ί διους στα θε ρούς α ριθ μούς. Χώ ρες 
που θέ λουν να αυ ξή σουν τη στρα τη γι κή 
τους ση μα σί α πα ρου σιά ζουν με γα λύ τε-
ρους α ριθ μούς, ε νώ χώ ρες που θέ λουν 
να α ντι στα θούν σε πιέ σεις για αύ ξη ση 
της πα ρα γω γής πα ρου σιά ζουν μι κρό τε-
ρους, κ.λ.π. 

Εί ναι δύ σκο λο να ε κτι μη θεί ο ρυθ μός 
αύ ξη σης της ζή τη σης (Kleinpeter 1995, 
128). Ε άν οι δυ τι κές χώ ρες υ ιο θε τήσουν 
πο λι τι κή ε ξοι κο νό μη σης και ε πεν δύ-
σουν σε ή πιες μορ φές ε νέρ γειας, ενώ, 
πα ράλ λη λα, ο ρυθ μός εκ βιο μη χά νι σης 
στις «α να πτυσ σό με νες» χώ ρες κρα τηθεί 
χα μη λός, τό τε η ζή τη ση πε τρε λαί ου 
θα αυ ξά νε ται με αρ γούς ρυθ μούς. Ε άν 
συμ βεί το α ντί θε το, τό τε η ζή τη ση θα 
αυ ξη θεί κα τα κό ρυ φα. 

ΠΡΟ ΒΛΕ ΨΕΙΣ ΠΑ ΡΑ ΓΩ ΓΗΣ: ΟΙ ΚΑ-
ΜΠΥ ΛΕΣ ΤΟΥ HUBBERT 

Α πό τις ε κα το ντά δες σχε τι κές προ-
βλέ ψεις που έ χουν κα τά και ρούς γί νει, 
μό νο μί α α πο δεί χθη κε έ ως τώ ρα σω στή. 
Ο M. King Hubbert, γε ω λό γος της Shell, 
προ έ βλε ψε α πό το 1956 ό τι η πα ρα γω γή 
πε τρε λαί ου των Η.Π.Α. θα φθά σει στο μέ-
γι στο ση μεί ο της την ε πό με νη δε κα ε τί α, 
πέ φτο ντας έ ξω μό νο κα τά λί γα χρό νια 
(Deffeyes 2005, 35-51). Την ε πο χή του λοι-
δω ρή θη κε και η πρό βλε ψή του ξε χά στη-
κε. Σή με ρα, ό μως, με λε τούν με προ σο χή 
τη μέ θο δό του, που εί ναι στη βά ση της 
α πλή: Η κα μπύ λη των α να κα λύ ψε ων, που 
έ χει μορ φή κα μπά νας, κα λύ πτει το ί διο 
εμ βα δόν με την κα μπύ λη της πα ρα γω-
γής, α φού δεν μπο ρού με να πα ρά γου με 
πα ρά μό νο ό,τι έ χου με α να καλύ ψει. Στο 
πα ρα κά τω διά γραμ μα βλέ που με α πλο-
ποι η μέ νες τις δύ ο αυ τές κα μπύ λες στην 
τυ πι κή τους μορ φή. 

Διά γραμ μα 6: Οι κα μπύ λες του Hubbert. 
Πη γή: The Coming Global Oil Cricis 2006)
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Α ρι στε ρά, η πρώ τη κα μπύλη πα ρι-
στά νει τις α να κα λύ ψεις κοι τα σμά των 
πε τρε λαί ου. Θε ω ρη τι κά ο ρυθ μός α να κα-
λύ ψε ων θα αυ ξά νει ό λο και πιο γρή γο ρα, 
ώ σπου φτά νου με σε μί α κο ρύ φω ση. 
Ύ στε ρα α κο λου θεί τα χύ τα τη πτώ ση. 
Για τις Η.Π.Α., η χρο νιά που οι α να κα λύ-
ψεις κοι τα σμά των έ φθα σαν στο μέγι στο 
ση μεί ο τους, ή ταν το 1940 (Schipper L. 
& Meyers S. 1995, 252). Δε ξιά, μί α παρό-
μοια κα μπύ λη πα ρι στά νει την πα ρα γω γή 
πε τρε λαί ου. Λο γι κά, χρειά ζο νται κά ποια 
χρό νια μέ χρι να αρ χί σει η αξιο ποί η ση 
των κοι τα σμά των που έ χουν α να κα λυ-
φθεί. Έ τσι, το μέ γι στο της καμπύ λης της 
πα ρα γω γής θα έρ θει με ρι κά χρό νια αρ-
γό τε ρα α πό το μέ γι στο της κα μπύ λης 
των α να κα λύ ψε ων. Α πό ε κεί και πέ ρα, η 
πα ρα γω γή θα αρ χί σει να φθίνει.

Σύμ φω να με τους θε ω ρη τι κούς υ πο-
λο γι σμούς του Hubbert, τα δύ ο μέ γι στα 

α πέ χουν με τα ξύ τους πε ρί που 30 χρό νια. 
Επει δή η τε χνο λο γί α α πό την ε πο χή του 
έ χει βελ τιω θεί, οι ει δι κοί με τα θέ τουν την 
α πό στα ση στα 40-45 χρό νια (Bauquis P.R. 
2003, 46). Αν λοι πόν ξέ ρου με ποια ή ταν 
η χρο νι κή πε ρί ο δος με τις πε ρισ σό τε ρες 
α να κα λύ ψεις κοι τα σμά των πε τρε λαί ου, 
μπο ρού με να προ βλέ ψου με πό τε θα 
έ χου με και το μέ γι στο της πα ρα γω γής πε-
τρε λαί ου. Στα δια γράμ μα τα 7-8 βλέ που-
με τις κα μπύ λες Hubbert για τον Περ σι κό 
Κόλ πο κα θώς και πα γκο σμί ως.

Το μέ γι στο ση μεί ο των α να κα λύ ψε ων 
κοι τα σμά των, σε πα γκό σμιο ε πί πε δο, το 
έ χου με πε ρά σει ή δη α πό τη δε κα ε τί α του 
’60 (Campbell C.J. & Laherrere J.H. 1998). 
Η κρί ση δε θα α φή σει κα νέ ναν α νεπη ρέ-
α στο. Οι με γά λες πε τρε λα ϊ κές ε ται ρεί ες, 
ό μως, δε συμ φω νούν με την ε κτίμη ση ό τι 
η κρί σι μη στιγ μή έρ χε ται στην ε πό με νη 
δε κα ε τί α. Προ τεί νουν έ να πιο «αι σιό δο ξο» 

Διά γραμ μα 7: Η κα μπύ λη του Hubbert για τον Περ σι κό Κόλ πο.
(Πη γή: Peak Oil Action 2006)



Η Ενέργεια στη Μετα-πετρελαϊκή Εποχή

Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η  Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η 127

ση μεί ο για το μέ γι στο της πα ρα γω γής, στη 
δε κα ε τί α του 2030 (Shell). 

ΓΕ Ω ΠΟ ΛΙ ΤΙ ΚΗ ΠΡΟ ΣΕΓ ΓΙ ΣΗ ΤΟΥ 
ΠΡΟ ΒΛΗ ΜΑ ΤΟΣ

Α κό μη, ό μως, και οι πλέ ον αι σιό δο ξοι, 
συμ φω νούν ό τι μέ σα στα α μέ σως ε πό-
μενα χρό νια θα φτά σουν στα δια κά στο 
μέ γι στο της πα ρα γω γής τους ό λες οι χώ-
ρες, ε κτός ο ρι σμέ νων χω ρών του Ο ΠΕΚ 
κυρί ως (ό πως το Ι ράκ, το Κου βέ ιτ και η 
Σα ου δι κή Α ρα βί α), των ο ποί ων η πα ρα γω-
γή θα συ νε χί σει να αυ ξά νε ται για πολ λές 
δε κα ε τί ες α κό μη (Geller 2003, 78). 

Ή δη, το ση μεί ο αυ τό το έ χουν πε ρά-
σει οι Η.Π.Α. (1970), η Ρω σί α (1987), η 
Βρε τα νί α (1999), το Ιράν (1973), η Λι βύ η 
(1969), η Ρου μα νί α (1976), η Αί γυ πτος 
(1993), κ.λ.π. Οι Η.Π.Α. μά λι στα, α πό ε ξα-
γω γέας πε τρε λαί ου με τα τρά πη καν σε 

ση μα ντι κό ει σα γω γέ α, με ε ξάρ τη ση α πό 
χώ ρες ό πως το Με ξι κό, η Βε νε ζουέ λα, 
η Νι γη ρί α και οι χώ ρες του Περ σι κού 
Κόλ που. 

Διά γραμ μα 8: Η κα μπύ λη του Hubbert για την πα γκό σμια πα ρα γω γή πε τρε λαί ου. 
(Πη γή: Peak Oil Action 2006)

Διά γραμ μα 9: Η πα ρα γω γή πετρε λαί ου 
στον Ο ΠΕΚ ως πο σο στό της πα γκό σμιας 

πα ρα γω γής.
 (Πη γή: ASPO 2006)
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Ο στρα τη γι κός ρό λος των χω ρών του 

Ο ΠΕΚ

Α ξί ζει να ε πι μεί νου με σε αυ τό, κα-
θώς οι χώ ρες του Ο ΠΕΚ δια θέ τουν τα 
με γα λύ τε ρα κοι τά σμα τα, σύ ντο μα, κα τά 
με ρι κούς μέ σα στην ε πό με νη πε ντα ε τί α, 
το πο σο στό συμ με το χής τους θα α νέ βει, 
ώ στε πά νω α πό το μι σό της πα γκό σμιας 
πα ρα γωγής να προ έρ χε ται α πό αυ τές.

Ε πο μέ νως, ό χι μό νο τα α πο θέ μα τα 
λι γο στεύ ουν, αλ λά συ γκε ντρώ νο νται 
ό λο και πε ρισ σό τε ρο σε τε χνο λο γι κά κα-
θυ στε ρη μέ νες και πολι τι κά α στα θείς χώ-
ρες. Η λο γι κή αυ τή κρυ βό ταν πί σω α πό 
τους πο λέ μους του Περ σι κού Κόλ που. 
Σκο πός ή ταν η ε γκα τά στα ση φι λι κών 
κυβερ νή σε ων και η μα ζι κή ε πέν δυ ση, ό χι 
στην ε ξεύ ρε ση νέ ων κοι τα σμά των, αλ λά 
στην τα χύ τε ρη εκ με τάλ λευ ση των υ φι στά-
με νων. Έ τσι, ό σο προ χω ρά στα δια κά η 
μεί ω ση της πα ρα γω γής στις άλ λες χώ ρες, 
ο Περ σι κός Κόλ πος μπο ρεί τε χνικά να 
κα λύ πτει την ό λο και αυ ξα νό με νη ζή τη-
ση, χω ρίς, ό μως, να έ χει ά πο ψη για τους 

ρυθ μούς ά ντλη σης ή τις τι μές (Roberts 
P. 2005, 180).

Α κό μη και αν το σχέ διο πετύ χαι νε, η 
πα ρά τα ση ζω ής που θα έ δι νε στο ση με ρι νό 
κα τε στη μέ νο οι κο νο μικό σύ στη μα θα ή ταν 
σύ ντο μη (ί σως μί α-δυο δε κα ε τί ες), αλ λά θα 
α πέ φε ρε εν τω μετα ξύ τε ρά στια στρα τη γι κά 
και οι κο νο μι κά ο φέ λη στις ε μπλε κό με νες 
χώ ρες και ε ται ρεί ες (Abernathy V.D. 2001). 
Α πό την άλ λη, η μέ χρις στιγ μής α πο τυ χί α 
των πρό σφα των πα ρεμ βά σε ων σε Μέ ση 
Α να το λή, Α φρι κή, Βε νε ζουέ λα και αλ λού, 
σε συν δυα σμό με τα προ βλή μα τα της Ρω-
σί ας, μπο ρούν να πυ ρο δο τή σουν την κρί ση 
νω ρί τε ρα α πό το α να με νό με νο, αν δεν την 
έ χουν ξε κι νή σει ή δη. 

Εί ναι πι θα νό και αυ τό φοβά ται σή-
με ρα η α γο ρά, να κα τα λή ξου με στο ση-
μεί ο, ε νώ α κό μη υ πάρ χουν α πο θέμα τα 
που θα μπο ρού σαν να κα λύ ψουν την 
αυ ξα νό με νη ζή τη ση, να μην μπο ρούν 
να α ντλη θούν με αρ κε τά γρή γο ρους 
ρυθ μούς, ό σο ζη τά η οι κο νο μί α, λό γω 
τε χνικών α δυ να μιών και πο λι τι κών προ-
βλη μά των (Yergin 1991, 206). 

Διά γραμ μα 10: Η πα ρα γω γή πε τρε λαί ου 
στον Ο ΠΕΚ και πα γκο σμί ως σε ε κατ. βα-

ρέλια την η μέ ρα. (Πη γή: ASPO 2006)

Διά γραμ μα 11: H πα γκό σμια πα ρα γω γή 
πε τρε λαί ου ανά πε ριο χή σε ε κατ. βα ρέ-

λια την η μέ ρα. (Πη γή: ASPO 2006)
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Το ε νερ γεια κό στοί χη μα της

Κινας και της Ινδί ας

Ση μα ντι κή πτυ χή της γε ω πο λι τι κής 
προ σέγ γι σης του προ βλή μα τος α πο τε λεί 
το ε νεργεια κό στοί χη μα της Κί νας και της 
Ιν δί ας. H ενέρ γεια α πο τε λεί το «κλει δί» 
για πε ραι τέ ρω α νά πτυ ξη της οι κο νο μί ας 
και βελ τί ω ση του ε πι πέ δου ζω ής των δύ ο 
πο λυ πλη θέ στε ρων χω ρών. 

Στον ε νερ γεια κό το μέ α η κι νε ζι κή 
η γε σί α ε πι θυ μεί να βελ τιώ σει την α πό-
δοση στην εκ με τάλ λευ ση των ε νερ-
γεια κών πό ρων κα τά 20%. Αυ τό ση-
μαί νει με γα λύτε ρη α πό δο ση των ή δη 
λει τουρ γού ντων σταθ μών πα ρα γω γής 
η λε κτρι κής ε νέρ γειας (οι ο ποί οι κα τά 
2/3 καί νε κάρ βου νο), τη βελ τί ω ση των 
συ στη μά των θέρ μαν σης, την ε νερ γεια-
κή α πό δο ση των κτη ρί ων και ι διαί τε ρα 
τη βελ τί ω ση της α πόδο σης του με τα φο-
ρι κού έρ γου.

Για την πο λυ πλη θέ στε ρη χώ ρα του 
κό σμου, η οι κο νο μί α της ο ποί ας α να-
πτύσ σεται με αλ μα τώ δεις ρυθ μούς 
(υ πο λο γί ζε ται στο 9,8% η αύ ξη ση του 
Α ΕΠ το 2005), το ε νεργεια κό α πο τε λεί 
το μέ α-κλει δί για την πε ραι τέ ρω α νά-
πτυ ξη της οι κο νο μί ας και βελ τί ω ση 
του ε πι πέ δου της ζω ής ι διαί τε ρα στις 
υ πα νά πτυ κτες α κό μη αγρο τι κές πε ριο-
χές πολ λών ε παρ χιών. 

Για να κα τα νο ή σου με το πό σο ση-
μα ντι κό ρό λο παί ζει το ε νερ γεια κό 
στην Κίνα θα πρέ πει να α να φερ θού με 
σε με ρι κά βα σι κά με γέ θη ό πως η πρω-
το γε νής ε νεργεια κή ζή τη ση, η ο ποί α 
α ντι στοι χεί στο 12% της πα γκό σμιας 
(Beyond Peak 2006). Η κα τα νά λω ση πε-
τρε λαί ου στην Κί να α πό 5,2 ε κατ. βαρ./
η μέρα το 2002 α να μέ νε ται να ξε πε ρά-
σει τα 7,0 ε κατ. βα ρέ λια η με ρη σί ως το 

2006, η ο ποί α αντι στοι χεί πε ρί που στο 
20% της πα γκό σμιας ε τή σιας αύ ξη σης 
στην κα τα νά λωση πε τρε λαί ου και ε ξη-
γεί για τί η συ νε χι ζό με νη υ ψη λή ζή τη ση 
α πό την Κί να έχει τό σο σο βα ρές ε πι-
πτώ σεις στη δια μόρ φω ση των διε θνών 
τι μών. Στον το μέ α του η λε κτρι σμού, η 
ε τή σια αύ ξη ση στη ζή τη ση η λε κτρι κού 
ρεύ μα τος α πό 11% το 2002, ξε πέ ρα σε 
το 15% το 2003 με πε ραι τέ ρω αυ ξη τι-
κές τά σεις, δη μιουρ γώ ντας σο βα ρά 
προ βλή μα τα στη δια νο μή και ο δη γώ-
ντας σε ε κτε τα μέ να black out πολ λές 
νό τιες ε παρ χί ες το 2004 και το 2005 
(Post - Carbon Institute 2006). 

