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Ει σα γω γή1, 2, 3

Τα ψά ρια της θά λασ σας α πο τε λούν 
έ να φυ σι κό α να νε ώ σι μο και με τα κι νού-
μενο πό ρο, του ο ποί ου η α να πα ρα γω γή 
και οι με τα κι νή σεις δεν μπο ρούν να ε λεγ-
χθούν α πό τον άν θρω πο. Οι α λιευ τι κοί 
πό ροι α πο τε λούν μέ ρος της κοι νής κληρο-
νο μιάς της αν θρω πό τη τας, οι ο ποί οι για 
να δια τη ρη θούν θα πρέ πει να υ φί στα νται 
έ να λο γι κό βαθ μό α λί ευ σης. Πα ράλ λη λα 
χρειά ζε ται ένα υ γιές θα λάσ σιο πε ρι βάλ λον 
στο ο ποί ο θα α να πτύσ σο νται οι δρα στη-
ριό τητες της α λιεί ας και της υ δα το καλ λιέρ-
γειας, ε νώ θα πρέ πει να ρυθ μί ζο νται μέ σω 
διε θνούς συ νερ γα σί ας προ κει μέ νου να 
κα θί στα ται δυ να τή η συ νε χής ανα νέ ω ση 
των α πο θε μά των και η προ στα σί α των 
θα λάσ σιων οι κο συ στη μά των.

Τα ψά ρια με τα κι νού νται ε λεύ θε ρα σύμ-
φω να με τα φυ σι κά έν στι κτά τους στις θά-
λασ σες και τους ω κε α νούς και α πο τελούν 
έ να φυ σι κό, βιο λο γι κό με τα κι νού με νο και 

Α λιευ τι κή πο λι τι κή
της Ε.Ε. και σύ να ψη α λιευ τι κών

συμ φω νιών α πό το 1983 έ ως σή με ρα
ΚΕΙΜΕΝΟ: Πλωτάρχης (ΛΣ) Τρύ φω νας Χαρ. Κο ρο ντζής,
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α να νε ώ σι μο πό ρο. Η α να πα ραγω γή τους 
πραγ μα το ποιεί ται χω ρίς την πα ρεμ βο λή 
και χω ρίς κα νέ να κό στος για ο ποιον δή πο-
τε. Η κυ ριό τη τα των ψα ριών δεν α νή κει σε 
κα νέ ναν μέ χρι τη στιγμή που θα πραγ μα-
το ποι η θεί η α λί ευ σή τους. Η α λί ευ ση ε νός 
ψα ριού προ κα λεί την έλ λει ψή του α πό 
τους υ πό λοι πους α λιείς. Κα τά συ νέ πεια ο 
έ νας ε ξαρ τάται α πό τον άλ λον.

1 Βλ. Ε νο ποι η μέ νη α πό δο ση της Συν θή κης πε ρί 
ι δρύ σε ως της Ευ ρω πα ϊ κής Κοι νό τητας-Βρυ ξέλ λες, 6 
Ο κτώ βρη 1997, σελ. 30 και ε πό με νες ή τοι:

Άρ θρο 32 Συν θ. Ε.Ο.Κ. (πρώ ην άρ θρο 38)
«1. Η κοι νή α γο ρά πε ρι λαμ βά νει τη γε ωρ γί α και το 

ε μπό ριο των γε ωρ γι κών προ ϊ ό ντων. Ως γε ωρ γι κά προ ϊ-
ό ντα νο ούνται τα προ ϊ ό ντα του ε δά φους, της κτη νο τρο-
φί ας και της α λιείας, κα θώς και τα προ ϊ ό ντα πρώ της 
με τα ποί η σης που έ χουν ά με ση σχέ ση με αυ τά.

2. Ε κτός α ντι θέ των δια τά ξε ων των άρ θρων 33 μέ χρι και 
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38, οι κα νό νες που προ βλέπο νται για την ε γκα θί δρυ ση της κοι νής α γο ράς ε φαρ μό ζο νται στα γε ωρ γι κά προ ϊ ό ντα.
3. Τα προ ϊ ό ντα, τα ο ποί α υ πά γο νται στις δια τά ξεις των άρ θρων 33 μέ χρι και 38, απα ριθ μού νται στον πί να κα 

Ι της πα ρού σας Συν θή κης.
4. Η λει τουρ γί α και η α νά πτυ ξη της κοι νής α γο ράς για τα γε ωρ γι κά προ ϊ ό ντα πρέ πει να συ νο δεύ ε ται α πό τη 

θέ σπι ση κοι νής γε ωρ γι κής πο λι τι κής».
Άρ θρο 33 Συν θ. Ε.Ο.Κ. (πρώ ην άρ θρο 39)
«1. Στό χοι της κοι νής γε ωρ γι κής πολι τι κής εί ναι:
α) Να αυ ξά νει την πα ρα γω γι κό τη τα της γε ωρ γί ας με την α νά πτυ ξη...
2. Κα τά την εκ πό νη ση της κοι νής γε ωρ γι κής πο λι τι κής και των ει δι κών με θόδων που συ νε πά γε ται η ε φαρ μο γή 

της, λαμ βά νε ται υ πό ψη...».
2 Κρί νε ται σκό πι μο να α να φερ θούν οι σχε τι κές προ βλέ ψεις για την κοι νή α λιευ τι κή πο λι τι κή ό πως δια τυ πώ νο νται 

στη Συν θή κη για τη θέ σπι ση ΣΥ ΝΤΑΓ ΜΑ ΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥ ΡΩ ΠΗΣ, οι ο ποί ες πε ρι λαμ βά νο νται στο ΜΕ ΡΟΣ Ι Ι Ι με θέ μα ΠΟ ΛΙ-
ΤΙ ΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙ ΤΟΥΡ ΓΙΑ ΤΗΣ Ε ΝΩ ΣΗΣ, στον ΤΙ ΤΛΟ Ι Ι Ι με θέ μα Ε ΣΩ ΤΕΡΙ ΚΕΣ ΠΟ ΛΙ ΤΙ ΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑ ΣΕΙΣ στο ΚΕ ΦΑ ΛΑΙΟ Ι Ι Ι με 
θέ μα ΠΟ ΛΙ ΤΙ ΚΕΣ ΣΕ ΑΛ ΛΟΥΣ ΤΟ ΜΕΙΣ και στο Τμή μα 4 - Γε ωρ γί α και α λιεί α, 2005, Λου ξεμ βούρ γο: Υ πη ρε σί α Ε πισή μων 
Εκ δό σε ων των Ευ ρω πα ϊ κών Κοι νο τή των, σελ. 105 και ε πό με νες. Συ γκε κρι μένα στο άρ θρο 225 ο ρί ζε ται ό τι «Η Έ νω ση 
κα θο ρί ζει και ε φαρ μό ζει κοι νή γε ωρ γική και α λιευ τι κή πο λι τι κή...». Πα ρα τη ρού με δη λα δή ό τι στο κεί με νο της Συνταγ-
μα τι κής Συν θή κης (η ε πι κύ ρω ση της με τά τα α πο τε λέ σμα τα των δη μο ψη φισμά των που διε νερ γή θη καν στη Γαλ λί α 
και την Ολ λαν δί α έ χει «πα γώ σει») συγκρι τι κά με το υ πάρ χον κεί με νο της Ε.Ε., ό πως πε ρι γρά φε ται στην υ πο ση μεί ωση 
1, κα θο ρί ζει ρη τά και σα φώς την κοι νή α λιευ τι κή πο λι τι κή ως μί α ξε χω ρι στή πο λι τι κή α πό την κοι νή γε ωρ γι κή.

3 Ση μειώ νε ται ό τι στη Συν θή κη για τη θέ σπι ση Συ ντάγ μα τος της Ευ ρώ πης και συ γκε κρι μέ να στο ΜΕ ΡΟΣ Ι, 
ΤΙ ΤΛΟΣ Ι Ι Ι με θέ μα ΟΙ ΑΡ ΜΟ ΔΙΟ ΤΗ ΤΕΣ ΤΗΣ Ε ΝΩ ΣΗΣ στο Άρ θρο Ι-13, ο ρί ζε ται ό τι: 1. Η Έ νω ση έ χει α πο κλει στι κή 
αρ μο διό τη τα στους α κόλου θους το μείς:.. (δ) η δια τή ρη ση των βιο λο γι κών πό ρων της θά λασ σας στο πλαί σιο της 
κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής. Ε πί σης στο άρ θρο Ι-14 με θέ μα «Οι τομείς συ ντρέ χου σας αρ μο διό τη τας» ο ρί ζε ται 
ό τι:...2. Οι συ ντρέ χου σες αρ μο διό τη τες της Έ νω σης και των κρα τών-με λών α φο ρούν στους ε ξής κύ ριους το μείς:.. 
(δ) τη γε ωρ γί α και την α λιεί α, με την ε ξαί ρε ση της δια τή ρη σης των βιο λο γικών πό ρων της θά λασ σας.

4 Βλ. Πάλ λης, Δ.: Ευ ρω πα ϊ κή Ο λο κλή ρω ση (Πα νε πι στη μια κές Ση μειώ σεις), ΠΜΣ Τμ. Διε θνών και Ευ ρω πα ϊ κών 
Σπου δών, 2005, σελ. 119-140.

5 Ε Ε 1983 L 24/1.

Προ κει μέ νου να ε ξα σφα λι σθεί μια 
βιώσι μη α λιεί α δεν πρέ πει μό νο να προσ-
διο ρί ζε ται η πο σό τη τα που θα α λιευ θεί, 
αλ λά ε πί σης το εί δος, τα με γέ θη και κυ-
ρί ως οι τε χνι κές α λί ευ σης.

Οι κυ ριό τε ρες α πει λές της α λιεί ας είναι η 
υ πε ρεκ με τάλ λευ ση και η ρύ παν ση. Ε πει δή 
οι ε πι πτώ σεις αυ τές δε γνωρί ζουν σύ νο ρα, 
χρειά στη κε η ά σκη ση συλ λο γι κής δρά σης.

Πα ράρ τη μα αρ χι κά της κοι νής γε ωρ γι-
κής πο λι τι κής4 ό πως το ή θε λε η Συν θή κη 
η οποί α συ νέ δε ε τα προ ϊ ό ντα της α λιεί ας 
με ε κεί να της γης και της ζω ο τρο φί ας, 
η α λιευ τι κή πο λι τι κή έ γι νε το 1983 μί α 
αυ τού σια κοι νή πο λι τι κή. Βά ση της κοι-
νής α λιευ τι κής πο λι τι κής της Κοι νό τη τας 
α πε τέ λε σαν οι Κα νο νι σμοί 170 - 172/835, 
οι οποί οι προ έ βλε παν τις πο σό τη τες που 
ε πι τρέ πο νταν να α λιεύ ο νται, τους ό ρους 
και τις προ ϋ πο θέ σεις α λιεί ας κ.λπ.

Η πο λι τι κή των α λιευ τι κών πό ρων, που 
δια κρίνε ται σε ε ξω τε ρι κή και ε σω τε ρι κή πο-

λι τι κή, ή ταν ε κεί νη που πα ρου σί α σε τα με-
γα λύ τε ρα προ βλή μα τα ε φαρ μο γής. Κι αυ τό 
για τί πε ριεί χε τα α καν θώ δη προβλή μα τα 
των συ νο λι κών ε πι τρε πό με νων α λιευ μά-
των (TAC), της κα τα νο μής αυ τών των α λιευ-
μά των στα κρά τη-μέ λη (πο σο στώσεις) και 
της πρό σβα σης των α λιέ ων ε νός κρά τους-
μέ λους στα ε δα φι κά ύ δα τα των άλ λων. Η 
τε λευ ταί α ή ταν α κό μη πιο δύ σκο λη για τί 
α παι τού σε δύ σκο λες δια πραγ μα τεύ σεις με 
τρί τες χώ ρες που α πέ βλε παν στη ρύθ μι ση 
των θε μά των πρό σβα σης των κοι νο τι κών 
α λιέ ων στα ύ δα τα τους και της πρό σβα σης 
των α λιέων τους στα κοι νο τι κά ύ δα τα. Ο 
κα νό νας μά λι στα αυ τός εί ναι ο τε λευ ταί ος 
που τέ θη κε σε λει τουρ γί α.

Ό πως εί ναι γνω στό, σκο πός της Ε.Ε. εί ναι 
η προ α γω γή της ευ η με ρί ας των πο λι τών 
της. Με ά ξο να τον προ η γού με νο σκο πό 
ξε κί νη σε μια κοι νή α λιευ τι κή πο λι τι κή η 
ο ποί α έ χει τέσ σε ρις συ νι στώ σες: πο λι τι κή 
δια μόρ φω σης και ε λέγχου ε φαρ μο γής της 
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6 Βλ. Μού ση, Ν.: Ευ ρω πα ϊκή Έ νω ση, δί καιο, οι κο νο μί α, πο λι τι κή, 2001, σελ. 527-528.
7 Βλ. Πα πα γιάν νης, Δ.: Ει σα γω γή στο ευ ρω πα ϊ κό δί καιο,1999, σελ. 487-489.
8 Έ να (1) ναυ τι κό μί λι = 1852 μέ τρα.
9 Βλ. Κα ρα κω στα νό γλου, Β.: Η α πο κλει στι κή οικο νο μι κή ζώ νη στο νέ ο δί καιο της θά λασ σας, το νο μι κό κα θε-

στώς με έμ φα ση στην α λιεί α,2001, σελ. 160, 311-323.
10 Βλ. Tietenberg, T.: Οι κο νο μι κή του πε ρι βάλ λο ντος και των φυ σικών πό ρων, 1997, τό μος α, σελ. 437-438.
11 Βλ. Τσάλ τας, Γ.: Διε θνές δί καιο της θά λασ σας, κοι νή κλη ρο νο μιά της αν θρω πό τη τας, 1984, τό μος β ,́ σελ. 115 και ε πό με νες.
12 Βλ. Α σω νί τη, Γ.: Η σύμ βα ση των Η νω μέ νων Ε θνών για το Δί καιο της Θά λασ σας,1995, σελ. 98 και ε πό με νες.
13 Βλ. Μού σης, Ν.: οπ.π. σελ. 529.
14 Βλ. Χα ρι τί νη Δί πλα - Χρή στος Ρο ζά κης, Το δί καιο της θά λασ σας και η ε φαρ μογή του στην Ελ λά δα, 2004, 

σελ. 152 και ε πό με νες.

νο μο θε σί ας, διαρ θρω τι κή πο λι τι κή, πο λι τι κή 
ε μπο ρί ας και ε ξω τε ρι κή πο λι τι κή α λιεί ας.

Έ χο ντας κα τά νου τα πα ρα πά νω στην 
πα ρού σα συ νο πτι κή με λέ τη θα κα ταβλη θεί 
προ σπά θεια να ε ξε τα στούν μέ σω της υ πάρ-
χου σας βι βλιο γρα φί ας και πα ρα πο μπών σε 
αυ τή η α λιευ τι κή πο λι τι κή της Ε.Ε. ό πως 
αυ τή ξε κί νη σε το 1983 και συ γκε κρι μέ να: 
Στο κε φά λαιο Α θα ε ξε τα στεί το νο μι κό και 
οι κο νο μι κό πλαί σιο που α πο τε λεί τη βά ση 
της κοι νής α λιευτι κής πο λι τι κής με έμ φα ση 
στην ε ξω τε ρι κή πο λι τι κή α λιεί ας, η ο ποί α 
α πο σκο πεί στην υ πεύ θυ νη ά σκη ση της 
α λιεί ας και της υ δα το καλ λιέρ γειας, ώ στε να 
δια σφα λι στεί το μέλ λον του κοι νο τι κού κλά-
δου της α λιεί ας μέ σω αυ τής. Α κο λού θως, 
στα κε φά λαια Β, Γ και Δ θα διε ρευ νη θούν 
συ νο πτι κά βα σι κοί ά ξονες της α λιευ τι κής 
πο λι τι κής, ή τοι η δια τή ρη ση και δια χεί ρι-
ση των πό ρων, η πο λι τι κή πο σο στώ σε ων 
α λί ευ σης και η σχέ ση της α λιεί ας με το 
πε ρι βάλ λον, κα θώς εί ναι ευ νό η το ό τι το τε-
λευ ταί ο ε πη ρε ά ζει την ά σκη ση της α λιεί ας 
και κατ’ ε πέ κτα ση της α λιευ τι κής πο λι τι κής 
πο λυ διά στα τα. Τέ λος, η με λέ τη θα κλεί σει 
με την ε ξα γω γή συ μπε ρα σμά των6, 7.

Ν Ο  Μ Ι  Κ Ο  Κ Α Ι  Ο Ι  Κ Ο  Ν Ο  Μ Ι  Κ Ο 
Π Λ Α Ι  Σ Ι Ο
Ο κα νό νας των 200 ν.μ.8, 9, 10, 11

Το γε γο νός που ε πη ρέ α σε πε ρισ σό τε ρο 
α πό ό λα την α λιεί α στα κοι νο τι κά ύ δα τα, 
ό πως έ γι νε πα ντού στον κό σμο, ή ταν η 
υ ιο θέ τη ση του κα νό να των 200 μι λί ων, κά-

τι το ο ποί ο η Κοι νό τη τα το έ πρα ξε με την 
Α πό φα ση 98/393, Ε Ε L 179, 23-06-1998.

Σύμ φω να με τη Σύμ βα ση της Θά λασ-
σας ως Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη 
ο ρί ζε ται η πέ ραν και πα ρα κεί μενη της 
αι για λί τι δας ζώ νης θα λάσ σια πε ριο χή, 
το πλά τος της ο ποί ας μπο ρεί να φθά σει 
τα 200 ν.μ. α πό τις γραμ μές βά σης α πό 
τις ο ποί ες με τρεί ται το εύ ρος της αι για-
λί τι δας ζώ νης (άρ θρο 56 σε συν δυα σμό 
με το άρ θρο 57 Σύμ βα σης Δ.Θ.). Ε ντός 
της Α.Ο.Ζ. το πα ρά κτιο κρά τος α σκεί 
συ γκε κρι μέ νες αρ μο διό τη τες κυ ρί ως για 
οι κο νο μι κούς σκο πούς12.

Συ γκε κρι μέ να, ε ντός της Α.Ο.Ζ. το πα ρά-
κτιο κρά τος α σκεί τις ε ξής αρ μο διό τη τες:

 Κυ ριαρ χικά δι καιώ μα τα για την ε ξε ρεύ-
νη ση και την εκ με τάλ λευ ση των φυ σι κών 
πό ρων, ζώ ντων ή μη, των υ δά των και του 
βυ θού της θά λασ σας, κα θώς και κυ ριαρ χι κά 
δι καιώ μα τα για την ε ξε ρεύ νη ση και οι κονο-
μι κή εκ με τάλ λευ ση των ρευ μά των και των 
υ περ κεί με νων της θά λασ σας α νέμων.

 Δι καιο δο σί α σχε τι κά με την προ στα-
σί α του θα λάσ σιου πε ρι βάλ λο ντος, τη θα-
λάσ σια ε πι στη μο νι κή έ ρευ να και την ε γκα-
τά στα ση και χρή ση τε χνη τών νή σων, ε γκα-
τα στά σε ων και άλ λων κα τα σκευών, και

 Άλ λα δι καιώ μα τα και υ πο χρε ώ σεις που 
προ βλέ πο νται α πό τη Σύμ βα ση Δ.Θ.13, 14

Η Σύμ βα ση Δ.Θ. δε ρύθ μι σε το ζή τη μα 
της ύ παρ ξης α πο κλει στι κών α λιευ τι κών 
ζω νών. Πα ρέ μει νε έ τσι εκ κρε μές ζή τη μα 
ση μα ντι κής πρα κτι κής ση μα σί ας, δε δο μέ-
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15 Βλ. Α πό φα ση Διαι τη τι κού Δι κα στη ρί ου της 17ης Ιου λί ου 1986 για την υ πό θε ση Ε πε ξερ γα σί ας Ι χθύ ων στον Κόλ πο 
του Α γί ου Λαυ ρε ντί ου (Κα να δάς - Γαλ λί α) με την ο ποί α η α λιευ τι κή ζώ νη χα ρα κτη ρί στη κε ως «ισο δύ να μη» της Α.Ο.Ζ. 
στα θέ μα τα των α λιευ τι κών πό ρων και Α πόφα ση Διε θνούς Δι κα στη ρί ου της 14ης Ιου νί ου 1993 για την Ο ριο θέ τη ση 
της Θα λάσ σιας Πε ριο χής με τα ξύ Γροι λαν δί ας και Jan Mayen με την ο ποί α α να γνώρι σε την α λιευ τι κή ζώ νη των 200 
ν.μ. ως θε σμό του ε θι μι κού δι καί ου που δια μορφώ θη κε και ι σχύ ει α νε ξάρ τη τα α πό τη Σύμ βα ση Δ.Θ.

16 Το νί ζε ται ό τι την 4η Ια νουα ρί ου 1996, δε κα ο κτώ κρά τη εί χαν υ ιο θε τή σει α λιευ τι κές ζώ νες, το εύ ρος των 
ο ποί ων κυ μαι νό ταν με τα ξύ 12 και 200 μι λί ων. Με την πά ρο δο του χρό νου ό μως μειώ νε ται ο α ριθ μός των κρα τών 
που έ χει κα θιε ρώ σει α λιευ τι κές ζώ νες και αυ ξά νε ται ο α ριθ μός των κρα τών που υ ιο θε τούν Α.Ο.Ζ. Χα ρα κτη ρι στι κό 
πα ρά δειγ μα α πο τε λεί η Ια πω νί α που α να βάθ μι σε την α λιευτι κή της ζώ νη σε Α.Ο.Ζ. Έ τσι την 1η Α πρι λί ου 2003 
ο α ριθ μός των κρα τών που διεκ δι κού σαν α λιευ τι κές ζώ νες μειώ θη κε στα δε κα τέσ σε ρα. Α ξίζει να ση μειω θεί ό τι 
ο ρι σμέ να α πό τα εν λό γω κρά τη, ό πως η Δα νί α, η Ι σπα νί α, το Η.Β., έ χουν θε σπί σει και Α.Ο.Ζ..

νου ό τι ο ρι σμέ να κρά τη, όπως η Πα πού α, η 
Νέ α Γου ι νέ α και η Ιρ λαν δί α, εί χαν θε σπί σει 
α λιευ τι κές ζώ νες 200 μι λί ων χω ρίς να διεκ-
δι κούν τα ευ ρύ τε ρα δι καιώ μα τα που α να-
γνω ρί ζο νται α πό το διε θνές δί καιο στην 
Α.Ο.Ζ. Με την κα θιέ ρω ση της Α.Ο.Ζ. α πό 
τη Σύμ βα ση Δ.Θ. και την α να γνώ ρι ση της 
α πό τα διε θνή δι κα στή ρια ως θε σμό του 
διε θνούς δι καί ου τέ θηκε ζή τη μα ως προς 
το νο μι κό κα θε στώς των εν λό γω ζω νών.

Κατ’ αρ χήν με την κα θιέ ρω ση της Α.Ο.Ζ., 
οι α πο κλει στι κές α λιευ τι κές ζώ νες δεν ε ξο βε-
λί στη καν α πό το διε θνές δί καιο της θά λασ-
σας, και τα διε θνή δι καστή ρια τις α να γνώ ρι-
σαν ως θε σμό του διε θνούς δι καί ου15.

Η ύ παρ ξη δύ ο πα ράλ λη λων κα θε στώ-
των στο διε θνές δί καιο της θά λασ σας, 
ε κεί νου της α πο κλει στι κής α λιευ τι κής 
ζώ νης και ε κεί νου της Α.Ο.Ζ., ε πι βάλ λει 
τη σύ γκρι ση τους. Ει δι κό τε ρα:

Στην α λιευ τι κή ζώ νη, τα δι καιώ μα τα του 
πα ρά κτιου κρά τους εί ναι ει δι κά και α φο ρούν 
α πο κλει στι κά στην α λιεί α. Η α λιευ τι κή ζώ νη 
α πο τε λεί τμή μα της α νοι κτής θά λασ σας 
και εί ναι ε λεύ θε ρη ό σον α φο ρά στις άλ λες 
χρή σεις της α νοι κτής θά λασ σας. Α ντίθε τα, 
η Α.Ο.Ζ. έ χει ευ ρύ τε ρο πε ριε χό με νο.

Στην «κλα σι κή» α λιευ τι κή ζώνη, το πα ρά-
κτιο κρά τος δεν έ χει συμ βα τι κές δε σμεύ σεις 
για την α να γνώρι ση δι καιω μά των α λιεί ας 
σε τρί τα κρά τη, κα θώς και για τη δια τή ρη-
ση των αλιευ τι κών α πο θε μά των. Θα πρέ πει 
ό μως να γί νει δε κτό ό τι στις ζώ νες α λιείας 

200 μι λιών το πα ρά κτιο κρά τος ο φεί λει να 
σε βα στεί τα δι καιώ μα τα των τρίτων χω ρών 
που α να γνω ρί ζει η Σύμ βα ση Δ.Θ. ε ντός της 
Α.Ο.Ζ. σε σχέ ση με την α λιεία.

Η ο ριο θέ τη ση της «κλα σι κής» α λιευ τι-
κής ζώ νης των 12 ν.μ. ό πως τουλά χι στον 
προ κύ πτει α πό την πρα κτι κή των κρα τών 
συ μπί πτει με την ο ριο θέτη ση της αι για λί τι-
δας ζώ νης. Συ να κό λου θα, θα εφαρ μο στεί η 
αρ χή της ί σης α πό στα σης, ε κτός ε άν ει δι κές 
πε ρι στά σεις ή ι στορι κοί τί τλοι ε πι βάλ λουν 
μί α δια φο ρε τι κή λύ ση. Α ντί θε τα ως προς 
τη μέ θο δο ο ριο θέ τη σης της α λιευ τι κής ζώ-
νης των 200 ν.μ. θα πρέ πει να γί νει μάλ λον 
δε κτό ό τι θα ι σχύ σουν οι κα νό νες του διε-
θνούς ε θι μι κού δι καί ου που α φο ρούν στην 
ο ριο θέ τη ση βά σει των αρ χών της ευ θυ δι κί-
ας-ε πιεί κειας λαμ βά νο ντας υπό ψη ό λες τις 
σχε τι κές πε ρι στά σεις, ώ στε να κα τα λή ξου με 
σε έ να δί καιο απο τέ λε σμα. Θα πρέ πει δε να 
λη φθεί υ πό ψη το γε γο νός ό τι στις πε ρισ σό τε-
ρες συμ φω νί ες ο ριο θέ τη σης α πο κλει στι κών 
α λιευ τι κών ζω νών ως μέ θο δος ο ριο θέτη σης 
υ ιο θε τεί ται η αρ χή της ί σης α πό στα σης.