Η Κί να σή με ρα εί ναι ο με γα λύ τε ρος 
πα ρα γω γός άν θρα κα στον κό σμο, ε λέγ χο-
ντας το 12% των πα γκό σμιων α πο θε μά-
των. Η πα ρα γω γή κάρ βου νου, το ο ποί ο 
χρη σι μοποιεί ται κυ ρί ως στην η λε κτρο πα-
ρα γω γή και στη βιο μη χα νί α (χα λυ βουρ-
γεί α, τσι με ντο βιο μη χα νί α) α ντι με τω πί ζει 
προ βλή μα τα κα θώς η πα ρα γω γή δεν 
μπορεί να α ντα πο κρι θεί εύ κο λα στη ζή-
τη ση, α φού η ε τή σια αύ ξη ση μό λις που 
φθάνει το 11%, ε νώ η χώ ρα α ντι με τω-
πί ζει πα ράλ λη λα σο βα ρά προ βλή μα τα 
με τα φο ράς της πρώ της αυ τής ύ λης μέ σω 
του ευ πα θούς σι δη ρο δρο μι κού δι κτύ-
ου (Campbell C.J. 2005, 306). Έ τσι, α πό 
πέρυ σι η Κί να υ πο χρε ώ θη κε σε δρα στι κή 
μεί ω ση των ε ξα γω γών κάρ βου νου ώ στε 
να ε ξυ πη ρε τή σει την αυ ξα νό με νη εγ χώ-
ρια ε νερ γεια κή ζή τη ση.

Ε κτι μή σεις φέ ρουν τις τρέ χου σες 
ε πεν δύ σεις στον ε νερ γεια κό το μέ α να 
ξεπερ νούν τα 600 δισ. δο λά ρια μέ χρι το 
2010. Ση μα ντι κό τμή μα της νέ ας σχε δια-
ζό μενης η λε κτρο πα ρα γω γής θα προ έλ θει 
α πό πυ ρη νι κούς σταθ μούς, με 32 νέ ες 
μο νάδες, οι ο ποί ες θα προ στε θούν στις 
ή δη 9 υ πάρ χου σες. 
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Α ΝΑ ΝΕΩ ΣΙ ΜΕΣ ΠΗ ΓΕΣ Ε ΝΕΡ ΓΕΙΑΣ

Στις μέ ρες μας, το με γα λύτε ρο πο-
σο στό ε νέρ γειας που χρη σι μο ποιού με 
προ έρ χε ται α πό τις συμ βα τικές πη γές 
ε νέρ γειας που εί ναι το πε τρέ λαιο, η βεν-
ζί νη και ο άν θρα κας. Πρό κει ται για μη 
α να νε ώ σι μες πη γές ε νέρ γειας που αρ γά 
ή γρή γο ρα θα ε ξα ντλη θούν (ΚΑ ΠΕ. 2006). 
Η πα ρα γω γή και η χρή ση της ε νέρ γειας 
που προ έρ χε ται α πό αυ τές τις πη γές δη-
μιουρ γούν μί α σει ρά α πό πε ρι βαλ λο ντι κά 
προ βλή μα τα με αιχ μή τους το φαι νό με νο 
του θερ μο κη πί ου.

Α πό την άλ λη πλευ ρά, οι Α να νε ώ σι μες 
Πη γές Ε νέρ γειας (Α ΠΕ) α να νε ώ νο νται 
μέσω του κύ κλου της φύ σης και θε ω ρού-
νται πρα κτι κά α νε ξά ντλη τες (Walisiewicz 
M. 2003, 34). Ο ή λιος, ο ά νε μος, τα πο-
τά μια, οι ορ γα νι κές ύ λες ό πως το ξύ λο 
και α κό μη τα α πορ ρίμ μα τα οι κια κής 
και γε ωρ γι κής προ έ λευ σης, εί ναι πη γές 
ε νέρ γειας που η προ σφο ρά τους δεν ε ξα-
ντλεί ται πο τέ. Υ πάρ χουν σε αφθο νί α στο 
φυ σι κό μας πε ρι βάλ λον και εί ναι οι πρώ-

τες μορ φές ε νέρ γειας που χρη σι μο ποί η-
σε ο άν θρω πος, σχε δόν α πο κλει στι κά, 
μέ χρι τις αρ χές του 20ου αιώ να, ο πό τε 
και στρά φη κε στην ε ντα τι κή χρή ση του 
άν θρα κα και των υ δρο γοναν θρά κων. 

Το εν δια φέ ρον για την ευρύ τε ρη 
α ξιο ποί η ση των Α ΠΕ, κα θώς και για την 
α νά πτυ ξη α ξιό πι στων και οικο νο μι κά 
α πο δο τι κών τε χνο λο γιών που δε σμεύ ουν 
το δυ να μι κό τους πα ρου σιά στη κε αρ χι-
κά με τά την πρώ τη πε τρε λα ϊ κή χρή ση 
του 1979 και πα γιώ θη κε την επό με νη 
δε κα ε τί α, με τά τη συ νει δη το ποί η ση των 
πα γκό σμιων πε ρι βαλ λο ντι κών προ βλη-
μά των (Aleklett K. & Campbell C.J. 2003, 
41). Για πολ λές χώ ρες, οι Α ΠΕ α πο τε λούν 
μί α ση μα ντι κή εγ χώ ρια πη γή ε νέρ γειας, 
με με γά λες δυ να τό τη τες α νά πτυξης σε 
το πι κό και ε θνι κό ε πί πε δο. Συ νει σφέ ρουν 
ση μα ντι κά στο ε νερ γεια κό τους ι σο ζύ γιο, 
συμ βάλ λο ντας στη μεί ω ση της ε ξάρ τη-
σης α πό το α κρι βό και εισα γό με νο πε τρέ-
λαιο και στην ε νί σχυ ση της α σφά λειας 
του ε νερ γεια κού τους ε φο δια σμού. 

Πα ράλ λη λα, συ ντε λούν και στην προ-

Διά γραμ μα 12: Πρό βλε ψη για τις Α ΠΕ την ε πό με νη δε κα ε τί α.
Πηγή: Clean Edge 2005 
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στα σί α του πε ρι βάλ λο ντος, κα θώς η α ξιο-
ποί η σή τους δεν το ε πι βαρύ νει, α φού 
δε συ νο δεύ ε ται α πό πα ρα γω γή ρύ πων 
ή α ε ρί ων που ε νι σχύ ουν τον κίν δυ νο 
για κλι μα τι κές αλ λα γές. Έ χει πλέ ον δια-
πι στω θεί ό τι ο ε νερ γεια κός το μέ ας εί ναι 
ο πρω ταρ χι κός υ πεύ θυ νος για τη ρύ παν-
ση του πε ρι βάλ λο ντος, κα θώς σχε δόν 
το 95% της α τμο σφαι ρι κής ρύ παν σης 
ο φεί λε ται στην πα ρα γω γή, το με τα σχη-
μα τι σμό και τη χρή ση των συμ βα τι κών 
καυ σί μων (Hanson J. 2001). Η Ελ λά δα δια-
θέ τει α ξιό λο γο δυ να μι κό Α ΠΕ, οι ο ποί ες 
μπο ρούν να προ σφέ ρουν μί α πραγ ματι-
κή ε ναλ λα κτι κή λύ ση για την κά λυ ψη των 

ε νερ γεια κών μας α να γκών. 
Τα κύ ρια πλε ο νε κτή μα τα των Α ΠΕ 

είναι τα ε ξής (Goldberg J. 1996, 131): 
✶Εί ναι πρα κτι κά α νε ξά ντλη τες πη γές 

ε νέρ γειας και συμ βάλ λουν στη μεί ω ση 
της ε ξάρ τη σης α πό συμ βα τι κούς ε νερ-
γεια κούς πό ρους.

✶Α πα ντούν στο ε νερ γεια κό πρό βλη μα 
για τη στα θε ρο ποί η ση των εκ πο μπών διο-
ξει δί ου του άν θρα κα και των υ πό λοι πων 
α ε ρί ων του θερ μο κη πί ου. Ε πι πλέ ον, υ πο-
κα θι στώ ντας τους σταθ μούς πα ρα γωγής 
ε νέρ γειας α πό συμ βα τι κές πη γές ο δη γούν 
σε ε λάτ τω ση εκ πο μπών α πό άλ λους ρυ-
πα ντές π.χ. ο ξεί δια θεί ου και α ζώ του που 

Διά γραμ μα 13: Οι ρυθ μοί α νά πτυ ξης των Α ΠΕ. Πηγή: Worldwatch Institute 
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προ κα λούν την ό ξι νη βρο χή.
✶Εί ναι εγ χώ ριες πη γές ε νέρ γειας και 

συνει σφέ ρουν στην ε νί σχυ ση της ε νερ-
γεια κής α νε ξαρ τη σί ας και της α σφά λειας 
του ε νερ γεια κού ε φο δια σμού σε ε θνι κό 
ε πί πε δο.

✶ Εί ναι διά σπαρ τες γε ω γρα φι κά και 
ο δηγούν στην α πο κέ ντρω ση του ε νερ-
γεια κού συ στή μα τος, δί νο ντας τη δυ να τό-
τητα κά λυ ψης των ε νερ γεια κών α να γκών 
σε το πι κό και πε ρι φε ρεια κό ε πί πε δο, 
ανα κου φί ζο ντας έ τσι τα συ στή μα τα υ πο-
δο μής και μειώ νο ντας τις α πώ λειες από 
τη με τα φο ρά ε νέρ γειας.

✶Προ σφέ ρουν τη δυ να τό τη τα ορ θο-
λο γι κής α ξιο ποί η σης των ε νερ γεια κών 
πό ρων, κα λύ πτο ντας έ να ευ ρύ φά σμα 
των ε νεργεια κών α να γκών των χρη στών 
(π.χ. η λια κή ε νέρ γεια για θερ μό τη τα χα-
μη λών θερ μο κρα σιών, αιο λι κή ε νέρ γεια 
για η λε κτρο πα ρα γω γή).

✶Έ χουν συ νή θως χα μη λό λει τουρ γι-
κό κόστος που δεν ε πη ρε ά ζε ται α πό τις 

δια κυ μάν σεις της διε θνούς οι κο νο μί ας 
και ει δι κό τε ρα των τι μών των συμ βα τι-
κών καυ σί μων.

✶ Οι ε πεν δύ σεις των Α ΠΕ δη μιουρ-
γούν σημα ντι κό α ριθ μό νέ ων θέ σε ων 
ερ γα σί ας, ι διαί τε ρα σε το πι κό ε πί πε δο.

✶Μπο ρούν να α πο τε λέ σουν σε πολ λές 
πε ριπτώ σεις πυ ρή να για την α να ζω ο γό νη-
ση οι κο νο μι κά και κοι νω νι κά υ πο βαθ μισμέ-
νων πε ριο χών και πό λο για την το πι κή 
α νά πτυ ξη, με την προ ώ θη ση α νά λογων 
ε πεν δύ σε ων (π.χ. καλ λιέρ γειες θερ μο κη πί-
ου με τη χρή ση γε ω θερ μι κής ε νέργειας).

Τα κυ ριό τε ρα μειο νε κτήμα τα των 

Α ΠΕ εί ναι (Σύν δε σμος Φω το βολ τα ϊ κών 
Ε ται ρειών 2006):

✶ Έ χουν αρ κε τά μι κρό συ ντελε στή 
α πό δο σης, της τά ξης του 30% ή και χα-
μη λό τε ρο. Συ νε πώς, α παι τεί ται αρ κετά 
με γά λο αρ χι κό κό στος ε φαρ μο γής σε 
με γά λη ε πι φά νεια γης. Για αυ τόν το λόγο 
μέ χρι τώ ρα χρη σι μο ποιού νται σαν συ-
μπλη ρω μα τι κές πη γές ε νέρ γειας. 
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✶Για τον πα ρα πά νω λό γο προς το πα-
ρόν δεν μπο ρούν να χρη σι μο ποι η θούν 
για την κά λυ ψη των α να γκών με γά λων 
α στι κών κέ ντρων. 

✶ Η πα ρο χή και α πό δο ση της αιο λι-
κής, υ δρο η λε κτρι κής και η λια κής ε νέρ-
γειας ε ξαρ τά ται α πό την ε πο χή του έ τους 
αλ λά και α πό το γε ω γρα φι κό πλά τος 
και το κλί μα της πε ριο χής στην ο ποί α 
ε γκαθί στα νται. 

✶ Για τις αιο λι κές μη χα νές υ πάρ χει η 
ά ποψη ό τι δεν εί ναι κομ ψές α πό αι σθη τι-
κή ά πο ψη κι ό τι προ κα λούν θό ρυ βο και 
θα νά τους που λιών. Με την ε ξέ λι ξη, ό μως, 
της τε χνο λο γί ας τους και την προ σεκτι κό-
τε ρη ε πι λο γή χώ ρων ε γκα τά στα σης (π.χ. 
σε πλατ φόρ μες στην α νοι χτή θάλασ σα) αυ-
τά τα προ βλή μα τα έ χουν σχε δόν λυ θεί. 

✶Για τα υ δρο η λε κτρι κά έρ γα λέ γε ται 
ό τι προ κα λούν έ κλυ ση με θα νί ου α πό την 
α πο σύν θε ση των φυ τών που βρί σκο νται 
κά τω απ’ το νε ρό κι έ τσι συ ντε λούν στο 
φαι νό με νο του θερ μο κη πί ου.

ΠΥ ΡΗ ΝΙ ΚH Ε ΝEΡ ΓΕΙΑ

Σή με ρα, πέ ραν των ό ποιων πο λι-
τι κών ε πι λο γών, οι ο ποί ες γί νο νται 
πρω τί στως με οι κο νο μι κά κρι τή ρια, 
αρ κε τοί ε πι στή μο νες και πε ρι βαλ λο-
ντο λό γοι τάσσο νται α νοι χτά υ πέρ της 
χρή σης α το μι κής ε νέρ γειας, θε ω ρώ-
ντας ό τι θα μπορού σε να α πο τε λέ σει 
χρή σι μο ερ γα λεί ο στην κα τα πο λέ μη ση 
της υ περ θέρ μανσης του πλα νή τη. Aπό 
την άλ λη πλευ ρά, η ει σα γωγή της συ-
γκε κρι μέ νης μορ φής ε νέρ γειας ε ξα κο-
λου θεί να συ να ντά τις ε πι φυλά ξεις του 
με γα λύ τε ρου τμή μα τος της διε θνούς 
ε πι στη μο νι κής κοι νό τη τας κα θώς και 
σθε να ρές κοι νω νι κές α ντι δρά σεις, ε νώ 
τα ε ρω τή μα τα πα ρα μέ νουν. Mπο ρεί η 
πυ ρη νι κή ε νέρ γεια να α πο τε λέ σει τη 
λύ ση των ε νερ γεια κών και πε ρι βαλ λο-
ντι κών προ βλη μά των που α ντι με τω πί-
ζει ο σύγ χρο νος κό σμος; Ή συ νι στά μί α 
τε χνο λο γί α ο λέ θρου; 
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Πλε ο νε κτή μα τα της πυ ρη νικής ε νέρ-

γειας (Goodstein D. 2004, 172):

✶ Α με λη τέ α ρύ παν ση: Kα τά τη λει-
τουρ γί α μί ας μο νά δας πυ ρη νι κής ε νέρ-
γειας δεν ε κλύ ο νται α έ ριοι ρύ ποι στην 
α τμό σφαι ρα, ό πως συμ βαί νει κα τά την 
πα ρα γωγή συμ βα τι κών μορ φών ε νέρ-
γειας και γε νι κό τε ρα, η ρύ παν ση του 
πε ρι βάλ λοντος σε πε ρί πτω ση ο μα λής 
λει τουρ γί ας εί ναι α με λη τέ α έ ως μη με-
τρή σι μη.

✶ Eνεργεια κή α νε ξαρ τη σί α: Tο 
κόστος πα ρα γω γής, α νε ξάρ τη τα ε άν εί-
ναι υ ψη λό τε ρο ή χα μη λό τε ρο α πό άλ λες 
μορφές ε νέρ γειας, εί ναι προ βλέ ψι μο για 
με γά λο χρο νι κό ο ρί ζο ντα, κά τι το οποί ο 
θε ω ρεί ται πο λύ ση μα ντι κό για κά θε χώ ρα 
που ε πι λέ γει να κά νει μί α τέτοιου εί δους 
ε πέν δυ ση. Σε βά θος χρό νου, η χώ ρα που 
θα ε πι λέ ξει την πυ ρη νι κή ε νέρ γεια θα κα-
τα στεί α νε ξάρ τη τη α πό τις ε νερ γεια κές 
κρί σεις που κα τά και ρούς πα ρου σιά ζο-

νται διε θνώς.
✶Eπάρκεια: H κα τα σκευ ή πυ ρη νικών 

μο νά δων αφ’ ε νός μειώ νει την ε ξάρ τη ση 
α πό συμ βα τι κές μορ φές ε νέρ γειας αφ’ 
ε τέ ρου α πο δε σμεύ ει α πό προ βλή μα τα 
σχε τι κά με τα φυ σι κά α πο θέ μα τα, όπως 
συμ βαί νει με το πε τρέ λαιο και το φυ σι-
κό α έ ριο.

✶ Κα θα ρή με τα βα τική λύ ση: H 
χρή ση πυ ρη νι κής ενέρ γειας μπο ρεί να 
συν δε θεί με την τε χνο λο γί α της σύ ντη-
ξης, η ε φαρ μο γή της ο ποί ας βέ βαια 
εί ναι α κό μη πο λύ μα κρι νή και ί σως 
χρεια στεί να πε ρά σουν έ ως και πε νή ντα 
χρό νια μέ χρι να γί νει πραγ μα τι κό τη τα. 
Στο χρο νι κό διά στη μα που με σο λα βεί, 
η πυ ρη νι κή ε νέρ γεια θα μπο ρού σε να 
α πο τε λέ σει μί α κα θα ρή με τα βα τι κή 
λύ ση.