Σε κά θε πε ρί πτω ση προς το πα ρόν 
φαί νε ται ό τι η εκ κα θά ρι ση του νο μι κού 
πλαι σί ου σε ό ,τι α φο ρά στις δύ ο ζώ νες 
εί ναι α δύ να τη. Δεν α πο κλεί ε ται ό μως στα-
δια κή α πορ ρό φη ση της α λιευ τι κής ζώ νης 
α πό την Α.Ο.Ζ. λό γω ακρι βώς της τά σης 
των πα ρά κτιων κρα τών να διεκ δι κούν 
ε κτε νέ στε ρα δι καιώμα τα στις πα ρα κεί με-
νες θα λάσ σιες πε ριο χές16.
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17 Βλ. COM (2002) 535 τε λι κό.
18 Βλ. Χα ρι τί νη Δί πλα - Χρή στος Ρο ζά κης, οπ.π.: σελ. 150.
19 Σε ό,τι α φο ρά χώ ρες της Ε.Ε., η Ι σπα νί α και η Γαλ λί α έ χουν υ ιο θε τή σει Α.Ο.Ζ., αλ λά για τον Α τλαντι κό και/ή τις υ περ-

πό ντιες κτή σεις τους. Α ντί θε τα, η Τουρ κί α η ο ποί α βρίσκε ται σε «δια δι κα σί α έ ντα ξης στην Ε.Ε. έ χει κα θιε ρώ σει Α.Ο.Ζ. 
στη Μαύ ρη Θά λασσα. Η Μάλ τα έ χει θε σπί σει α λιευ τι κή ζώ νη 25 ν.μ. και η Ι σπα νί α «ζώ νη προ στασί ας της α λιεί ας» 49 
ν.μ. Κα τά τη διάρ κεια της Τρί της Συν διά σκε ψης των Η.Ε. για το Δί καιο της Θά λασ σας εί χε κα τα στεί κοι νή συ νεί δη ση ό τι 
η ε φαρ μο γή του νέ ου θε σμού της Α.Ο.Ζ. στη Με σό γειο θα ε ξα φά νι ζε πλή ρως την α νοι κτή θά λασ σα. Έ χο ντας υ πό ψη 
αυ τές τις δια πι στώ σεις εί χε δια μορ φω θεί μί α κοι νή σιω πηρή συμ φω νί α ως προς το μη εν δε δειγ μέ νο ε φαρ μο γής της 
Α.Ο.Ζ. στην εν λό γω πε ριο χή. Αυ τή η πρα κτι κή α κο λου θεί ται μέ χρι στιγ μής πα ρά τις με μο νω μέ νες περι πτώ σεις κα θιέ-
ρω σης α λιευ τι κών ζω νών. Η Κύ προς που εί ναι πλέ ον Κράτος-Μέλος της Ε.Ε. έ χει υ πο γρά ψει με την Αί γυ πτο συμ φω νί α 
ο ριο θέ τη σης της Α.Ο.Ζ. χω ρίς ό μως να έ χει υ ιο θε τή σει Α.Ο.Ζ. Τέ λος η Γαλ λί α θέ σπι σε «οι κο λο γι κή ζώ νη» το Μά ιο του 
2003 διεκ δι κώ ντας τα δι καιώ μα τα που α πορ ρέ ουν α πό τις πε ρι βαλ λο ντι κές δια τά ξεις της Σύμ βα σης Δ.Θ. ε ντός της 
Α.Ο.Ζ. Έ τσι δεν μπο ρεί να α πο κλει σθεί το εν δε χό με νο α πο σπα σμα τι κής ε φαρ μο γής των δια τά ξε ων της σύμ βα σης Δ.Θ. 
και της δη μιουρ γί ας πα ράλ λη λων κα θε στώ των α λιεί ας και προ στα σί ας του περι βάλ λο ντος στη Με σό γειο.

Πρό σφα τα, ω στό σο, στο πλαί σιο της 
α να θε ώ ρη σης της κοι νής α λιευ τι κής πο-
λι τι κής, η Ε πι τρο πή πρό τει νε τη θέ σπι ση 
α λιευ τι κών ζω νών στη Με σό γειο με τον 
τί τλο «ζώ νες προ στα σί ας της α λιεί ας» 
(«fisheries protection zones»)17. Σύμ φω-
να με το Κοι νο τι κό Σχέ διο Δρά σης για 
τη Δια χεί ρι ση και τη Διατή ρη ση των 
Α λιευ τι κών Α πο θε μά των στη Με σό γειο, 
για την ορ θο λο γι κή δια χείρι ση του α λιευ-
τι κού πλού του της Με σο γεί ου α παι τεί ται 
με τα ξύ άλ λων κοινή α ντι με τώ πι ση στο 
ζή τη μα των ε θνι κών ζω νών δι καιο δο σί ας 
τό σο σε κοι νοτι κό ε πί πε δο ό σο και σε 
πε ρι φε ρεια κό ε πί πε δο σε συ νερ γα σί α με 
τα άλ λα μεσο γεια κά κρά τη.

Συ να κό λου θα, προ τεί νε ται η κα θιέ-
ρω ση «ζω νών προ στα σί ας της α λιεί ας» 
μέγι στου εύ ρους 200 ν.μ. και η σύ γκλι ση 
δι υ πουρ γι κής Με σο γεια κής Συν διά σκε ψης 
για το σκο πό αυ τό. Σε συ νέ χεια των προ-
τά σε ων της Ε πι τρο πής, έ γι ναν δύ ο προ πα-
ρα σκευα στι κές συ να ντή σεις (Α θή να 19-
20/6/2003 και Βρυ ξέλ λες 22-24/09/2003) 
α πό τις ο ποίες προ έ κυ ψε και υ πο βλή θη κε 
α πό την Ε πι τρο πή Σχέ διο Δια κή ρυ ξης για 
τη βιώσι μη α νά πτυ ξη των α λιευ τι κών πό-
ρων της ΜΕ ΣΟ ΓΕΊ ΟΥ. Το εν λό γω σχέ διο το 
οποί ο α να φέ ρε ται στο εν δε χό με νο θέ σπι-
σης «ζω νών προ στα σί ας της α λιεί ας» υ ιο θε-
τή θη κε α πό τη Συν διά σκε ψη της Βε νε τί ας 

στις 27 Νο εμ βρί ου 2003 («Δια κή ρυξη της 
Βε νε τί ας για τη Βιώ σι μη Α νά πτυ ξη των 
Α λιευ τι κών Πό ρων της Με σο γείου»18).

Πα ρ’ ό λα αυ τά, δεν εί ναι σα φής η 
νο μι κή φύ ση και το πε ριε χό με νο των 
δι καιωμά των του πα ρά κτιου κρά τους 
ε ντός των προ τει νό με νων ζω νών, ε νώ 
δια φέ ρει και η ο ρο λο γί α («ζώ νες προ-
στα σί ας της α λιεί ας») σε σχέ ση με τις 
κοι νο τι κές «α λιευ τι κές ζώ νες» που έ χουν 
κα θιε ρω θεί στον Α τλα ντι κό αλ λά και α πό 
τις «α πο κλει στι κές α λιευ τι κές ζώ νες» που 
ι σχύ ουν διε θνώς. Η συ γκε κρι μέ νη ορο λο-
γί α προ έρ χε ται α πό τη «ζώ νη προ στα σί ας 
της α λιεί ας» που κα θιέ ρω σε η Ι σπα νί α το 
1997 στη Με σό γειο.

Το μέλ λον θα δεί ξει ε άν τα με σο γεια-
κά κρά τη θα προ τι μή σουν τις «ζώ νες 
προ στα σί ας της α λιεί ας» α πό την Α.Ο.Ζ. 
και ποιο α κρι βώς θα εί ναι το πε ριε χό μενο 
των δι καιω μά των και των υ πο χρε ώ σε ων 
του πα ρά κτιου κρά τους και των τρίτων 
χω ρών ε ντός των ζω νών αυ τών19.

Η ε λεύ θε ρη πρό σβα ση στις α λιευ τικές 
ζώ νες

Η ε φαρ μο γή του κα νό να των 200 ν.μ. 
μι λί ων έ κανε ε πι τα κτι κή την α νά γκη για 
μί α κοι νή πο λι τι κή δια τή ρη σης των νέ ων 
κοινο τι κών πό ρων. Κα τά συ νέ πεια η πλέ ον 
βα σι κή πα ρά με τρος σε αυ τή την πο λι τική 
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20 Βλ. Ε Ε L 236, 27-10-1970.
21 Βλ. COM /2001/0135 τε λι κό, σελ. 19.

-ό πως με ρι κώς πε ρι γρά φη κε στην προ-
η γού με νη πα ρά γρα φο ή ταν η ε λεύ θε ρη 
πρό σβα ση στις α λιευ τι κές ζώ νες. Η εν 
λό γω αρ χή εί χε ε ντα χθεί στον κα νο νισμό 
που θέ σπι ζε την κοι νή διαρ θρω τι κή πο λι-
τι κή στον το μέ α της α λιεί ας20 και που εί χε 
υ ιο θε τη θεί το 1970, έ τος κα τά το ο ποί ο 
εί χαν ξε κι νή σει οι δια πραγ μα τεύ σεις με 
τέσ σε ρις υπό έ ντα ξη χώ ρες (Η νω μέ νο 
Βα σί λειο, Ιρ λαν δί α, Δα νί α και Νορ βη γί α), 
οι ο ποί ες έ παι ζαν και ε ξα κο λου θούν να 
έ χουν ση μα ντι κό ρό λο στον το μέ α της 
α λιεί ας. Ση μειώ νε ται ό τι κα τά το προ α να-
φε ρό με νο έ τος τα συ νο λι κά α λιεύ μα τα 
των πα ρα πά νω χω ρών ή ταν δι πλά σια α πό 
ε κεί να των έ ξι αρ χι κά κρα τών.

Η αρ χή της ε λεύ θε ρης πρό σβα σης 
στις α λιευ τι κές ζώ νες α πο τε λού σε μέ ρος 
του κοι νο τι κού κε κτη μέ νου το ο ποί ο ό φει-
λαν και οι υ πό έ ντα ξη χώ ρες να δε χτούν. 
Κα τά τη διάρ κεια των δια πραγ μα τεύ σε ων 
οι υ πό τό τε έντα ξη χώ ρες ε πι δί ω ξαν να 
κα ταρ γή σουν την αρ χή της ί σης πρό σβα-
σης, αλ λά αυ τό το κα τά φε ραν με ρι κώς. 
Πέ τυ χαν να με τα θέ σουν στο μέλ λον την 
πλή ρη ε φαρμο γή του. Σύμ φω να με τα άρ-
θρα 100 με 103 της Πρά ξης Προ σχώ ρη-
σης τρο πο ποιού σαν πρό σκαι ρα τον κοι-
νο τι κό κα νο νι σμό του 1970 ε πι τρέ πο ντας 
στα κρά τη-μέ λη να ε πι φυ λάσ σουν μέ χρι 
31-12-1982 στους α λιείς τους την ά σκη ση 
της α λιεί ας στα ύ δατα τα ευ ρι σκό με να 
6 ν.μ. α πό τις α κτές τους και μά λι στα 12 
ν.μ. σε ο ρι σμέ νες πε ριο χές των προ σχω-
ρού ντων κρα τών και της Γαλ λί ας, υ πό 
τον ό ρο του σε βα σμού μέ σα σε αυ τά τα 
ύ δα τα των «ι στο ρι κών δι καιω μά των» των 
α λιέ ων άλ λων κρα τών-με λών. Πα ρά την 
πρό σκαι ρη κα τάρ γη ση της, η αρ χή της 

ί σης πρό σβα σης στις οικο νο μι κές ζώ νες 
ή ταν έ νας α πό τους κύ ριους λό γους του 
αρ νη τι κού α πο τε λέσμα τος του δη μο ψη-
φί σμα τος στη Νορ βη γί α το 1973 ό πως 
και το 1995 και ε πο μέ νως της άρ νη σης 
της χώ ρας να συμ με τά σχει στην Ε.Κ.

Σύμ φω να με την Πρά σι νη Βί βλο για 
το μέλ λον της κοι νής α λιευ τι κής πο λι-
τικής21 η αρ χή της στα θε ρό τη τας έ δω σε 
στα κρά τη-μέ λη α πό το έ τος 1983 και 
με τά δια βε βαιώ σεις ως προς τον ε πι με-
ρι σμό των πο σο στώ σε ων, α πο φεύ γο ντας 
τοιου το τρόπως την κατ΄ έ τος ε πα νά λη ψη 
σε πο λι τι κό ε πί πε δο συ ζή τη σης για την 
κλεί δα κα τα νο μής, η ο ποί α θα κα τα στού-
σε α κό μη πλέ ον πο λύ πλο κη τη λή ψη 
α πό φα σης για τα TAC. Η ε φαρ μο γή των 
α πο κα λού με νων «προ τι μή σε ων της Χά-
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22 Βλ. COM (2002) /16-12-2002 739 τε λι κό.

γης» ε πέ τρε ψε κά ποιο βαθ μό ε λα στι κό-
τη τας για την ι κα νο ποί η ση ο ρισμέ νων 
ι διαί τε ρων αι τη μά των α πό ο ρι σμέ νες 
πε ριο χές, πα ρό λο που η ε φαρ μογή αυ τή 
δεν ε πι δο κι μά σθη κε α πό ό λα τα κρά τη-
μέ λη και τους α λιείς.

Μά λι στα τα διαρ θρω τι κά προ βλή-
μα τα που α ντι με τω πί ζει ο α λιευ τι κός 
κλάδος, τα ο ποί α δεν ε πι τρέ πουν να 
κα τα στεί στα θε ρό τε ρη η οι κο νο μι κή του 
και κοι νω νι κή κα τά στα ση, δε δί νουν τη 
δυ να τό τη τα να ε πα νε ξε τα στεί η α νά γκη 
δια τή ρη σης της αρ χής της σχε τι κής στα-
θε ρό τη τας και κα τά συ νέ πεια τη δυ νατό-
τη τα να α φε θούν οι δυ νά μεις της α γο ράς 
να λει τουρ γή σουν στην α λιεί α όπως και 

στην υ πό λοι πη οι κο νο μί α της Ε.Ε.
Οι βα σι κοί στό χοι του κα θε στώ τος 

της πα ρά κτιας ζώ νης των έ ξι έως 12 ν.μ. 
ή ταν να προ στα τευ θούν οι α λιευ τι κοί 
πό ροι πε ριο ρί ζο ντας την πρό σβα ση 
στις δρα στη ριό τη τες πα ρά κτιας α λιεί ας 
μι κρής έ κτα σης, η ο ποία εν γέ νει α σκεί 
μι κρό τε ρη πί ε ση στα α πο θέ μα τα στις εν 
λό γω ζώ νες, οι ο ποίες στε γά ζουν συ χνά 
γό νο, και να προ στα τευ θούν οι πα ρα-
δο σια κές α λιευ τι κές δρα στη ριό τη τες 
των πα ρά λιων κοι νο τή των βο η θώ ντας 
τοιου το τρό πως στη δια τή ρη ση του οι-
κο νο μι κού και κοι νω νι κού τους ι στού.

Λαμ βά νο ντας δε υ πό ψη την πε ραι τέ-
ρω υ πο χώ ρη ση των ι χθυα πο θε μά των 
και τις συ νε χι ζό με νες δυ σκο λί ες των 
ε ξαρ τω μέ νων α πό την α λιεί α πε ρι φε-
ρειών να ω φε λη θούν α πό την οι κο νο μι κή 
α νά πτυ ξη, οι στό χοι αυ τοί έ χουν την ί δια 
ση μα σί α ό πως το 1992. Η δε τρο πο ποί η-
ση του κα θε στώ τος των έ ξι έ ως δώ δε κα 
ν.μ. θα α νέ τρε πε την α πό πο λύ και ρό 
ε πι τευ χθεί σα ι σορ ρο πί α της Κ.Α.Π. (Κοινή 
Αγροτική Πολιτική).

Στα πλαί σια που πε ρι γρά φη καν πα ρα-
πά νω, η Ε.Κ. έ χει θε σπί σει λε πτο με ρείς 
κα νό νες για την πρό σβα ση σε α λιευ τι κές 
πε ριο χές κα θο ρί ζο ντας και προ στατευ-
μέ νες ζώ νες, ό πως το Shetland Box. Το 
Shetland Box δη μιουργή θη κε ε πει δή τα 
εί δη των ψα ριών στην υ πό ψη πε ριο χή εί ναι 
βιο λο γι κά ευ παθή λό γω των χα ρα κτη ρι στι-
κών εκ με τάλ λευ σης τους. Η συ γκρό τη ση 
του δια δραμά τι σε ση μα ντι κό ρό λο στην 
ε πί τευ ξη α πο δο χής της α πο κα τα στα θεί σας 
ι σορρο πί ας με τα ξύ των δια φό ρων στό λων 
και α λιευ τι κών κοι νο τή των. Οι πε ριορι σμοί 
δε πρό σβα σης πα ρα μέ νουν. Το Δε κέμ βριο 
του 2002 η Ε πι τρο πή υ πέ βα λε πρότα ση22 
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23 Βλ. Α σω νί τη, Γ.: οπ.π. σελ. 104-106.
24 Βλ. για τον ο ρι σμό άρ θρο 70 Συν θή κη Δ.Θ.
25 Βλ. άρ θρα 69 και 70 Συν θή κης Δ.Θ.

για έ να σχέ διο πε ριο ρι σμού της α λιευ τι κής 
προ σπά θειας στα δυ τι κά ύ δα τα με σκο πό 
την α ντι κα τά στα ση του ι σχύ ο ντος σχε δί ου, 
το ο ποί ο πε ρι ελάμ βα νε ορι σμέ νες δια τά-
ξεις που ει σά γουν δια κρί σεις, αλ λά και προ-
κει μέ νου να δοθεί τέ λος σε ο ποια δή πο τε 
νο μι κή α βε βαιό τη τα στον το μέ α αυ τό.

Με την πρό τα ση του εν λό γω Κα νο-
νι σμού ε πι χει ρή θη κε να ε πι λυ θούν βα-
σι κά θέ μα τα που ά πτο νταν της Κ.Α.Π. 
και σχε τί ζο νταν με τον πε ριο ρι σμό του 
α ριθ μού των ι σπα νι κών σκα φών που 
ε πι τρε πό ταν να α λιεύ ουν στο Irish Box 
κα θώς ε πί σης και τους πε ριο ρι σμούς 
πρό σβασης στα ύ δα τα της υ φα λο κρη-
πί δας της Πορ το γα λί ας. Πα ράλ λη λα, 
η ση μα ντι κή μεί ω ση α πό το 1996 των 
συ νο λι κών α λιευ τι κών δυ να το τή των 
στην πιο πά νω πε ριοχή ε πέ βα λε την 
α να θε ώ ρη ση των μέ γι στων ε πι πέ δων 
α λιευ τι κής προ σπά θειας.

Για να ε πι τευ χθεί δε η εγ γύ η ση της 

στα θε ρό τη τας των ε πι πέ δων α λιευ τι κής 

προ σπά θειας στα ύ δα τα του α τλα ντι-

κού προ τά θη καν μέ τρα, ό πως:

 Κα τάρ τιση πί να κα των α λιευ τι κών 
σκα φών που ε πι τρέ πε ται να α σκούν τις 
α λιευ τι κές τους δρα στη ριό τη τες στο σχε-
τι κό τύ πο α λιεί ας

 Α ξιο λόγη ση και θέ σπι ση μέ γι στων 
ε πι πέ δων α λιευ τι κής προ σπά θειας για τα 
βεν θοπε λα γι κά εί δη.

 Μέ τρα σχε τι κά με την α λιεί α πε λα-
γι κών ει δών.

 Θέ σπι ση ό ρων για την ά σκη ση ο ρι-
σμέ νων α λιευ τι κών δρα στη ριο τή των.

 Η προ σαρ μο γή του κα θε στώ τος 
ε λέγ χου της α λιευ τι κής προ σπά θειας.

Συμ με το χή τρί των κρα τών στην 

α λιεί α

Ό πως εί ναι γνω στό, τα κυ ριαρ χι κά δι-
καιώμα τα του πα ρά κτιου κρά τους στην 
Α.Ο.Ζ. πα ρου σιά ζουν την ι διο μορ φί α ό τι 
πε ριο ρί ζο νται κά τω α πό ο ρι σμέ νες προ ϋ-
πο θέ σεις. Συ γκε κρι μέ να, ε άν το πα ρά κτιο 
κρά τος δεν εκ με ταλ λεύ ε ται τους ζώ ντες 
φυ σι κούς πό ρους στην Α.Ο.Ζ., τα τρίτα 
κρά τη α πο κτούν το δι καί ω μα να τους 
εκ με ταλ λευ θούν ε κεί να. Τις υ πο χρε ώ σεις, 
δι καιώ μα τα και σχέ σεις που δη μιουρ γού-
νται ρυθ μί ζο νται λε πτο με ρεια κά α πό το 
άρ θρο 62 της Σύμ βα σης Δ.Θ.23 Σύμ φω να 
με το εν λό γω άρ θρο στην πε ρί πτω ση 
που το πα ρά κτιο κρά τος δεν έ χει την ι κα-
νό τη τα να εκ με ταλ λεύ ε ται την ε πι τρε πτή 
πο σό τητα α λιευ μά των της Α.Ο.Ζ., ο φεί λει 
να ε πι τρέ ψει σε τρί τα κρά τη την πρό σβα-
ση στο σχε τι κό πλε ό να σμα με τά α πό 
συμ φω νί α ή άλ λη διευ θέ τη ση. Ει δι κό τερα 
τα πε ρί κλει στα κρά τη ό πως ε πί σης και 
τα γε ω γρα φι κώς μειο νε κτού ντα κρά τη24 
δι καιού νται να συμ με τέ χουν σε δί και η 
βά ση στην εκ με τάλ λευ ση τμή μα τος του 
πλε ο νά σμα τος των ζώ ντων πό ρων της 
Α.Ο.Ζ. πα ρά κτιων κρα τών της ί διας πε ριο-
χής ή συ γκε κρι μέ νης υ πο περιο χής25.

Στο άρ θρο 58 παρ.3 της Σύμ βα σης 
Δ.Θ. κα θιε ρώνε ται η υ πο χρέ ω ση των τρί-
των κρα τών να λαμ βά νουν δε ό ντως υ πό-
ψη τους κα τά την ά σκη ση των δι καιω μά-
των και την εκ πλή ρω ση των κα θη κό ντων 
τους στην Α.Ο.Ζ. τα δι καιώ μα τα και τα 
κα θή κο ντα του πα ρά κτιου κρά τους και 
να συμ μορ φώ νονται με τους νό μους και 
τους κα νο νι σμούς που υ ιο θε τού νται α πό 
το τε λευ ταί ο σύμ φω να με τις δια τά ξεις 
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26 Βλ. Χα ρι τί νη Δί πλα - Χρή στος Ρο ζά κης, οπ.π.: σελ. 36 και ε πό μενες.
27 Βλ. ν.δ. 420/24-1-1970 (ΦΕΚ 27 Α΄).
28 Βλ. ΦΕΚ 221 Α΄ ό πως τρο πο ποι ή θη κε α πό το ν 2040/1992.
29 Βλ. ΣΥ ΝΤΑΓ ΜΑ ΤΗΣ ΕΛ ΛΑ ΔΑΣ 2001, ε φη με ρί δα ΄΄ΤΑ ΝΕ Α΄΄, σελ. 20.
30 Βλ. Χα ρι τί νη Δί πλα - Χρή στος Ρο ζά κης, οπ.π.: σελ. 188 πα ρα πο μπή 51.

της Σύμ βα σης και των άλ λων κα νό νων 
του διε θνούς δι καί ου, στο βαθ μό που 
δεν εί ναι α ντί θε τοι με τις ει δι κές σχε τι κές 
ρυθμί σεις της Σύμ βα σης Δ.Θ.

Η ο ριο θέ τη ση της Α.Ο.Ζ. σύμ φω να 

με το άρ θρο 74 της Σύμ βα σης Δ.Θ. γί νε-

ται με:

 Σύ να ψη συμφω νί ας
 Πα ρα πο μπή στο διε θνές δί καιο
 Δί και η λύση26

Η ελ λη νι κή έν νομη τά ξη

Η Ελ λά δα ό πως εί ναι γνω στό για μί α 
σει ρά λό γων δεν έ χει κα θιε ρώ σει α λιευ-
τι κή ή α πο κλει στι κή οι κο νο μι κή ζώνη με 
α πο τέ λε σμα να α σκεί α πο κλει στι κό δι καί-
ω μα α λιεί ας μό νο ε ντός των χω ρι κών της 
υ δά των. Συ γκε κρι μέ να, ι σχύ ουν οι δια τά-
ξεις που πε ρι γρά φο νται στο άρ θρο 32 του 
α λιευ τι κού Κώ δι κα27 ό πως τρο πο ποι ή θη κε 
α πό το άρ θρο 59 του ν 2538/97.

Στον α λιευ τι κό κώ δι κα πε ρι λαμ βά νο-
νται οι βα σι κές δια τά ξεις που διέ πουν την 
ά σκη ση α λιεί ας στις ελ λη νι κές θά λασ σες. 
Σε ό,τι α φο ρά δε στους κο ραλ λιο γε νείς 
σχη μα τι σμούς ι σχύ ουν ό σα προ βλέ πο-
νται στο ν. 1740/198728 ό που με τα ξύ 
άλ λων κα το χυ ρώ νο νται τα α πο κλει στι κά 
δι καιώ μα τα του δη μο σί ου ε πί των κο-
ραλ λιών που βρί σκο νται σε θα λάσ σιες 
πε ριο χές που υ πό κει νται στην κυ ριαρ χί α 
του, ε νώ για τη συλλο γή, ε πε ξερ γα σί α και 
ε μπο ρί α τους α παι τεί ται ει δι κή ά δεια.