Mειο νε κτή μα τα της πυ ρη νι κής ε νέρ-

γειας (Deffeyes K.S. 2005, 282):

✶Πα λιά τε χνο λο γί α: Oι ση με ρι νοί 
α ντι δρα στή ρες θε ω ρού νται γε ρα σμέ-
νοι και σε πε ρί που δέ κα χρό νια έ νας 
με γά λος α ριθ μός εξ αυ τών θα πρέ πει 
να δια λυθεί και να α πο θη κευ τεί μα ζί 
με τα ή δη συ γκε ντρω μέ να α πό βλη τα. 
Τα πυ ρη νι κά ερ γο στά σια ό,τι εί χαν να 
προ σφέ ρουν, το πρό σφε ραν. Kα τά 
συ νέ πεια, θα ή ταν ε πι κίν δυ νο για το 
πε ρι βάλ λον και τον άν θρω πο και ε ξαι-
ρε τι κά δα πα νη ρό για τις οι κο νο μί ες η 
κα τα σκευ ή νέ ων μο νά δων.

✶ Πυ ρη νι κά α πό βλητα: Θε ω ρεί ται 
το μεί ζον πρό βλη μα κα θώς σει ρά κιν δύ-
νων απει λούν κά θε στιγ μή κοι νω νί ες και 
πε ρι βάλ λον. Mπο ρούν να προ κλη θούν 
διαρ ρο ές ό πως αυ τή του Kο σλο ντού ι έ ως 
πυ ρη νι κές ε κρή ξεις με γά λης ι σχύ ος με 
ανυ πο λό γι στες κα τα στρο φές, υ πό ο ρι σμέ-
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νες συν θή κες. Eπί σης, με γά λοι κίν δυ νοι 
προ κύ πτουν και κα τά τη με τα φορά προς 
τους σταθ μούς α πο θή κευ σης.

✶Στρα τιω τι κή χρήση: Δεν πρέ πει να 
δια φεύ γει ό τι η πυ ρη νι κή ε νέρ γεια συνδέ-
ε ται ά με σα με την α νά πτυ ξη ό πλων, που 
ση μαί νει ό τι οι χώ ρες που δια θέ τουν α ντι-
δρα στή ρες μπο ρούν κάλ λι στα να α πο κτή-
σουν πυ ρη νι κό ο πλο στά σιο με ό,τι αυ τό 
συ νε πά γε ται για τη διε θνή ει ρή νη. 

✶Aτυχή μα τα: Δεν πρέ πει να συ γκρί-
νου με τα συμ βα τι κά α τυ χή ματα με τα 
πυ ρη νι κά. Oι συ νέ πειες ε νός συμ βα τικού 
α τυ χή μα τος μπο ρούν εύ κο λα να ε κτι μη-
θούν, ε νός πυ ρη νι κού ό μως... Στο Tσερ-
νο μπίλ, για πα ρά δειγ μα, η γη ε ρή μω σε 
και οι άν θρω ποι α σθε νού σαν και έ χα ναν 
τη ζω ή τους πολ λά χρό νια με τά το συμ-
βάν. Οι πυ ρη νι κές ε γκα τα στά σεις έ χουν 
να ε πι δεί ξουν έ να ση μα ντι κό ι στο ρι κό 
α τυ χη μά των. 

✶Στό χοι τρο μο κρατών: Tι θα γι νό-
ταν σε πε ρί πτω ση τρο μο κρα τι κής ε πί θε-
σης σε πυ ρη νι κό ερ γο στά σιο; Εν δε χό με-
νο ε ξαι ρετι κά πι θα νό, με τις δια στά σεις 
που έ χει λά βει η διε θνής τρο μο κρα τί α 
με τά και τα χτυ πή μα τα σε Nέ α Yόρ κη, 
Mα δρί τη και Λον δί νο. Μο νά δες ε πε ξερ-
γα σί ας που συ γκε ντρώ νουν α πό διά φο-
ρους σταθ μούς τα πυ ρηνι κά α πό βλη τα 
σε Aγγλί α και Γαλ λί α α πο τε λούν στό χους 
ε πί θε σης. Eπί σης, στις Η.Π.Α., φο βού νται 
ι διαί τε ρα το εν δε χό με νο τρο μο κρα τι κές 
ο μά δες να α πο κτή σουν ρα διε νεργά στοι-
χεί α σε υ γρή μορ φή, για να τα χρη σι μο-
ποι ή σουν στη συ νέ χεια σε ε πιθέ σεις κα τά 
πο λυ σύ χνα στων δη μό σιων χώ ρων.

✶Aσφάλεια: Tο βα σι κό μειο νέ κτημα 
της χρή σης σχε τί ζε ται με την α σφά λεια 
κα θώς τε χνι κά δεν υ πάρ χει α κό μη η δυ-
να τό τη τα να α πο κλει στεί πλή ρως το εν-
δε χό με νο ε νός με γά λου α τυ χή ματος, που 

μπο ρεί να ο φεί λε ται στη λει τουρ γί α μιας 
μο νά δος αλ λά και σε τρο μοκρα τι κή ε πί θε-
ση. H α σφά λεια α πο τε λεί το ζη τού με νο 
για τους α ντι δρα στή ρες τέ ταρ της γε νιάς. 
Tέ τοιοι α ντι δρα στή ρες, ό μως, βρί σκο νται 
α κό μη στο στάδιο του σχε δια σμού.

✶ Δια χεί ρι ση α πο βλή των: Η δια-
χεί ρι ση των α πο βλή των α πο τε λεί μειο-
νέ κτημα, ό μως, έ χει διο γκω θεί και δεν 
α ντα πο κρί νε ται στις πραγ μα τι κές του 
διαστά σεις. Ή δη, οι πο σό τη τες πυ ρη νι-
κών α πο βλή των φυ λάσ σο νται ε παρ κώς 
και επι πλέ ον, η ε ξέ λι ξη των τε χνο λο γιών 
εν δέ χε ται στο μέλ λον να μας ο δη γή σει 
σε ο ρι στι κή λύ ση του προ βλή μα τος. Tο 
σε νά ριο π.χ. που ε ξε τά ζε ται είναι για 
την α πο στο λή τους στον ή λιο (Peak Oil 
Action 2006). Aν μειω θεί η πι θα νό τη τα 
α στο χί ας αυ τών των δια στη μι κών α πο-
στο λών, τό τε ί σως βρε θεί η ο ρι στι κή 
λύ ση στο πρό βλη μα.

ΣΥ ΓΚΡΙ ΤΙ ΚΗ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ Α ΝΑΛΥ-
ΣΗ ΤΩΝ ΠΗ ΓΩΝ Ε ΝΕΡ ΓΕΙΑΣ

H με λέ τη EXTERNE (2001), η οποί α εκ-
πο νή θη κε ε πί μί α 10ε τί α α πό ε ρευ νη τές 
α πό ό λα τα κρά τη-μέ λη της Eυ ρω πα ϊ κής 
Eνω σης και α πό τις H.Π.A., υ πο λό γι σε 
πο σο τι κά το ε ξω τε ρι κό κό στος των διά-
φο ρων χρη σι μο ποιού με νων μορ φών 
ε νέρ γειας, για κά θε κρά τος-μέ λος χω ρι-
στά. Σύμ φω να με τη με λέ τη αυτή, το ε ξω-
τε ρι κό κό στος των διά φο ρων μορ φών 
ε νέρ γειας που χρη σι μο ποιούνται στην 
Eλλά δα, ως συ νο λι κό α πο τέ λε σμα των 
πο σο τι κο ποι η μέ νων μό νο ε ξω τε ρι κών 
τους ε πι πτώ σε ων έ χει ως ε ξής:

✶Λι γνί της 50-80 ευ ρώ/1.000 KWh.
✶ Πε τρέ λαιο 30-50 ευ ρώ/1.000 

KWh.
✶Φυ σι κό α έ ριο 10 ευ ρώ/1.000 KWh.
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✶AΠE 2,5 ευ ρώ/1.000 KWh. 
Eί ναι φα νε ρό, κατα λή γει η σχε τι κή με-

λέ τη, ό τι ε άν οι πα ρα πά νω τι μές εν σω μα-
τω θούν, ό πως είναι εύ λο γο, στο κό στος 
των διά φο ρων ε νερ γεια κών μορ φών που 
χρη σι μο ποιούνται σή με ρα στη χώ ρα μας, 
τό τε η α ντα γω νι στι κή τους θέ ση α να τρέ-
πε ται πλήρως υ πέρ των AΠE.

Yπέρ της α ντα γω νι στι κό τη τας των 
Α ΠΕ έ να ντι των υ πό λοι πων συμ βα τι κών 
μορ φών ε νέρ γειας συ νη γο ρεί με λέ τη 
του Eλλη νι κού Συν δέ σμου Hλε κτρο πα ρα-
γω γών α πό AΠE (Ελ λη νι κός Σύν δε σμος 
Η λε κτρο πα ρα γω γών α πό Α ΠΕ 2006). H 
με λέ τη α ξιο λο γεί και πο σο τι κο ποιεί και 
το ε ξω τε ρι κό κό στος των διά φο ρων μορ-
φών ε νέρ γειας που χρη σι μο ποιού νται 
στη χώ ρα μας και σύμ φω να με τα συ μπε-
ρά σμα τά της, για κά θε 1.000 πρό σθε τες 

KWh που πα ρά γο νται α πό AΠE, α ντί α πό 
συμ βα τι κά καύ σι μα, υ πάρ χει ό φε λος έ να 
ευ ρώ μό νο α πό τη μεί ω ση των ε θνι κών 
εκ πο μπών διο ξει δί ου του άν θρα κα. 

Εν δια φέ ρον, ό μως, πα ρου σιά ζει η 
συμ βο λή των Α ΠΕ στη δη μιουρ γί α νέ ων 
θέ σεων ερ γα σί ας. Ό πως φαί νε ται α πό 
τους Πί να κες 2-3, η γε ω θερµί α, τα φω-
το βολ τα ϊ κά και η βιοµά ζα δηµιουρ γούν 
τα πε ρισ σό τε ρα ερ γα το έ τη α νά µο νά δα 
ε γκα τε στηµέ νης ι σχύ ος, ε νώ ό ταν το 
κρι τή ριο εί ναι η πα ρα γόµε νη ε νέρ γεια, 
τα φω το βολ τα ϊ κά εί ναι µα κράν η καλύ-
τε ρη ε πι λο γή, µε τα υ δρο η λε κτρι κά και 
τα η λιο θερµι κά να α κο λου θούν. Σε ό,τι 
α φο ρά τα ερ γα το έ τη α νά ε πεν δυµέ νο 
κε φά λαιο, η γε ω θερµί α, η βιοµά ζα και 
τα αιο λι κά α πο δει κνύ ο νται οι κα λύ τε ρες 
ε πι λο γές, αν και η κα τά στα ση θα βελ τιω-

Πί να κας 2: Ερ γα το έ τη α νά τε χνο λο γί α.
 Πη γή: Σύν δε σμος Φω το βολ ταϊ κών Ε ται ρειών
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θεί πε ραι τέ ρω υ πέρ ό λων των µορ φών 
Α ΠΕ, κα θώς το κό στος των τε χνολο γιών 
αυ τών πέ φτει διαρ κώς.

Α ΝΤΙ Ε ΠΙ ΛΟ ΓΟΥ: Η ΠΛΗ ΡΗΣ Α ΠΕ-
ΞΑΡ ΤΗ ΣΗ ΤΗΣ ΣΟΥ ΗΔΙ ΑΣ Α ΠΟ ΤΟ 
ΠΕ ΤΡΕ ΛΑΙΟ 

H Σου η δί α ε τοι μά ζε ται να προ χω ρή-
σει στο μεγα λύ τε ρο βή μα που έ χει κά νει 
πο τέ βιο μη χα νι κή οι κο νο μί α της Δύ σης 
σε ό,τι α φο ρά την ε νέρ γεια, κα θώς θα 
ε πι χει ρή σει να α πε ξαρ τη θεί πλή ρως α πό 
το πετρέ λαιο σε 15 χρό νια χω ρίς να κα τα-
σκευά σει νέ α γε νιά σταθ μών πυ ρη νι κής 
ενέρ γειας. Tο σχέ διο με λε τά ε πι τρο πή 
πα ρα γό ντων της βιο μη χα νί ας, α κα δη μα-
ϊ κών, α γρο τών, στε λε χών της αυ το κι νη-
το βιο μηχα νί ας και δη μό σιων υ παλ λή λων 

σπί τι δε θα χρειά ζε ται πε τρέ λαιο θέρμαν-
σης και κα νέ νας ο δη γός δε θα πρέ πει να 
κα τα φεύ γει α πο κλει στι κά και μό νο στη 
βεν ζί νη». Άλ λα κυ βερ νη τι κά στε λέ χη χα-
ρα κτή ρι σαν το σχέ διο «α ντί δρα ση στην 
αλ λα γή του κλί μα τος, τις αυ ξα νό με νες 
τι μές του πε τρε λαί ου, αλλά και τις προ ει-
δο ποι ή σεις ο ρι σμέ νων ε πι στη μό νων για 
ε πι κεί με νη ε ξάντλη ση των α πο θε μά των 
πε τρε λαί ου». H Σου η δί α, που ε πλή γη ση-
μα ντι κά α πό την πε τρε λα ϊ κή κρί ση της 
δε κα ε τί ας του 1970, α ντλεί σή με ρα σχε-
δόν ό λη την η λε κτρι κή ε νέρ γειά της α πό 
πυ ρη νι κή και υ δρο η λεκτρι κή ε νέρ γεια 
και χρη σι μο ποιεί ο ρυ κτά καύ σι μα κυ ρί ως 
για τις με τα φο ρές. Tην πε ρα σμέ νη δε κα-
ε τί α με τέ τρε ψε σχε δόν όλο το σύ στη μα 
θέρ μαν σης σε έ να μη χα νι σμό που δια νέ-
μει α τμό ή καυ τό νε ρό α πό γε ω θερ μι κή 

Πί να κας 3: Ερ γα το έ τη α νά τε χνο λο γί α συ γκρι τι κά με το φυ σι κό α έ ριο.
 Πη γή: Σύν δε σμος Φω το βολ ταϊ κών Ε ται ρειών

που θα πα ρου σιά σει σχε τι κή έκ θε ση στο 
Κοινο βού λιο σε με ρι κούς μή νες. Στό χος 
της εί ναι να α ντι κα τα στα θούν ό λα τα 
ορυ κτά καύ σι μα με α να νε ώ σι μα. 

«H ε ξάρ τη σή μας α πό το πε τρέ λαιο 
πρέ πει να αρθεί μέ χρι το 2020», το νί ζει 
η Υ πουρ γός Bιώ σι μης Aνά πτυ ξης, Mό να 
Σα λίν, σύμ φω να με την ο ποί α «κα νέ να 

ε νέρ γεια ή α πό καύ ση α πο βλή των.
Tο εν λό γω σχέ διο της Σου η δί ας την 

το πο θε τεί πρώ τη με τα ξύ των πρά σι νων 
χω ρών. H Iσλαν δί α ευελ πι στεί ό τι μέ χρι 
το 2050 θα κι νεί ό λα τα αυ τοκί νη τα και τα 
πλοί α της με υ δρο γό νο που θα πα ρά γε-
ται α πό η λε κτρι κή ε νέρ γεια α ντλού με νη 
α πό α να νε ώ σι μες πη γές, ε νώ η Bρα ζι λί α 
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σκο πεύ ει να τρο φο δο τεί μέ σα σε πέ ντε 
χρό νια το 80% των με τα φο ρών της με 
αι θα νό λη α πό ζα χα ρο κά λα μα (Beyond 
Peak 2006).

Σύμ φω να με στε λέ χη του σου η δι κού 
υ πουρ γεί ου Eνέρ γειας, η ε πι τρο πή θα 
τα χθεί υ πέρ της πε ραι τέ ρω α νάπτυ ξης 
των βιο καυ σί μων που πα ρά γο νται α πό 
τα ε κτε τα μέ να δά ση της χώ ρας, αλλά 
και της ε πέ κτα σης άλ λων α να νε ώ σι μων 
πη γών ε νέρ γειας ό πως της αιο λικής και 
της ε νέρ γειας που πα ρά γε ται α πό θα λάσ-

σια κύ μα τα. H Σου η δί α προ η γεί ται των 
πε ρισ σό τε ρων χω ρών κα θώς το 2003 
το 26% του συ νό λου της ε νέρ γειας που 
κα τα νά λω σε προ ήλ θε α πό α να νε ώ σι μες 
πηγές ε νέρ γειας, ε νώ ο μέ σος ό ρος της 
E.Ε. ή ταν 6%. Aπό πε τρέ λαιο προ ήλ θε 
το 32% της ε νέρ γειας που κα τα νά λω σε, 
ε νώ το 1970 το α ντί στοι χο πο σο στό ή ταν 
77%. Πα ράλ λη λα, οι αυ το κι νη τοβιο μη χα-
νί ες Saab και Volvo σχε διά ζουν αυ το κί-
νη τα και φορ τη γά που θα κι νού νται με 
αι θα νό λη και άλ λα βιο καύ σι μα.
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Kα τά τη διάρ κεια της Τουρκο κρα-

τί ας και στην ε πα νά στα ση του 

1821 διε ξή χθη σαν ψυ χο λο γι κές ε πι χει-

ρήσεις α πό ό λους τους α ντι πά λους. Α κό-

μη και ο Ο θω μα νός Σουλ τά νος Μεχ μέτ 

άλ λα ξε το ό νο μα του σε Μω ά μεθ, για να 

δεί ξει ό τι ή ταν θέ λη μα του Προ φή τη η 

κα τά λη ψη της Κων στα ντι νού πολης

Οι Ο θω μα νοί για να α πο φύ γουν εν-

δε χό μενη σταυ ρο φο ρί α της Δύ σης, ε πέ-

τρε ψαν την ύ παρ ξη του οι κου με νι κού 

Πα τριαρχεί ου, στο ο ποί ο χο ρή γη σαν 

προ νό μια. Διε ξά γο ντας ε πι χει ρή σεις στα-

θε ροποι ή σε ως εκ με ταλ λεύ τη καν τις θρη-

σκευ τι κές δια φο ρές με την Κα θο λι κή 

εκκλη σί α, που έ φθα ναν στο ση μεί ο να 

εκ δη λώ νο νται με το α κραί ο σύν θη μα 

«Καλλί τε ρα φέ σι, πα ρά Πα πι κή τιά ρα». 