Η Ελ λά δα ό μως λαμ βά νο ντας υ πό ψη 
το Κοι νο τι κό Δί καιο έ χει με τα βι βά σει 
σύμ φω να με το άρ θρο 28 του Σ29 το σύ-
νο λο των αρ μο διο τή των της σε θέ μα τα 

α λιεί ας, συ μπερι λαμ βα νο μέ νης της δια-
χεί ρι σης και προ στα σί ας των α λιευ τι κών 
πό ρων. Επι ση μαί νε ται ό τι με τα ξύ άλ λων 
η Ελ λά δα εί ναι συμ βαλ λό με νο μέ ρος στη 
Συμ φω νί α για τα «αλ λη λε πι κα λυ πτό με να 
α πο θέ μα τα», ε νώ συμ με τέ χει ε νερ γά στις 
προ σπά θειες της Διε θνούς Ε πι τρο πής για 
τη Δια χεί ρι ση των Τον νο ει δών του Α τλα-
ντι κού (ICCAT) και της Γε νι κής Ε πι τρο πής 
Α λιεί ας στη Με σό γειο (GFCM) και ε φαρ-
μό ζει το μη δε σμευ τι κό Κώ δι κα Συ μπε ρι-
φο ράς για την Υ πεύ θυ νη Α λιεί α («Code of 
Conduct for Responsible Fisheries»).

Ό πως ό λα τα κρά τη, η Ελ λά δα δι καιού-
ται να υ ιο θε τή σει Α.Ο.Ζ. ποι κί λου εύ ρους μέ-
χρι το α νώ τα το ό ριο των 200 ν.μ. Η ε πέ κτα-
ση σύμ φω να με το διε θνές δί καιο μπορεί 
να γί νει με μο νο με ρή ε σω τε ρι κή πρά ξη σε 
ό λες τις θά λασ σες που την περι βάλ λουν. 
Πρα κτι κά κά τι τέ τοιο στο Αι γαί ο δεν μπο ρεί 
να γί νει, ε νώ σε άλ λες θα λάσ σιες πε ριο χές, 
ό πως το Λι βυ κό Πέ λα γος, η γε ω γρα φί α 
ε πι τρέ πει ευ ρύτε ρα ό ρια Α.Ο.Ζ.30

Ε άν η Ελ λά δα υ ιο θε τή σει Α.Ο.Ζ., η 
αρ μο διό τη τα της σε θέ μα τα α λιεί ας θα 
ε πε κτα θεί πέ ραν των χω ρι κών υ δά των 
στο ό ριο που θα θε σπί σει. Τρί τα κρά τη 
θα μπορούν να α λιεύ ουν στην πε ριο χή 
αυ τή κα τό πιν έ γκρι σης της Ελ λά δας και 
σύμ φω να με τις προ ϋ πο θέ σεις της Σύμ-
βα σης Δ.Θ. Ω στό σο, ό πως έ χει ή δη α να-
φερ θεί, η εν λό γω σύμ βα ση κά τω α πό 
ο ρι σμέ νες προ ϋ πο θέ σεις α να γνω ρί ζει το 
δι καί ωμα συμ με το χής πε ρί κλει στων και 
γε ω γρα φι κώς μειο νε κτού ντων κρα τών.

Στην πε ρί πτω ση της Ελ λά δας δι καί ω μα 
πρό σβα σης στο πλε ό να σμα των α λιευτι-
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31 Βλ. Χα ρι τί νη Δί πλα - Χρή στος Ρο ζά κης, οπ.π.: σελ. 194-195.

κών πό ρων της Α.Ο.Ζ. εί ναι δυ να τό να διεκ-
δι κή σει η Π.Γ.Δ.Μ. ως πε ρί κλει στο κράτος. 
Τα προ βλή μα τα ό μως που θα προ κύ ψουν 
α πό μί α τέ τοια ε φαρ μο γή εί ναι πολλά31. Σε 
κά θε πε ρί πτω ση πά ντως για την ε νερ γο ποί-
η ση-υ λο ποί η ση ε νός τέ τοιου δι καιώ μα τος, 
δη λα δή συμ με το χής της Π.Γ.Δ.Μ. στο πλε-
ό να σμα των α λιευ τι κών πό ρων της Α.Ο.Ζ. 
Ελ λά δας α παι τεί ται δι με ρής, πε ρι φε ρεια κή 
ή υ πο πε ρι φε ρεια κή συμ φω νί α.

Σε ό,τι α φο ρά δε στην α λιεί α για την 
Ελ λά δα μί α τυ χόν τέ τοια ε πέ κτα ση εί ναι 
ζω τι κής ση μα σί ας, κα θώς εί ναι γνω στό 
ό τι η πρώ τη α πο τε λεί το μέ α ζω τι κής οι-
κο νο μι κής δρα στη ριό τη τας για τη χώ ρα. 
Δε θα πρέ πει δε σε κά θε πε ρί πτωση να 
πα ρα γνω ρί ζο νται προ βλή μα τα που θα 
δη μιουρ γη θούν α πό μί α τυ χόν τέτοια 
κί νη ση εκ μέ ρους της Ελ λά δας λαμ βά-

νο ντας υ πό ψη και τα χρό νια ζη τή ματα 
που υ πάρ χουν με τα ξύ της πα τρί δας μας 
και της Τουρ κί ας. Ε πι πρό σθε τα, άλ λα 
προ βλή μα τα θα εί ναι η α στυ νό μευ ση 
μί ας τε ρά στιας θα λάσ σιας ζώ νης και η 
ο ριο θέ τη ση με γει το νι κά κρά τη.

Βα σι κές αρ χές της κοι νής α λιευ τι κής 
πο λι τι κής

Οι ό ροι α λιεί ας που προ σπα θού σε να 
θέ σει η Κοι νό τη τα α να στα τώ θη καν το Σε-
πτέμ βριο του 1976 με την υ ιο θέ τη ση του 
κανό να των 200 ν.μ. α πό τη Συν διά σκε ψη 
των Η.Ε. Τον Ο κτώ βριο του 1976 η Ε πι τρο-
πή έ κα νε προ τά σεις για τη θέ σπι ση ε νός 
κοι νο τι κού κα θε στώ τος για τη δια χεί ρι ση 
και δια τή ρη ση των α λιευ τι κών πό ρων. Αυ τό 

το κα θε στώς συ νο ψι ζό ταν σε τρεις ι δέ ες:

 Ε κλε κτικά μέ τρα προ στα σί ας
 Πο σο στώσεις α λί ευ σης και
 Ά δειες α λιεί ας
Ε κλε κτι κά μέ τρα προ στα σί ας εί ναι 

ε κεί να που α πα γο ρεύ ουν ή πε ριο ρί ζουν 
την α λιεί α σε ο ρι σμέ νες ε πο χές και με 
ο ρι σμέ να σκά φη ή μη χα νή μα τα α λιεί ας 
που ο ρί ζουν διά φο ρες προ διαγρα φές ως 
προς το μή κος και πλέ ξη των δι χτύ ων, το 
μέ γε θος και το κατ΄ ε λά χιστο βά ρος α νά 
α λιευ μέ νο εί δος κ.λπ.

Πο σο στώ σεις α λί ευ σης εί ναι η κα τα νο-
μή των συ νο λι κών ε πιτρε πό με νων α λιευ-
μά των (TAC) με τα ξύ των κρα τών-με λών.

Ά δειες α λιεί ας ση μαί νουν την ε θνι κή 
υ πο κα τα νο μή των πο σο στώ σε ων με κα τα-
γρα φή και πα ρο χή ά δειας σε κάθε α λιευ τι-
κό σκά φος ή ε πι χει ρη μα τί α α λιέ α.

Α ξί ζει ε δώ να κα τα γρα φεί η σχε τι-
κή νο μο λο γί α του Δ.Ε.Κ. (Δικαστηρίου 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων) α να φο ρι κά με 
το θέμα των πο σο στώ σε ων.



Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Η  Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η18
ΜΑΪ. - ΙΟΥΝ. 2007

32 Βλ. Α πό φα ση της 14ης Ιου λί ου 1976,συν δι κα σθεί σες υ πο θέσεις 3/76,4/76 και 6/76, Kramer, Συλ λο γή 1976.
33 Βλ. Α πό φα ση της 24ης Νο εμ βρί ου 1993, υ πό θε ση C - 405/92, Συλ λο γή 1993.
34 Βλ. Α πό φα ση 1999/478, Ε Ε L 187, 20-7-1999.

Εί χε αρ χι κά δια τυ πω θεί ό τι οι πο σο-
στώσεις εί ναι μέ τρα με α πο τέ λε σμα α νά-
λο γο με ε κεί νο των πο σο τι κών πε ριο ρι-
σμών που α πα γο ρεύ ο νται α πό το άρ θρο 
28 και ε πό με να της Συν θ. Ε.Κ. Το εν λό γω 
ε πιχεί ρη μα α πορ ρί φθη κε α πό το Δ.Ε.Κ. 
θε ω ρώ ντας ό τι οι πο σο στώ σεις α λί ευ σης 
α φορούν στο στά διο της πα ρα γω γής ε νώ 
τα άρ θρα 28 και ε πό με να α φο ρούν σε 
ε κεί νο της δια νο μής. Ε πί σης θε ώ ρη σε ό τι 
οι πο σο στώ σεις αν και πε ριο ρί ζουν βρα-
χυ χρό νια την πα ρα γω γή α πο βλέ πουν στο 
να προ λά βουν την ε ξά ντλη ση των πό ρων 
που θα έ θε τε σε κίν δυ νο το μα κρο χρό νιο 
ε φο δια σμό των κα τα να λω τών32.

Η πιο πά νω α πό φα ση ή ταν πο λύ 

ση μα ντι κή για τί προ η γούταν της κοι νο-
τικής ρύθ μι σης και προσ διό ρι ζε τις αρ-
μο διό τη τες της Κοι νό τη τας στον το μέα 
της α λιεί ας. Το Δι κα στή ριο δια πί στω νε 
ό τι η Κοι νό τη τα σε ε σω τε ρι κό πεδί ο 
έ χει την αρ μο διό τη τα να παίρ νει μέ τρα 
που α πο σκο πούν στη δια τή ρη ση των 
βιο λο γι κών πό ρων της θά λασ σας και 
στο ε ξω τε ρι κό πε δί ο να συ νο μο λο γεί 
συν θή κες - διε θνείς υ πο χρε ώ σεις σε θέ-
μα τα δια τή ρη σης των πό ρων.

Σε άλ λη του Α πό φα ση33 το Δ.Ε.Κ. ε πι βε-
βαί ω σε ό τι η Κοι νό τη τα στους το μείς που 
υ πά γο νται στην αρ μο διό τη τα της έ χει την 
ί δια ρυθ μι στι κή ι κα νό τη τα με αυ τήν που 
α να γνω ρί ζει το διε θνές δί καιο στο κρά τος 
του ο ποί ου το πλοί ο φέ ρει τη ση μαί α ή 
εί ναι νη ολο γη μέ νο και ι δί ως την αρ μο διό-
τη τα να λαμ βά νει, ό σον α φο ρά στα πλοί α 
που φέ ρουν ση μαί α κρά τους-μέ λους ή 
έ χουν νη ο λο γη θεί σε κρά τος-μέ λος, μέ τρα 
με σκο πό τη δια τή ρη ση των α λιευ τι κών 
πό ρων στην α νοι κτή θά λασ σα.

Για την Ε πι τρο πή η κα τα νο μή των 
συ νο λικών ε πι τρε πό με νων α λιευ μά των 
έ πρε πε να γί νε ται με α πα γό ρευ ση κά θε 
διά κρι σης, που σή μαι νε την ι σό τη τα πρό-
σβα σης ό λων των α λιέ ων των κρα τών-με-
λών στα ύ δα τα της κοι νό τη τας.

Ε πει δή η Κοι νό τη τα σκό πευε και σκο-
πεύ ει να διευ κο λύ νει την α νά πτυ ξη και 
δια χεί ρι ση της κοι νής α λιευ τι κής πο λιτι κής 
η Ε πι τρο πή έ χει κα θιε ρώ σει έ να διαρ κή 
διά λο γο με ε παγ γελ μα τι κές και μη ορ γα-
νώ σεις ε ντός της συμ βου λευ τι κής ε πι τρο-
πής α λιεί ας και υ δα το καλλιέρ γειας34.

Η Συν θ. Ε.Κ. τάσ σει για την Κ.Α.Π. τους 

ί διους γε νι κούς στό χους ό πως στην Κοι νή 

Γε ωρ γι κή Πο λι τι κή (άρ θρο 33). Ή τοι:
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35 Βλ. Ε Ε L 389/1 της 31-12-1992.
36 Βλ. COM /2001/0135 τε λι κό οπ.π.: σελ. 3-4.

 Αύ ξη ση της πα ρα γω γι κό τη τας με την 
α νά πτυ ξη της τε χνι κής προ ό δου, με την 
ε ξα σφά λιση της ορ θο λο γι κής α νά πτυ ξης 
της πα ρα γω γής, κα θώς και της ά ρι στης 
χρη σι μοποι ή σε ως των συ ντε λε στών πα ρα-
γω γής ι δί ως του ερ γα τι κού δυ να μι κού.

 Ε ξα σφά λιση δί καιου βιο τι κού ε πι πέ-
δου στον α λιευ τι κό πλη θυ σμό, ι δί ως με 
την αύ ξηση του α το μι κού ει σο δή μα τος 
των ερ γα ζο μέ νων.

 Στα θε ροποί η ση των α γο ρών.
 Ε ξα σφά λι ση ε φο δια σμού.
 Δια σφά λιση λο γι κών τι μών κα τά 

την προ σφο ρά των α γα θών στους κα τα-
να λω τές.

 Τή ρη ση των αρ χών α πο κλει σμού 
των δια κρί σε ων (άρ θρο 34).

 Στο άρ θρο 6 της Συνθ. Ε.Κ. ο ρί ζε ται 
ό τι οι α παι τή σεις της πε ρι βαλ λο ντι κής 
προ στα σί ας πρέ πει να ε ντα χθούν στις 
κοι νο τι κές πο λι τι κές με α πώ τε ρο σκο πό 
την α ειφό ρο α νά πτυ ξη.

 Στο άρ θρο 174 α παι τεί ται με τα ξύ 
των άλ λων να στη ρί ζε ται η κοι νο τι κή πε-
ρι βαλ λο ντι κή πο λι τι κή της πρό λη ψης

 Να λαμ βά νει υ πό ψη τις α παι τή σεις 
προ στα σί ας των κατα να λω τών (άρ θρο 
153) και τους στό χους οι κο νο μι κής και 
κοι νω νι κής συ νο χής (άρ θρο 159).

 Τέ λος, η Κ.Α.Π. ο φεί λει να λαμ βά νει 
ε πί σης να συ νε κτι μά τους στό χους που τάσ-
σει η συνθ. Ε.Κ. στον το μέ α της συ νερ γα σί ας 
για την α νά πτυ ξη (άρ θρα 177 και 178).

Τα πα ρα πά νω σημειώνονται στη διατύ-
πω ση του άρ θρου 2 του Καν 3760/9235.

Ό πως έ χει δια μορ φω θεί σή με ρα η 

Κ.Α.Π. α ποσκο πεί:

 Στη δια σφά λι ση της δια τή ρη σης 
ό λο και ευ πα θέ στε ρων ι χθυα πο θε μά των, 

ε νώ πα ράλ ληλα προ ω θεί τη συ νέ χι ση 
των α λιευ τι κών δρα στη ριο τή των.

 Στον εκ συγ χρο νι σμό των μέ σων 
πα ρα γω γής, ε νώ πα ράλ λη λα θέ τει ό ρια 
στην α λιευ τι κή προ σπά θεια.

 Στη δια τή ρη ση του ύ ψους α πα-
σχό λη σης, ε νώ πα ράλ λη λα μειώ νε ται η 
δυ να μι κό τη τα του στό λου.

 Στη δια σφά λι ση της ορ θής υ λο ποί-
η σης των μέ τρων διατή ρη σης, ε νώ τα 
Κράτη-Μέλη πα ράλ λη λα ε ξα κο λου θούν 
να φέ ρουν την ευ θύ νη στο πε δί ο πα ρα-
κο λού θη σης και των ε πι βαλ λό με νων 
κυ ρώ σε ων.

 Στη δια σφά λι ση ε νός α ξιο πρε πούς 
ει σο δή μα τος για τους α λιείς μο λο νό τι φθί-
νει η προ σφο ρά των α λιευ τι κών προ ϊ ό ντων 
α πό την ί δια την Ε.Κ. και η α γο ρά ε ξαρ τά ται 
ό λο και πε ρισ σό τε ρο α πό τις ει σα γω γές.

 Στην α πόκτη ση α λιευ τι κών δι καιω-
μά των στα ύ δα τα τρί των χω ρών χω ρίς 
να α πει λεί ται η α ει φό ρος α νά πτυ ξη των 
α λιευ τι κών πε δί ων36.

ΔΙΑ ΤΗ ΡΗ ΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΧΕΙ ΡΙ ΣΗ ΤΩΝ 
ΠΟ ΡΩΝ
Κα τα νο μή των πό ρων

Το κύ ριο πρό βλη μα για τη σύλ λη ψη και 
ε φαρμο γή της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής 
ή ταν της ι σό τη τας των ό ρων πρό σβασης 
συν δε ό με νο με την κα τα νο μή των πό ρων. 
Σε αυ τό το πε δί ο η ε λευ θε ρί α της κοι νο τι-
κής δρά σης ε μπο δι ζό ταν α πό τα διά φο ρα 
συμ φέ ρο ντα των κρα τών-μελών. Ε πτά κρά-
τη τα ο ποί α με τον κα νό να των 200 ν.μ. εί-
χαν εκ διω χθεί α πό τα ύ δα τα ό που α λί ευαν 
πα ρα δο σια κά έ πρε πε να υ πο χω ρή σουν κυ-
ρί ως α πό τη Βό ρειο Θάλασ σα. Δε δο μέ νου 
ό τι τα τρί α κρά τη (Η.Β., Ιρ λαν δί α και Δα νί α) 
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37 Βλ. Ε Ε L24, 27-1-1983.

που εί χαν προ σχωρή σει στην Κοι νό τη τα το 
1973 διέ θε ταν ζώ νες πο λύ πιο ευ ρεί ες και 
πιο πλού σιες α πό τα αρ χι κά κρά τη, τα τε λευ-
ταί α ε πο φθαλ μιού σαν τους πό ρους των νέ-
ων ε ταί ρων. Σαν λό γο υ πε ρά σπι σης πρό βα-
λαν την κοι νο τι κή αρ χή της ι σό τη τας των 
ό ρων πρό σβα σης και εκ με τάλ λευ σης των 
πό ρων των ευ ρι σκό με νων στα θα λάσσια 

ύ δα τα τα ε ξαρ τώ με να α πό τη δι καιο δο σί α 
των κρα τών-με λών στα σκά φη τα φέ ρο ντα 
τη ση μαί α του κρά τους-μέ λους. Αυ τή η αρ-
χή που εί χε εγ γρα φεί στον κα νο νι σμό του 
1970 που κα θό ρι ζε τη διαρ θρω τι κή πο λι τι-
κή της α λιεί ας εί χε κατα πο λε μη θεί α πό τα 
υ πο ψή φια για έ ντα ξη κρά τη, τα ο ποί α εί χαν 
ε πι τύ χει α ναστο λή ε φαρ μο γής έ ως την 31 
Δε κεμ βρί ου 1982.

Έ χο ντας υ πό ψη αυ τά η Ε πι τρο πή 

τον Ο κτώβριο του 1976 έ κα νε προ-

τά σεις για έ να κοι νο τι κό κα θε στώς 

δια τή ρη σης των α λιευ τι κών πό ρων 

α πο τε λού με νο α πό τρί α μέ τρα:

 τον πε ριορι σμό της α λί ευ σης με 
τον ε τή σιο ο ρι σμό των TAC

 την κα τα νομή των δια θέ σι μων 
πό ρων με τα ξύ των α λιέ ων των κρα τών-
με λών με ει δι κή μετα χεί ρι ση των πα ρά-
κτιων α λιέ ων και

 τε χνι κά μέτρα δια χεί ρι σης των πό-
ρων και ε πι τή ρη σης του κα θε στώ τος.

Α κο λού θη σαν α ντι δι κί ες και συμ βι βα-
σμοί με κύ ριο πρό βλη μα, ό πως α να φέρ-
θη κε, την κοι νο τι κή ρύθ μι ση πρό σβα σης 
στους τό πους α λιεί ας. Η Γαλ λί α και άλ λα 
κρά τη-μέ λη διεκ δι κού σαν πρό σβα ση 
στους τό πους α λιεί ας στα βρε τα νι κά ύ δα-
τα. Ση μειώ νε ται ό τι το Η.Β. το ο ποί ο κα τεί-
χε σχε δόν το 60% των α λιευ τι κών πό ρων 
της κοι νό τη τας διεκ δι κού σε έ να προ τι μη-
σια κό κα θε στώς για τους α λιείς του σε μί α 
ζώ νη 12 ν.μ. α πό τις α κτές του.

Τον Ιού νιο του 1981 Η.Β. και Γαλ λί α 
συμ φώ νη σαν σε έ να πλαί σιο το ο ποί ο βα-
σι κά συ ντη ρού σε το υ πάρ χον κα θε στώς. 
Το 1983 ό μως κα τόρ θω σε να θε σπιστεί 
έ να σύ νο λο κα νο νι σμών που α φο ρού σαν 
στην κοι νο τι κή πο λι τι κή δια τή ρη σης των 
α λιευ τι κών πό ρων37.
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38 Βλ. Ε Ε L388, 31-12-1992 και Ε Ε L350, 31-12-1994.
39 Βλ. Ε Ε L 341, 31-12-1993.
40 Βλ. Ε Ε L 171, 6-7-1994.
41 Βλ. Ε Ε L 175, 3-7-1997.
42 Βλ. Ε Ε L 39, 12-2-1998.
43 Βλ. καν. 2847/93 Ε Ε l261, 20-10-1993.

Ε σω τε ρική α λιευ τι κή πο λι τική
Το νέ ο κοι νο τι κό κα θε στώς α λιεί ας και 

υδα το καλ λιέρ γειας, το ο ποί ο θε σπί στη κε 
το Δε κέμ βριο του 1992, α ντι κα τέ στη σε το 
κα θε στώς που εί χε ε γκα θι δρυ θεί στις 25 
Ια νουα ρί ου 1983 δια τη ρώ ντας ό μως ορι-
σμέ να κε κτη μέ να του προ η γού με νου κα-
θε στώ τος, ό πως το ι διαί τε ρο κα θεστώς για 
την πλού σια ζώ νη α να πα ρα γω γής ε κτός 
των α κτών της Σκω τί ας γνω στής ως «Shet-
land box», τη σχε τι κή στα θε ρότη τα για 
την κα τα νο μή των δυ να το τή των α λιεί ας 
στις πε ρι πτώ σεις στις ο ποί ες τα πο σο στά 
εκ με τάλ λευ σης εί ναι πε ριο ρι σμέ να38.

Κα λύ πτει το σύ νο λο των δρα στη ριο-
τή των εκμε τάλ λευ σης των ζώ ντων υ δα-
τι κών πό ρων, κα θώς και τη με τα ποί η ση 
και διάθε ση στο ε μπό ριο των προ ϊ ό ντων 
της α λιεί ας και υ δα το καλ λιέρ γειας. Έ χει 
σαν βα σι κό στό χο την α ντι με τώ πι ση της 
μεί ω σης των α πο θε μά των και την ε ξα-
σφάλι ση της υ πεύ θυ νης και μα κρό πνο ης 
εκ με τάλ λευ σης των α λιευ τι κών πό ρων, 
προ πα ντός για να θε σπι στεί έ να κα τάλ λη-
λο πλαί σιο δια τή ρη σης και προ στασί ας 
αυ τών των πό ρων.

Για το σκο πό αυ τό προ βλέ πο νται 

συ γκε κριμέ να μέ τρα, ό πως:

 Θέ σπι ση ενός κοι νο τι κού κα θε στώ-
τος για τις ά δειες α λιεί ας που δια χει ρί ζο-
νται τα κρά τη-μέ λη και ε φαρ μό ζε ται σε 
ό λα τα α λιευ τι κά σκά φη της Κοι νό τη τας 
τό σο στα χω ρι κά της ύ δα τα ό σο και στα 
ύ δα τα τρί των χω ρών39.

 Χο ρή γη ση και δια χεί ρι ση α πό τα κρά-
τη ει δι κών α δειών α λιεί ας (α δειών εκ με τάλ-
λευ σης συ γκε κρι μέ νων α λιευ μά των)40.

 Κα θο ρι σμός των στό χων και της με-
θο δο λο γί ας για την α να διάρ θρω ση του 
το μέ α της αλιεί ας, με σκο πό την ε πί τευ ξη 
μί ας διαρ κούς ι σορ ρο πί ας με τα ξύ των πό-
ρων και της εκ με τάλ λευ σης41 τους και πο-
λυε τών προ γραμ μά των προ σα να το λι σμού 
για την ε πί τευ ξη των στόχων αυ τών42.

 Ε γκα θί δρυ ση ε νός κα θε στώ τος δια-
χεί ρι σης της α λιευ τι κής προ σπά θειας και

 Ε φαρ μο γή ε νός κοι νο τι κού κα θε-
στώ τος ε πι τή ρη σης της κοι νής α λιευτι-
κής πο λι τι κής.

Ε φαρ μο γή κα νό νων Κ.Α.Π.

Εί ναι αυ το νό η το ό τι τα μέ τρα προ στα σί-
ας και δια τή ρη σης των α λιευ τι κών πό ρων 
πρέ πει να συ νο δεύ ο νται α πό ε πι τή ρη ση 
για να ε ξα σφα λί ζε ται η ε φαρ μογή τους. 
Έ τσι, το 1993 η κοι νό τη τα ε ξέ δω σε κα νό-
νες με τους ο ποί ους θε σπί ζο νται μέ τρα 
ε λέγ χου ό λων των πτυ χών της Κ.Α.Π.43

Σύμ φω να με τους κα νό νες αυ τούς 
ό λα τα δια δο χι κά στά δια στον το μέ α της 
α λιεί ας α πό τον πα ρα γω γό έ ως τον κα-
τανα λω τή, δη λα δή τα α λιεύ μα τα, οι εκ-
φορ τώ σεις, η με τα φο ρά, και οι πω λή σεις, 
θα επι τη ρού νται και θα τεκ μη ριώ νο νται. 
Μέ σω η λε κτρο νι κών βά σε ων δε δο μέ νων 
θα γί νε ται ε πα λή θευ ση των στοι χεί ων που 
κα τα χω ρού νται α πό τους α λιείς στα η με-
ρο λό για α λιευ μά των, των υ πο βαλ λό με νων 
δη λώ σε ων εκ φόρ τω σης και των δι καιο λο-
γη τι κών πώ λη σης που εκ δί δο νται.