Αρ χι κά, οι ε νε το κρα τού με νοι νη σιώ τες 

τους υ πο δέ χθη καν ως α πε λευ θε ρω τές.

Οι Ο θω μα νοί με το παι δο μά ζω μα, 

ε ξα σκώντας πλύ ση ε γκε φά λου στα νε-

α ρά παι διά, δη μιούρ γη σαν τους φο βε-

ρούς γε νι τσά ρους και με αυ τούς πέ τυ χαν 

σπου δαί ες στρα τιω τι κές νί κες. Στις μά χες 

προπο ρεύ ο νταν των γε νι τσά ρων οι ντε λή-

δες (τρε λοί), οι ο ποί οι ή ταν ά τα κτα στί φη 

και με τυ μπα νο κρου σί ες και α λα λαγ μούς 

ε πι χει ρού σαν την κατα τρο μο κρά τη ση 

των α ντι πά λων.

κα τά τη διάρ κεια της 
ΨΥ ΧΟ ΛΟ ΓΙ ΚΕΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ

ΤΟΥΡΚΟ ΚΡΑ ΤΙΑΣ & 

Ε ΠΑ ΝΑ ΣΤΑ ΣΗ
ΤΟΥ

στην

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: 

Ταξχος Ιωάννης Κ. Πασχαλίδης

1821
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κά. Οι ι δέ ες της ε λευ θερί ας του Έ θνους, 

οι κοι νές θρη σκευ τι κές πε ποι θή σεις, οι 

πα ρα δό σεις, τα ήθη και τα έ θι μα ή ταν 

οι ι σχυ ροί ψυ χο λο γι κοί πα ρά γο ντες που 

έ νω σαν τους Έλλη νες στον κοι νό α γώ να 

και τους έ δω σαν τη λα μπρή νί κη.

ΨΥ ΧΟ ΛΟΓΙ ΚΕΣ 
Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ 

ΚΑ ΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ 
ΤΟΥΡΚΟ ΚΡΑ ΤΙΑΣ

Με την πτώ ση της Κων στα ντι νού πο-

λης, στις 29 Μαΐ ου 1453, η μαύ ρη νύ χτα 

της σκλα βιάς κά λυ ψε τον ε θνι κό ο ρίζο-

ντα και το ό νο μα της Ελ λά δας έ σβη σε 

α πό τους χάρ τες της υδρο γεί ου.

Μί α α νί κη τος ελ πί δα και μί α α με τακί-

νη τη πί στη ρί ζω σαν βα θιά στην ψυ χή του 

΄Ε θνους, α πό την ί δια θλι βε ρή και μαύ ρη 

ε κεί νη η μέ ρα που ο Βυ ζα ντι νός δι κέ φα-

λος α ε τός, δί πλω νε βα ριά πλη γω μένος 

τα φτε ρά του και κούρ νια ζε στην ά για 

τρά πε ζα της Α γί ας Σο φίας. Ο Θρύ λος του 

Μαρ μα ρω μέ νου Βα σι λιά α γκά λια σε ό λο 

τον Ελ λη νι σμό.

Η ελ πί δα και η πί στη για την α πε λευ θέ-

Στην πε ρί ο δο του 1821, α φού εκ με-

ταλ λεύ τη καν τον Πα τριάρ χη για να εκ-

δώ σει α νακοι νώ σεις α πο κή ρυ ξης της 

ε πα νά στα σης, στο τέ λος τον κρέ μα σαν 

για εκ φοβι σμό, ε νώ ο σουλ τά νος Μαχ-

μούτ υ πέ γραψε δια τα γή για γε νι κή σφα-

γή των Ελ λή νων.

Οι Έλ λη νες άρ χι σαν τον πό λε μο του 

1821 ο λι γά ριθ μοι και σχε δόν ά ο πλοι, χω-

ρίς ορ γα νω μέ νο και πειθαρ χη μέ νο στρα-

τό. Τα πρώ τα ό πλα τους ή ταν ψυ χο λο γι-
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ρω ση, δεν έ σβη σαν α πό τις καρ διές των 

Ελ λή νων. Έ μει ναν κρυμ μέ νες στα στή θη 

τους. Έ γι ναν τρα γού δι και ύ μνος, που 

τον έ ψελ ναν σι γα νά τα χεί λη του ρα γιά 

στην Πα να γί α:

« Σώ πασε Κυ ρά Δέ σποι να και μη πο-

λύ δα κρύ ζεις,

πά λι με χρό νια με και ρούς πά λι δι κά 

μας θα ‘ναι »

Έ γι ναν δύ να μη που δυ νά μω νε τον 

σκλά βο Έλ λη να και τον έ κα νε να ξε ση-

κώ νε ται κα τά και ρούς και να κτυ πά τον 

δυ νά στη. 

Τα βου νά έ γιναν ε στί ες α ντί στα σης. 

Τα έ νο πλα τμή μα τα των Κλε φτών και 

των Αρ μα το λών α πο τελού σαν το μα χό-

με νο στρα τό. Ό σοι α πό τους Έλ λη νες δεν 

ά ντε χαν τη σκλα βιά γί νο νταν ε πα να στά τες, 

που ό σο περ νού σε ο και ρός ό λο και πλή-

θαι ναν, δη μιουρ γώ ντας τα κα πε τα νά τα 

με αρ χη γούς που τους εί χε ε πι βάλει η 

πα λικα ριά ή το πο λε μι κό τους πα ρελ θόν. 

«Ε γώ ρα γιάς δε γί νο μαι, Τούρ κο δεν 

προ σκυ νά ω...», έ λε γαν οι α τί θα σοι και 

έ παιρ ναν τα βου νά.

Αυ τούς για να τους δυ σφη μί σουν οι 

Τούρ κοι τους ο νό μασαν κλέ φτες. «Το 

κλέ φτης βγή κε α πό την ε ξου σί α» γρά φει 

ο Κο λο κο τρώ νης στα α πο μνη μο νεύ μα τα 

του. Αλ λά ο λα ός με το α λά θη το κρι τή-

ριο του, τους έ δω σε τιμη τι κή θέ ση στη 

ψυ χή του και γρή γο ρα ο χλευαστι κός 

τί τλος του κλέ φτη, έ γι νε τι μη τι κός και συ-

νώ νυ μος του ή ρω α, ταυ τό ση μος με την 

πα λι κα ριά και το α δού λω το πνεύ μα, την 

πε ρη φά νια και την ελ πί δα των δύ στυχων 

ρα γιά δων. 

Οι δά σκα λοι του γέ νους, μέ χρι τον 

απλό Παπ πά του χω ριού και τον Κα λό γε-

ρο, που δί δα ξαν τα Ελ λη νι κά γράμ μα τα 
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στο Κρυ φό σχο λειό, τό νω σαν το Ε θνι κό 

φρό νη μα και προ έ τρε παν το λα ό να 

ε πα ναστα τή σει για να διώ ξει τον ξέ νο 

δυ νά στη.

Και ο λα ός ξε ση κω νό ταν σε κά θε ευ-

και ρί α. Τέ τοιες ε ξε γέρ σεις μι κρές και 

με γά λες έ γι ναν πολ λές. Ξε πέ ρα σαν τις 

150, χω ρίς, ό μως, να φέ ρουν το «πο θού-

με νο». Έ τσι, οι Έλλη νες συ νέ χι σαν για 368 

χρό νια να δο κι μάζουν την κα τα πί ε ση και 

τη σκλη ρό τη τα του Α σιά τη κα τα κτη τή, 

που εκ δη λω νόταν με σφα γές, αρ πα γές 

και κα τα στρο φές πε ριου σιών, με βί αιο 

ε ξι σλα μι σμό, παι δο μά ζω μα, φο ρο λο γί ες 

και άλ λες βί αιες πράξεις. 

Το 1611, ο Δε σπό της Τρί κης, Διο νύ-

σιος ο Φιλό σο φος (Σκυ λό σο φο τον έ λε-

γαν ει ρω νι κά οι Τούρ κοι), ο ρα μα τι ζό με-

νος την α πε λευ θέ ρω ση ο λά κερης της 

Η πει ρω τι κής γης, ει σέρ χε ται με δυο 

χι λιά δες πε ρί που α ντάρ τες στα Γιάν νι να 

και ξε δι πλώ νει την ελ λη νι κή ση μαί α έ ξω 

α πό το Κά στρο τους. Τα άο πλα σχε δόν 

πα λι κά ρια του ψάλ λουν το «Κύ ριε Ε λέ-

η σον» α ποδει κνύ ο ντας πώς το ι δα νι κό 

της λευ τε ριάς δε χαλ κεύ ε ται, αλ λά α να-

πηδά ει αυ το δύ να μο μέ σα α πό ζω ντα-

νές μορ φές σαν ώ ρι μος καρ πός α πό τη 

ζύ μω ση των συ νει δή σε ων.

Πε ρί το 1730-1740, στην Πε λο πόν-

νησο δρού σαν πολ λοί α νυ πό τα κτοι κλέ-

φτες. Γνω στό τε ρος αυ τή την πε ρί οδο 

υ πήρ ξε ο Μάρ κος Ντά ρας. Η ση μαί α 

του σώ μα τος έ φε ρε την ε πι γρα φή «Μάρ-

κος Ντά ρας, προ στά της των χρι στια νών, 

ά σπον δος ε χτρός και διώ κτης Τούρ κων 

και Αλ βα νών», στοι χεί ο που κα τα δει κνύ ει 

τον τρό πο με τον ο ποί ο α ντι λαμ βά νο-

νταν το ρό λο τους οι έ νο πλοι του υ πό-

δου λου γέ νους.

Ο προε πα να στα τι κός ή ρω ας Ζα χα-

ρί ας Μπαρ μπι τσιώτης που έ δρα σε στη 

Πε λο πόν νη σο με τά τα Ορ λω φι κά (1770), 

εί χε δι κό του μπα ϊ ράκι (ση μαί α).Το πά νω 

μέ ρος ή ταν κόκ κι νο, στη μέ ση ά σπρο και 

κά τω μαύ ρο.

Στη μέ ση εί χε σταυ ρό με γράμ μα τα:

«Ή Αί μα, ή Ε λευ θε ρί α, ή Θά να τος» 

Αυ τός κατερ χό με νος στις κω μο πό-

λεις α να μει γνυό ταν στις πα νη γύ ρεις και 

χό ρευε ε νώ πιον έκ πλη κτων Τούρ κων, 

τρα γου δώ ντας:

Όρ κο έ χω το σπαθί μου

Και σταυ ρό το χαϊ μα λί μου

Τούρ κο να’ βρω να σκο τώ σω

και Ρω μη ό να ξεσκλα βώ σω

Ο Τούρ κος δυ νά στης, μη δυνά με νος 

να κα θυ πο τά ξει τους έ νο πλους αυ τούς 

α ντάρ τες, α να γκά στη κε να συν θη κο λο-

γή σει με τους ι σχυ ρό τε ρους και να τους 

α να θέ σει την τή ρη ση της δη μό σιας τάξης 

και τη φρού ρη ση των ε παρ χιών από τις 

ε πι δρο μές των άλ λων κλε φτών. Οι έ νο-

πλοι αυ τοί ο νομά στη καν αρ μα το λοί, οι 

ο ποί οι τις πε ρισ σό τε ρες φο ρές έρ χο νταν 

σε α ντί θε ση με τους Τούρ κους και ξα να-

γύ ρι ζαν στην προ η γού με νη κα τά στα ση, 

για να τους δια δε χτούν άλ λοι. 

Τον Ιού λιο του 1779, ο Κων στα ντής 

Κο λο κο τρώ νης (πα τέ ρας του Θεό δω-

ρου), με τους άν δρες του α πο δε κά τι σε 

τους Μπε κιά ρη δες. Α πό τους 12.000 

Τουρ καλ βα νούς ε πέ ζη σαν μό νο 700 και 

ο Κο λο κοτρώ νης έ στη σε μί α γι γα ντιαί α 

πυ ρα μί δα α πό τα α πο κομ μέ να κε φά λια 

τους στην εί σο δο της Τρι πο λι τσάς. Η 

αί σθη ση που προ κά λε σε στην Αλ βα νί α 

αυ τή η σφα γή ή ταν τό σο έ ντο νη, ώ στε 

για δεκά δες χρό νια οι α τρό μη τοι ε κεί νοι 

πο λε μι στές ορ κίζο νταν στο ό νο μα του 

Κο λο κο τρώ νη: «Να μη γλυτώ σω α πό το 

σπα θί του Κο λο κο τρώ νη».

Η τουρ κι κή διοίκη ση δεν πα ρέ λει πε 

και αυ τή με τη σει ρά της να διε ξά γει 



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

ΜΑΡ. - ΑΠΡ. 2007

Ψυ χο λο γι κές Ε πι χει ρή σεις. Εκ με ταλ λεύ-

θη κε πε ρι στα τι κό λη στεί ας φό ρων α πό 

τον Ιω άν νη και Γιωρ γα κλή Κο λο κο τρώ νη 

που προ ορι ζό ταν για το Πα τριαρ χεί ο της 

Κων στα ντι νού πο λης. Τον Ια νουά ριο του 

1806, έ φθα σε στην Πε λο πόννησο α φο ρι-

σμός του Πα τριάρ χη ξεση κώ νο ντας κα τά 

των Κο λο κο τρω ναί ων τους χρι στια νι κούς 

πλη θυ σμούς της πε ριο χής. 

Ι στο ρι κά α να φέ ρε ται η ρή ση που ξε-

στόμι σε προ ε πα να στα τι κά ο ο πλαρxη γός 

Κα τσα ντώ νης, ό ταν έ πε σε σε ε νέ δρα του 

Τουρ καλ βα νού Βε λη γκέ κα «Το κα λό το 

πα λι κά ρι ξέ ρει και άλ λο μο νο πάτι» και 

στη συ νέ χεια διέ φυ γε για να συ νε χί σει 

τον α γώ να αλ λού. Η πα ρα πά νω ρή ση έ γι-

νε πα ροι μί α και α πο τε λεί κομ ψο τέ χνη μα 

ψυ χο λο γικού θέ μα τος. Χρη σι μο ποι ή θη κε 

ο ό ρος «πα λι κά ρι» αλ λοιώ νο ντας πλή ρως 

την ου σί α της πρά ξε ως, που δεν ή ταν τί-

πο τε άλ λο πα ρά η φυ γή. Σή με ρα ε άν το 

συ γκρί νου με με το ητ το πα θές σύν θη μα 

που κυ κλο φο ρεί με τα ξύ μας ως ψί θυ ρος 

«του φευ γά του η μά να πο τέ δεν έ κλα ψε», 

κα τα λα βαί νου με την έ ντο νη δια φο ρά.

Ο Ελ λη νι σμός με τά α πό αλ λε πάλ λη λες 

εξε γέρ σεις α πο φα σί ζει για γε νι κό ξε ση κω-

μό. Η ί δρυ ση της Φι λι κής ε ται ρί ας, α πο τε-

λεί ι στο ρι κά το με γα λύ τε ρο πα ρά δειγ μα 

για τη χώ ρα μας, ό που ε πι τεύχθη κε χά ρη 

του ψυ χο λο γι κού ε πη ρε α σμού, η συ νέ νω-

ση των Ελ λή νων και η προ ετοι μα σί α τους 

για ε πα νά στα ση. 

Οι μέ θο δοι που χρη σι μο ποι ή θη καν 

α πό τη Φι λι κή Ε ται ρί α, α πο τε λούν εφαρ-

μο γή σύγ χρο νων με θό δων ψυ-

χο λο γι κών ε πι χει ρή σε ων. Ως 

μέ λη της ε πι λέγο νταν μυ στι κά 

οι ε ξέ χο ντες Έλ λη νες (δια μορ-

φω τές κοι νής γνώ μης), οι ο ποί-

οι με τη σει ρά τους ορ γά νω ναν 

του υ πό λοι πους.

Ο Ρή γας Φε ραί ος με τα χει ρί-

ζε ται ό λα τα εί δη του ψυ χο λο γι-

κού ε πη ρε α σμού, προ κει μέ νου 

να α φυ πνί σει τους Έλ λη νες και 

λοι πούς Χρι στια νι κούς λα ούς 

της πε ριο χής. Συ ντάσ σει θού-

ριο, χάρ τα, έγγρα φα, ε πι στο λές, 

δια κη ρύ ξεις.

Εφοδιαστικό ιερέως
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ΨΥ ΧΟ ΛΟ ΓΙ ΚΕΣ
Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ 

ΚΑ ΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ
ΤΗΣ Ε ΠΑ ΝΑ ΣΤΑ ΣΗΣ ΤΟΥ 

1821

Η ε ξέ γερ ση των Ελ λή νων ε να ντί ον 

των Τούρ κων ου σια στι κά άρ χι σε στις 

22 Φε βρουα ρί ου 1821 (με το Ιου λια νό 

η με ρο λόγιο), ό ταν ο Α λέ ξαν δρος Υ ψη λά-

ντης, ο ρι σθείς αρ χη γός της Φι λι κής Ε ται-

ρεί ας, πέ ρα σε τον Πρού θο πο τα μό που 

χώ ρι ζε τη Ρω σί α α πό τις Πα ρα δου νά βιες 

Ηγε μο νί ες. Στο έ δα φος της Μολ δα βί ας 

τον υ πο δέ χτη κε η φρουρά του η γε μό να 

Mι χα ήλ Σού τσου και τον συ νό δευ σε έ ως 

το Iά σιο. 

Την ε πο μέ νη α πη ύ θυ νε προ κή ρυ ξη 

προς το λαό της Μολ δαβί ας με την ο ποί α 

γνω στο ποιού σε ό τι «ά πα σα η Γραικί α» 

ύ ψω σε τη Ση μαί α της Ε πα νά στα σης κα-

τά του τυράν νου και ό τι με τά την ορ γά-

νω ση του στρα τού θα έ φευ γε για την 

Ελ λά δα.

Δύ ο η μέ ρες αρ γό τε ρα πραγ μα το-

ποι ή θη κε ιε ρο τε λεστί α κα τά την ο ποί α 

ευ λο γή θη κε η ε πα να στα τι κή ση μαί α. 

Στη διάρ κεια της ο λι γο ή με ρης πα ρα μο-

νής του στο Iά σιο έ γι ναν και οι πρώ τες 

προ πα ρασκευές για τη συ γκέ ντρω ση 

χρη μά των και τη συ γκρό τη ση στρα τού 

α πό εθε λο ντές που συ νέρρε αν ε κεί, ε νώ 

εκ δό θη καν και άλ λες ε πι στο λές, α νά με σά 

τους και ε κεί νη που α πευ θυ νό ταν στον 

Ρώ σο αυ τοκρά το ρα.

Ο Υ ψη λά ντης διάλε ξε να ξε κι νή σει 

Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης υψώνει τη σημαία της Ανεξαρτησίας στην κενρική πλα-
τεία του Ιασίου. Φανταστική παράσταση του V. Kaltzer (Αθήναι, Μουσείο Μπενάκη) 
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την ε πα νά στα ση στις Πα ρα δου νά βιες 

Η γε μο νί ες, τη Μολ δαβί α και τη Βλα χί α, 

για τί στις πε ριο χές αυ τές α πα γο ρευό ταν 

η πα ρα μο νή τουρκι κού στρα τού, ε νώ 

α πό το 1709 οι το πι κοί άρχο ντες ή ταν 

΄Ελ λη νες Φα ναριώ τες. Η ε πα νά στα ση στις 

Πα ρα δου νά βιες Η γε μο νί ες κα τέ λη ξε σε 

α πο τυ χί α μέ σα σε λί γους μή νες. Οι λό γοι 

θα πρέ πει να α να ζη τη θούν στην έλ λει ψη 

α ξιό μα χων δυ νά με ων και στην άρ νη ση 

του η γέ τη των Βλά χων Θε ό δω ρο Βλαδι-

μι ρέ σκου να συνδρά μει τον Υ ψη λά ντη. 

Στην ήτ τα συ νέ βα λε α πό ψυ χολο γι κής 

πλευ ράς και ο α φο ρι σμός του Υ ψη λά ντη 

από τον Πα τριάρ χη Γρη γό ριο Ε’ (α ντι προ-

πα γάν δα εκ μέ ρους των Τούρ κων), ύ στε-

ρα α πό α φό ρη τες τουρ κι κές πιέ σεις και 

α πει λές για σφα γές των χρι στια νών.

Στο Δρα γα τσά νι έ πε σαν μέ χρι ε νός ο 

ιε ρός λό χος, οι άν δρες του ο ποί ου εν θου-

σιώ δεις αλ λά χω ρίς πο λεμι κή ε μπει ρί α 

ήταν νε α ροί ε θε λο ντές α πό την Oδησ-

σό και α πό άλ λες ελ λη νι κές παροι κί ες, 

ντυ μέ νοι με μαύ ρες στο λές, έ χο ντας ως 

έμ βλημα τη νε κρο κε φα λή (α πο φα σι στι κό-

τη τα για α γώ να έ ως θα νά του).

Στις 25 Μαρ τί ου 1821, οι Έλ λη νες 

ο πλαρ χη γοί της Πε λο ποννή σου στη Μο-

νή της Α γί α Λαύ ρας, κή ρυ ξαν την ε πα-

νά στα ση με την ευ λο γί α του Πα λαιών 

Πα τρών Γερ μα νού. Ε πιλέ χθη κε για ψυ χο-

λο γι κούς λό γους η η με ρο μη νί α της 25ης 

Μαρ τί ου, κα θό σον συ νέπι πτε με τη θρη-

σκευ τι κή ε ορ τή του Ευαγ γε λι σμού της 

Θε ο τό κου, της υ περ μάχου στρα τη γού 

του Ελ λη νι σμού. Έ τσι, το ε θνι κό συ ναί-

σθη μα, ενι σχυό ταν με τη θρη σκευ τι κή 

πί στη και τη βο ή θεια του Θε ού. 

Ο ψυ χο λο γι κός ΑΝ ΣΚ της ε πα νά στα-

σης εκφρά στη κε με τη ρή ση: «Για του 

Χρι στού τη πί στη την α γί α και της Πα τρί-

δος της Ε λευ θε ρί α» και ε πι λέ χθη καν ως 

Ψυ χο λο γι κά θέμα τα:

❈ Η α γά πη προς την Πα τρίδα και την 

ε λευ θε ρί α.

❈ Η α γί α πί στη προς Τον Χρι στό (θρη-

σκευ τι κό συ ναί σθη μα).

Η Ελ λη νι κή ε πα νά στα ση του 1821 
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έ χει να ε πι δεί ξει πολ λά πα ρα δείγ μα τα 

ψυ χο λο γι κού ε πη ρε α σμού:

Ο Πα πα φλέσ σας κα τά τη διάρ κεια του 

μα κρού προ πα γαν δι στι κού του έρ γου εί χε 

συ νη θί σει να λέ ει με γά λες υ περ βο λές. H 

ι κα νό τη τα του να ξε ση κώ νει τον κό σμο, 

του έ δω σε το χα ρα κτη ρι σμό «πυρ πο-

λη τής των ψυ χών». Παντού κα τη χού σε 

φα νε ρά και α να κοί νω νε ό τι έ φθα σε η 

με γά λη στιγ μή. Ε μπλέ κο ντας με πραγ μα-

τι κά θαυ μα στό τρό πο τις α λή θειες με 

τα ψέ μα τα, ξε σή κω νε τους πλη θυ σμούς 

στο πέ ρα σμα του. Για να ξε ση κώ σει τα 

νη σιά σε ε πα νά στα ση, συμ βού λευ σε τα 

το πι κά μέ λη της Φι λι κής Ε ται ρεί ας, ό ταν 

ξε σπά σει η Ε πα νά στα ση να δια σπεί ρουν 

φή μες ό τι η ΄Υδρα συμ με τεί χε σε αυ τή. 

Έ τσι, ό λα τα νη σιά θα α κο λου θού σαν. 

Ό ταν ο α γώ νας άρ χι σε οι Τούρ κοι των 

πε ρισ σό τε ρων πε ριο χών της Πε λοπον νή-

σου δέ χθη καν σκλη ρά κτυ πή μα τα α πό 

τους ε πα να στά τες και α να γκά στη καν να 

ε γκα τα λείψουν την ύ παι θρο και να κα τα-

φύ γουν στα φρού ρια. Στην πο ρεί α τους 

αυ τή συ νε τέ λε σε η φή μη που διέ δι δαν οι 

΄Ελ λη νες, με ε ντο λή ι δί ως του Πα πα φλέσ-

σα, ό τι θα τους βο η θού σαν οι Ευ ρω παί οι. 

Η εί δη ση «έ φθα σε η Φρα γκιά», που για 

τους Τούρ κους σή μαι νε ό τι ευ ρω πα ϊ κοί 

στό λοι έρ χο νταν προς ε νί σχυ ση των ο μό-

θρη σκων Ελ λή νων, προ καλού σε πα νι κό.

Ε ντυ πω σια κό στρα τή γη μα κλί μα τος 

δυνά με ως ή ταν η πα ρα κά τω πρά ξη του 

Γε ώρ γιου Κα ρα ϊ σκά κη. Αυ τός το 1826, 

α φού κα τα νί κη σε τον Μου στα φά μπε η, 

α πέ κο ψε 1.500 κε φά λια Τούρ κων και 

σχη μά τι σε με αυ τά πυ ρα μί δα σε λο φί-

σκο πλη σί ον της Α ρά χο βας με ψυ χο-

λο γι κό ΑΝ ΣΚ την η θική ε νί σχυ ση των 

ελ λή νων και α πο θάρ ρυν ση των ε χθρών. 

Ο α πό ηχος του θριάμ βου του Κα ρα ϊ σκά κη 

έ φτα σε και πέρα α πό την Ελ λά δα. Πολ λές 

ευ ρω πα ϊ κές ε φη με ρί δες τον πα ρουσί α σαν 

σαν μυ θι κό ή ρω α κι έ νας δρό μος του Πα-

ρι σιού πή ρε το ό νο μα του. Ο εκ πρό σω πος 

των φι λελ ληνι κών ορ γα νώ σε ων Ευνάρ δος, 

του έστει λε στα συγ χα ρη τή ρια του και 

χρή μα τα για να τον βο η θή σει να ε λευ θε-

ρώσει την Ελλά δα, ε νώ έ να πλή θος εκ δη-

λώ σε ων πραγ μα το ποι ή θη καν σε ό λες τις 

ευ ρω πα ϊ κές πρω τεύ ου σες, για να τι μη θεί 

ο Έλ λη νας ή ρω ας Κα ρα ϊ σκά κης.

Σε κά θε μά χη που οι αντί πα λοι έρ χο-

νται πο λύ κο ντά ο έ νας στον άλ λο, α κού-

γο νται κι α πό τις δυο με ριές φο βέ ρες, 

βλα στή μιες και βρι σιές, με σκο πό τον 

ψυ χο λο γι κό ε πη ρε α σμό του α ντι πά λου. 

Ο Κα ρα ϊ σκά κης δε δί στα ζε να υ πο δει κνύ-

ει τα ο πί σθια του στους Τούρ κους ως 

έν δει ξη πε ρι φρό νη σης, τραυ μα τι στείς 

μά λι στα ε κεί α πό αντί πα λο, στη μά χη 

του Κο μπο τιού.

Σχε τι κά α να φέρε ται το τέ χνα σμα του 

Θε ό δω ρου Κο λο κο τρώ νη, ο ο ποί ος, κα τά 

τη διάρ κεια της πο λιορ κί ας της Τρίπο λης 

πε ριέ φε ρε γύ ρω α πό αυ τήν, τη νύ κτα, 

πρό βα τα με δεμέ να κε ριά στα κέ ρα τα, 

ώ στε οι Τούρ κοι να νο μί ζουν για α φι κνού-

με νους Έλ λη νες. Με το ε φαρ μο ζό με νο 

τέ χνα σμα ο Κο λο κο τρώ νης ε πε δί ω κε να 

δη μιουρ γή σει «στά ση» στους Τούρ κους, 

ό τι πο λιορ κού νται α πό ι σχυ ρό Ελ λη νι κό 

στρά τευ μα και ό τι κά θε διά θε ση για συ-

νέ χι ση της ά μυ νας της Τρί πο λης ή ταν 

πε ριτ τή. Ως «συ μπε ρι φο ρά» των α μυ νό-

με νων Τούρ κων α νέ μενε την πα ρά δο ση 

της πό λης, γε γο νός το ο ποί ο και έ γι νε. 
Ο Κο λο κο τρώ νης εί χε την α ντί λη ψη ό τι 

η Τρι πο λι τσά έ πρεπε να κα τα στρα φεί με 

τέ τοιον τρό πο, ώ στε να μη υπάρ χει πλέ ον 

έ δα φος συμ βι βα σμού με τα ξύ των Τούρ-

κων και των Ελ λή νων. Άλ λω στε οι Έλ λη νες 

χρωστού σαν α ντεκ δί κη ση για το Θά να το 

του Πα τριάρ χη.
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O Koλο κο τρώ νης 

στην πο λιορ κί α της 

Α κρο κο ρίν θου χρη-

σι μο ποί ησε την επι-

τυ χη μέ νη τα κτι κή του 

«διαί ρει και βα σί λευε». 

΄Αρ χι σε μυ στι κές δια-

βου λεύσεις με 

20 Λα λαί ους κε-

χα γιά δες ώ στε 

να πα ρα δοθούν. 

Ο ι  τ ε  λ ε υ  τ α ί  ο ι 

ε ξήλ θαν κρυ φά α πό το κά στρο και πα-

ρα δό θη καν. ΄Ηλ θε τό τε η σει ρά των Αλ-

βα νών. Συμ φώ νη σαν να φυ γαδευτούν 

α πό τον Κο λο κο τρώ νη. ΄Ε τσι, ε ξήλθαν 

α πό το κά στρο στις 10 Ια νουα ρί ου. ΄Ο ταν 

υ πο γρά φη κε η συν θήκη, ξέ σπα σε ά γρια 

δια μά χη στο ελ λη νι κό στρα τό πε δο για το 

ποιος θα πα ρε λάμ βα νε πρώ τος το κά στρο. 

Ο Κο λο κο τρώ νης ε κνευ ρί στη κε. Α φού πε-

ρί με νε μά ταια να συμ φω νήσουν, άρ πα ξε 

μία ση μαί α, έ φθα σε στην κε ντρι κή πύλη 

ο λο μό να χος, ει δο ποί η σε τους Τούρ κους 

να την α νοί ξουν και φώνα ξε στο στρα τό 

να ει σέλ θει.

Ο Κο λοκο τρώ νης το Μάρ τιο 1922, στο 

χω ριό Σα ρα βά λι σε κο ντι νή α πό στα ση 

α πό την Πά τρα, κα τά φε ρε να α να συ ντά ξει 

τα υ πο λείμ μα τα ε νός ά τα κτου στρα τού 

που υ πο χω ρού σε και να εξα πο λύ-

σει α ντε πί θε ση. Α νε βαί νο ντας 

σε έ να ύ ψω μα, κτύ πη σε τα 

χέ ρια του και φώ να ξε πως 

οι ε χθροί υ πο χω ρού σαν. Τα 

λό για του δεν ή ταν α λη θι νά 

πα ρά τέ χνα σμα για να 

τον α κού σουν οι Τούρ-

κοι, οι ο ποί οι θε ώ ρη-

σαν πως εί χε δια τα χθεί 

υ πο χώ ρη ση. Το ί διο πί-

στε ψαν και οι ΄Ελ λη νες. Αυ τό 

έ κα νε πιο ε πι θε τι κούς τους τε λευταί ους 

και σκόρ πι σε τον πα νι κό στους ε χθρούς. Η 

υπο χώ ρη ση γε νι κεύ θη κε και με τε τρά πη 

σε ά τα κτη φυ γή. Οι δύ ο πα σά δες μόλις που 

κα τά φε ραν να α πο φύ γουν τη σύλ λη ψη. 

Ο Κο λο κο τρώ νης στα Δερ βε νά κια με 

σκο πό την ε ξα πά τη ση και α πο θάρρυν ση 

των Τούρ κων, το πο θέ τη σε έ να ψευ δο-

στρά τευ μα με ζώ α κα θώς και με τις κά πες 

και τα φέ σια των α γω νι στών, που α πό 

μα κρι νή α πό στα ση έ δι ναν την ε ντύ πω ση 

συ γκε ντρω μέ νου στρα τεύ μα τος. 

Ο Μάρ κος Μπό τσα ρης, με 400 πα λι-

κά ρια, ό λα Σου λιώ τες, θα προ σβά λει με νυ κτε-

ρινή ε νέρ γεια τους Αλ βα νούς Γκέ γκη δες υ πό 

τον Τζε λα λε ντίν Μπέ η στο 

Κε φα λό βρυ σο. Για να 

προ κα λέ σουν α κό μη 

με γαλύ τε ρο πα νι κό οι 

Σου λώ τες έβρι ζαν στα 

αρ βα νί τι κα, προ σποιού-

με νοι τους πα ρα πο-

νού με νους για το 

μι σθό. 