Δη μιουρ γεί ται έ τσι η α νά γκη για ε ναρμό-
νι ση των ε πι πέ δων των ε θνι κών κυ ρώ σε ων 
και υ πο στη ρί ζε ται η χρή ση νέ ων τε χνο λο-
γιών, π.χ. δο ρυ φο ρι κό σύ στη μα πα ρα κο-
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44 Βλ. Ε Ε L 261, 20-10-1993 και Ε Ε L 356, 31-12-1997.
45 Βλ. ΕΕ L 19, 22-1-1994.

λού θη σης κι νή σε ων των α λιευτι κών σκα-
φών, η τή ρη ση η με ρο λο γί ου α λιεί ας για τα 
α λιευ τι κά σκά φη ά νω των 10 μέ τρων στα 
ο ποί α θα α να γρά φο νται οι πο σό τη τες που 
α λιεύ θη καν, ε νώ προβλέ πο νται δη λώ σεις 
εκ φόρ τω σης ι χθύ ων στα λι μά νια, κα τα χώ-
ρη ση πω λή σε ων στις ι χθυό σκα λες κ.λπ.

Η ε φαρ μο γή των Κα νο νι σμών της Ε.Ε. 
γί νε ται α πό τα Κράτη-Μέλη. Τα Κράτη-
Μέλη α στυ νο μεύ ουν τις πε ριο χές και τις 
πο σό τη τες που α λιεύ ο νται κα θώς και την 
ποιό τη τα και τον ό γκο των εκ φορ τώ σε ων 
και ε πι βάλ λουν τις δέ ου σες κυ ρώ σεις σε 
ε θνι κό επί πε δο στους πα ρα βά τες (άρ θρο 
249 συν θ. Ε.Ε. και άρ θρο 8 Ν.2332/95 σε 
ό, τι α φο ρά στην ελ ληνι κή νο μο θε σί α για 
την ε πι βο λή κυ ρώ σε ων).

Για να ε πι τευ χθούν τα προ α να φε ρό-
με να, η Ε.Ε. προ βαί νει σε ε πι θε ω ρή σεις 
α λιεί ας με τους κοι νο τι κούς ε πι θε ω ρη τές, 
ε νώ πα ράλ λη λα χρη μα το δο τεί τα Κράτη-
Μέλη προ κει μέ νου να ε νι σχύ σουν τα ε λε-
γκτι κά τους μέ τρα (στην Ελ λά δα το ΥΕΝ 
-Λιμε νι κό Σώ μα- με α γο ρά η λε κτρο νι κού, 
τη λε πι κοι νω νια κού ε ξο πλι σμού, πλω τών 
χερ σαί ων ε να έ ριων μέ σων για έ λεγ χο, 
ε πι τή ρη ση, ε πι θε ώ ρη ση α λιευ τι κών δρα-
στη ριο τή των και σκα φών, ε νώ πα ράλ λη-
λα έ χει ε νι σχυ θεί με σχε τι κό ε ξο πλισμό 
και το Υ πουρ γεί ο Γε ωρ γί ας).

Οι κοι νο τι κοί ε πι θε ω ρη τές ε ξα σφα-
λίζουν την α πο τε λε σμα τι κή, δί και η και 
ι σό τι μη ε πι βο λή ε φαρ μο γής των κα νονι-
σμών στην Ε.Ε. σε ό λους τους το μείς της 
α λιευ τι κής πο λι τι κής. Ε λέγ χουν επί σης 
ε άν τα Κράτη-Μέλη ε πι βάλ λουν την ε φαρ-
μο γή των κα νο νι σμών στα σκά φη που φέ-
ρουν τη ση μαί α τους τα ο ποί α α λιεύ ουν 
σε τρί τες χώ ρες ή τα διε θνή ύ δα τα.

Κοι νο τι κή υ πη ρεσί α ε λέγ χου α λιεί ας

Η βέλ τι στη εκ με τάλ λευ ση των πό ρων, 
ό πως ή δη α να φέρ θη κε, α παι τεί μί α διαρ-
κή ε πι τή ρη ση της α λιεί ας με ει δι κά σκά-
φη. Αυ τή η ε πι τή ρη ση πα ρου σιά ζει ο ρι-
σμέ νες δυ σκο λί ες για την Κοι νό τη τα, η 
οποί α δε δια θέ τει δι κές της ε ξου σί ες και 
δι κά της μέ σα ε πι βο λής, αλ λά ο φείλει να 
στη ρί ζε ται σε ε κεί να των κρα τών-με λών. 
Το σο βα ρό τε ρο πρό βλη μα της Κοι νό τη-
τας σε αυ τό το πε δί ο εί ναι ο συ ντο νι σμός 
των δια φό ρων αρ χών των κρα τών-με λών 
που ε μπλέ κο νται στον έ λεγ χο των α λιευ-
τι κών δρα στη ριο τή των.

Για να ε ξα σφα λί ζε ται ο σε βα σμός των 
πε ριο ρι σμών των δυ να το τή των α λί ευσης, 
οι αρ χές των κρα τών-με λών ο φεί λουν 
να ε πι θε ω ρούν τα α λιευ τι κά σκά φη με 
κοι νούς κα νό νες και με θό δους, συμπε-
ρι λαμ βα νο μέ νης της δια δο ρυ φό ρου 
ε ποπτεί ας των α λιευ τι κών σκα φών που 
φέ ρουν τη ση μαί α τους44. Οι κυ βερ νή τες 
των α λιευ τι κών σκα φών α πό την πλευ ρά 
τους ο φεί λουν να τη ρούν έ να η με ρή σιο 
κα τά στι χο στο ο ποί ο κα τα γρά φονται οι 
πο σό τη τες κά θε α λιευ θέ ντος και κρα τη-
θέ ντος εί δους και να υ πο βάλ λουν στις αρ-
χές του λι μέ να εκ φόρ τω σης μί α δή λω ση 
στην ο ποί α να εμ φαί νο νται οι πο σό τη τες 
εκ φόρ τω σης. Έ νας κοι νο τι κός πί να κας 
των α λιευ τι κών σκα φών κα θο ρί ζει τις λε-
πτο μέ ρειες συλ λο γής των στοι χεί ων που 
εί ναι α πα ραί τητα για τον προσ διο ρι σμό 
των α λιευ τι κών προ σπα θειών οι ο ποί ες 
ε φαρ μό ζονται στα α λιευ τι κά α πο θέ μα τα 
α πό τα κοι νο τι κά σκά φη προ κει μέ νου να 
δια σφα λι στεί η ι σόρ ρο πη εκ με τάλ λευ ση 
των α πο θε μά των45. Έ νας επί σης κα νο νι-
σμός ο ρί ζει τα χα ρα κτη ρι στι κά των α λιευ-
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46 Βλ. Ε Ε L 288, 11-10-1986 και Ε Ε L 339, 29-12-1994.
47 Βλ. EE L 167, 2-7-1999.
48 Βλ. Ε Ε L 301, 14-12-1995 και Ε Ε L 304, 7-11-1997.

τι κών σκα φών46 και έ νας άλ λος κα θο ρί ζει 
έ ναν πί να κα τρό πων συ μπε ρι φο ράς που 
θί γουν σο βα ρά τους κα νό νες της α λιευ τι-
κής πο λι τι κής47.

Οι ε λε γκτές των κρα τών-με λών ε λέγ-
χο νται α πό την Ε πι τρο πή. Αυ τή έ χει την 
ε ξου σί α ε λέγ χου του σε βα σμού α πό τα 
κρά τη-μέ λη των TAC, των πο σο στώ σε ων 
και των τε χνι κών μέ τρων δια τή ρη σης με 
την α πο στο λή των ε πι θε ω ρη τών στους 
α λιευ τι κούς λι μέ νες των κρα τών-μελών 
και στα πλοί α ε πι θε ώ ρη σης των α λιευ τι-
κών σκα φών στα κοι νο τι κά ύ δα τα και σε 
ο ρι σμέ να διε θνή ύ δα τα.

Η Ε πι τρο πή ε νά γει για πα ρά βα ση του 
κοι νο τι κού δι καί ου τα κρά τη-μέ λη τα 
οποί α ξε περ νούν τις πο σο στώ σεις α λιεί-
ας που τους έ χουν δια τε θεί ή δεν τηρούν 
τις υ πο χρε ώ σεις τους σε θέ μα τα ε λέγ χου 
α λί ευ σης και δια τή ρη σης των αλιευ τι κών 
πό ρων. Θα πρέ πει δε να ση μειω θεί ό τι 
η Κοι νό τη τα συμ με τέ χει χρη μα το δο τι κά 
στις δα πά νες στις ο ποί ες υ πο βάλ λο νται 
τα κρά τη-μέ λη προ κειμέ νου να ε ξα σφα λί-
σουν την τή ρη ση του κοι νο τι κού συ στή-
μα τος για τη δια χεί ρι ση και δια τή ρη ση 
των α λιευ τι κών πό ρων48.

Τον Α πρί λιο του 2005, το Συμ βού-
λιο Υ πουρ γών συμ φώ νη σε να συ στή-
σει Κοι νο τι κή Υ πη ρε σί α Ε λέγ χου της 
Α λιεί ας προ κει μέ νου αυ τή να α πο τε λέ σει 
έ να βα σι κό μέ τρο για τη βελ τί ω ση της 
συμ μόρ φω σης προς τους κα νό νες στο 
πλαί σιο της με ταρ ρύθ μι σης της Κοι νής 
Α λιευ τι κής Πο λι τι κής του 2002.

Με τη σύ στα ση της εν λό γω Υ πη ρε-
σί ας θα ενι σχυ θεί η ο μοιο μορ φί α και 
η α πο τε λε σμα τι κό τη τα της ε φαρ μο γής 
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49 Βλ. καν. 768/2005 της 26-4-2005 για την ί δρυ ση Κοι νο τι κής Υ πη ρε σί ας Ε λέγ χου και την τρο πο ποί η ση του 
καν. 2847/93 για τη θέ σπι ση συ στή μα τος ε λέγ χου που ε φαρ μό ζε ται στην κοι νή α λιευ τι κή πο λι τι κή.

των κα νονι σμών με τη συ γκέ ντρω ση 
κοι νο τι κών και ε θνι κών μέ σων ε λέγ χου 
της α λιεί ας και πό ρων πα ρα κο λού θη σης 
κα θώς και για το συ ντο νι σμό των δρα στη-
ριο τήτων ε πι βο λής ε φαρ μο γής των κα νο-
νι σμών. Η Υ πη ρε σί α αυ τή θα ορ γα νώ σει 
τη διά τα ξη των ε θνι κών μέ σων ε λέγ χου 
και ε πι θε ώ ρη σης σύμ φω να με μί α ευ ρω-
πα ϊκή στρα τη γι κή. Τα κα θή κο ντα της θα 
κα θο ρι στούν με στε νή συ νερ γα σί α με τα 
Κράτη-Μέλη σύμ φω να με κοι νο τι κούς 
στό χους και προ τε ραιό τη τες.

Η πα ρα πά νω Υ πη ρε σί α θα πα ρέ χει 
ε πί σης στή ρι ξη στα κρά τη-μέ λη προ-
κει μέ νου να εκ πλη ρώ σουν τις ευ θύ νες 
τους ό χι μό νο στα κοι νο τι κά ύ δα τα αλ-
λά ε πίσης και στο πλαί σιο α λιευ τι κών 
συμ φω νιών που έ χουν ε πί σης συ να φθεί 
με τις κοι νο τι κές χώ ρες. Θα δρα στη ριο-
ποιεί ται ε πί σης στην α νοι κτή θά λασ σα 
δυνά μει διε θνών κα θε στώ των ε λέγ χου 
και ε πι θε ώ ρη σης που έ χουν συμ φω νη θεί 
στο πλαί σιο Πε ρι φε ρεια κών Ορ γα νώ σε-
ων Α λιεί ας, ό πως η Ορ γά νω ση Α λιεί ας 
Β.Δ. Α τλα ντι κού (ΝΑFΟ) κ.λπ.

Στα κα θή κο ντα της θα εί ναι ε πί σης:

 κα τάρ τιση ε πι θε ω ρη τών

 πα ρο χή ε ξο πλι σμού και υ πη ρε σιών 
για έ λεγ χο και ε πιθε ώ ρη ση

 ο συ ντο νισμός της ε φαρ μο γής κοι-
νών πι λο τι κών έρ γων για τη δο κι μή νέ ων 
τε χνο λο γιών ε λέγ χου και ε πι θε ώ ρη σης

 η α νά πτυξη κοι νών ε πι χει ρη σια κών 
δια δι κα σιών ε λέγ χου, η κα θιέ ρω ση κρι τη-
ρί ων για την α νταλ λα γή μέ σων ε λέγ χου 
και ε πι θε ώ ρη σης κ.λπ.49

Σύ στη μα πα ρα κο λού θη σης σκα φών

Η Ε.Ε. βρί σκε ται στην πρώ τη γραμ μή 
του κι νή μα τος για τη χρή ση δο ρυ φο ρι-
κών ε πι κοι νω νιών για την πα ρα κο λού-
θη ση των α λιευ τι κών δρα στη ριο τή των. 
Ή δη α πό το 1992, η Ε πι τρο πή πρό τει νε 
τη χρή ση της τε χνο λο γί ας αυ τής για 
σκο πούς πα ρα κο λού θη σης. Διατέ θη κε 
κοι νο τι κή χρη μα το δό τη ση για πρό τυ πα 
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πει ρα μα τι κά έρ γα στα κρά τη-μέ λη. Α πό 
αυ τά, α πο δεί χθη κε η α ξιο πι στί α της δο ρυ-
φο ρι κής πα ρα κο λού θη σης του στίγ μα τος 
και η εν δυ νά μει συμ βο λή του στην προ-
ώ θη ση της α πο τε λε σμα τικό τη τας των 
υ παρ χό ντων μέ σων πα ρα κο λού θη σης.

Η βα σι κή λει τουρ γί α του Σ.Π.Σ. εί ναι 
να πα ρέ χει εκ θέ σεις σχε τι κά με το στίγ μα 
ε νός σκά φους σε τα κτι κά δια στή μα τα. Το 
Σ.Π.Σ. ε ντο πί ζει τις κι νή σεις του σκά φους 
και μπο ρεί να πα ρέχει πλη ρο φο ρί ες σχε-
τι κά με την τα χύ τη τα και την πο ρεί α του. 
Οι αρ χές πα ρακο λού θη σης μπο ρούν να 

ε λέγ χουν μια σει ρά πα ρα γό ντων, που 

α φο ρούν με τα ξύ άλ λων:

 ε άν το σκά φος δρα στη ριο ποιεί ται 
σε πε ριο χή ό που δεν ε πι τρέ πο νται α λιευ-
τι κές δρα στη ριό τη τες

 ε άν το σκά φος δια θέ τει τις α να γκαί-
ες ά δειες και πο σο στώ σεις για τη διε ξα-
γω γή α λιεί ας στη σχε τι κή πε ριο χή

 ε άν το σκά φος έ χει κα τα πλεύ σει 
σε λιμά νι χω ρίς να δη λώ σει τις εκ φορ-
τώ σεις του.

Το Σ.Π.Σ. δε θα α ντι κα τα στή σει τις υ πάρ-
χου σες με θό δους πα ρα κο λού θη σης, αλ λά 
θα τις κα τα στή σει α πο τελε σμα τι κό τε ρες, 
πα ρέ χο ντας στις αρ χές πλη ρο φο ρί ες σχε-
τι κά με το στίγ μα σκα φών που εί ναι ύ πο-
πτα για την διά πρα ξη πα ρα βά σε ων, βο η-
θώ ντας έ τσι τους ε πι θε ω ρη τές, οι ο ποί οι 
βρί σκο νται πά νω στα πε ρι πο λι κά σκά φη, 
να πραγ μα τοποιούν ε λέγ χους εν πλω. Ε πι-
προ σθέ τως, ε άν δεν α νι χνευ θούν α μέ σως 
οι πι θανο λο γού με νες πα ρα βά σεις, οι πα ρα-
τυ πί ες μπο ρούν α κό μη να δια πι στω θούν 
αργό τε ρα με α ντι πα ρα βο λή στοι χεί ων.

Η λε κτρο νι κές συ σκευές (πο μπο δέ-
κτες) ή "γα λά ζια κου τιά" εί ναι ε γκα τε στη-
μένα ε πί των σκα φών. Οι συ σκευές αυ τές 
δια βι βά ζουν αυ το μά τως δε δο μέ να σε 
δο ρυ φο ρι κό σύ στη μα, το ο ποί ο τα δια βι-

βά ζει σε ε πί γειο σταθ μό, ο ο ποί ος, με τη 
σει ρά του, τα δια βι βά ζει στο κα τάλ λη λο 
κέ ντρο πα ρα κο λού θη σης. Οι πλη ροφο ρί-
ες που λαμ βά νο νται πα ρα κο λου θού νται 
με την α ντι πα ρα βο λή τους με άλλα δε-
δο μέ να. Κα τό πιν ει δι κής αί τη σης, η Ε πι-
τρο πή μπο ρεί να έ χει πρό σβα ση στους 
φα κέ λους αυ τούς δε δο μέ νων προ κει μέ-
νου να ε ξα σφα λί σει ό τι τα κράτη-μέ λη 
εκ πλη ρούν τις υ πο χρε ώ σεις τους ό σον 
α φο ρά στην πα ρα κο λού θη ση.

Α πό την 1η Ιου λί ου 1998, τα σκάφη 
ο λι κού μή κους ά νω των 24 m (20 m 
με τα ξύ κα θέ των), τα ο ποί α δρα στη ριο-
ποιού νται στην α νοι κτή θά λασ σα (ε κτός 
της Με σο γεί ου), ή σε ύ δα τα τρί των χω-
ρών (σε α μοιβαί α βά ση), ή τα ο ποί α 
α σχο λού νται με την α λιεί α για την πα ρα-
σκευ ή ι χθυά λευ ρων, έ χουν ε ξο πλι στεί 
με γα λά ζια κου τιά. Την 1η Ια νουα ρί ου 
2000, το μέ τρο έ γινε υ πο χρε ω τι κό για 
ό λα τα σκά φη ο λι κού μή κους ά νω των 
24 m (ε κτός ε κεί νων που α σχο λού νται 
με α λιεί α μι κρής κλί μα κας). Το Σ.Π.Σ. θα 
πρέ πει να χρη σι μο ποιείται α κό μη πε ρισ-
σό τε ρο στο μέλ λον, δε δο μέ νου ό τι προ-
βλέ πο νται πρό τυ πα πει ρα μα τι κά έρ γα 
στο πλαί σιο ο ρι σμέ νων δι με ρών συμ φω-
νιών α λιεί ας κα θώς και για τη θέ ση σε 
ε φαρ μο γή ο ρι σμέ νων πε ρι φε ρεια κών 
ορ γα νώ σε ων α λιεί ας. Διε ξά γο νται ε πί σης 
συ ζη τή σεις για τη χρή ση του Σ.Π.Σ. στο 
πλαί σιο διε θνών συμβά σε ων.

Τα ο φέ λη της δο ρυ φο ρι κής τε χνο λο γί ας 
θα αυ ξη θούν ε φό σον συν δυα στούν με τις 
συμ βα τι κές με θό δους πα ρα κο λού θη σης, 
ε λέγ χου και ε πο πτεί ας. Τα στοι χεί α που 
πα ρέ χο νται α πό το Σ.Π.Σ., θα ε πι τρέ ψουν 
τη με γι στο ποί η ση της χρή σης της ε να έ ριας 
και θα λάσ σιας πα ρα κο λού θη σης. Ο χρό νος 
που κα νο νι κά χρη σι μο ποιεί ται για την έ ρευ-
να εντο πι σμού των σκα φών μπο ρεί τώ ρα 
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50 Βλ. καν. Συμ βου λί ου 2846/98, καν. Συμ βου λί ου 1447/99 (Ε Ε L 167, 2-7-99), καν. Συμ βου λί ου 2847/93.
51 Βλ. Ε Ε C105, 7-5-1981.

να χρη σι μο ποι η θεί για την ε πι θε ώ ρη ση. 
Αυ τό θα ο δη γή σει σε ση μα ντι κές οι κο νο μί-
ες των ε πι χει ρη σια κών ε ξό δων. Η αύ ξη ση 
της α πο τε λε σμα τι κό τη τας της θα λάσ σιας 
πα ρα κο λού θη σης ε κτι μά ται σε 20%, ε νώ το 
κό στος της σε 100 ε κατομ μύ ρια ευ ρώ50.

Ε ξω τε ρική α λιευ τι κή πο λι τική
Τα ε ξω τε ρι κά θέ μα τα της πο λι τι κής 

των α λιευ τι κών πό ρων ρυθ μί ζο νται α πό 
το ψή φι σμα του Συμ βου λί ου της 3ης Νο-
εμ βρί ου 1976, γνω στό ως «Συμ φω νί ες 
της Χά γης»51. Με αυτό το ψή φι σμα το 
Συμ βού λιο συμ φω νού σε ό τι α πό την 1η 
Ια νουα ρί ου 1977 η εκ με τάλ λευ ση α πό 
α λιευ τι κά σκά φη τρί των χω ρών των πό-
ρων που ευ ρί σκο νται στην οι κο νο μι κή 
ζώ νη της Κοι νό τη τας θα διε πόταν α πό 
συμ φω νί ες με τα ξύ της Κοι νό τη τας και 
των εν δια φε ρο μέ νων χω ρών.

Συμ φω νού σε ε πί σης για την α νά γκη 
να ε ξα σφα λί ζε ται με τις αρ μό ζου σες 
κοι νο τι κές συμ φω νί ες η α πό κτη ση δι-
καιω μά των για τους α λιείς της Κοι νότη-
τας στα ύ δα τα τρί των χω ρών κα θώς 
και η δια τή ρη ση των υ παρ χό ντων δι-
καιωμά των. Γι’ αυ τό το σκο πό α νέ θε τε 
στην Ε πι τρο πή να αρ χί σει δια πραγ μα-
τεύσεις με τρί τες χώ ρες για τη σύ να-
ψη συμ φω νιών - πλαι σί ων σχε τι κά με 
τους γε νι κούς ό ρους της πρό σβα σης 
στους πό ρους που βρί σκο νται τό σο 
στις α λιευτι κές ζώ νες των χω ρών αυ-
τών ό σο και στις α λιευ τι κές ζώ νες των 
κρα τών-μελών της Κοι νό τη τας.

Αυ τά σή μαι ναν ό τι στο τέ λος του 
1976 και ε νώ η κοι νό τη τα δεν εί χε λύ σει 
τα δι κά της ε σω τε ρι κά προ βλή μα τα, εμ-
φα νι ζό ταν σαν έ να ε νιαί ο πα ράκτιο κρά-

τος και υ πο χρέ ω νε ι δί ως τα τρί τα κρά τη 
που ή θε λαν να α πο κτή σουν αλιευ τι κά 
δι καιώ μα τα στις α λιευ τι κές ζώ νες των 
κρα τών-με λών να συ νά ψουν συμ φω νί α 
με ε κεί νη. Έ τσι, κά θε συμ φω νί α-πλαί σιο, 
την ο ποί α δια πραγ μα τευό ταν η Ε πι τρο πή 
στο ό νο μα της Κοι νό τητας, πε ριεί χε τη 
σιω πη ρή α να γνώ ρι ση της δι καιο δο σί ας 
της Κοι νό τη τας ε πί της κοι νο τι κής ζώ νης 
των 200 ν.μ., το δι καί ω μα της να ο ρί ζει τα 
TAC σε αυ τή τη ζώ νη και την ε ξου σί α της 
να εκ χωρεί τα πλε ο νά σμα τα αυ τών των 
TAC σε τρί τες χώρες και τα πλε ο νά σμα τα 
των τρί των χω ρών στα κρά τη-μέ λη της. 

Οι βα σι κές πα ρά με τροι βά σει των 

ο ποί ων δρα στη ριο ποιεί ται στις ε ξω τε-

ρι κές σχέ σεις η Ε.Κ. εί ναι οι ε ξής:

 Συμ βο λή στη βελ τί ω ση της πα γκό-
σμιας δια κυ βέρ νη σης των σχε τι κών με 
την α λιεί α θε μάτων μέ σω της α πο τε λε-
σμα τι κής ε φαρ μο γής του ση με ρι νού διε-
θνούς νο μι κού πλαι σί ου και της εν δυ νά-
μω σης και προ ώ θη σης των μη χα νι σμών 
πε ρι φε ρειακής συ νερ γα σί ας και

 Α νά πτυ ξη της φι λο σο φί ας της ε ται ρι-
κής σχέ σης με τις α να πτυσ σό με νες χώ ρες.

 Δια σφά λιση ά σκη σης υ πεύ θυ νης 
α λιεί ας και συμ βι βα σμός ε νί ο τε α ντι-
κρουό με νων συμφε ρό ντων.

 Δια σφά λιση πρό σβα σης για τον 
κοι νο τι κό στό λο στα πλε ο νά ζο ντα α πο-
θέ μα τα της Α.Ο.Ζ. τρί των χω ρών.

 Ε νί σχυ ση της οι κο νο μι κής συ νερ-
γα σί ας με τα ξύ ευ ρω πα ϊ κών ε ται ρειών 
και άλ λων ι διω τι κών ε ταί ρων σε α να-
πτυσ σό με νες χώ ρες και στα πλαί σια της 
πα γκο σμιο ποί η σης.

 Ε πεν δύ σεις στη δη μιουρ γί α και εν δυ-
νά μω ση της ε ρευ νη τι κής ι κα νό τη τας των 
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52 Βλ. COM /2001/0135 τε λι κό, σελ. 28-29.
53 Βλ. Πα πα στάμ κος, Γ.: Ευ ρω πα ϊ κές ε ξω τε ρι κές σχέ σεις, (2000), σελ. 49 και ε πό με νες.
54 Βλ. COM (2001), 135 τε λι κό σελ. 29.

ε ταί ρων χω ρών και πε ρι φε ρειών, ι διαί τε ρα 
ε κεί ό που η Ε.Ε. έ χει συμ φέ ρο ντα για την 
α ει φό ρο δια χεί ρι ση των ε να λί ων πό ρων 
και των σχε τι κών οι κο συ στη μά των52, 53.

Πο λυ με ρείς συμ φω νί ες

Οι προ τε ραιό τη τες για τη διε θνή δρά ση 

της Κοι νό τη τας συ νο ψί ζο νται στα ε ξής:

 Προ ώ θη ση, όπου κα θί στα ται δυ-
να τό, πε ρι φε ρεια κών α λιευ τι κών συμ-
φω νιών οι ο ποί ες πα ρου σιά ζουν το πλε-
ο νέ κτη μα να πραγ μα τεύ ο νται κα λύ τε ρα 
την πε ρι φε ρεια κή πτυ χή του πό ρου και 
μπο ρούν να υ πο στη ρί ξουν μί α πραγ μα-
τική α λιευ τι κή συ νερ γα σί α με τα ξύ τρί των 
χω ρών και πα ράλ λη λα να διευ κο λύ νουν 
την πα ρα κο λού θη ση και έ λεγ χο των 
α λιευ τι κών δρα στη ριο τή των.

 Προ ώ θη ση της ορ θο λο γι κής εκ-
με τάλ λευ σης των πό ρων στην α νοι κτή 
θά λασ σα, συ μπε ριλαμ βα νο μέ νης της 
κα θιέ ρω σης δι καιω μά των και υ πο χρε ώ-
σε ων των νε ο ει σερ χομέ νων, μέ σω του 
ο ρι σμού μη χα νι σμών για την κα τα νο μή 
των δι καιω μά των πρόσβα σης ε ντός του 
πλαι σί ου των πε ρι φε ρεια κών ορ γα νώ σε-
ων ή α λιευ τι κών διακα νο νι σμών.

 Συμ βο λή στην ε φαρ μο γή της 
αρ χής της πρό λη ψης, λαμ βά νο ντας 
υ πό ψη τις α παι τή σεις προ στα σί ας του 
πε ρι βάλ λο ντος.

 Ε ντα τι κοποί η ση της κα τα πο λέ μη σης 
της πα ρά νο μης, λα θραί ας και μη υ πα γό-
με νης σε ρυθ μί σεις α λιείας, και ι διαί τε ρα 
της α μέ λειας που ε πι δει κνύ ουν οι αρ χές 
ε πι βο λής του νό μου σε ο ρισμέ να κρά τη 
έ να ντι των σκα φών που φέ ρουν τη ση μαί α 
τους και των υ πη κό ων της χώ ρας τους, οι 
ο ποί οι πα ρα βιά ζουν τους κα νό νες.

 Α πό δο ση κατά προ τε ραιό τη τα 
προ σο χής στην ερ γα σί α ε κεί νων των 
πε ρι φε ρεια κών ορ γανι σμών που δια χει ρί-
ζο νται πό ρους τους ο ποί ους μοι ρά ζε ται 
η Κοι νό τη τα και

 Καλ λιέρ γεια συ νερ γα σί ας με α να-
πτυσ σό με να κρά τη54.

Με βά ση τα α νω τέ ρω η Κοι νό τη τα σε 
πο λυ μερές συμ με τέ χει εί τε ως μέ λος εί τε 
ως πα ρα τη ρη τής στις ερ γα σί ες πολ λών 
διε θνών ορ γα νι σμών, ό πως η ορ γά νω ση 
Α λιεί ας του Βο ρειο δυ τι κού Α τλα ντι κού 
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55 Βλ. Ε Ε L 389, 30-12-1989 και Ε Ε L 12, 19-1-1998.
56 Bλ. EE L 12, 19-1-1998.
57 Βλ. Ε Ε L 149, 10-06-1987.
58 Βλ. Ε Ε L 237, 26-8-1993 και EE L 59, 8-3-1996.
59 Bλ. Ε Ε l 90, 4-7-1998.
60 Βλ. Ε Ε L 215, 20-8-1994.
61 Βλ. Ε Ε c 367, 5-12-1996.
62 Βλ. EE L 177, 16-7-1996.
63 Βλ. Ε Ε L 317, 30-12-1995.
64 Βλ. Ε Ε L21, 30-01-1992, Ε Ε L329, 30-12-1995 και Ε Ε L154, 12-06-1997.
65 Βλ. Μού σης, Ν.: οπ.π. σελ. 537.
66 Βλ. Πρά σι νη Βί βλο, Έκ θε ση για την ε φαρ μο γή του κοι νο τι κού συ στή μα τος για την α λιεί α και την υ δα το καλ-

λιέρ γεια κα τά την πε ρί ο δο 1993-2000, σελ. 24.

(NAFO)55, η Ε πι τρο πή Α λιεί ας του Βο ρειο-
α να το λι κού Α τλα ντι κού (NEAFC)56, το Διε-
θνές Συμ βού λιο για την ε ξε ρεύ νη ση της 
θά λασ σας (ICES)57, η διε θνής Επι τρο πή 
Α λιεί ας στη Βαλ τι κή Θά λασ σα (IBSFC)58 και 
το Γε νι κό Συμ βού λιο Α λιείας της Με σο γεί-
ου59. Η κοι νό τη τα έ χει υ πο γρά ψει τη συμ-
φω νί α για την ε φαρ μο γή του μέρους ΧΙ της 
Σύμ βα σης των Η.Ε. για το δί καιο της θά λασ-
σας που α φο ρά στην εκ μετάλ λευ ση του 

θα λάσ σιου βυ θού60. Η Κοι νό τη τα ε πη ρέ α σε 
ε πί σης τη συμ φω νί α που συ νά φθη κε τον 
Αύγου στο του 1995 στο πλαί σιο της ί διας 
Σύμ βα σης για τα αλ λη λε πι κα λυ πτό με να 
απο θέ μα τα και για α λιευ τι κά εί δη ό πως ο ξι-
φί ας και ο τό νος61. Προ σχώ ρη σε α κό μη στη 
συμ φω νί α του FAO με βά ση την ο ποί α τα 
συμ βαλ λό με να μέ ρη δε σμεύ τη καν να ε πι-
τη ρούν τις α λιευ τι κές δρα στη ριό τη τες στην 
α νοι κτή θά λασσα των πλοί ων που φέ ρουν 
τη ση μαί α τους σε ό,τι α φο ρά στα διε θνή 
μέ τρα διατή ρη σης και δια χεί ρι σης62.

Με τά α πό ε πει σό δια με τα ξύ των Κα να-
δι κών Αρ χών και Ι σπα νι κών α λιευτι κών 
σκα φών, συ νά φθη κε συμ φω νί α με τα ξύ 
της Κοι νό τη τας και του Κα να δά στο πλαί-
σιο της Σύμ βα σης NAFO για την κα τα νο μή 
του TAC του Χά λι μπατ της Γροι λαν δί ας και 
για τον έ λεγ χο των α λιευ τι κών δρα στη ριο-
τή των σε αυ τή τη ζώ νη63. Για την ε πί τευ ξη 

του τε λευ ταί ου στό χου το Συμ βού λιο 

θέ σπι σε διά φο ρα μέ τρα, ό πως:

 Την κα τάρτι ση πι λο τι κού προ γράμ μα-
τος ε πι τή ρη σης των α λιευ τι κών σκα φών της 
Κοινό τη τας που δρουν στη ζώ νη NAFO.

 Την κα τάρτι ση πι λο τι κού σχε δί ου 
πα ρα κο λού θη σης σε αυ τή τη ζώ νη.

 Τον κα θορι σμό λε πτο με ρειών ε φαρ-
μο γής του προ γράμ μα τος διε θνούς κοι νής 
ε πι θε ώ ρησης και τον κα θο ρι σμό μέ τρων 
δια τή ρη σης και δια χεί ρι σης των α λιευ τι-
κών πό ρων στη ζώ νη NAFO64, 65, 66.
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67 Βλ. Ε Ε L150, 17-6-1999 και Ε Ε L 307, 2-12-1999.
68 Βλ. COM (96), 30-12-1989 και EE L 12, 19-1-1998.
69 Βλ. COM (2001), 135 τε λι κό σελ. 30-31.
70 Βλ. Πρά σι νη Βίβλο, Έκ θε ση για την ε φαρ μο γή του κοι νο τι κού συ στή μα τος για την α λιεί α και την υ δα το καλ-

λιέρ γεια κα τά την πε ρί ο δο 1993-2000, σελ 23-24.

Δι με ρείς συμ φω νί ες

Πολ λές συμ φω νί ες α λιεί ας έ χουν υ πο-
γρα φεί με τα ξύ της Κοι νό τη τας και χω ρών 
που δια θέ τουν πλού σια ύ δα τα, ό πως η Μα-
δα γα σκά ρη, η Α γκό λα, η Μαυ ριτα νί α, το 
Μα ρό κο, η Μο ζαμ βί κη, οι Σε ϋ χέλ λες και η 
Σε νε γά λη. Αυ τές οι συμ φω νίες και οι πε ριο-
δι κές α να νε ώ σεις τους δια πραγ μα τεύ ο νται 
α πό την Ε πι τροπή και συ νά πτο νται με τά 
α πό α πό φα ση του Συμ βου λί ου. Με αυ τές 
κα θο ρί ζο νται τα α λιευ τι κά δι καιώ μα τα της 
Κοι νό τη τας κα θώς και οι οι κο νο μι κές α πο-
ζημιώ σεις που πρέ πει να κα τα βάλ λο νται 
στο εν δια φε ρό με νο κρά τος67.

To 1996 εί κο σι έ ξι αλιευ τι κές συμ φω νί-
ες κά λυ πταν πε ρί που το 25% των κοι νο τι-
κών α να γκών και ή ταν πο λύ ση μα ντι κές 
για τον το μέ α α λιεί ας ε ξα σφα λί ζο ντας 
θέ σεις ερ γα σί ας τό σο στην Ε.Ε. ό σο και 
στους ε ταί ρους68.

Οι δρά σεις που προ βλέ πο νται σε 

πολ λές υφι στά με νες α λιευ τι κές συμ-

φω νί ες εί ναι:

 Εν δυ νά μωση του δια λό γου για το-
με α κή πο λι τι κή, προ σφέ ρο ντας τε χνι κή 
βο ή θεια για τη δια τύ πω ση το με α κών πο-
λι τι κών, υ πο στη ρί ζο ντας τη δη μιουρ γί α 
ε παγ γελ ματι κών ορ γα νώ σε ων, συμ βάλ λο-
ντας στην εν δυ νά μω ση θε σμι κών και διοι-
κη τικών ι κα νο τή των και στην υ λο ποί η ση 
υ γιών πρα κτι κών δια χεί ρι σης, υ πο στη ρίζο-
ντας τη δρο μο λό γη ση και πα γί ω ση της πε-
ρι φε ρεια κής και διε θνούς συ νεργα σί ας.

 Συμ βο λή στην υ πεύ θυ νη α λιεί α, 
προ ω θώ ντας τη συ νερ γα σί α στην έ ρευ-
να, την ε κτί μη ση των α πο θε μά των, την 
πα ρα κο λού θη ση και ε πι τή ρη ση, ε φαρ μο-

γή μέ τρων για την α πο κα τά στα ση των θα-
λάσ σιων οι κο συ στη μά των και α πο τρο πή 
σπα τά λης α λιευτι κών πό ρων και

 Συμ βο λή στην α νά πτυ ξη α ει φό ρου 
α λιεί ας των ε ταί ρων πα ρά λιων κρα τών 
με τη στή ρι ξη της α νά πτυ ξης και ε φαρ-
μο γής χρη μα το δο τι κών μέ σων για την 
κά λυ ψη των διαφό ρων α να γκών του 
κά θε το μέ α69, 70.

ΠΟ ΛΙ ΤΙ ΚΗ ΠΟ ΣΟ ΣΤΩ ΣΕ ΩΝ Α ΛΙΕΥ ΣΗΣ
Δια δι κα σί α κα θο ρι σμού των TACς στην 
κοι νο τι κή έν νο μη τά ξη

Ο κα θο ρι σμός των TACs και συ να κό λου-
θα η κα τα νο μή των Quotas στην Ε.Ε. γί νε ται 
μέ σω συ γκε κρι μέ νων δια δι κα σιών και βά σει 
των υ φι στά με νων θε σμι κών ορ γά νων.

Πιο συ γκε κρι μέ να, στο τέ λος κά θε 
έ τους το Συμ βού λιο της Ε.Ε. κα θο ρί ζει 
βάσει των ει δι κών ε πι στη μο νι κών ε κτι μή-
σε ων (π.χ. Π.Ο.Α.) για το ε πό με νο έ τος τα 
συ νο λι κά ε πι τρε πό με να α λιεύ μα τα TACς 
τα οποί α μπο ρούν να α λιευ θούν α πό τους 
α λιευ τι κούς στό λους των κρα τών-μελών. 
Το συμ βού λιο ε πί σης κα θο ρί ζει και τους 
ό ρους σύμ φω να με τους ο ποί ους μπο-
ρούν να α λιευ θούν τα συ γκε κρι μέ να TACς. 
Κά θε εί δος α λιεύ μα τος συ νι στά μί α ξε χω ρι-
στή μο νά δα δια χεί ρι σης σε κα θο ρι σμέ νη 
α λιευ τι κή ζώ νη. Κα θέ να α πό τα ε πι μέ ρους 
TACς α ντι στοι χεί σε έ να τμή μα του συ νο-
λι κού ι χθυα πο θέ μα τος που μπο ρεί να 
α λιευ θεί στη συ γκε κρι μέ νη ζώ νη.

Ση μα ντι κό ρό λο για την ε κτί μη ση των 
α νώ τα των ο ρί ων των α λιεύ σε ων έχει η 
διά κρι ση των TACς σε α να λυ τι κά και 
προ σω ρι νά. Τα πρώ τα που α να φέ ρο νται 
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σε 39 εί δη α ντι στοι χούν στα α πο θέ μα τα 
των ο ποί ων η κα τά στα ση μπο ρεί να κα-
θο ρι στεί με ε παρ κή α κρί βεια βά σει των 
ε πι στη μο νι κών δε δο μέ νων. Α ντί θε τα για 
τα δεύ τε ρα (64 εί δη) α ντι στοι χούν σε αυ-
τά για τα ο ποί α δεν υ πάρ χουν δια θέ σι μα 
ε πι στη μο νι κά δε δο μέ να.

Ο κα θο ρι σμός των TACς στα κοι νο τι-
κά ύ δατα γί νε ται α φού ο λο κλη ρω θούν 
ει δι κές με λέ τες που κά νουν διά φο ροι 
ε ρευ νητές α πό τις εν δια φε ρό με νες χώ-
ρες. Ό λα τα δια θέ σι μα στοι χεί α και α πο-
τε λέσμα τα των ερ γα σιών συ γκε ντρώ-
νο νται στο Διε θνές Συμ βού λιο για την 
Εκ με τάλλευ ση της Θά λασ σας (ICES) και 
συ μπλη ρω μα τι κά και σε άλ λους ορ γα νι-
σμούς, ό πως ο Ορ γα νι σμός Α λιεί ας του 
Βο ρειο δυ τι κού Ατλα ντι κού (NAFO).

Στο πλαί σιο του ICES διά φο ρες ει δι κευ-
μέ νες ο μά δες ερ γασί ας α ξιο λο γούν την 
κα τά στα ση και την ε ξέ λι ξη των βα σι κών 
ε μπο ρι κών ει δών του Βο ρειο δυ τι κού Α τλα-
ντι κού. Μί α ε πι τρο πή που συ γκε ντρώ νει 
ε πι στή μονες α πό 18 χώ ρες-μέ λη του ICES 
και η ο ποί α κα λεί ται Συμ βου λευ τι κή Δια-
χει ρι στι κή Ε πι τρο πή Α λιεί ας (ACFM) δια τυ-
πώ νει την ά πο ψη και τα συ μπε ρά σμα τα 
της για την κα τά στα ση των ει δών.

Η Ευ ρω πα ϊ κή Ε πι τρο πή υ πο βά λει α κο-
λού θως τα συ μπε ρά σμα τα της ACFM σε 
μί α δι κή της ε πι στη μο νι κή, τε χνι κή και 
οι κο νο μι κή ε πι τρο πή α λιεί ας (STEFC) η 
ο ποί α α πο τελεί ται α πό τριά ντα ε πι στή μο-
νες των κρα τών-με λών της Ε.Ε. Με βά ση 
τις α ναλύ σεις της ACFM και της STEFC η 
Ευ ρω πα ϊ κή Ε πι τρο πή ε πε ξερ γά ζε ται τις 
προ τά σεις για τα TACς και τις πο σο στώ σεις 
λαμ βά νο ντας υ πόψη και τα α πο τε λέ σμα τα 
των δια πραγ μα τεύ σε ων με τρί τες χώ ρες 
και τυ χόν καθο ρι σμό TACς α πό διε θνείς 
Ορ γα νι σμούς (ICCAT). Στη συ νέ χεια οι προ-
τά σεις της υ πο βάλ λο νται στο συμ βού λιο 

Υ πουρ γών το ο ποί ο έ χει και την α πο κλει-
στι κή αρ μο διό τητα για να α πο φα σί ζει.

Η κα τα νο μή των TACς με τη μορ φή 
πο σο στώ σεων με τα ξύ των κρα τών-με λών 
γί νε ται σύμ φω να με την αρ χή της στα θε ρό-
τητας, η ο ποί α εκ φρά ζε ται με την κα τα νο-
μή σε κά θε κρά τος-μέ λος ε νός στα θε ρού 
πο σο στού TACς για κά θε ι χθυα πό θε μα στο 
οποί ο έ χει πρό σβα ση το κά θε κρά τος-μέ-
λος. Το σύ νο λο των πο σο στών του TACς 
ε νός α πο θέ μα τος που κα τα νέ με ται με αυ-
τό τον τρό πο στα κρά τη-μέ λη που έ χουν 
πρό σβα ση σε αυ τό α πο τε λεί την κλί μα κα 
κα τα νο μής του εν λό γω ι χθυα πο θέ μα τος.

Το σύ στη μα των κλι μά κων κα τα νο-

μής ε φαρ μό στη κε για πρώ τη φο ρά 

το 1983.Για τον κα θο ρι σμό του το 

Συμ βού λιο συ νε κτί μη σε:

 Τις πα ραδο σια κές δρα στη ριό τη τες 
των Κρατών-Μελών

 Τις ει δικές α νά γκες των πε ριο χών 
που ε ξαρ τώ νται α πό την α λιεί α

 Την ά σκη ση συ να φών δρα στη ριο-
τή των με την α λιεί α και

 Τον πε ριορι σμό της α λιεί ας κοι νο τι-
κών σκα φών στα ύ δα τα τρί των χω ρών με-
τά τον κα θορι σμό των Α.Ο.Ζ. σε αυ τές.

Με τά την κα τα νο μή των πο σο στώ σε ων 
κά θε κρά τος-μέ λος δια θέ τει τις πο σο στώ σεις 
του σε ε θνι κό ε πί πε δο. Αυ τές μπο ρεί να τις 
α νταλ λά ξει με άλ λο Κράτος-Μέλος υ πό την 
προ ϋ πό θε ση να ε νη με ρώ σει την Ε πι τρο πή.

Οι πο σο στώ σεις των κρατών-μελών 

μπο ρούν και έ χο ντας σαν βά ση την αρ-

χή της ευε λι ξί ας με τά τον ε τή σιο κα θο ρι-

σμό τους να τροπο ποιού νται λό γω:

 Α νταλ λαγών με τα ξύ των Κρατών-
Μελών ο λι κά ή με ρι κά και α φού ε νη με-
ρω θεί σχε τι κά η Ε πι τρο πή.

 Α ντι σταθμί σε ων λό γω ε σφαλ μέ νης 
ε κτί μη σης.

 Α φαι ρέ σεων λό γω με τα φο ράς ε νός 
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71 Βλ. Tietenberg, T.: οπ.π., σελ. 431 και ε πό με νες.

πο σο στού μέ χρι 10% του α πο θέ μα τος 
στο ε πό με νο έ τος και

 Μειώ σε ων λό γω υ περ βά σε ων των 
ε πι τρε πό με νων εκ φορ τώ σε ων κα τά το 
προ η γού με νο έ τος α κό μη και αν ο φεί-
λο νται στη μη λή ψη των κα τάλ λη λων 
μέ τρων ε λέγ χου.

Για την α πο φυ γή κρί σε ων και τον 
ε ξορ θολο γι σμό της δια χεί ρι σης της α λιεί-
ας έ χει προ τα θεί η ει σα γω γή πο λυε τών 
μηχα νι σμών λή ψης α πο φά σε ων για τα 
TACs για ό λα τα ι χθυα πο θέ μα τα, κά τι 
ό μως που α παι τεί με λέ τες μα κρο πρό-
θε σμες και υ πέρ βαση των ση με ρι νών 
πο λι τι κών λή ψης α πο φά σε ων. Ι διαί τε ρη 
ση μα σί α α πο δί δεται στην ε κτί μη ση και 
στον κα θο ρι σμό α νώ τα της ε πι τρε πό με-
νης α λιευ τι κής προ σπά θειας (Total Al-
lowable Fishing Effort-TAEs) η ο ποί α θα 
α να φέ ρε ται στον έ λεγ χο των εισ ρο ών.

Οι δυ σχέ ρειες ε φαρ μο γής των TACs 

στην Ε.Ε. ο φείλο νται:

 Στον κα θορι σμό των TACs σε με ρι-
κές πε ρι πτώ σεις σε ε πί πεδα υ ψη λό τε ρα 
α πό ε κεί να που υ πο δει κνύ ουν οι ε πι στη-
μο νι κές με λέ τες.

 Στην υ περα λί ευ ση.
 Στις α πορρί ψεις μι κρών και χα μη-

λής α ξί ας α λιευ μά των α πό α λιείς που ε πι-
διώ κουν τη με γι στο ποί η ση των κερ δών 
τους α πό τη χρή ση των πο σο στώ σε ων 
που τους α ναλο γούν.

 Στις πα ράνο μες ή λα θραί ες εκ φορ-
τώ σεις α λιευ μά των και

 Στην πλε ο νά ζου σα δυ να μι κό τη τα 
του στό λου.

Α το μι κές με τα βι βά σεις πο σόστω σης71

Έ να α πό τα βα σι κό τε ρα μέ τρα που α φο-
ρούν στην α λιευ τι κή δρα στη ριό τη τα είναι 

η ε φαρ μο γή των α το μι κών με τα βι βά σι μων 
πο σο στώ σε ων (Α.Μ.Π.) (Individual Trans-
ferable Quotaς-ITQ), που α φο ρά σε έ να 
σύ στη μα κα τανο μής ι διο κτη σια κών δι καιω-
μά των α λιεί ας βα σι σμέ νο στην α γο ρά.

Οι Α.Μ.Π. συ νι στούν δι καί ω μα πρό-
σβα σης στους α λιευ τι κούς πό ρους μέ σω 
του ο ποί ου κα τα νέ με ται συ γκε κρι μέ νο 
πο σο στό ή πο σό τη τα ι χθυα ποθέ μα τος 
στον κά το χο του. Η πο σό στω ση έ χει 
μί α συ γκε κρι μέ νη α ξί α και με βά ση την 
α ξί α αυ τή ο κά το χος της Α ΜΠ μπο ρεί να 
σχε διά σει την εκ με τάλ λευση του ι χθυα-
πο θε μα τός του. Ο α λιέ ας με τον τρό πο 
αυ τό δια θέ τει κί νη τρο για την ε πι λο γή 
α πο τε λε σμα τι κό τε ρων συν δυα σμών των 
εισ ρο ών στην α λιεί α και τον προ γραμ μα-
τι σμό της α λιευ τι κής δρα στη ριό τη τας με 
τρό πο που να ε πιτυγ χά νε ται η μέ γι στη 
δυ να τή α πό δο ση.

Σύμ φω να με το σύ στη μα των Α .Μ.Π. 
τα ι διο κτη σια κά δι καιώ μα τα α λιεί ας δί νο-
νται στους α λιείς. Μί α α το μι κή πο σό στω-
ση μπο ρεί να συ νι στά έ να πο σο στό ή μία 
συ γκε κρι μέ νη πο σό τη τα των συ νο λι κά 
ε πι τρε πό με νων α λιευ μά των κι αυ τό μπο-
ρεί να πω λη θεί, μι σθω θεί, α γο ρα στεί ή 
με τα βι βα στεί με άλ λο τρό πο. Οι όροι που 
συν δέ ο νται με την πο σό στω ση, κα θώς 
και η ί δια η πο σό στω ση, μπο ρούν να 
α να κλη θούν, ε φό σον δεν υ πάρ χει συμ-
μόρ φω ση με τους κα νο νι σμούς α λιεί ας.

Σχε τι κά με τη δυ να μι κό τη τα των α λιευ-
τι κών σκα φών το κυ ριό τε ρο χα ρα κτηρι-
στι κό των Α.Μ.Π. εί ναι ό τι πε ριο ρί ζε ται το 
κί νη τρο της ε ντα τι κο ποί η σης της α λιευ τι-
κής προ σπά θειας ε πει δή δια σφα λί ζε ται η 
α λιεί α συ γκε κρι μέ νης πο σό τη τας.

Τα βα σι κά χα ρα κτη ρι στι κά για να κα τα-

στούν α πο τε λε σμα τι κές οι Α.Μ.Π. εί ναι:
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72 Βλ. Μού σης, Ν.: οπ.π. σελ. 533-535.
73 Βλ. www.europa.eu.int/pol/fish/index_el.htm downloaded 15/03/2006.
74 Βλ. Tietenberg, T.: οπ.π., σελ. 431-437.

 Δί νουν στον κά το χο τους το δι καί ω-
μα να α λιεύ σει μί α συ γκε κρι μέ νη πο σό τη τα 
α λιευμά των συ γκε κρι μέ νου εί δους.