Ο Νι κη τα-

ράς στη μά-

χη στα Δερ-

βε νά κια, πυ-

ρο βό λη σε το 

φορ τί ο μίας 

κα μή λας, α ντι-

λαμ βα νό μενος από τη 

συ σκευα σί α ό τι ε πρό κει το για πυ ρί τι δα. Ο 

εκ κω φα ντι κός θό ρυ βος της έ κρη ξης προ-

κά λε σε α να στά τω ση στον Τουρ κικό Στρα-

τό. Τα υ πο ζύ για και τα ά λο γα α φή νια σαν 

και έ τρε χαν ασυγκρά τη τα κα τα πα τώ ντας 

τους στρα τιώ τες. Η τά ξη της τουρ κι κής 

πο ρεί ας πα ρέ λυ σε. Οι στρα τιώ τες δεν 

α ντι λή φθη καν την αι τί α της ε πί θε σης και 

την απέ δω σαν σε αιφ νι δια στι κή ε πί θε ση 

που δέ χθη καν α πό δια φορε τι κό ση μεί ο. 
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Μη υ πα κού ο ντας στους α ξιω μα τι κούς 

τους, οι Τούρ κοι άρ χι σαν να τρέ χουν για 

να ε ξέλ θουν το γρη γο ρό τε ρο α πό τα στε νά 

χω ρίς να πυ ρο βο λούν. Στη συ νέ χεια ο Νι-

κη τα ράς ε πι τέ θη κε στους Τούρ κους και 

ε πί μί α η μέ ρα α πο δε κά τι ζε α ντι πά λους 

(αλ λάζο ντας 3 σπα θιά λό γω θραύ σε ως), 

εμ ψυ χώ νο ντας τον ε αυ τό του αλ λά και 

τους συμπο λε μι στές του με το σύν θη-

μα: «κου ρά γιο Νι κή τα, μη ξε χνάς Τούρ κους 

σφά ζεις».

Η πα ρά τολ μη ε νέργεια α ντεκ δί κη σης 

του πυρ πο λη τή Κων στα ντί νου Κα νά ρη, 

που εί χε ως κα τά ληξη την κα τα στρο-

φή της τουρ κι κής ναυαρ χί δας στη Χί ο 

και το θά να το του Ναυάρ χου Κα ρά Α λή 

(εί χε ε φαρ μό σει ως μέ σο διε ξα γω γής 

Ψυ χο λο γι κών Ε πι χει ρήσε ων τη «βί α» σφά-

ζο ντας χι λιά δες Χιώ τες), εί χε ως ψυ χι κό 

α πο τέ λε σμα την ανύ ψω ση του η θι κού 

των Ελ λή νων και έ φθα σε να ε μπνεύ σει 

(Στρα τη γι κές Ψυ χο λογι κών Ε πι χει ρή σε-

ων) τον Βί κτωρ Ου γκώ, ώ στε να γρά ψει 

ποί η μα για τον Ψα ριανό θα λασ σο μά χο, 

κά νο ντας το ό νο μα του γνω στό στα πέ-

ρα τα της οι κου μέ νης.

Με τά την έ ναρ ξη της ε πα νά στα σης 

του 1821, οι αρ χι κές νί κες των Ελ λή νων 

δη μιούρ γη σαν ψυ χο λο γι κή υ πε ρο χή 

έ να ντι του α ντι πά λου, που κα τά λη ξε σε 

ο λο κλη ρω τι κή νί κη. Οι αλ λε πάλ λη λες πα-

νω λε θρί ες πα ρου σί α ζαν τη νότια Ελ λά δα 

στα μά τια των έντρο μων Τούρ κων στρα-

τιω τών ως μί α πε ριο χή γε μά τη α πό ε πι κίν-

δυ νες δια βάσεις, στις ο ποί ες ε νέ δρευαν 

υ περ φυ σι κοί πο λε μι στές. Εν δει κτι κά α να-

φέ ρε ται πε ρι στα τι κό με τον Μπαι ράμ 

Πα σάς, ο ο ποί ος με 10.000 Τούρ κους 

κα τά τη διάρ κεια της ε πα νά στα σης του 

1821, κι νή θη κε προς νό το ε να ντί ον των 

Ελ λή νων. Κα τά τη διέ λευ ση α πό τα Βα σι-

λι κά έ δω σε ε ντο λή ό λοι οι Τούρ κοι να 

προ σεύ χο νται με συ νοδεί α τυ μπά νων, 4 

κα νό νια να βά λουν, ε νώ ό λο το στρά τευ-

μα να πυ ρο βο λεί. Α ριθμός 1.700 Ελ λή νων 

α να μέ νο ντας τους στο στε νό, ε πι τέ θη καν 

με την ια χή «γιούρια» και κα τανί κη σαν 

τους Τούρ κους. Ό σοι Τούρ κοι σώ θη καν 

ε τρά πη σαν σε φυ γή. 

Ο Κο λο κο τρώ νης μι λώ ντας αρ γό τε ρα 

στην Πνύ κα της Α κρό πο λης προς μα θη-

τές, εί πε με τα ξύ άλ λων και τα ε ξής: « Εις 

τον πρώ τον χρό νον της Ε πα να στάσε ως, 

εί χα με με γά λη ο μό νοια και ό λοι τρέ χα-

με σύμ φω νοι…. Και αν αυ τή η ο μόνοια 

βα στού σε α κό μη 2 χρό νους η θέ λα με 

κυ ριεύ σει και τη Θεσ σα λί α και τη Μα κε-

δο νί α και ί σως ε φθά να μεν και έ ως την 

Κων στα ντι νού πο λη…. Τό σον τρο μάξα-

μεν τους Τούρ κους, ό που ά κου γαν Έλ-

λη να έ φυ γαν χί λια μί λια μα κριά… Ε κα τό 

Έλ λη νες έ βα ζαν πέ ντε χι λιά δες ε μπρός 

και έ να κα ρά βι μί αν αρ μά δα…».

Ο δι χα σμός, ό μως, λί γο έ λει ψε να μας 

κοστί σει α κρι βά. Οι πο λι τι κά ντη δες, χρη-

σι μο ποιώντας ό λα τα μέσα και ι διαί τε ρα 

μία πρω το φανή σε έ κτα ση προ πα γάν δα 

δυ σφή μι σης των α ντι πάλων τους, εί χαν 

κα τα φέ ρει να πά ρουν την ε ξου σί α στα χέ-

ρια τους. Τον Κο λο κο τρώνη κι ό λους τους 

άλ λους πρω τοπό ρους της ε πα νά στα σης, 

που η προ πα γάν δα τους παρου σί α ζε ως 

λη στές και α ναρ χι κούς, τους εί χαν ρί ξει στις 

φυ λα κές σαν ε πι κίν δυ νους για το Έ θνος.

Με τά α πό ο λο καυ τώ μα τα σε πολ λά μέ-

ρη της Ελ λά δας, ό πως η Χί ος, τα Ψα ρά, το 

Με σο λόγ γι, τα ο ποί α α φύ πνι σαν ψυ χο λο-

γι κά τους Ευ ρω παί ους, δη μιουρ γήθηκαν 

συ μπά θειες και φι λελ λη νι κό κλί μα (στρα-

τηγι κές Ψυ χο λο γι κών Ε πι χει ρή σε ων). 

Αυ τό τε λι κά ο δή γη σε σε στρα τιω τι κή 

ε πέμβα ση των με γά λων δυ νά με ων στο 

Ναυα ρί νο και τη δη μιουρ γί α του νέ ου 

Ελ ληνι κού κρά τους.
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Το 1828, α νέ λα βε τη δια κυ βέρ νη ση 

της Ελ λά δας ο Ιω άν νης Κα πο δί στριας, 

πρώ ην Υ πουρ γός της Ρω σί ας με διε θνές 

κύ ρος, ο ο ποί ος έ θε σε ως στό χο της 

πο λι τι κής του να πε τύ χει την α να γνώ ρι-

ση α νε ξάρ τη του ελ λη νι κού κρά τους με 

διευ ρυ μέ να σύ νο ρα (στρα τη γι κές Ψυ χο-

λο γι κών Ε πι χει ρήσε ων). Η πο λι τι κή του 

γνώ ρι σε τη δι καί ω ση στις 22 Ια νουα ρί ου 

1830, όταν με τη συν θή κη του Λον δί νου 

η Με γά λη Βρε τα νί α, η Γαλ λί α και η Ρω σί α 

α να γνώ ρι σαν την ύ παρ ξη α νε ξάρ τη του 

ελ λη νι κού κρά τους που θα πε ριελάμ βα-

νε την Πε λο πόν νη σο, την Εύ βοια, τις Κυ-

κλά δες και τις Σπορά δες, ε νώ τα βό ρεια 

σύ νο ρα της χώ ρας θα ο ρί ζο νταν α πό 

τους πο τα μούς Σπερ χειό-Α χε λώ ο. Η Ο θω-

μα νι κή αυ το κρα τορί α α πο δέ χθη κε την 

τε λι κή ρύθ μι ση των συ νό ρων.

Ο ελ λη νι κός α γώ νας εί χε δι καιω θεί. 

Ό μως, τα σφάλ μα τα των Ελ λή νων και οι 

α ντι κρουό με νες ε πιδιώ ξεις των Με γά λων 

Δυ νά με ων δεν ε πέ τρε ψαν πα ρά τη δη-

μιουρ γί α ε νός μι κρού ελλη νι κού κρά τους 

στην ά κρη της Νο τιο α να το λι κής Ευ ρώπης, 

ε νώ το με γα λύ τε ρο μέ ρος του Ελ λη νι σμού 

πα ρέ με νε ε κτός των ελ λη νι κών συ νό ρων. 

ΑΝ ΣΚ ΤΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΩΝ ΨΕ 
ΤΟΥ 1821

❈ Μεί ω ση του η θι κού και της μα χη-

τικής ι σχύ ος των Τούρ κων (λό γοι των 

κα πε τα ναί ων, ε πί δει ξη τουρ κι κών κε φα-

λιών α πό τον Κα ρα ϊ σκά κη, κ.λ.π.).

❈  Π ρ ό  κ λ η  σ η  σ υ γ  χ ύ  σ ε  ω ς  τ ο υ 

ε χθρού. 

❈ Διευ κό λυν ση κα τα λή ψε ως ε χθρι-

κών πε ριο χών με ξε χω ρι στές συμ φω νί ες 

(π.χ. Δι χα στι κοί ΑΝ ΣΚ Ψυ χο λο γι κών Επι-

χει ρή σε ων με τα ξύ Αλ βα νών και Τούρ κων 

στην Τρί πο λη).

❈ Ε ξύ ψω ση ε θνικού φρο νή μα τος με 

χρή ση ση μαιών, δη μο τι κών τρα γου διών, 

χο ρών. 

❈ Δη μιουρ γί α κα λής φή μης για την 

η γε σί α με χρή ση ο νο μά των ό πως Νι κη-

ταράς ο τουρ κο φά γος, Πα πα φλέσ σας, 

κ.λ.π. 

❈ Α πο τρο πή στους έλ λη νες που σκέ πτο-

νταν να υ πο τα χθούν στους Τούρ κους.

ΜΕ ΘΟ ΔΟΙ ΠΡΟ ΠΑ ΓΑΝ ΔΑΣ

Κα τά τη διε ξα γω γή α πό τους Έλ λη νες 

της προ πα γάν δας, έ χου με τη χρη σι μο ποί-

η ση των πα ρα κά τω με θό δων:

❈ Μέ θο δος ελ κυστι κών λέ ξε ων και 

φρά σε ων (“εν τού τω νί κα”, για του Χρι-

στού την πί στη την Α γί α και της πα τρί δος 

την ε λευ θε ρί α, κ.ά.).

❈ Μέ θο δος των προ σω πι κο τή των 

(έ χει υ πο γρα φεί η ε λευ θε ρί α της Ελ λά δας 

έ λε γε ο Κο λο κο τρώνης, η Α ό ρα τος Αρ χή 

της Φι λι κής Ε ται ρί ας).

❈ Μέ θο δος της απλο ποί η σης (σύν θη-

μα “Ε λευ θέ ρια ή Θά να τος”). 

❈ Μέ θο δος ε πι λογής των γε γο νό των 

(κα τα γω γή α πό η ρω ι κούς προ γό νους). 

❈ Μέ θο δος α να πόφευ κτης νί κης (ο 

θε ός έ χει υ πο γρά ψει την ε λευ θε ρί α). 
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❈ Μέ θο δος κο σμητι κών ε πι θέ των 

(χρή ση ε πι θέ των στους έλ λη νες).

ΣΤΡΑ ΤΗ ΓΙ ΚΕΣ ΨΕ 
(ΦΙ ΛΕΛ ΛΗ ΝΙ ΣΜΟΣ)

Αν και η στά ση των ε πί σημων κυ βερ-

νή σε ων ή ταν αρ νη τι κή προς τον Ελ λη νι κό 

α γώ να, οι λα οί της Δυ τι κής Ευ ρώ πης τον 

α γκά λια σαν α πό νω ρίς. Το εν δια φέ ρον για 

την Ελ λά δα εί χε αρ χί σει α πό το 18ο αιώ να, 

ό που η α γά πη προς την Ελ λά δα κυ ριάρ χη-

σε και ε νέ πνευ σε την τέ χνη, τη λο γο τε χνί α, 

τη μουσι κή αλ λά ε πη ρέ α σε και τη κα θη με-

ρι νή ζω ή.

Με τη έ ναρ ξη της Ε πα νά στα σης πολ λοί 

εν θου σιώ δης Ευ ρω παί οι ε γκα τέ λει ψαν την 

Πα τρί δα τους και ήρ θαν να πο λεμή σουν 

στην Ελ λά δα στο πλευ ρό των α γω νι στών. 

Ο ρο μα ντι σμός α γκά λιασε τον αγώ να των 

Ελ λή νων κα θι στώ ντας τον «πο λε μι κό ά τι». 

Ο φι λελλη νι σμός έ γι νε κί νη μα και ε ξα πλώ-

θη κε σε ό λη την Ευ ρώ πη.

Το 1823 ορ γα νώ θη κε η Ελ λη νι κή ε πι-

τροπή του Λον δί νου και το 1825 το κο μι-

τά το του Πα ρι σιού. Οι φι λελ λη νι κές ορ γα-

νώσεις διορ γά νω ναν φι λαν θρω πι κές γιορ-

τές, ε ρά νους, δη μο πρα σί ες και εκ θέ σεις 

έρ γων τέ χνης με σκο πό να δια θέ σουν τα 

έ σο δα για τον α γώ να των Ελ λή νων. ‘Ερ γα 

τέ χνης φι λο τε χνού νταν ει δι κά γι΄ αυ τόν το 

σκο πό, ό πως βά ζα ζω γρα φι σμέ να ή πί να κες 

ζω γρα φι κής, αλ λά και πλή θος α ντικει μέ νων 

που έ φε ραν φι λελ λη νι κά θέ μα τα, ό πως βε-

ντά λιες, τρα που λό χαρ τα, κ.ά. Πω λού νταν 

α κό μη και καρ φί τσες με τα ε θνικά χρώ μα-

τα της Ελ λά δας και γλυ κά με φι λελ λη νι κά 

στι χά κια ε πά νω, α πό ζα χαρο πλά στη στο 

Magdeburg.

Πα ράλ λη λα με τη δρά ση των φι λελ ληνι-

κών ορ γα νώ σε ων, καλ λι τέ χνες ε μπνέ ο νταν 

α πό τον α γώ να των Ελ λή νων. Ποι ητές και 

λο γο τέ χνες, ό πως ο Βύ ρων, ο Λα μαρ τί νος 

και ο Γκαί τε υ μνούν τον α γώ να της Ελ λά δας 

και δεν εί ναι σπά νιο, έρ γα τους να παίρ νουν 

μορ φή και χρώ μα. Ζω γρά φοι και χα ρά κτες, 

ό πως ο Αry Scheffer, o Bonington, o H. 

Vernet, o Gioggi και κατ΄ ε ξο χήν ο Eugene 

Delacroix με πολ λά φι λελ λη νι κά του έρ γα, 

α πο τυ πώ νουν στον καμ βά ή στη χα ρα κτι κή 

πλά κα τα ση μα ντι κό τε ρα γεγο νό τα και τις 

η ρω ι κές μορ φές των α γω νι στών. 

Πολ λές χαλ κο γρα φί ες και λι θο γραφί ες 

κυ κλο φο ρού σαν ευ ρύ τα τα σε πολ λές χώ-

ρες, πα ρου σιά ζο ντας πο λύ συ χνά θέ μα τα 

κατά τρό πο φα ντα στι κό, θέ λο ντας να ε ξά-

ρουν τα κα τορθώ μα τα των Ελ λή νων και να 

ε πη ρε ά σουν ευ νο ϊ κά την κοι νή γνώ μη.

Ε πί σης, θε α τρι κά έρ γα με κε ντρι κά πρό-

σω πα α πό το αρ χαί ο κλα σι κό πα ρελ θόν, αλ-

λά και α πό την τό τε Ελ λά δα γρά φο νται, παί-

ζο νται και α πο θε ώ νο νται α πό το κοι νό.

Οι ε φη με ρί δες α φιέ ρω ναν πρω το σέλι δα 

στον πό λε μο με τα ξύ των Ελ λή νων και Τούρ-

κων που α νά γε ται σε μά χη με ταξύ Χρι στια νι-

σμού και Ι σλάμ κα τά τον Σα τω πριάν.

Αυ τός ο εν θου σια σμός για την Ελ-

λάδα που α γω νι ζό ταν για την Ε λευ θε ρί α 

της, κρά τη σε εν δια φέ ρον για τη χώ ρα 

ζωντα νό και στή ρι ξε την ε πα νά στα ση.

Λόρ δος Βύ ρων



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

ΜΑΡ. - ΑΠΡ. 2007

MEΣΑ ΔΙΕ ΞΑ ΓΩ ΓΗΣ
ΨΥ ΧΟ ΛΟ ΓΙ ΚΩΝ
Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕ ΩΝ

ΠΡΟ ΦΟ ΡΙ ΚΟΣ ΛΟ ΓΟΣ

Κραυ γές

Χρη σι μο ποι ή θη καν οι πα ρα κά τω 

ελλη νι κές ια χές:

❈Γιούρ για. 

❈ «ω μπού ρα» («ω γεν ναί οι»), που 

χρη σι μο ποιού σαν οι Σου λιώ τες.