 Η συ νο λική πο σό τη τα α λιευ μά των 
που ε πι τρέ πε ται να α λιευ θεί βά σει των χο-
ρη γού μενων Α.Μ.Π. πρέ πει να ι σού ται με 
την οι κο νο μι κά α πο τε λε σμα τι κή πο σό τη-
τα α λιευ μά των της θα λάσ σιας πε ριο χής 
στην ο ποί α α σκεί ται α λιεί α και

 Οι πο σο στώ σεις πρέ πει να εί ναι 
ε λεύ θε ρα με τα βι βά σι μες με τα ξύ των δι-
καιού χων α λιέ ων72, 73.

Κα θέ να α πό τα τρί α αυ τά χα ρα κτη-
ρι στι κά παί ζει ση μα ντι κό ρό λο στην 
ε πί τευ ξη οι κο νο μι κά α πο τε λε σμα τι κής 
κα τα νομής του φυ σι κού πό ρου. Δεν 
πρέ πει να ξε χνά με ό τι για να πε τύ χου-
με και να δια τη ρή σου με μί α οι κο νο-
μι κά α πο τε λε σμα τι κή κα τα νο μή του 
πό ρου πρέ πει να τε θούν πε ριο ρι σμοί 
στην ί δια την α λιευό με νη πο σό τη τα. Για 
πα ρά δειγ μα, μία πο σό στω ση που ε πι-
βάλ λε ται στον α ριθ μό των α λιευ τι κών 
σκα φών θα πε ριορί σει τον α ριθ μό τους, 
αλ λά δε θα πε ριο ρί σει τις πο σό τη τες 
που α λιεύ ο νται κά θε χρό νο.

Ε πί σης, η δυ να τό τη τα με τα βί βα σης 
των α τομι κών πο σο στώ σε ων εν θαρ ρύ νει 
και την τε χνο λο γι κή πρό ο δο. Οι α λιείς 
ε κείνοι που υ ιο θε τούν νέ ες τε χνο λο γί ες 
που μειώ νουν το κό στος μπο ρούν να 
αυξή σουν τα κέρ δη που τους ε πι τρέ πει 
να πραγ μα το ποι ή σουν η πο σό στω ση 
τους και να ε πι διώ ξουν να α γο ρά σουν 
πρό σθε τες πο σο στώ σεις α πό άλ λους 
α λιείς που δεν έ χουν υ ιο θε τή σει νέ ες τε-
χνο λο γί ες. Με αυ τό τον τρό πο το φο ρο λο-
γικό σύ στη μα και οι Α.Μ.Π. εν θαρ ρύ νουν 
την α νά πτυ ξη νέ ων τε χνο λο γιών74.

Ό ταν ι σχύ ει έ να σύ στη μα πο σο στώ-
σε ων, η κα τα νο μή της προ σό δου ε ξαρ-
τά ται σε ση μα ντι κό βαθ μό α πό τον 
τρό πο με τον οποί ο κα τα νε μή θη καν οι 
πο σο στώ σεις αρ χι κά.

Η πρώ τη δυ να τό τη τα εί ναι η εκ χώ ρη ση 
των πο σο στώ σε ων με πλειο δο τι κό δια-
γω νι σμό. Στην πε ρί πτω ση αυ τή ό μως το 
κράτος θα ι διο ποιού ταν ό λη τη πρό σο δο 
με συ νέ πεια το α πο τέ λε σμα να εί ναι το 
ί διο με την ε πι βο λή των φό ρων. Μί α ε ναλ-
λα κτι κή προ σέγ γι ση θα ή ταν η χο ρήγη ση 
πο σο στώ σε ων στους α λιείς στη βά ση των 
α λιευό με νων πο σο τή των που ε πετύγ χα ναν 
στο πα ρελ θόν. Στη συ νέ χεια οι α λιείς θα 
μπο ρού σαν με τα ξύ τους να δια πραγ μα-
τευ θούν και μέ σω α γο ρα πω λη σιών των 
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75 Βλ. Φυ τιά νου, Κ.: Η ρύπαν ση των θα λασ σών (1996), σελ. 35-43137-175, 277-291.
76 Βλ. COM (2002) 186 τε λι κό, 28-5-2002, Α να κοί νω ση της Ε πι τρο πής για τον κα θο ρι σμό κοι νο τι κού σχε δί ου 

δρά σης για την εν σω μά τω ση α παι τή σε ων πε ρι βαλ λο ντι κής προ στα σί ας στην Κοι νή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή.
77 Βλ. Δε κλε ρή, Μ.: Ο δω δε κά δελ τος του πε ρι βάλ λο ντος, Ε γκόλ πιο Βιω σί μου Α να πτύ ξε ως (1996), σελ. 383-385 

στις ο ποί ες πε ρι γρά φο νται οι κα νό νες βιω σί μου συ μπε ρι φο ράς του πο λί του ή τοι:
Δη μό σια οι κο λο γι κή τά ξη - βιω σι μό της - φέ ρου σα ι κα νό της - α πο κα τά στα ση οι κο συ στή μα των - βιο ποι κι λό τη τα 

- κοι νή φυ σι κή κλη ρο νο μιά - ευπα θή οι κο συ στή μα τα - χω ρο νο μί α - πο λι τι στι κό πε ρι βάλ λον - α στι κό περι βάλ λον 
- φυ σι κό κάλ λος - οι κο λο γι κή συ νεί δη ση.

78 Βλ. Κώ δι κα Συ μπε ρι φο ράς για μί α Υ πεύ θυ νη Α λιεί α.
79 Βλ. COM (1999) 363 (Δια τή ρη ση της φύ σε ως και δια χεί ρι ση της α λιεί ας), COM (2001) 143 (στοι χεί α για μί α 

στρα τη γι κή εν σω μά τω σης), COM (2001)0 162 (BAP).

Α.Μ.Π. τους και να ε πέλ θει ισορ ρο πί α στην 
α γο ρά. Στην πε ρί πτω ση αυ τή ο λό κλη ρη η 
οι κο νο μι κή πρό σο δος θα πα ρέ με νε στη 
ση με ρι νή γε νε ά των α λιέ ων. Άλ λοι α λιείς 
που θα ε πι θυ μού σαν να έ χουν πρό σβα ση 
στη συ γκε κρι μέ νη α γο ρά θα εί ναι υ πο χρε-
ω μέ νοι να α γορά σουν πο σο στώ σεις α πό 
τους ε νερ γούς ψα ρά δες. Ο α ντα γω νι σμός 
με τα ξύ των δυ νη τι κών α γο ρα στών των 
Α.Μ.Π. θα ο δη γή σει την τι μή τους στο ε πί-
πε δο ε κεί νο που α ντα να κλά την α γο ραί α 
α ξί α της μελ λο ντι κής προ σό δου κα τάλ λη λα 
προ εξο φλη μέ νης. Αυ τό συμ βαί νει ε πει δή η 
μέ γι στη τι μή της α γο ράς που θα μπο ρού σε 
να προ σφέ ρει ο ποιοσ δή πο τε δυ νη τι κός 
α γο ρα στής δεν εί ναι άλ λη α πό την α ξί α που 
θα μπο ρού σε να καρ πω θεί χά ρη στην κα το-
χή της ά δειας α λιεί ας. Η αξί α αυ τή ι σού ται 
προς την πα ρού σα α ξί α των μελ λο ντι κών 
προ σό δων. Ο α νταγω νι σμός θα α να γκά σει 
τον α γο ρα στή να προ σφέ ρει τι μή α γο ράς 
που να πλη σιάζει την α ξί α αυ τή, αλ λιώς θα 
κιν δυ νεύ σει να χά σει την πο σό στω ση.

Έ τσι το σύ στη μα αυ τό των πο σο στώ σε-
ων επι τρέ πει στους α λιείς να κρα τή σουν 
την πρό σο δο, αλ λά ε πω φε λού νται μό νο 
οι ση με ρι νοί α λιείς. Για τις μελ λο ντι κές γε-
νε ές α λιέ ων η δια φο ρά με τα ξύ αυτού του 
συ στή μα τος πο σο στώ σε ων και της ε πι βο-
λής φο ρο λο γί ας εί ναι ε λά χιστη κα θώς και 
στις δύ ο πε ρι πτώ σεις εί ναι υ πο χρε ω μέ νοι 
να πλη ρώ σουν κά ποιο τί μη μα για να α πο-
κτή σουν πρό σβα ση στην πε ριο χή α λιεί ας, 

εί τε μέ σω του φο ρο λο γι κού συ στή μα τος 
εί τε με την α γο ρά Α.Μ.Π.

Α ΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕ ΡΙ ΒΑΛ ΛΟΝ75

Κοι νή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή και πε ρι βαλ-
λο ντι κή προ στα σί α76, 77

Η εν σω μά τω ση των α παι τή σε ων 

πε ρι βαλ λοντι κής προ στα σί ας στις κοι-

νο τι κές πο λι τι κές α πο τε λεί υ πο χρέ ω ση 

βά σει του άρ θρου 6 της Συν θ. Ε.Κ. Η 

εν σω μά τω ση του πε ρι βάλ λο ντος στην 

Κοι νή Α λιευ τική Πο λι τι κή στη ρί ζε ται 

στις α κό λου θες αρ χές78, 79:

 Η Κοι νή Αλιευ τι κή Πο λι τι κή συμ-
βάλλει στην ε πί τευ ξη των πε ρι βαλ λο ντι-
κών στό χων που κα θο ρί ζο νται στο άρ θρο 
174 Συνθ. Ε.Κ., υ πό την ε πι φύ λα ξη των οι-
κο νο μι κών και κοι νω νι κών της στό χων.

 Η Κοι νή Αλιευ τι κή Πο λι τι κή στη-
ρί ζε ται στις αρ χές της πρό λη ψης, πα ρε-
μπό δι σης, α ποκα τά στα σης στην πη γή 
κα θώς και στην αρ χή που προ βλέ πει ό τι 
«ο ρυ παί νων πλη ρώ νει».

 Η Κοι νή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή α πο σκο-
πεί στην προ ο δευτι κή ε φαρ μο γή μί ας 
προ σέγ γι σης που να στη ρί ζε ται στο οι-
κο σύ στη μα, στο βαθμό που ε πι τρέ πε ται 
α πό τις ε πι στη μο νι κές γνώ σεις.

 Η κοι νό τη τα δια τη ρεί το ί διο ε πί-
πε δο δέ σμευ σης προς τις αρ χές αυ τές 
τό σο σε ε πί πε δο α πο φά σε ων σχε τι κά με 
τη δια χεί ρι ση της α λιεί ας της ό σο και σε 
διε θνές ε πί πε δο.
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80 Βλ. COM (2001), 164, τομ. IV.
81 Βλ. Ο δη γί α α ριθ. 79/409/Ε.Ο.Κ. για τη δια τή ρη ση των ά γριων πτη νών και Ο δη γί α α ριθ. 92/43/Ε .Ο.Κ. για τη 

δια τή ρη ση των φυ σι κών οι κο τό πων και της ά γριας πα νί δας και χλω ρί δας.
82 Βλ. Πρά σι νη Βί βλος, Έκ θε ση για την ε φαρ μογή του κοι νο τι κού συ στή μα τος για την α λιεί α και την υ δα το καλ-

λιέρ γεια κατά την πε ρί ο δο 1993-2000,σελ. 12-13.

Η δια χει ρι στι κή δρά ση στο πλαί σιο 

της Κοι νής Α λιευ τι κής Πο λι τι κής που 

έ χει ως στό χο την εν σω μά τω ση α παι-

τή σε ων πε ρι βαλ λο ντι κής προ στα σί ας 

θα πρέ πει να δώ σει το με γα λύ τε ρο 

βαθ μό προτε ραιό τη τας στην:

 Μεί ω ση σε βιώ σι μα ε πί πε δα της 
α λιευ τι κής πί ε σης στα α λιευ τι κά πε δί α 
στο πλαί σιο πο λυε τών σχε δί ων δια χεί ρι-
σης, ό που εί ναι δυ να τόν και με βά ση τις 
ε πι στη μονι κές συμ βου λές.

 Βελ τί ω ση των α λιευ τι κών με θό δων 
με σκο πό τη μεί ω ση των α πορ ρί ψε ων, 
των πα ρε μπι πτό ντων α λιευ μά των και της 
ε πί πτω σης επί των οι κο τό πων.

 Κα τάρ γηση δη μο σί ων ε νι σχύ σε ων 
για τον εκ συγ χρο νι σμό ή την α να νέ ω ση 
του α λιευ τικού στό λου, ε κτός α πό ε νι-
σχύ σεις για τη βελ τί ω ση της α σφά λειας 
ή της ποιότη τας των προ ϊ ό ντων που δεν 
πα ρου σιά ζουν πι θα νό τη τες αύ ξη σης της 
α λιευτι κής ι κα νό τη τας.

Ε πι πρό σθε τα, η Κοι νή Α λιευ τι κή Πο-

λι τι κή θα πρέ πει να λαμ βά νει υ πό ψη 

της τα α κό λου θα θέ μα τα:

 Τα μέ τρα που κα θο ρί ζο νται στο σχέ-
διο δρά σης για τη βιο ποι κι λό τη τα στην 
Α λιεί α80. Ει δι κή προ σο χή θα πρέ πει να δί-
νε ται στην κα τάρ τι ση μα κρο πρό θε σμων 
σχε δί ων δια χεί ρι σης για τα ση μα ντι κό τε ρα 
και πλέ ον ευ πα θή ιχθυα πο θέ μα τα, την 
ταυ το ποί η ση βα σι κών οι κο τό πων και βιο τό-
πων, τον κα θορι σμό χρο νι κών και χω ρι κών 
πε ριο ρι σμών της α λιεί ας, συ μπε ρι λαμ βα νο-
μέ νων των «ζω νών α πα γό ρευ σης» και την 
α νά πτυ ξη των κα τευ θυ ντή ριων γραμ μών 
για μί α Ορ θό τε ρη Α λιευ τι κή Πο λι τι κή.

 Τα μέ τρα για την εν θάρ ρυν ση α λιευ-
τι κών πρα κτι κών που συμ βάλ λουν στην 
πε ρι βαλ λοντι κή εν σω μά τω ση, ό πως ο ρί-
ζε ται στα άρ θρα 13 έ ως 15 και 17 του 
καν. Ε.Κ. α ριθ. 2792/1999 για κα θο ρι σμό 
των λε πτο με ρών κα νό νων και ρυθ μί σε ων 
σχε τι κά με την κοι νο τική διαρ θρω τι κή 
βο ή θεια στον το μέ α της α λιεί ας.

 Τη βελ τί ωση της ε πι στη μο νι κής 
α ξιο λό γη σης για την κα τά στα ση των 
ι χθυα πο θε μά των τό σο σε κοι νο τι κά ό σο 
και σε μη κοι νο τι κά ύ δα τα.

 Την εν σω μά τω ση θε μά των πε ρι-
βαλ λο ντι κής πο λι τι κής στον το μέ α της 
υ δα το καλ λιέρ γειας.

 Τη θέ σπιση κοι νο τι κής στρα τη γι κής 
για την υ περ πό ντια α λιεί α με στό χο τη 
συμ βο λή στην ε πί τευ ξη βιώ σι μης α λιεί ας 
ε κτός των κοι νο τι κών υ δά των μέ σω συ νο-
λικών και δι με ρών ε ται ρι κών σχέ σε ων σε 
ε θνι κό ή και σε πε ρι φε ρεια κό ε πί πε δο.

Α κό μη συ μπλη ρω μα τι κά με τα πα ρα πά-
νω, τα κρά τη-μέ λη θα πρέ πει να εκ πλη ρώ-
νουν τις υ πο χρε ώ σεις τους σε ό,τι α φο ρά στις 
ο δη γί ες προ στα σί ας της φύ σης81, ι διαί τε ρα 
ε κεί νες που α φο ρούν στον κα θο ρι σμό και τη 
δια χεί ρι ση θα λάσ σιων πε ριο χών που α πο τε-
λούν μέ ρος του πλαι σί ου «Φύ ση 2000».

Η δια δι κα σί α εν σω μά τω σης α παι τή-

σε ων πε ρι βαλ λο ντι κής προ στα σί ας στην 

Κοι νή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή θα πρέ πει να 

πα ρα κο λου θεί ται μέ σω ε νός συ στή μα-

τος που θα στη ρί ζε ται σε δεί κτες. Για την 

ε φαρ μο γή ε νός τέ τοιου συ στή μα τος:

 Σε πρώ τη φά ση η Ε πι τρο πή θα δια-
βου λεύ ε ται με την Ε πι στη μο νι κή, Τε χνι κή 
και Οι κο νομι κή Ε πι τρο πή Α λιεί ας82 για τη 
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83 Βλ. Πρά σι νη Βί βλος, Έκ θε ση για την ε φαρ μο γή του κοι νο τι κού συ στή μα τος για την α λιεί α και την υ δα το καλ-
λιέρ γεια κα τά την πε ρί ο δο 1993-2000,σελ. 12.

84 Bλ. COM /2001/0135 τε λι κό, σελ. 7-9.

δυ να τό τη τα κα θο ρι σμού σε πει ρα μα τι κή 
βά ση, αρ χι κών δει κτών των πε ρι βαλ λο ντι-
κών ε πι δό σε ων δια χεί ρι σης της αλιεί ας, 
λαμ βά νο ντας υ πό ψη την πρό ο δο που 
ση μειώ θη κε α πό τις αρ μό διες ορ γανώ-
σεις. Με βά ση τις συμ βου λές της εν λό γω 
Ε πι τρο πής, η Ε πι τρο πή κα τάρ τη σε έ να 
πει ρα μα τι κό σύ στη μα πα ρα κο λού θη σης 
που στη ρί ζε ται σε τέ τοιους δείκτες που 
τέ θη κε σε ε φαρ μο γή το 2003.

 Με βά ση το προ α να φε ρό με νο σύ-
στη μα πα ρα κο λού θη σης, η Ε πι τρο πή 
μέ χρι την 31-12-2005 εί χε την υ πο χρέ ω-
ση να υ πο βά λλει στο Συμ βού λιο και στο 
Ευ ρω πα ϊ κό Κοι νο βού λιο έκ θε ση για τις 
πε ρι βαλ λο ντι κές ε πι δό σεις της Κοι νής 
Α λιευ τι κής Πο λι τι κής.

 Τα κρά τη-μέ λη κα λού νται να εν-
θαρ ρύ νουν τη με λέ τη από δο σης του 
προ α να φε ρό με νου συ στή μα τος πα ρα-
κο λού θη σης, σε ό,τι α φο ρά στην πα ρο-
χή κα τάλ λη λων πλη ρο φο ριών για την 
Κοι νή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή, με στό χο 
την ε ξέ λι ξη του προς έ να πλη ρέ στε-
ρο σύ στη μα πα ρα κο λού θη σης που θα 
περι λαμ βά νει δο κι μές και δεί κτες των 
κι νη τή ριων δυ νά με ων, της α λιευ τι κής 
πί ε σης, της κα τά στα σης, των ε πι πτώ σε-
ων και της α ντα πό κρι σης.

Ο ποιεσ δή πο τε α πο φά σεις λαμ βά νο-
νται στο πλαί σιο της πε ρι βαλ λο ντι κής 
εν σω μά τω σης, θα πρέ πει να πε ρι λαμ βά-
νουν την ευ ρύ τε ρη δυ να τή δια βού λευ ση 
με τους εν δια φε ρό με νους ι διαί τε ρα στο 
πλαί σιο της Συμ βου λευ τι κής Ε πι τρο πής 
Α λιεί ας και Υ δα το καλ λιέρ γειας (Σ.Ε.Α.Υ.) 
και κα τά πε ρί πτω ση των Πε ρι φε ρεια κών 
Γνω μο δο τι κών Συμ βου λί ων83, 84.

ΚΡΙ ΤΙ ΚΗ Α ΠΟ ΤΙ ΜΗ ΣΗ - ΣΥ ΜΠΕ ΡΑ-
ΣΜΑ ΤΙ ΚΕΣ ΠΑ ΡΑ ΤΗ ΡΗ ΣΕΙΣ

Στην πα ρού σα συ νο πτι κή ερ γα σί α κα-
τα βλήθη κε προ σπά θεια να ε ξε τα στεί-πα-
ρου σια στεί ό σο το δυ να τόν πλη ρέ στε ρα 
η α λιευ τι κή πο λι τι κή που α σκή θη κε - α να-
πτύ χθη κε α πό την Ευ ρω πα ϊ κή Κοι νότη τα 
α πό το 1983 έ ως σή με ρα. Η α νά πτυ ξη 
του συ γκε κρι μέ νου θέ μα τος πραγ μα το-
ποι ή θη κε σε τέσ σε ρις αλ λη λέν δε τες θε μα-
τι κές ε νό τη τες οι ο ποί ες κα λύ πτουν τους 
βα σι κούς το μείς α νά πτυ ξης της ευ ρω πα-
ϊ κής πο λι τι κής α λιεί ας, ή τοι το νο μι κό 
και οι κο νο μι κό πλαί σιο που τη διέ πει, τη 
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85 Βλ. Α ξιο λό γη ση των α λιευ τι κών συμ φω νιών που συ νά φθη καν α πό την Ευ ρω πα ϊ κή Κοι νό τη τα, Συ γκε ντρω τι κή 
Έκ θε ση, INFREMER, (Αύ γου στος 1999) Ευ ρω πα ϊ κή Σύμ βα ση Α ριθ. 97 / S 240- 152919 της 10-12-1997.

δια τή ρη ση και δια χείρι ση των πό ρων, την 
πο λι τι κή σύ να ψης α λιευ τι κών συμ φω νιών, 
την πο λι τι κή πο σο στώ σε ων α λί ευ σης και 
τη σχέ ση α λιεί ας και πε ρι βάλ λο ντος. Πιο 
συ γκε κρι μέ να σε σχέ ση με το α να γρα φό-
με νο θέ μα πα ρα τη ρού με τα ε ξής:

Κοι νο τι κών α λιευ τι κών συμ φω-

νιών85

Το 1997, το συμ βού λιο της Ε.Ε. άρ χι σε 
συ ζη τήσεις σχε τι κά με τις κοι νο τι κές α λιευ-
τι κές συμ φω νί ες και κά λε σε την Ε πι τρο πή 
να πραγ μα το ποι ή σει την α νά λυ ση του 
κό στους και του ο φέ λους των α λιευτι κών 
συμ φω νιών με την Κοι νό τη τα, κα θώς 
αυ τές α πο τε λούν α να πό σπα στο τμήμα 
της Κ.Α.Π. Η με λέ τη α να τέ θη κε για την 
α ξιο λό γη ση των α λιευ τι κών συμ φω νιών 
που εί χαν συ να φθεί με τα ξύ 1993 και 1997 
και συ νίστατο στην α ξιο λό γη ση καθεμιάς 

α πό τις συμ φω νί ες, με σκο πό τη σύ γκρι ση 
με τα ξύ τους και στη συ νο λι κή αξιο λό γη ση 
του συ νό λου αυ τών των συμ φω νιών.

Τα ε ρω τή μα τα προ κει μέ νου να 

α ξιολο γη θούν αυ τές οι συμ φω νί ες 

ή ταν τα ε ξής τρί α:

 ποιο το ε πί πε δο ε φαρ μο γής των 
συμ φω νιών;

 Ποιες εί ναι οι ε πι πτώ σεις και πως 
μπο ρούν να α ξιο λο γη θούν; Και

 Τα πλε ο νε κτή μα τα που προ κύ πτουν 
α πό τις συμ φω νί ες εί ναι α νώ τερα α πό τις 
πραγ μα το ποιού με νες δα πά νες;

Τα συ μπε ρά σμα τα αυ τής της με λέ-

της συ νοπτι κά εί ναι τα πα ρα κά τω:

Η δρα στη ριό τη τα των στό λων

Οι κοι νο τι κές α λιευ τι κές συμ φω νί ες ε πέ-
τρε ψαν τη δια τή ρη ση δρα στη ριο τήτων 
που έ χουν σχέ ση με την α λιεί α, οι ο ποί ες 
προ η γού νται της θέ σης σε ε φαρμο γή 
των Α.Ο.Ζ., συ μπε ρι λαμ βα νο μέ νων ό λων 
των προ η γού με νων της Κ.Α.Π. δι με ρών 
συμ φω νιών στα ύ δα τα του νό του και 
των δι καιω μά των και πο σο στώ σε ων πρό-
σβα σης στα ύ δα τα του βορ ρά. Ε πι πλέον, 
πα ρέ χουν πρό σθε τα έ σο δα για σκά φη τα 
ο ποί α δρα στη ριο ποιού νται στα κοι νο τι κά 
ύ δα τα, ε νώ συμ βάλ λουν ση μα ντι κά σε 
χερ σαί ες δρα στη ριό τη τες σε πε ρι φέ ρειες 
που ε ξαρ τώ νται α πό την αλιεί α.

Η χρή ση των κοι νο τι κών α λιευ τι κών 

συμ φω νιών

Ο βαθ μός χρή σης των α λιευ τι κών δυ-
να το τήτων που προ σφέ ρο νται α πό τις 
α λιευ τι κές συμ φω νί ες πα ρου σιά ζει με γά-
λες δια φο ρές. Οι στό λοι α ντι δρούν δια φο-
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ρε τι κά στις δια κυ μάν σεις των φυ σι κών και 
οι κο νο μι κών α πο δό σε ων που έ χουν σχέ ση 
με ο ρι σμέ να εί δη με γά λου ε μπο ρι κού 
εν δια φέ ρο ντος (π.χ. γα ρί δες). Με τα βο λές 
στις προ τι μή σεις μπο ρούν να εμ φα νι στούν 
α πό τη μί α ε πο χή στην άλ λη, γε γο νός που 
ε ξη γεί τις με γά λες δια φο ρές του βαθ μού 
χρή σης και να υ πο γραμ μί σει μί α ο ρι σμέ νη 
δυ σκαμ ψί α των πρω το κόλ λων.

Οι ε πι πτώ σεις των κοι νο τι κών α λιευ τι-

κών συμ φω νιών στο πλαί σιο της Ε.Κ.

Οι κοι νο τι κές α λιευ τι κές συμ φω νί ες 
ε πέτρε ψαν τη δια τή ρη ση υ πη ρε σιών και 
θέ σε ων α πα σχό λη σης στις πε ρι φέ ρειες 
που ε ξαρ τώ νται α πό την α λιεί α. Οι κυ ριό-
τε ρες πε ρι φέ ρειες που ω φε λού νται α πό 
τις ε πι πτώ σεις των α λιευ τι κών συμ φω-
νιών εί ναι ε κεί νες που οι οι κο νομί ες τους 
χα ρα κτη ρί ζο νται α πό με γά λη ε ξάρ τη ση 
α πό τον α λιευ τι κό το μέ α.

Το κό στος των κοι νο τι κών α λιευ τικών 

συμ φω νιών

Δεν κα τέ στη δυ να τό να κα θο ρι στούν 
συ στημα τι κά οι α να λο γί ες που με τρή θη-
καν ό σον α φο ρά στην ι διω τι κή συ νει-
σφο ρά των ε πι χει ρη μα τιών στο πλαί σιο 
των α λιευ τι κών συμ φω νιών, κα θώς και οι 
δια φο ρές που δια πι στώ θη καν ό πως και 
οι σχέ σεις με τα ξύ του ι διω τι κού κό στους 
των α δειών και των α πο τε λε σμά των εκ με-
τάλ λευ σης των στό λων.

Οι ε πι πτώ σεις ε πί του ι σο ζυ γί ου εφο-

δια σμού της Κοι νό τη τας

Δεν κα τέ στη δυ να τή μί α α κρι βής α ξιο-
λό γηση στο ε πί πε δο αυ τό, κά τι το ο ποί ο 
κα θί στα ται δυ σχε ρές α πό την ποιό τη τα των 
πλη ρο φο ριών που δια τί θε νται σχε τι κά με τις 
λια νι κές τι μές, ε νώ αυ τό είναι συ νέ πεια της 
α ξιο λό γη σης των το με α κών δε δο μέ νων.

Οι ε πι πτώ σεις ε πί των τρί των χω ρών

Η χρη μα το δο τι κή συμ βο λή των κοι νο τι-
κών α λιευ τι κών συμ φω νιών εί ναι ι διαί τε ρα 
ση μα ντι κή για ο ρι σμέ νες τρί τες χώ ρες ε άν 
συ γκρι θεί με τα συ νο λι κά δη μο σιο νο μι κά 
έ σο δα τους. Στην πλειονό τη τα των χω ρών 
αυ τών τα κε φά λαια αυ τά τρο φο δο τούν 
τον προ ϋ πο λο γι σμό του κρά τους και συμ-
βά λουν στη μεί ω ση του δη μό σιου χρέ ους. 
Οι ε πι πτώ σεις από ά πο ψη προ στι θέ με νης 
α ξί ας και θέ σε ων ερ γα σί ας εί ναι δια φο ρε τι-
κές α νάλο γα με τη φύ ση των συμ φω νιών, 
τους στό λους τους ο ποί ους α φο ρά η συμ-
φω νί α, τη διάρ θρω ση του κλά δου και την 
κα τά στα ση α νά πτυ ξης των διαρ θρώ σε ων 
της τρί της χώ ρας. Ση μα ντι κό ρό λο παί ζει 
και ο α ντα γω νι σμός με τα ξύ των στό λων 
στις χώ ρες που ή δη δια θέ τουν έ ναν το μέ α 
πα ρα γω γής, ι δί ως για τους πό ρους που 
πα ρου σιά ζουν υ ψη λή ε μπο ρι κή α ξί α και 
προ ο ρί ζο νται για τη διε θνή α γορά.

Οι ό ροι και οι λε πτο μέ ρειες των α λιευ-

τι κών συμ φω νιών

Για τις συμ φω νί ες του νό του, το γε-
γο νός ότι οι ε πι τρε πό με νοι τύ ποι α λιεί-
ας κα θο ρί ζο νται ό λο και α κρι βέ στε ρα, 
καθώς και η πο λυε τής φύ ση της δια πραγ-
μά τευ σης των πρω το κόλ λων και των 
δι καιω μά των πρό σβα σης κα θι στά τις 
κοι νο τι κές α λιευ τι κές συμ φω νί ες α κα-
τάλ ληλες για προ σαρ μο γή στην ευε λι ξί α 
που χρειά ζο νται οι ε πι χει ρη μα τί ες που 
δια κρί νο νται α πό μεί ω ση της α πό δο σης. 
Οι δια κυ μάν σεις στην κα τα νο μή και στις 
πο σό τη τες ο ρι σμέ νων α γα θών (πε λα γι κά 
εί δη κυ ρί ως) α παι τού σαν πε ρισσό τε ρη 
δια πραγ μά τευ ση και την πα ρα κο λού θη-
ση των προ κυ πτου σών δρα στη ριο τή των 
σε κλί μα κα με γα λύ τε ρη α πό ό,τι ε κεί νη 
της Α.Ο.Ζ. μί ας χώ ρας. Οι δα πά νες ε λέγ-
χου δεν μπο ρούν να θε ω ρού νται ως 
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πε ρι θω ρια κές στις α λιευ τι κές συμφω νί ες 
και η πραγ μα τι κό τη τα που ε πι κρα τεί σε 
ό,τι α φο ρά στα τε χνι κά μέ σα των τρί των 
χω ρών μπο ρεί να πε ριο ρί σει σο βα ρά την 
α πο τε λε σμα τι κό τη τα ορι σμέ νων μέ τρων 
που α να φέ ρο νται στα πρω τό κολ λα.

Ε πι πρό σθε τα, πολ λές βελ τιώ σεις πρέ-
πει να γί νουν σχε τι κά με την α νταλ λαγή 
πλη ρο φο ριών με τα ξύ των α λιευ τι κών σκα-
φών που α σκούν δρα στη ριό τη τες και των 
τρί των χω ρών. Το υ ψη λό κό στος ό μως 
ε λέγ χου ο δη γεί στο να μην μπο ρούν να 
διορ θω θούν οι πιο πά νω α τέ λειες.

Οι συ νέ πειες της μη σύ να ψης των 

κοινο τι κών α λιευ τι κών συμ φω νιών

Οι συ νέ πειες της μη υ πο γρα φής συμ-
φω νιών γί νο νται με τα ξύ πε ριο χών του 
βορ ρά και του νό του. Για τους στό λους 
που αλιεύ ουν στο πλαί σιο συμ φω νιών του 
βορ ρά, η μέ τρη ση των ε πι πτώ σε ων α πό 
ά ποψη οι κο νο μι κής α πό δο σης των στό λων 
που θα έ χα ναν τη δυ να τό τη τα α λί ευ σης 
συ μπλη ρω μα τι κών πο σο τή των εί ναι δύ σκο-
λη. Για τις πε ρι φε ρεια κές ε πι πτώσεις ι διαί-
τε ρα για το μέλ λον των πε ρι φε ρειών που 
ε ξαρ τώ νται α πό τις κοινο τι κές α λιευ τι κές 
συμ φω νί ες δεν κα τέ στη δυ να τόν να γί νουν 
προ βλέ ψεις που θα λάμ βα ναν υ πό ψη τις 
ευ και ρί ες α πα σχό λη σης και δη μιουρ γί ας 
πλού του ε κτός του το μέ α α λιεί ας.

Κοι νή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή
Η Συν θή κη της Ρώ μης δεν προ έ βλε πε 

μί α αυτό νο μη κοι νή α λιευ τι κή πο λι τι κή 
κα θώς πε ρι ελάμ βα νε τα α λιευ τι κά προ-
ϊ όντα με τα ξύ των προ ϊ ό ντων τα ο ποί α 
υ πά γο νταν στην γε ωρ γι κή πο λι τι κή. Με 
την πά ρο δο ό μως των χρό νων δια πι στώ-
θη κε ό τι τα ι διαί τε ρα χα ρα κτη ρι στι κά της 
α λιεί ας α παι τού σαν μί α ι διαί τε ρη πο λι τι-
κή για τον το μέ α αυ τόν.

Α πό το τέ λος της δε κα ε τί ας του ‘60 
η Ε.Κ. έ νιω σε την α νά γκη να προ στα-
τεύ σει τους πό ρους της στον Α τλα ντι κό 
και τη Βό ρειο Θά λασ σα οι ο ποί οι κιν δύ-
νευαν α πό την υ πε ρεκ με τάλ λευ ση. Η 
πραγ μα τι κό τη τα αυ τή ε ντά θη κε α πό τη 
δη μιουργί α των Α.Ο.Ζ. των 200 ν.μ. Συ να-
κό λου θα, για να προ στα τεύ ο νται τα εί δη 
που κιν δύνευαν στα κοι νο τι κά ύ δα τα 
προς ό φε λος των α λιέ ων και των κα τα να-
λω τών χρεια ζό ταν μί α κοι νο τι κή πο λι τι κή 
δια τή ρη σης των πό ρων και ε πο μέ νως 
να κα θορι στούν οι πο σό τη τες των συ νο-
λι κά ε πι τρε πό με νων α λιευ μά των (TAC), 
κα τα νο μή των α λιευ τι κών πο σο στώ σε ων 
με τα ξύ των κρατών-με λών και τε χνι κά 
μέ τρα δια χεί ρι σης και ε λέγ χου.

Πα ράλ λη λα ή ταν α πα ραί τη τη μί α ε ξω-
τε ρική πο λι τι κή στον το μέ α της α λιεί ας, 
ώ στε να ε ξα σφα λι στεί η πρό σβα ση των 
αλιέ ων της Κοι νό τη τας στα ύ δα τα χω ρών 
που εί χαν πλε ο νά σμα τα πό ρων και να 
πε ριο ρι στεί η πρό σβα ση στα κοι νο τι κά 
ύ δα τα ξέ νων α λιέ ων.

Η Κοι νό τη τα ό μως τα λα νι ζό ταν α πό 
σο βα ρά ε σω τε ρι κά προ βλή μα τα κα θώς 
υ πήρ χαν προς έ ντα ξη τέσ σε ρα κρά τη (Η.Β., 
Δα νί α, Ιρ λαν δί α και Νορ βη γί α). Τα προ α να-
φε ρό με να κρά τη -πλην της Νορ βη γί ας- τα 
α πο τέ λε σαν μέ λη της Ε.Ο.Κ. το 1972, εί χαν 
με γά λα α λιευ τι κά πε δί α τα ο ποί α επο φθαλ-
μιού σαν τα υ πό λοι πα έ ξι κρά τη-μέ λη της 
Ε.Ο.Κ. Τα πρώ τα ό μως δεν ή θε λαν να μοι ρα-
στούν τους πό ρους τους και κα τόρ θω σαν 
να εγ γρά ψουν στην Πρά ξη Προ σχώ ρη σης 
μί α δε κα ε τή ε ξαί ρε ση του κα νό να της ι σό-
τη τας πρό σβα σης καθώς η Κοι νό τη τα εί χε 
δια κη ρύ ξει την ι σό τη τα πρό σβα σης στις 
α λιευ τι κές ζώνες των κρα τών-με λών. Το 
ση μεί ο αυ τό πα ρέ με νε κε ντρι κό ση μεί ο 
δια φο ράς στην κοι νή α λιευ τι κή πο λι τι κή 
και έ φερ νε σε σύ γκρου ση το Η.Β. με τα 
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υ πό λοιπα κρά τη-μέ λη.
Με τά α πό δια πραγ μα τεύ σεις πολ λών 

ε τών, στις 25 Ια νουα ρί ου 1983 ε πι τεύ χθη-
κε συμ βι βα σμός (Καν. 170-172/1983) και η 
κοι νή α λιευ τι κή πο λι τι κή συ μπλη ρώ θη κε 
με έ να κοι νο τι κό κα θε στώς δια τή ρη σης 
των πό ρων, το ο ποί ο προ σπα θεί να προ-
στα τεύσει τους βιο λο γι κούς πό ρους της 
θά λασ σας που κιν δυ νεύ ουν σο βα ρό τα τα 
από τα σύγ χρο να α λιευ τι κά σκά φη. Το 
κα θε στώς αυ τό προ βλέ πει μέ τρα που πε-
ριο ρί ζουν την α λιευ τι κή προ σπά θεια και 
κα θο ρί ζει τους ό ρους ά σκη σης της, κα θώς 
και τις δια τά ξεις που διέ πουν την πρό σβα-
ση στα χω ρι κά ύ δα τα των κρατών-με λών. 
Με τον τρό πο αυ τό η διά στα ση της δια τή-
ρη σης και δια χεί ρι σης των α λιευ τι κών πό-
ρων προ στέ θη κε στη διά στα ση της κοι νής 
ορ γά νω σης των α γορών η ο ποί α διέ πει 
ό λα τα προ ϊ ό ντα της θά λασ σας.

Με την πα ρα πά νω διά στα ση ο ρί στη καν 
κοι νές προ δια γρα φές ε μπο ρί ας των προ ϊ-
ό ντων, τα κρά τη-μέ λη υ πο χρε ώ θη καν να 
ε πι τη ρούν την ε φαρ μο γή των κοι νοτι κών 
δια τά ξε ων και να ε πι βάλ λουν κυ ρώ σεις. 
Σε ό λα αυ τά εί ναι έκ δη λο το ενδια φέ ρον 
της κοι νό τη τας για δια σφά λι ση των συμ φε-
ρό ντων των πα ρα γω γών. Η Ε.Κ. κά λυ πτε 
και κα λύ πτει ό λο και πε ρισ σό τε ρο κοι νές 
δρά σεις α να διάρ θρωσης, εκ συγ χρο νι σμού 
και α νά πτυ ξης του το μέ α της α λιεί ας, α νά-
πτυ ξης της υδα το καλ λιέρ γειας, εν θάρ ρυν-
ση της πει ρα μα τι κής α λιεί ας και προ σαρ-
μο γής της πα ρα γω γι κής ι κα νό τη τας στις 
δυ να τό τη τες διά θε σης της πα ρα γω γής. 
Βασι κός μο χλός της ση με ρι νής α λιευ τι κής 
πο λι τι κής υ πήρ ξε ο Καν. 3760/1992 με τον 
οποί ο ο ρί στη κε ό τι σε μί α έ κτα ση 200 ν.μ. 
α πό τις α κτές των κρα τών-με λών ό λοι οι 
κοι νο τι κοί πο λί τες έ χουν πρό σβα ση για 
α λιεί α με συ γκε κρι μέ νες πο σο στώ σεις, ε νώ 
πα ράλ λη λα έ δι νε το δι καί ω μα στα πα ρά-

κτια κρά τη να ε μπο δί σουν την ε λεύ θε ρη 
α λιεί α σε μί α έ κτα ση 12 ναυ τι κών μι λί ων 
στα ο ποί α α να γνω ρί στη κε α πο κλει στι κό 
δι καί ω μα χρή σης.

Η α λιευ τι κή πο λι τι κή εί χε ε πα νέλ θει στο 
προ σκή νιο με ι διαί τε ρη έ ντα ση κα τά την εί-
σο δο της Ι σπα νί ας στην Ε.Κ., κα θώς ε πί σης 
και με την έ ντα ξη της Νορβη γί ας.

Η κοι νή ορ γά νω ση των α γο ρών δε 
συ νά ντη σε ι διαί τε ρες δυ σκο λί ες για την 
κα θιέ ρω ση της, κα θώς ή δη η κοι νή ορ γά-
νω ση των α γο ρών στον το μέ α της αλιεί-
ας εί χε τε θεί σε ε φαρ μο γή α πό το 1970 
έ χο ντας υ πο στεί στην πο ρεί α αρ κε τές 
τρο πο ποι ή σεις. Βα σι κός μο χλός στον το-
μέ α αυ τό υ πήρ ξε ο Καν. 3759/92 που είχε 
σαν κύ ριο μέ λη μα την προ σαρ μο γή των 
μη χα νι σμών στή ρι ξης της πα ρα γω γής και 
διά θε σης στην α γο ρά.

Πα ρά ό μως τις με γά λες προ σπά θειες 
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που έ χουν γί νει, πα ρα μέ νουν πολ λά προ-
βλή μα τα στην κοι νή α λιευ τι κή πο λι τι κή. 
Η έλ λει ψη α λιευ τι κών πό ρων κυ ρί ως α πό 
την κα τα χρη στι κή ά σκη ση της α λιεί ας, η 
υ περ δυ να μι κό τη τα του στό λου κα θι στά 
τους κοι νο τι κούς α λιείς ι διαί τε ρα ευαί-
σθη τους. Για να α ντιμε τω πι στεί αυ τή η 
κα τά στα ση χρειά ζε ται μεί ω ση της α λιευ-
τι κής προ σπά θειας και δυ να μι κό τη τας 
σε συν δυα σμό με κα λύ τε ρη ρύθ μι ση της 
πρό σβα σης στους πό ρους και αυ στη ρό τε-
ρος έ λεγ χος των α λιευ τι κών σκα φών.

Ε πει δή τα α λιεύ μα τα συ νε χώς μειώ νο-
νται, εί ναι α πα ραί τη το οι α λιευ τι κές ε πι χει-
ρή σεις να ε πι διώ ξουν κα λύ τε ρη ποιο τι κή 
α ξιο ποί η ση της πα ρα γω γής τους. Η συ νε-
χής ό μως μεί ω ση των τι μών κα θώς και οι 
ε πι βα ρύν σεις της δια χεί ρι σης τεί νουν τις 
ε πι χει ρή σεις στο να α ντι με τω πί ζουν προ-
βλή μα τα στην οι κο νο μι κή τους ε πι βί ω ση. 
Ση μειώ νε ται ό τι οι α νά γκες σε α λιεύ μα τα 
της κοι νό τη τας κα λύ πτο νται α πό ει σα γω-
γές σε πο σο στό ά νω του 50%.

Για να α ντι με τω πι στούν τα ποι κί λα 

προ βλή μα τα χρειά ζε ται εν δυ νά μω ση της 
πο λι τι κής δια χεί ρι σης των α λιευ τι κών 
πό ρων με ταυ τό χρο νη α να διάρ θρωση 
του το μέ α. Οι δρά σεις που α να πτύσ σει η 
Ε.Κ. πρέ πει να στο χεύ ουν στην α ποφυ γή 
κα τα στρο φής των δια θέ σι μων α λιευ τι κών 
πό ρων με πα ράλ λη λη ι σορ ροπί α με τα ξύ 
α λιευ τι κών πό ρων και δια θέ σι μης δυ να μι-
κό τη τας, αλ λά την ί δια στιγ μή να λαμ βά νο-
νται υ πό ψη οι α νά γκες των ε ξαρ τη μέ νων 
α πό την α λιεί α πε ριο χών. Για να μειω θούν 
δε ποι κί λες α ντι δρά σεις σε οι κο νο μι κό και 
κοι νω νικό πε δί ο α πό τη μεί ω ση της α λιευ-
τι κής προ σπά θειας κρί νε ται α πα ραί τη τη η 
θέ σπι ση κοι νω νι κών μέ τρων έ τσι ώ στε τα 
κοι νο τι κά μέ σα να συ γκε ντρω θούν στις λι-
γό τε ρο α νε πτυγ μέ νες και πιο ε ξαρ τη μέ νες 
α πό την α λιεί α πε ριο χές.

Ο σκο πός της ε ξω τε ρι κής α λιευ τι κής 
πο λι τι κής ή ταν και εί ναι να δια τη ρηθεί 
η πα ρου σί α της Ε.Ε. στο ε ξω τε ρι κό δια-
σφα λί ζο ντας τα συμ φέ ρο ντα της υ περπό-
ντιας α λιεί ας της, αλ λά και του α λιευ τι κού 
της το μέ α, ε νώ πα ράλ λη λα θα έ δι νε τη 
δυ να τό τη τα στις το πι κές χώ ρες να προ-
ω θή σουν δυ να τό τη τες α νά πτυ ξης και να 
υ πάρ ξουν πό ροι α νά πτυ ξης τους.

Για την Ελ λά δα που έ χει έ ναν ι σχυ ρό 
α λιευ τι κό στό λο της δό θη κε η ευ και ρία μέ-
σα α πό την Ε.Ε. να δρα στη ριο ποι η θεί στον 
α λιευ τι κό το μέ α σε πε ριο χές εκτός Ε.Ε. δια-
τη ρώ ντας α πα σχό λη ση για ε κα το ντά δες 
α λιευ τι κές ε πι χει ρή σεις με οι κο νο μι κά πλε ο-
νε κτή μα τα και βο η θώ ντας στον ε φο δια σμό 
της α γο ράς με φθη νά α λιευ τι κά προ ϊ ό ντα. 
Δε θα πρέ πει δε να πα ρα γνω ρί ζε ται το 
γε γο νός ό τι τα α λιευ τι κά α πο θέ μα τα στον 
ελ λη νι κό χώ ρο συ νε χώς μειώ νο νται και 
ανα πό φευ κτα εί ναι α πα ραί τη τη η α να ζή-
τη ση νέ ων α λιευ τι κών πε δί ων. Με τα διαρ-
θρω τι κά δε προ βλή μα τα που πα ρου σιά ζει 
ο συ γκε κρι μέ νος κλά δος εί ναι προ φα νές 
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ό τι η α να ζή τη ση νέ ων πε δί ων και η κα τεύ-
θυν ση των α λιευ τι κών στόλων σε αυ τά 
βο η θά ει στη δια τή ρη ση του κλά δου.

Α πό ό λες τις πα ρα πά νω δια πι στώ σεις-
προ τά σεις συ νε πά γε ται ό τι η Ε.Κ. έ χει πρά-
ξει και πράτ τει ό,τι το κα λύ τε ρο δυ να τόν 
προ κει μέ νου η κοι νή α λιευ τική πο λι τι κή να 
συμ βά λει στην κα θιέ ρω ση μί ας υ πεύ θυ νης 

α λιεί ας τό σο στα κοι νο τι κά ύ δα τα ό σο και 
μα κριά α πό αυ τά. Οι διά φο ρες πτυ χές της 
ε νο ποιού νται με στό χο την α πο τε λε σμα τι-
κό τε ρη δια χεί ρι ση των α πο θε μά των, τη δια-
τήρη ση της α πα σχό λη σης στις πα ρά κτιες 
πε ριο χές και τη δια σφά λι ση προ σφο ράς 
α σφα λών και υ ψη λής ποιό τη τας ει δών 
δια τρο φής στους κα τα να λω τές.
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Στις σε λί δες που α κο λου θούν θα επι-

χει ρή σου με μί α ε πι σκό πη ση ο ρι σμέ νων 

ση μεί ων της οι κο νο μι κής διά στα σης της 

σο βιε τι κής ε ξω τε ρι κής πο λι τι κής α να λύ ο-

ντας α φε νός τη στά ση και την α ντί δρα ση 

της σο βιε τι κής η γε σί ας α πέ να ντι στο Σχέ-

διο Μάρ σαλ και α φε τέρου την πα ρεμ βα-

τι κή πο λι τι κή που α κο λου θού σε συ χνά η 

Μό σχα στον τρί το κόσμο. Μέ σα α πό την 

α νά λυ ση και με λέ τη αρ κε τών πα ρα δειγ μά-

των και πε ρι πτώ σεων θα προ σπα θή σου με 

να ε ντο πί σου με ο ρι σμέ να α πό τα δια χρο-

νι κά γνω ρί σματα και χα ρα κτη ρι στι κά της 

πο λι τι κής ι δε ο λο γί ας και πρα κτι κής που 

α κο λου θού σε η Ε.Σ.Σ.Δ. στις διε θνείς της 

σχέσεις α πό το 1917 έ ως και το 1982.

Α σφα λώς, δεν εί ναι ού τε εύ κο λη, αλ-

λά ού τε και α πλή υ πό θε ση η με λέ τη 

της σο βιε τι κής ε ξω-

τε ρι κής πο λι τι κής, η 

ο ποί α ε κτεί νεται σε 

έ να χρο νι κό διά στη μα 

70 πε ρί που ε τών. Κα τά 

τη διάρ κεια των 70 αυ τών 

ε τών υ πήρ ξαν ποι κί λες δια κυ μάν-

σεις, με τα βο λές και αλ λα γές, λι γό τε ρο 

ή πε ρισσό τε ρο ρι ζο σπα στι κές ή ρη ξι κέ-

λευ θες, οι ο ποίες με τέ βαλαν εν μέ ρει τον 

ρου, τους στό χους και τις προ τε ραιό τη-

τες της σο βιε τι κής η γε σί ας.

Στην πραγ μα τι κό τη τα, ό πως θα δια-

πι στώ σου με α πό τις πε ρι πτώ σεις και τα 

παρα δείγ μα τα που θα ε ξε τά σου με στη 

συ νέ χεια, η σο βιε τι κή ε ξω τε ρι κή πο λι τική 

ή ταν ά κρως α ντι φα τι κή, κα θώς α πο τε-

λούταν α πό έ να κρά μα ρε α λι σμού, ε πανα-
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ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ 
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στα τι σμού (ό πως τον 

ό ρι σε ο Martin Wight)1, 

ι δε ο λο γι κών αρ χών και 

νε οφι λε λευ θε ρι σμού 

(ως σχο λή σκέ ψης στην 

ε ξω τε ρι κή πο λι τι κή και ό χι 

στην οικο νο μί α). Κα μί α α πό αυ τές 

τις συ νι στώ σες δε φαί νε ται να υ πε ρι σχύ-

ει κα τά κρά τος των υ πο λοί πων κα τά τη 

διάρ κεια της σο βιε τι κής ι στο ρί ας. Παρ’ 

ό λα αυ τά, μπο ρού με να υ πο στη ρί ξου με 

ό τι σε ο ρι σμέ να χρο νι κά δια στή μα τα κά-

ποιο α πό τα βα σι κά χα ρα κτη ρι στι κά γνω-

ρί σμα τα, που α να φέ ρα με προ η γου μέ νως, 

υ πε ρι σχύ ει -σε μι κρό τε ρο ή με γα λύ τε ρο 

βαθμό- των υ πο λοί πων. Για πα ρά δειγ μα, 

εί ναι σα φές πως τη δε κα ε τί α του 1920 και 

του 1930 ο ρε α λι σμός ρύθ μι ζε σε με γά λο 

βαθ μό τη σο βιε τι κή ε ξω τερι κή πο λι τι κή 

υ πο σκε λί ζο ντας τις άλ λες θε ω ρή σεις.