Τρα γού δια

«΄Ο πλο» και μά λι στα ισχυ ρό των 

Ελ λή νων ή ταν και τα δη μο τι κά τρα γού-

δια που συ νέ βα λαν στην ε νί σχυ ση της 

α γω νι στι κής διά θεσης τους. Τα τρα-

γού δια αυ τά ε ξυ μνούν την αν δρεί α, 

την α γά πη προς την πα τρί δα και τον 

έ ρω τα προς την ε λευ θε ρί α. Τα προ-

πα γαν δι στι κά μηνύ μα τα δια δί δο νταν 

με το τρα γού δι πα ντού, ε ξυ μνώ ντας 

Αρ μα το λούς και Κλέφτες που προ σω-

πο ποιού νται ως ή ρω ες και ταυ τί ζο νται 

στα τρα γούδια με τα φλά μπου ρα τα 

ζω η ρά για τις γιορ τές στον κά μπο και 

με τα μπα ϊ ρά κια τα πο λε μι κά που α νέ-

μι ζαν στις βου νο κορ φές. 

Με την έ ναρ ξη του α γώ να το 1821, 

η δημο τι κή ποί η ση ε ξυ μνεί ό λους τους 

ο πλαρ χη γούς και τις σπου δαί ες νί κες 

τους. Με τα ξύ άλ λων η λα ϊ κή Μού σα έ γρα-

ψε για τη μά χη των Δερ βενα κί ων: 

Φύ σα μαί στρο δρο σε ρέ κι α έ ρα του 

πελά γου

Να πας τα χαι ρε τί σμα τα στου Δρά-

μαλη τη μά να

Του Δρά μα λη οι μπέ ι δες, του Δρά μα-

λη τ΄ α σκέ ρι

Στα Δερ βε νά κια κεί το νται, κορ μιά 

χω ρίς κε φά λια.

Πολ λά χρό νια με τά ο Τουρ κο κύ-

πριος πα νε πι στη μια κός κα θη γη τής 

Σαλα χίν Σο νιέλ στο βι βλί ο του με τί τλο 

«Μειο νό τη τες και η κα τα στρο φή της 

Ο σμανι κής Αυτο κρα το ρί ας», χα ρα κτη-

ρί ζει την Ελ λη νι κή Ε θνε γερσί α «ως έ να 

σύ νο λο ευ και ρια κών σφα γών». Για τη 

μά χη των Δερ βε να κί ων ο πα ρα πά νω κα-

θη γη τής α να γρά φει, ό τι οι στα σια στές 

Έλ λη νες ε πιτέ θη καν ε να ντί ον α νυ πε ρά-

σπι στων α τό μων (μέ θο δος α ντι προ πα-

γάν δας: «σμί κρυν ση της ση μα σί ας του 

θέ μα τος»).
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Προ σω πι κές ε πα φές

Ό λοι οι ο πλαρ χη γοί του αγώ να ε πι βάλ-

λο νταν με τις προ σω πι κές ε παφές και με 

την πα λι κα ριά τους. Ο Κο λο κο τρώ νης γνώ-

ρι ζε ά ρι στα την ψυ χο λο γί α του λα ού. Με τα 

λό για του, για μί α α κό μη φο ρά, θαυ ματούρ-

γη σε. Η πί στη του Κο λο κο τρώ νη έ γι νε πί στη 

όλων των Ελ λή νων στρα τιω τών. Τον εί χαν 

α κού σει να λέ ει στους ο πλαρ χη γούς: «ο Θε-

ός υ πό γρα ψε την ε λευθε ρί α της Ελ λά δας, δε 

θα πά ρει πί σω την υ πο γρα φή του». Σε αυ τό 

το «συμ βό λαιο» πί στε ψαν οι ΄Ελλη νες με 

ό λη τη δύ να μη της ψυ χής τους.

Κα τά την πο λιορ κί α της Τρί πολης, 

ο ε πί σκο πος Άν θι μος ευ λο γού σε τους 

στρα τιώ τες, ό χι δια της χει ρός, αλλά 

με ό πλο και την Α γί α Κοι νω νί α ε πέ τρε-

πε μό νο σε ό σους φό νευαν Τούρ κους 

στρα τιώ τες.

Φή μες

O Κο σμάς ο Αι τωλός προ σπα θεί να 

α φυ πνί σει το υ πό δου λο έ θνος. Με το 

σύν θη μα του «α νοίξ τε σχο λεί α», δη λώ νει 

τη με γά λη ση μα σί α που έ δι νε στη μόρ-

φω ση ως μέ σο διε ξαγω γής Ψυ χο λο γι κών 

Ε πι χει ρή σε ων και δη μιουρ γί ας ε θνι κής 

συ νεί δη σης. Μετα χει ρί ζε ται έ ντε χνα τις 

προ φη τεί ες, προ βλέ πο ντας νί κη των Ελ-

λή νων και κα τα στρο φή των Τούρ κων.

Ι σχυ ρές φή μες που διέ δι δαν εν συ-

νεί δη τοι πράκτο ρες ή α φε λείς ο ρα μα-

τι στές, έλε γαν πως η Ελ λά δα θα ε λευ-

θε ρωνό ταν α πό το «ξαν θό γέ νος» του 

Βορ ρά. Μό νο που το «ξαν θό γέ νος» 

τα δι κά του και μό νο συμ φέ ρο ντα ή θε-

λε να προ ω θή σει α δια φο ρώντας για 

τους «ο μό δο ξους». Κι έ τσι παί χθη κε η 

πα ρω δί α των «Ορ λοφι κών», το 1770, 

που κό στι σε, ό μως, ποτα μούς αί μα τος 

ά μα χων Ελ λή νων.

Η ά φιξη του Υ ψη λάντη στο Άστρος 

προ κά λε σε πραγ μα τι κό πα ραλή ρη μα 

στους ΄Ελ λη νες. Οι μυ θοπλα σί ες του Πα-

πα φλέσ σα τους φαί νο νταν τώ ρα απτά 

γε γο νό τα. Οι πιο τρε λές ελ πί δες εί χαν 

ε κτο ξεύσει τον εν θου σια σμό των Ελ λή-

νων στα ύ ψη. Σε ό λα τα στρα τό πε δα 

εί χαν ε ξα πλω θεί οι πιο α πί στευ τες φή-

μες. Σύμ φω να με τους α φε λείς ε πα να-

στά τες, τον Υ ψη λά ντη α κο λου θού σαν 

α μέ τρη τοι Ρώ σοι στρατιώ τες και πλοί α 

κα τάφορ τα α πό χρυ σό, ε νώ ο ί διος α πο-

λάμ βανε της α πό λυ της ε μπι στο σύ νης, 

ό χι μό νο του τσά ρου, αλ λά και ό λων 
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των ε στεμ μέ νων του κόσμου!!!

Κα τά την ει σβο λή του Δράμα λη στην 

Πε λο πόν νη σο, ο Υ ψη λά ντης ά φη σε 

έ ντε χνα να διαρ ρεύ σουν φή μες ό τι στο 

φρούριο του Άρ γους εί χαν ο χυ ρω θεί οι 

γνω στότε ροι και ι κα νό τε ροι οπλαρ χη γοί 

του Μο ριά και ό τι εί χαν με τα φέ ρει ε κεί 

με γάλες πο σό τη τες ε φο δί ων.

ΓΡΑ ΠΤΟΣ ΛΟ ΓΟΣ

Ε πι στο λή

❈ Ο Ζαχα ρί ας Μπαρ μπι τσιώ της το 

1785 έ στει λε ε πι στο λές στους προ ε στούς 

να μεσο λα βή σουν στον Μό ρα Βα λε σή, 

ώ στε να α να γνω ρισθεί η Ο μο σπον δί α 

που ί δρυ σε, α πό την Υ ψη λή Πύ λη και οι 

ί διοι να α να λά βουν τη μι σθο δο σί α των 

αν δρών της. Τρο μο κρα τη μέ νοι οι προ-

ε στοί, τον πα ρα κά λε σαν να παραι τηθεί 

α πό τα με γα λε πή βο λα σχέ δια του για 

να μην ε ξα γριω θούν οι Τούρ κοι. ΄Ο μως, 

ο Ζα χα ρί ας α πάντη σε: «Μου γρά φε τε 

ό τι θα χαθούν τα χω ριά σας. Στά χτη να 

γε νούν. Ντου φέ κι και σπα θί. Ή να ε λευ-

θερω θού με, ή να χα θού με».

❈ Ο Α δα μά ντιος Κο ρα ής προ κει-

μένου να εμ ψυ χώ σει τους ε πα να στα τη-

μέ νους Έλ λη νες κυ κλο φο ρεί ε πι στο λή με 

τί τλο «Σάλ πι σμα Πο λε μι στή ριο».

❈ Πριν την κα τά λη ψη της Κα λα μά-

τας οι επα να στα τη μέ νοι Έλ λη νες, έ στει-

λαν στους προ κρί τους έ να ψεύ τι κο α πει-

λη τι κό γράμ μα, με το ο ποί ο α παιτού σαν 

με γά λες πο σό τητες τρο φί μων και πυ ρο μα-

χι κών για 2.000 κλέ φτες που εί χαν συ γκε-

ντρω θεί. Σε α ντί θε τη πε ρίπτω ση, η πό λη 

θα πα ραδι δό ταν στις φλό γες. Οι Τούρ κοι 

1

2

2
1. Εφημερίδα «ΣΑΛΠΙΓΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ»
2. Υπόμνημα Παλαιών Πατρών Γερμανού

α πε λευ θέ ρω σαν α μέ σως τους προκρί τους 

που εί χαν συλ λά βει και ε πη ρε α σμέ νοι α πό 

το γράμ μα πα ρα δό θη καν συντό μως. 

❈ Ο Κο λο κο τρώ νης κα τά την πο-

λιορ κί α της Τρι πο λιτσάς έ στελ νε αγ γε-

λιο φό ρους γνω ρί ζο ντας ό τι θα συλ λαμ-

βά νο νταν α πό τους Τούρ κους. Σε ό λες 
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τις ε πι στολές υ πήρ χαν υ περ βο λές. Οι 

δυ νά μεις των ελ λη νικών σω μά των πα-

ρου σιά ζο νταν για ψυ χο λο γι κούς λό γους 

διογκω μέ νες, ε νώ γε νι κή αι σιο δο ξί α διέ-

πνε ε τα γρα φό με να α πό τους αρ χη γούς. 

Σε ε πι στο λή του Θ. Κο λο κο τρώ νη προς 

τον Μου στα φά μπε η, του ζη τού σε να πα-

ρα δο θεί, τελεί ω νε με τη φρά ση «... κα λές 

α ντα μώ σεις στο σε ρά γι σου μέ σα».

❈ Ο Ο δυσ σέ ας Αν δρού τσος στέλ νει 

το 1822 ε πι στο λή στον Μαυ ροκορ δά το 

που πο λιορ κού ταν στο Με σολ λόγ γι, ό τι 

κα τα φθά νει ως ε νί σχυ ση με στρά τευ μα 

10.000 αν δρών φρο ντί ζο ντας πα ράλ λη λα 

να πιά σουν οι Τούρ κοι τον τα χυ δρόμο 

του και πε ρι μέ νει το α πο τέ λε σμα. Πράγ-

μα τι, ο Ο μέρ Βρυώ νης λύ ει κα κήν κα κώς 

την πο λιορ κί α.

❈ Κα τά την πε ρί ο δο του δι χα σμού, 

α ντί πα λοι του Δη μη τρί ου Υ ψη λά ντη και 

του Νι κη τα ρά α πέ στει λαν γράμ μα στον 

Ο δυσ σέ α Αν δρού τσο, προ κει μέ νου να 

εν σπεί ρουν δι χα στι κούς ΑΝ ΣΚ Ψυ χο λο-

γι κών Επι χει ρή σε ων. Ο ε μπει ρό τα τος 

Αν δρού τσος έ δει ξε το γράμ μα στους 

πα ρα πά νω ο πλαρ χη γούς ζη τώ ντας τους 

να γί νουν α δέλ φια και να α γω νι στούν για 

το κα λό πα τρί δας, το ο ποί ο και έ γι νε. 

Ο Αν δρού τσος έ γρα ψε αρ γό τε ρα στους 

δι χασμέ νους Έλ λη νες της Πε λο πον νή σου: 

«…..Σας στέλ νω 30.000 Τούρ κους να ο μο νο-

ή σετε και κά με τε τους ό, τι μπο ρέ σε τε». 

❈ Με τά την ει σβολή του Ι μπρα ήμ 

ο Κο λο κοτρώ νης άρ χι σε να στέλ νει ε πι-

στολές, να πα ρα κα λεί και να προ σπαθεί 

με κά θε τρό πο, με ψέ μα τα και με α λή-

θειες, να συ γκε ντρώ σει άν δρες για να 

συ στή σει στρα τό πε δο. Το πα ρά δειγ μα 

του α κολού θη σαν οι ο πλαρ χη γοί ό λων 

των ε παρχιών, οι κο τζα μπά ση δες και οι 

κλη ρι κοί. ΄Ο λοι α γω νίζο νταν να εμ ψυ χώ-

σουν το λα ό με λό για και με έργα. 

❈ Ο Ι μπρα ήμ, ορ γι σμέ νος για τις 

α πώ λειες του στρα τού του α πό κλε φτο-

πό λε μο, κά λε σε τον Κο λο κο τρώνη να α να-

με τρη θούν οι δύ ο α ντί πα λοι στρα τοί σε 

μά χη κατά πα ρά τα ξη. Ο Γέ ρος α πά ντη σε 

πως ή ταν κω μι κό να θέ λει με ορ γα νω μένο 

στρα τό να πο λε μή σει ε να ντί ον α τάκτων. 

Α ντι πρότει νε, ό μως, να συ γκε ντρώ σει 500 

ή 1.000 ε πί λε κτους στρα τιώ τες του και ο 

Ι μπρα ήμ άλ λους τό σους δι κούς του και 

να πο λε μή σουν. Α κό μη, ή ταν πρό θυ μος 

και να μονο μα χή σει μα ζί του.

Α να κοι νώ σεις

Ο Λά μπρος Κα τσώ νης κα τά τη διε ξα-

γω γή των α γώ νων του, εκ δί δει ε πα να στα-

τι κό μα νι φέ στο με σκο πό την έ γερ ση των 

Ελλή νων, τους ο ποί ους θα βο η θού σαν 

οι Ρώ σοι.

Ο Πα λαιών Πα τρών Γερ μανός, συ νέ-

τα ξε την α να κοίνω ση που κοι νο ποί η σαν 

στους α ντι προσώ πους των με γά λων Δυ-

νά με ων στις 26 Μαρ τί ου, ό που με τα ξύ 

άλ λων α νέ φε ρε: «….α πεφα σί σα με στα-

θε ρώς ή να α πο θά νω μεν ό λοι ή να ε λευ-

θε ρω θού με».

Προ κη ρύ ξεις

Κα τά τη διάρ κεια των ελ λη νο-τουρ-

κι κών διε νέ ξε ων, χρη σι μο ποι ή θη καν 

α πό τους τε λευ ταί ους και οι πρώ τες 

προ κη ρύ ξεις α σφα λούς πα ρά δο σης, με 

τη ση με ρι νή τους έν νοια. Οι Τούρ κοι 

α πέ στει λαν έγ γρα φα που έ φε ραν την 

ο νο μα σί α «μπου γιουρ τί», σύμ φω να με τα 

ο ποί α οι έλ λη νες έ πρε πε να προ σέλ θουν 

και να τους προ σκυ νή σουν. Λό γω των 

συ χνών ε πα να στά σε ων μέ χρι το 1821 

που εί χαν ά τυ χο τέ λος, δεν ή σαν λί γοι 

οι έλλη νες που ητ τώ με νοι α να γκά ζο νταν 

να υ πο κύ ψουν και να προ σκυ νή σουν, 

προσπα θώ ντας να α πο φύ γουν τα χει-
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ρό τε ρα, με τα ξύ των ο ποί ων και η α φαί-

ρε ση της ζω ής τους. Στην Κρή τη, κα τά 

μί α ερ μη νεί α, η κα τά λη ξη των ε πι θέ των 

σε «ά κης» (ση μαί νει μι κρός ή μι κρο πρε-

πής) α πο δό θη κε α πό τους α νυ πό τα κτους 

Κρη τι κούς, στους υ πο ταγ μέ νους. Τα ε πί-

θε τα που ε κεί νη την ε πο χή άρ χι σαν να 

προσ δίδο νται με τα ξύ των ελ λή νων, ή ταν 

συ νή θως πα ρα τσού κλια, (κο ρο ϊ δευ τι κές 

προσφω νή σεις) α ντι κα το πρί ζο ντας σε με-

γά λο βαθ μό τη μέ θο δο της προ πα γάν δας 

«Κο σμη τι κά ε πί θε τα».

Η προ κή ρυ ξη του Α λε ξάν-

δρου Υψη λά ντη υ πό τον τί τλο 

«Μά χου υ πέρ Πί στε ως και Πα-

τρί δος» τυ πώ θη κε στο Ιά σιο στις 

27 Φε βρουα ρί ου 1821 (πα λαιό η με-

ρο λό γιο) και α πο τε λεί ου σια-

στι κά το πρώ το ε πίση μο 

έγ γρα φο της κή ρυ ξης 

της Ε θνε γερ σί ας. 
Το κεί με νο της 

προ κή ρυ ξης 

γρά φτη κε στο 

Κισνό βιο της 

Βεσ σα ρα βί ας 

α πό τον γνω-

στό Κε φαλ λω νίτη 

λό γιο και ια τρό Γε ώρ-

γιο Κο ζάκη Τυ πάλ δο 

και θε ω ρεί ται κεί με νο 

μο να δι κό για το ύ φος 

του και τη δια τύ πω ση του, 

πού συ γκί νη σε ό λο το ελλη νι κό γέ νος, 

ό που της γης κι αν κα τοι κού σε. 

Η επι στο λή του Αν δρού τσου για την 

κά θο δο του Δρά μα λη στην Πε λο πόν νη σο, 

προ κά λε σε α να στά τωση στην κυ βέρ νη ση, 

η ο ποία μά λι στα αυ ξα νό ταν α πό τις α νυ-

πό στα τες δια δό σεις. Η λα ϊκή φα ντα σί α 

εί χε α νε βά σει τον α ριθ μό των Τούρ κων 

στρα τιωτών σε ε κα το ντά δες χι λιά δες, ε νώ 

τα τουρ κι κά πλοί α ή ταν τό σα πολ λά, που 

έ φθα ναν για να α πο κλεί σουν ο λόκλη ρο το 

Μο ριά α πό ά κρη σε ά κρη. ΄Ο σο ο εχθρός 

πλη σί α ζε τό σο με γά λω νε το κύ μα της 

α ναρ χί ας και της φυ γής. Προ στα τευ μέ νη 

η κυ βέρ νη ση σε 2 πλοία, άρ χι σε να «πολε-

μά» εκ δί δο ντας προ κη ρύ ξεις. Σε αυ τές 

προ σπα θού σαν α κό μη να με τα θέ σουν 

τις ευ θύ νες της ε πι κεί με νης κα τα στρο φής 

στον Κο λο κο τρώ νη. Ο Κω λέτ της διέ δι δε 

πως ο Γέ ρος και οι σύ ντρο φοι του ή ταν 

προ δό τες και ό τι συ νεν νο ή θη καν 

με τους Τούρ κους για να υ πο-

δου λώ σουν ξα νά τους ΄Ελ-

ληνες. Α να γκά στη καν, ό μως, 

να τον α πε λευ θε ρώ σουν και 

για μί α ακόμα φο ρά έ σω σε την 

Ελ λά δα

Η ε πα να στα τι κή κυ βέρ-

νη ση, μετά τις ε πι τυ χί ες 

του Κο λο κο τρώ νη στα 

Δερ βε νά κια, κυ κλο φό ρη-

σε φυλ λά δια που α νέ φε-

ραν ό τι η α νενό χλη τη 

κά θο δος του Δρά μα λη 

στο Μο ριά οφειλό ταν 

σε σχέ διο της, ώ στε 

να τον α πο κλεί σουν 

στην αρ γο λι κή πε διά-

δα και να τον συ ντρί-

ψουν! Τα φυλ λά δια 

αυ τά εί χαν ι διαί τερη 

α πή χηση στους κα τοί-

κους των ναυ τι κών νη σιών, που δεν εί χαν 

σα φή ει κό να των γε γο νό των.

Ε φη με ρί δες

«ΣΑΛ ΠΙΓ Ξ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΗ» Φύλ λο της 1ης 

Αυ γού στου 1821. Μο νό φυλ λα του Α γώ-

νος, ΙΕ Ε Ε, Α θή να, 1973, φ. β 5.

Στον α γώ να εμ φα νί στη καν χει ρό-

γρα φες εφη με ρί δες κα θώς ε πί σης και 



Ψυχολογικές Επιχειρήσεις κατά τη Διάρκεια της Τουρκοκρατίας και στην Επανάσταση του 1821

Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η  Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η 157

η πρώ τη έ ντυ πη ε φη με ρί δα του 1821, η 

«Σάλπιγ ξ Ελ λη νι κή», που τυ πώ θη κε στην 

Κα λα μά τα σε μι κρό ξύ λι νο πιε στή ριο που 

έ φε ρε μα ζί του ο Δη μή τριος Υ ψη λάντης. 

Η εμ φά νι ση, ή δη α πό τον πρώ το μή να 

του Α γώ να, το Μάρτιο του 1821, μίας 

μι κρής, χει ρό γρα φης ε φη με ρί δας, κα-

τα δεικνύ ει την α νά γκη που υ πήρ χε για 

έ γκαι ρη ε νη μέρω ση και την ο ποί α εί χαν 

συ νει δη το ποι ή σει ο ρι σμέ νοι κύ κλοι. Το 

πρώ το ε νη με ρω τι κό φύλ λο α κο λου θεί 

έ  να δεύ τε- ρο και έ να τρί το, ό λα 

χει ρόγραφα, ε νώ το πρώ το έ ντυ πο 

κυ κλο φο ρεί 

τον Ιού λιο - 

Αύ γου στο του 

1821.

Ε ΝΤΥ ΠΕΣ

ΕΚ ΔΟΣΕΙΣ

O Στρα τη γός 

Μακρυ γιάν νης 

με τά την ε πα νά-

στα ση γρά φει 

τα α πο μνη μο-

νεύ μα τα του και 

σε αυτά χρω στά 

την α να γνω ρι ση-

μό τη τά του. Α πο-

τε λούν έ να α κό μη 

πα ρά δειγ μα για την τε ρά στια 

δύ να μη που έ χει ο έ ντυ πος λό γος. 

Τα α πο μνη μο νεύ μα τα εί ναι γε μά τα έ ξο χα 

α πο φθέγ μα τα, σο φούς α φο ρι σμούς, α πί-

θα νους χα ρα κτη ρι σμούς, κα τα πλη κτικές 

πε ρι γρα φές, ευ ρή μα τα γλωσ σι κά που δια-

δέ χο νται το έ να το άλ λο. Γράφει με τα ξύ 

άλ λων ο Μα κρυ γιάν νης:

«Σε κά θε γω νιά της ελ λη νι κής γης, 

στις θά λασ σες, στους κά μπους και στα 

βου νά, αν έ χει κα νείς τη δύ να μη σιω πη-

λά να α φου γκρα στεί, θα α κού σει τον 

ά νε μο να φέρ νει χί λια μη νύ μα τα α πό 

τα βά θη της ι στο ρί ας, ια χές θριάμ βου, 

τρα γού δια χα ράς, που θα κα τα κλύ σουν 

με ιε ρό ψως την ψυ χή του…».

Ο πλού τος της γλώσ σας του Μα-

κρυ γιάν νη, δη λα δή των α γράμ ματων 

Ελ λή νων του 1821 εί ναι κα τα πλη κτι κός. 

Με λέ τες έ δει ξαν πως στο βι βλί ο του, με-

τα χει ρί ζε ται 5.558 λέ ξεις-λήμ μα τα, ε νώ 

ο ση με ρι νός Έλ λη νας υ πο λο γί ζε ται ό τι 

χρη σιμο ποιεί κά που 1.000. Άλλες με λέ-

τες με άλ λα κρι τή ρια, 

δί νουν στο Σο λω μό 

4.853 λέ ξεις-λήμ μα-

τα και στον Κα βά φη 

3.366.

ΑΛ ΛΑ ΜΕ ΣΑ
ΔΙΕ ΞΑ ΓΩ ΓΗΣ 

ΨΕ

Χο ρός

Η ε πι δε ξιό τη-

τα και η λε βεντιά 

των κλε φτών και 

αρ μα το λών στον 

τ σ ά  μ ι  κ ο ,  δ ε ν 

ή ταν πα ρά α ντα-

νά κλα ση της δει νότη-

τας στον πό λε μο. Κά πο τε στα Ιω άν νι να ο 

Γε ώρ γιος Κα ρα ϊ σκά κης, νέ ος αρ μα το λός 

α κό μα, χό ρε ψε έ ναν τσά μι κο τό σο λε βέ-

ντι κα και ε πι δει κτι κά, ώ στε ο Μουχτάρ 

πα σάς πα ρα πο νέ θη κε στον πα τέ ρα του, 

τον Α λή, ζη τώ ντας την πα ρα δειγ μα τι κή 

του τι μω ρί α. 

Με την έ ναρ ξη της ε πα νά στα σης ο 

Οδυ σέ ας Αν δρού τσος δρού σε στη Ρού-

με λη. Το 1822 με τά το θά να το του Α θα-

να σί ου Διά κου κα τέ λα βε το Χά νι της 

Γρα βιάς και με λί γα πα λι κά ρια στα μά τη σε 
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το στρα τό του Ο μέρ Βρυώ νη. Υ πό τον 

ή χο δη μο τι κής μου σι κής, χο ρεύ ο ντας 

τσά μι κο κά λε σε τους συ μπο λε μι στές του 

να τον α κο λου θή σουν στη μά χη και ό σοι 

έ σπευ σαν τα μπου ρώ θη καν στο Χά νι. 

Α πέ κρου σαν τις αλλε πάλ λη λες ε πι θέ σεις 

των Τούρ κων και την ε πό με νη η μέ ρα 

ε πι χεί ρη σαν έ ξο δο αιφ νι διά ζοντας τους 

Τούρ κους και σώ θη καν. Η φή μη του ε ξα-

πλώ θη κε με τά την η ρω ι κή ά μυ να στο 

Χά νι της Γρα βιάς και ο πλαρ χη γοί τον ανα-

κή ρυ ξαν Αρ χι στρά τη γο της Α να το λι κής 

Ελ λά δας, τί τλος που α να γνω ρί στηκε με τά 

α πό αμ φι σβη τί σεις κα τά την πε ρί ο δο του 

δι χα σμού, στην Α΄ Ε θνι κή Συ νέ λευ ση.

Συν θή μα τα

❈ Πε τυ χη μέ νο σύν θη μα της ε πα νάστα-

σης υ πήρ ξε το «Ε λευ θε ρί α ή θά να τος». 

Ή ταν α πλό και έ δει χνε απο φα σι στι κό τη-

τα για α γώ να έ ως θα νά του.

❈ Το Μά χου υ πέρ Πί στε ως και Πα τρί δος, 

εί ναι το σύν θη μα του Αλέ ξαν δρου Υ ψη λά-

ντη.

❈ «Χρι στός Α νέ στη-Ε λευ θε ρί α». Υ πήρ-

ξε παραλ λα γή συν θή μα τος.

❈ Με τά την ει σβολή του Ι μπρα ήμ 

στην Πε λο πόν νη σο διέ δω σε το ε πι τυ χές 

σύν θη μα με σκο πό την α πο θάρ ρυν ση 

των ελ λή νων να προσκυ νή σουν α πό φό-

βο τον ει σβο λέ α: «Φω τιά και τσε κού ρι 

στους προ σκυνη μέ νους».

Ση μαί ες

Το λα ϊ κό αί σθη μα συ νέ δε ε το έ θνος 

και την ε λευ θε ρί α με τη θρη σκεί α και το 

σταυ ρό. Συν δύ α ζε τη βυ ζα ντι νή πορ φύ-

ρα και το δι κέ φα λο με τα φλά μπου ρα 

και το σταυ ρα ε τό των αρ μα τολών. Ο 

πε ρή φα νος δι κέ φα λος α ε τός με την κο-

ρώ να δε σπό ζει στις ση μαί ες, ι διαί τε ρα τις 

πα λαιό τε ρες, τις πρώ τες ε πα να στα τι κές, 

σε συν δυα σμό με την πορ φύ ρα, σύν δε-

σμος του Ελ λη νι σμού με το Βυ ζά ντιο. 

«Τας ση μαίας των αρ μα το λών ε μπλού-

τι ζεν υ πε ρή φα νος ο δι κέ φα λος α ε τός κι 

ο α ετός με τον σταυ ρόν-ο σταυ ρα ε τός-

σύν δε σμος άρ ρη κτος με το Βυ ζά ντιον» 

γρά φει ο Φι λή μων.

Η ση μαί α που για πρώ τη φορά ύ ψωσε 

στο Ιά σιο, στις 22 Φε βρουα ρί ου 1821, ο 

Α λέ ξαν δρος Υ ψη λά ντης και ευ λόγη σε ο 

Μη τρο πο λί της Βε νια μίν στη Μο νή των 

Τριών Ιε ραρ χών (26 Φε βρα ρίου) ή ταν 

τρί χρω μη και αυ τή, μαύ ρο-ά σπρο-κόκ-

κι νο. Α πό τη μί α ό ψη έφε ρε το μυ θι κό 

Φοί νι κα με την ε πι γρα φή κυ κλι κά «εκ της 

στά κτης μου α να γεννώ μαι» και α πό την 

άλ λη πλευ ρά εί χε σταυ ρόν ε ρυ θρόν μέ σα 

σε στέ φα νο δάφ νης και την ε πιγρα φή «εν 

τού τω νί κα». (Φι λή μων, Δο κί μιον Ι στο ρι-

κόν πε ρί της Ελ λη νι κής Ε πα να στά σε ως, 

ό.π., τ. Β’, σ. 88). Με τη ση μαί α αυ τή πο λέ-

μη σε και θυ σιά στη κε ο Ιε ρός Λό χος στο 

Δραγα τσά νι. Ο ση μαιοφό ρος Ξε νο φών 

φο νεύ ε ται κα τά τη μά χη. Τό τε προ σέ τρε-

ξε ο Γε ωρ γά κης Ο λύ μπιος με 100 ιπ πείς 

και έ σω σε τη ση μαί α και με αυτήν έ γι νε 

ο λο καύ τω μα στη Μο νή του Σέ κου.

Με την κή ρυ ξη της Ε πα νά στα σης και 

καθ’ ό λο το πρώ τον έ τος της Ε λευ θε ρί ας, 

τα διά φο ρα σώ μα τα έ φε ραν το κα θέ να 

τη δι κή του ση μαί α. Δεν υ πήρ χε ε νιαί α 

διοί κη ση και δεν ή ταν συ νε πώς δυ να-

τόν να ε πι κρα τή σει ευ θύς εξαρ χής έ νας 

τύ πος ση μαί ας. Άλ λες ση μαί ες έ φε ραν 

τα σύμ βο λα της Φι λι κής Ε ται ρεί ας ή την 

Α θη νά, άλ λες το Φοί νι κα του Υ ψη λά ντη 

κι άλ λες αυ το σχέ διες α κο λου θού σαν 

την πα λιά αρ μα το λι κή πα ρά δο ση, με τα 

μπα ϊ ρά κια τα πο λε μι κά, με το σταυ ρό και 

τους α γί ους ή με τον α η τό και το σταυ ρό, 

σε ό λους τους δυ να τούς συν δυα σμούς. 

Ό λες, ό μως, α νε ξαι ρέ τως οι ση μαί ες είχαν 
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το σταυ ρό και οι λέ ξεις «Ε λευ θε ρί α ή θά-

να τος» κυ ριαρ χού σαν.

Για την ε πα νά στα ση στην Πε λο πόν-

νησο, εί ναι κοι νή η πε ποί θη ση ό τι στις 

21 Μαρ τί ου 1821, οι συ γκε ντρω μέ νοι 

στην Α γία Λαύ ρα πρό κρι τοι, αρ χιε ρείς 

και ο πλαρ χη γοί σή κωσαν τη σημαί α της 

Ε λευ θε ρί ας. Η ση μαί α αυ τή δεν ή ταν, 

ό μως, άλ λη α πό το πορ φυ ρό και χρυ σο-

κέ ντη το πα ρα πέ τα σμα της ω ραί ας πύλης, 

με την πα ρά στα ση της Κοι μή σε ως της 

Θε ο τό κου. Τα λά βα ρα των α γω νι στών 

της ε πα νά στα σης ε ξέ φρα ζαν την ι δέ α 

του α γώ να, πα ρα κι νώ ντας τους α γω νι-

στές να τα α κο λου θή σουν. Η ευ λο γί α 

τους στην Α γί α Λαύ ρα α πό τον Πα λαιών 

Πα τρών Γερ μα νό ε νί σχυε το ψυ χο λο γι κό 

ε πη ρε α σμό στους Έλ λη νες, οι ο ποί οι τα 

θε ω ρού σαν α για σμέ να.

Ο Κο λο κο τρώ νης, που δια τη ρού σε την 

αρ μα το λι κή πα ρά δο ση, χρη σι μο ποί η σε 

αυ το σχέ διες ση μαί ες τις πρώ τες η μέρες 

της Ε πα νά στα σης. Έ φε ρε δύ ο ση μαί ες, λέ-

ει ο Φι λή μων, για τα δύ ο σώ μα τα που τον 

α κο λου θού σαν, των Μαυ ρο μι χα λαί ων και 

των Τρου πά κη δων «ας ε σχη μάτι σεν προ χεί-

ρως α πό κοι νού ι στού, μό νον ση μειώ σας 

ε πί τού των έμ βλη μα, τον Σταυ ρόν». Η προ-

τρο πή του Κο λο κο τρώ νη και του Δι καί ου 

προς τους Κα λα ματια νούς «Η ώ ρα έ φθα σε! 

Το στά διον της δό ξης και της ε λευ θε ρί ας 

η νοί χθη. Τα πά ντα ε δι κά μας και ο θε ός του 

πα ντός μεθ’ η μών έ σε ται. Μη πτο η θεί τε εις 

το πα ρα μι κρόν», στις 25 Μαρ τί ου και το 

προς τους Τρι φυ λί ους «Γε νι κώς ο πλι σθείτε 

με α νοι κτά μπα ϊ ρά κια και τρέ ξα τε ε να ντί ον 

του ε χθρού της πί στε ως και της πα τρί δος», 

εί ναι πο λύ χα ρα κτη ρι στι κά.
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