Ο λο κλη ρώ νο ντας τη σύ ντο μη αυ τή ει-

σα γω γή, α ξί ζει να ση μειω θεί ό τι η με λέ τη 

Μί α α δρο με ρής πα ρου σί α ση
της οι κο νο μι κής και γε ω πο λι-
τι κής διά στα σης της σο βιε τι-
κής ε ξω τε ρι κής πο λι τι κής

ΟΙ ΣΟ ΒΙΕ ΤΙ ΚΕΣ
Ε ΠΕΜ ΒΑ ΣΕΙΣ ΣΕ
ΠΕ ΡΙΟ ΧΕΣ ΤΟΥ 

ΤΡΙ ΤΟΥ ΚΟ ΣΜΟΥ
(1917-1982)

&

1 Οι Ε πα να στα τι κοί μπο ρούν να ο ρι στούν ως ε κεί νοι που πι στεύ ουν με πά θος στην η θι κή ε νό τη τα της κοι νω-
νί ας των κρα τών ή διε θνούς κοι νω νί ας, που ταυτί ζο νται με αυ τήν και, κα τά συ νέ πεια, α φε νός ι σχυ ρί ζο νται ό τι 
μι λούν εν ονό μα τι αυ τής της ε νό τη τας και α φε τέ ρου αι σθά νο νται τε ρά στια υ πο χρέ ω ση να την πραγ μα τώ σουν 
ως πρώ το στό χο της διε θνούς τους πο λι τι κής. Σύμ φω να με αυ τούς, το σύ νο λο της διε θνούς κοι νω νί ας υ περ βαί νει 
τα τμή μα τά του. Οι Επα να στα τι κοί εί ναι πε ρισ σό τε ρο κο σμο πο λί τες πα ρά «διε θνι στές» και η διε θνής θε ω ρί α και 
πο λι τι κή τους έ χει έ ναν «ιε ρα πο στο λι κό χα ρα κτή ρα». Υπάρ χουν τρί α ε ξαι ρε τι κά πα ρα δείγ μα τα αυ τών των διε θνών 
Ε πα να στα τι κών: οι θρη σκευ τι κοί Ε πα να στα τι κοί του 16ου και 17ου αιώ να, οι Γάλ λοι Ε πα να στα τι κοί (ει δι κό τε ρα οι 
Ιακω βί νοι) και οι Ε πα να στα τι κοί του ο λο κλη ρω τι σμού του ει κο στού αιώ να. Για πε ρισ σό τε ρες λε πτο μέ ρειες Martin 
Wight, Διε θνής θε ω ρί α: Τα τρί α ρεύ ματα σκέ ψης, Ποιό τη τα, Α θή να, 2003, σελ: 10.
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πο λι τι κή α ντι με τώπι σης της Ε.Σ.Σ.Δ. και 

των συμ μά χων της. Η στρα τη γι κή της α νά-

σχε σης αρ χι κά εί χε κυ ρί ως πο λι τι κό και οι-

κο νο μι κό χα ρα κτή ρα. Βα σι κός στόχος της 

ή ταν η οι κο νο μι κή α να συ γκρό τη ση και η 

πο λι τι κή συ σπεί ρω ση των δυτι κο ευ ρω πα-

ϊ κών ε θνών, ού τως ώ στε να ε ξα λει φθεί ο 

κίν δυ νος της διο λί σθη σής τους προς τον 

κο μουνι σμό και τη σο βιε τι κή ε πιρ ρο ή2.

Οι βα σι κές αρ χές που διέ πνε αν το 

Σχέ διο Μάρ σαλ α ναγ γέλ θη καν α πό τον 

υ πουρ γό ε ξω τε ρι κών των Η.Π.Α., Τζόρ τζ 

Μάρ σαλ, σε ο μι λί α του στο Πα νε πι στή μιο 

Χάρ βαρ ντ στις 5 Ιου νί ου 1947. Μά λι στα, 

α ξί ζει να α να φερ θεί ό τι η συ γκε κρι μέ νη 

ο μι λί α δεν πε ριεί χε κα νέ να α πο λύ τως ί χνος 

α ντι κομου νι στι κής ρη το ρι κής: «Η πο λι τι κή 

μας δεν κατευ θύ νε ται ε νά ντια σε κα μί α χώ-

ρα ή δόγ μα, αλ λά ε νά ντια στην πεί να, στη 

φτώ χεια, στην α πό γνω ση και στο χά ος. [...] Η 

λύ ση βρί σκε ται στην κατάρ γη ση αυ τού του 

φαύ λου κύ κλου και στην α πο κα τά στα ση της 

αυ το πε ποί θησης των ευ ρω παί ων πο λι τών 

στο οι κο νο μι κό μέλ λον των χω ρών τους και 

της Ευρώ πης ως σύ νο λο»3. Αυ τά δή λω νε ο 

Α με ρι κα νός υ πουρ γός ε ξω τε ρι κών, κα θώς 

δεν ή θε λε οι Η.Π.Α. να χρε ω θούν μέ σω 

του Σχε δί ου Μάρ σαλ την ο ρι στι κή πο λι τι-

κή διαί ρε ση της Ευ ρώ πης σε δύ ο α ντί πα-

λα στρα τό πε δα. Έ χο ντας α πο ποι η θεί τον 

α ντι κο μου νισμό ως ε πι χεί ρη μα προς την 

α με ρι κα νι κή κοι νω νί α, η ο ποί α καλού ταν 

να ση κώ σει έ να πρω το φα νές βά ρος για 

σκο πούς ε ξω τε ρι κής βο ή θειας, ο Μάρ σαλ 

τό νι σε ό χι μό νο τον ι δε α λι σμό αλ λά και το 

α με ρι κα νι κό οι κο νομι κό συμ φέ ρον: Αυ τή 

2 Χα ρά λα μπος Πα πα σω τη ρί ου, Α με ρι κα νι κό πο λι τι κό σύ στημα και ε ξω τε ρι κή πο λι τι κή: 1945-2002, Ποιό τη τα, 
Α θή να, 2003, σελ: 64.

3 George C. Marshall, «Against Hunger, Poverty, Desperation and Chaos»: the Harvard Speech, Foreign 
Affairs, τό μος 76, Νο 3, May/June 1997, σελ: 161. Το πλήρες κεί με νο της συ γκε κρι μέ νης ι στο ρι κής ο μι λί ας 
του George Marshall μπορεί να το δια βά σει κα νείς στην η λε κτρο νι κή διεύ θυν ση http://www.foreignaffairs.
org/19970501faessay76399/george-c-marshall/against-hunger-poverty-desperation-and-chaos-the-harvard-
speech.html (1/05/2005).

αυ τή θα ε πι κε ντρω θεί, κα τά κύ ριο λό γο, 

στην α νά λυ ση των οι κο νο μι κών και γε ω πο-

λι τι κών πα ρα μέ τρων και προ ε κτά σε ων της 

ε ξω τε ρι κής πο λι τι κής της Ε.Σ.Σ.Δ. Παρ’ όλα 

αυ τά, σε ο ρι σμέ να ζη τή μα τα εί μα στε εκ των 

πραγ μά των υ πο χρε ω μέ νοι να προ βού με σε 

ε κτε νείς α να φο ρές και σε ε πι ση μάν σεις σχε-

τι κά με την ε κά στοτε ι σχύ ου σα γε ω πο λι τι κή 

και γε ω στρα τη γι κή κα τά στα ση, εί τε στην 

ευ ρω πα ϊ κή ή πει ρο, εί τε σε πα γκό σμιο ε πί πε-

δο. Πα ράλ ληλα, κά ποιες φο ρές θα χρεια στεί 

να κά νου με ο ρι σμέ νες σύ ντο μες α να φο ρές 

στις ε σω τε ρι κές πο λι τι κές ε ξε λί ξεις άλ λων 

κρα τών (π.χ. των Η.Π.Α.), ώ στε να εί μα στε 

σε θέ ση να κα τα νο ή σου με πλή ρως τις συ-

νέ πειες και τις δια στά σεις της σο βιε τι κής 

ε ξω τε ρι κής πο λι τι κής.

ΟΙ ΣΥ ΝΕ ΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΡ ΝΗ ΣΗΣ ΤΗΣ 
Ε.Σ.Σ.Δ. ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΜΕ-
ΤΕ ΠΕΙ ΤΑ ΣΥΜ ΦΩ ΝΟΥ ΤΗΣ ΒΑΡ ΣΟ-
ΒΙΑΣ ΝΑ ΣΥΜ ΜΕ ΤΑ ΣΧΟΥΝ ΣΤΟ 

ΣΧΕ ΔΙΟ ΜΑΡ ΣΑΛ

Α ναμ φί βο λα, 

το σχέ διο Μάρ-

σαλ α πο τέλε σε 

μί α βα σι κή πτυ χή 

της στρα τη γι κής 

της α νά σχε σης 

(containment), 

την ο ποί α ξε κί-

νη σαν να ε φαρ-

μό ζουν οι Η.Π.Α. 

α πό την ά νοι ξη 

του 1947 στην Τζόρτζ Μάρσαλ
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τη στιγ μή στην Ευ ρώ πη «δεν υ πάρ χουν τα 

οι κο νο μι κά κε φά λαια, τα ο ποί α εί ναι α πα-

ραί τη τα ε πει γό ντως για την α να συγκρό τη-

ση. Κα τά συ νέ πεια, ε ξα πλώ νε ται τα χύ τα τα 

έ να πο λύ σο βα ρό πρό βλη μα, το ο ποί ο δεν 

προ οιω νί ζε ται τί πο τα κα λό για την υ φή-

λιο. Το σύγ χρο νο σύ στημα κα τα με ρι σμού 

ερ γα σί ας, πά νω στο ο ποί ο στη ρί ζε ται η 

α νταλ λα γή προ ϊ ό ντων, α ντι με τω πί ζει τον 

κίν δυ νο κα τάρ ρευ σης. [...] Ε κτός α πό την 

α πο θαρ ρυ ντική/α πο καρ διω τι κή ε πί δρα ση 

στον κό σμο, εν γέ νει, και την πι θα νό τη τα 

εκ δή λω σης α να τα ραχών ως α πο τέ λε σμα 

της α πό γνω σης αυ τών των αν θρώ πων, οι 

[μελ λο ντι κές αρνη τι κές] συ νέ πειες για την 

οι κο νο μί α των Η.Π.Α. θα πρέ πει να εί ναι 

ή δη εμ φα νείς σε ό λους»4. Ο υ φυ πουρ γός 

οικο νο μι κών της κυ βέρ νη σης Τρού μαν, 

Γου ί λιαμ Κλέ ι τον, ή ταν α κό μη πιο σα φής: 

«Ο α ντι κει με νι κός μας σκο πός έ χει ως υ πό-

βα θρο [την προ ά σπιση και δια φύ λα ξη] των 

α να γκών και των συμ φε ρό ντων του λα ού 

των Η νω μέ νων Πο λι τειών. Χρεια ζό μα στε 

α γο ρές -με γά λες α γο ρές- στις ο ποί ες θα 

μπο ρού με να που λά με και να α γο ρά ζου-

με»5. Η α νά μνη ση της με γά λης οικο νο-

μι κής κρί σης του 1929-1930 με ό λες 

τις αρ νη τι κές συ νέ πειές της στη διε θνή 

πο λι τι κή (ά νο δος στην ε ξου σί α φα σι στι-

κών και αυ ταρ χι κών καθε στώ των) ή ταν 

α κό μη ι διαί τε ρα νω πή στις Η.Π.Α.

Θα πρέ πει να ε πι ση μά νου με ό τι η αρ-

χι κή πρό τα ση του Μάρ σαλ α φο ρού σε σ’ 

ο λόκλη ρη την Ευ ρώ πη, συ μπε ρι λαμ βα-

νο μέ νης της Σο βιε τι κής Έ νω σης και των 

κρατών που α νή καν στη σφαί ρα ε πιρ ρο ής 

της. Ε άν οι Η.Π.Α. πε ριό ριζαν ε ξαρ χής οι 

ί διες το σχέ διο βο ή θειας στη δυ τι κή Ευ ρώ-

πη, δε θα χρε ώ νο νταν μο νά χα την ο ρι στι-

κή διαί ρε ση των κρα τών της ευ ρω πα ϊ κής 

η πεί ρου, αλ λά θα εί χαν και δυ σκο λί ες 

ό σον α φο ρά στη συμ με το χή της Γαλ λί ας 

στο σχέ διο, λό γω της πο λι τι κής ι σχύ ος της 

γαλ λι κής α ρι στε ράς (ο Γάλ λος υπουρ γός 

ε ξω τε ρι κών Ζόρ ζ Μπι ντό έ πρε πε να α πο-

σο βή σει μί α α ντια με ρι κα νική συ σπεί ρω ση 

των σο σια λι στών με τους κο μου νι στές, για 

να δια φυ λά ξει τη γαλ λι κή κυ βερ νη τι κή 

στα θε ρό τη τα και να ε ξα σφα λί σει τη γαλ-

λι κή σύ μπραξη στο σχέ διο Μάρ σαλ)6. Η 

α με ρι κα νι κή η γε σί α πή ρε το ρί σκο αυτό 

πι στεύ ο ντας ό τι ο Στά λιν δε θα δε χό ταν 

να συμ με τά σχει στο σχέ διο. Ό πως δή λω-

σε το 1947 ο Τσαρ λς Μπό λεν (Charles 

Bohlen), έ νας α πό τους πλέ ον δια κε κρι-

μέ νους ε μπειρο γνώ μο νες για Σο βιε τι κά 

θέ μα τα του Στέ ιτ Ντι πάρ τμε ντ ε κεί νη την 

ε πο χή, «πο ντά ρα με στην πι θα νό τη τα ό τι οι 

Σο βιε τικοί δε θα συμ με τεί χαν στο Σχέ διο 

Μάρ σαλ και, συ νε πώς, ε μείς θα μπο ρού σα-

με να ε νι σχύ σου με το κύ ρος και την ει κό να 

μας συ μπε ρι λαμ βά νο ντας τα υ πό λοιπα ευ-

ρω πα ϊ κά κρά τη και α φή νο ντας την Ε.Σ.Σ.Δ. 

να φέ ρει την απο κλει στι κή ευ θύ νη για τη δι-

κή της άρ νη ση/α πό συρ ση α πό το σχέ διο»7. 

Ή ταν εμ φα νές, ω στό σο, ό τι τυ χόν θετι κή 

4 George C. Marshall, «Against Hunger, Poverty, Desperation and Chaos»: the Harvard Speech, Foreign Affairs, 
τό μος 76, Νο 3, May/June 1997, σελ: 161.

5 Diane B. Kunz, «The Marshall Plan reconsidered: A complex of motives», Foreign Affairs, τό μος 76, Νο 3, 
May/June 1997. Στο δια δί κτυο το άρ θρο βρί σκε ται στην η λε κτρο νι κή διεύ θυν ση http://www.foreignaffairs.
org/19970501faessay3822/diane-b-kunz/marshall-plan-commemorative-section-the-marshall-plan-reconsidered-
a-complex-of-motives.html (1/05/2005). 

6 David Reynolds, «The European response: primacy of politics», Foreign Affairs, τό μος 76, Νο 3, May/June 
1997, σελ: 173. Στο δια δί κτυο το άρ θρο βρί σκε ται στην η λεκτρο νι κή διεύ θυν ση http://www.foreignaffairs.
org/19970501faessay3823/david-reynolds/marshall-plan-commemorative-section-the-european-response-
primacy-of-politics.html (1/05/2005). 

7 Diane B. Kunz, «The Marshall Plan reconsidered: A complex of motives», Foreign Affairs, τό μος 76, Νο 3, 
May/June 1997.
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α ντα πό κρι ση α πό τη Σο βιε τι κή Έ νω ση 

θα εκ μη δέ νι ζε τις πι θα νό τη τες η ρε που-

μπλι κα νι κή πλειο ψη φί α του Κο γκρέ σου 

(Γε ρου σί α και Βου λή των Αντι προ σώ πων) 

να υ περ ψη φί σει το σχέ διο.

Α πό τα σο βιε τι κά αρ χεί α προ κύ πτει 

ό τι η πρώ τη α ντί δρα ση του Στά λιν ή ταν 

θε τι κή προς την α με ρι κα νι κή πρω το-

βου λί α, κα θώς ο σο βιε τι κός η γέ της ερ-

μήνευ σε το σχέ διο ως α πόρ ροια μιας 

α πε γνω σμέ νης προ σπά θειας των Αμε-

ρι κα νών κα πι τα λι στών να α πο κτή σουν 

πρό σβα ση σε νέ ες α γο ρές, την ο ποί α η 

Ε.Σ.Σ.Δ. θα μπο ρού σε να εκ με ταλ λευ θεί 

προς ό φε λός της (κα τά τη ρή ση του Λέ-

νιν: «Οι κα πι τα λι στές θα μας δώ σουν το 

σκοι νί με το ο ποί ο θα τους κρε μά σου με»). 

Ως εκ τού του, ο Στά λιν α πέ στει λε το 

Σο βιε τι κό υ πουρ γό ε ξω τε ρι κών, Βια τσε-

σλάβ Μο λό τοφ, με πο λυ με λή σο βιε τι κή 

α ντι προ σωπεί α στη διά σκε ψη στο Πα ρίσι 

στις αρ χές Ιου λί ου του 1947, που συ γκλή-

θη κε με βρε τα νό-γαλ λική πρω το βου λί α, 

για να δια μορ φώ σει την ευ ρω πα ϊ κή α ντα-

πό κρι ση στο αμε ρι κα νι κό σχέ διο8.

Στη συ νέ χεια, ω στό σο, ο Στά λιν άλ-

λα ξε γνώ μη, ό ταν πλη ρο φο ρή θη κε α πό 

τις μυ στι κές του υ πη ρε σί ες ό τι έ νας α πό 

τους στό χους του Σχε δί ου Μάρ σαλ ή ταν 

η ε πα νεν σω μά τω ση της Γερ μα νί ας στην 

ευρω πα ϊ κή οι κο νο μί α. Ε πι πλέ ον, στη διά-

σκε ψη των Πα ρι σί ων κα τέ στη εμ φα νές 

ό τι οι Η.Π.Α. έ θεταν ως προ ϋ πό θε ση για 

την υ λο ποί η ση του σχε δίου τον ευ ρω-

πα ϊ κό οι κο νο μι κό συ ντο νι σμό, δη λα δή 

α πέρ ρι πταν τη δι με ρή βο ή θεια προς κά θε 

ευ ρω πα ϊ κό κρά τος χω ρι στά. Υ πό αυ τές 

τις συν θή κες, ο Στά λιν θεώ ρη σε ό τι τυ-

χόν σο βιε τι κή συμ με το χή προ ϋ πέ θε τε 

ρι ζι κές αλ λα γές ό χι μόνο στη γερ μα νι κή 

του πο λι τι κή αλ λά και στην ί δια τη σο βιε-

τι κή οι κο νο μι κή πο λι τι κή. Έ τσι λοι πόν, 

η σο βιε τι κή α ντι προ σωπεί α α πο χώ ρησε 

στις 2 Ιου λί ου 1947 α πό τη διά σκε ψη στο 

Πα ρί σι ε πι κρί νο ντας το Σχέ διο Μάρ σαλ ως 

πρό γραμ μα «α με ρι κα νι κού ε πε κτα τι σμού 

και ε πιρ ρο ής». Το πα ρά δειγ μα της Ε.Σ.Σ.Δ. 

μι μή θη καν και άλ λες ε πτά χώ ρες της α να-

το λι κής Ευ ρώ πης.

Η α νά κλη ση της σο βιε τι κής α ντι προ-

σωπεί ας α πο τε λού σε λάθος σε δύ ο ε πί-

πε δα: ➸ η Σο βιε τι κή Έ νω ση έ χα σε την 

ευ και ρί α να βυ θίσει ο λό κλη ρο το σχέ διο 

εν τη γε νέ σει του, ό πως μάλ λον θα συ-

νέ βαι νε, ε άν συμ με τεί χε, και ➸ έ χα σε 

την ευ και ρί α να δη μιουρ γή σει έ να γαλ λο-

σο βιε τι κό μέ τω πο κα τά της γερ μα νι κής 

διά στα σης του α με ρι κα νικού σχε δί ου. Ο 

Στά λιν ε πι δεί νω σε την κα τά στα ση για την 

πλευ ρά του με έ να τα κτι κό α τό πη μα. Θέ-

λο ντας να δια τη ρή σει κά ποια ε πιρ ρο ή στη 

διά σκε ψη, ε πέτρε ψε την πα ρα μο νή της 

Πο λω νί ας και της Τσε χο σλο βα κί ας υ πό 

τον ό ρο να α πορρί ψουν τη συμ με το χή 

τους στο Σχέ διο Μάρ σαλ. Στη συ νέ χεια 

ό μως άλ λα ξε γνώ μη, φο βού με νος ι δί ως 

μί α τσε χο σλοβακι κή α πο σκίρ τη ση. Για να 

ε πι βάλει την α νά κλη ση της α ντι προ σωπεί-

ας της Τσε χο σλο βα κί ας α πό το Πα ρί σι, 

κά λε σε την η γε σί α της στη Μό σχα και της 

ε πέ βα λε την α πό φα σή του με τα πει νω τι-

κούς ό ρους (ο υ πουρ γός ε ξω τε ρι κών της 

Τσε χο σλο βα κί ας, Γιαν Μά ζα ρικ, συ μπέ-

ρα νε: «Πή γα στη Μό σχα ως υ πουρ γός ε ξω-

τε ρι κών ε νός α νε ξάρ τη του και κυ ρί αρ χου 

κρά τους. Ε πέ στρε ψα ως λα κές της σο βιε τι-

κής κυ βέρ νη σης»)9.

Η ε πί δει ξη αυ τή του σο βιε τι κού η γε μο νι-

8 Χ. Πα πα σω τη ρί ου, Α με ρι κα νι κό πο λι τι κό σύ στη μα και ε ξωτε ρι κή πο λι τι κή: 1945-2002, ό.π., σελ: 65.
9 Χ. Πα πα σω τη ρί ου, Α με ρι κα νι κό πο λι τι κό σύ στη μα και ε ξωτε ρι κή πο λι τι κή: 1945-2002, ό.π., σελ: 66. Ε πί σης, 

John Lewis Gaddis, We now know: rethinking cold war history, Clarendon Press, Oxford, 1997, σελ: 41-42.
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σμού ε νί σχυ σε την α με ρι κα νι κή πο λι τι κή τό-

σο στη Γαλ λί α ό σο και στις ί διες τις Η.Π.Α., 

ό που η κυ βέρ νη ση Τρού μαν χρη σι μο ποιού-

σε πλέ ον πιο ά νε τα μί α α ντι κο μου νι στι κή 

ρη το ρι κή, για να ε ξα σφα λί σει την υ πο στή-

ρι ξη του Κο γκρέ σου και της α με ρικα νι κής 

κοι νω νί ας. Ε πι προ σθέ τως, η εν δυ νά μω ση 

των πα ρα στά σε ων της σο βιετι κής α πει λής, 

που προ κά λε σαν οι κι νή σεις του Στά λιν, 

έ πει σε τις δύ ο ι σχυρό τε ρες δυ τι κο ευ ρω πα-

ϊ κές δυ νά μεις (Γαλ λί α, Με γά λη Βρε τα νί α) 

να δε χθούν τους α με ρι κα νι κούς ό ρους με 

δια κα νο νι σμούς, ό σον αφο ρά στο Ρουρ -τη 

βιο μη χα νι κή καρ διά της Γερ μα νί ας- που 

έ δει χναν το δρό μο προς τη με τα γε νέ στε ρη 

Ευ ρω πα ϊ κή Κοι νό τη τα Άν θρα κα και Χά λυ-

βα. Δεν εί ναι, λοι πόν, τυ χαί ο το γε γο νός ό τι 

ο Paul-Henri Spaak στα α πο μνη μο νεύ μα τά 

του υ πο στη ρί ζει πως ο τί τλος του «Πα τέ ρα 

της Ευ ρώ πης» ανή κει στον Στά λιν: «Χω ρίς 

την ε πι θε τι κό τη τα και τις α πειλές του Στά λιν 

η Α τλα ντι κή Συμ μα χί α πο τέ δε θα έ βλε πε το 

φως της μέ ρας και η Ενω μέ νη Ευ ρώ πη, συ μπε-

ρι λαμ βα νο μέ νης της Γερ μα νί ας, πο τέ δε θα 

γνώ ρι ζε την κα τα πλη κτι κή ε πι τυ χί α που γνώ-

ρι σε. Και στη μί α και στην άλ λη πε ρί πτω ση, 

στη βά ση αυ τών των με γά λων ε πι τευγ μά των 

βρί σκο νται τα α ντα να κλα στι κά ά μυ νας»10.

Η πρώ τη δό ση του Σχε δί ου Μάρ σαλ 

υ περ ψη φί σθη κε α πό το Κο γκρέ σο το 

Νο έμ βριο του 1947. Το πλή ρες τε τρα-

ε τές πρό γραμ μα ύ ψους 17 δι σε κα τομ-

μυ ρί ων δο λα ρί ων κα τα τέ θη κε α πό την 

κυ βέρ νη ση Τρού μαν στο Κο γκρέ σο τον 

Ια νουά ριο του 1948. Ωστόσο ι σχυ ροί 

ρε που μπλι κά νοι γε ρου σια στές υ πο στή-

ρι ζαν τη δρα στι κή πε ρικο πή ση μα ντι κού 

μέ ρους των πι στώ σε ων του σχε δί ου. 

Την ί δια χρο νι κή πε ρί οδο στη Γαλ λί α τα 

ερ γα τι κά συν δι κά τα προ χω ρού σαν σε 

α περ για κές κι νη το ποι ή σεις με κύ ριο αί-

τη μα τη μη συμ με το χή της Γαλ λί ας στο 

εν λό γω σχέ διο. Παράλ λη λα στην Ι τα λί α 

ο ε κλο γι κός συ να σπι σμός κο μουνι στών 

και σο σια λι στών φι λο δο ξού σε να κα-

τα κτή σει την ε ξου σί α στις βου λευ τι κές 

10 Πα να γιώ της Ή φαι στος, Θε ω ρί α διε θνούς και ευ ρω πα ϊ κής ο λο κλή ρω σης, Ποιό τη τα, Α θή να, 2003, σελ: 90. 
Ε πί σης, Πα να γιώ της Ή φαι στος, Κο σμο θε ω ρη τι κή ε τε ρό τη τα και α ξιώσεις πο λι τι κής κυ ριαρ χί ας: Ευ ρω πα ϊ κή ά μυ-
να, α σφά λεια και πο λι τι κή ε νο ποίη ση, Ποιό τη τα, Α θή να, 2001, σελ: 306.

11 Χ. Πα πα σω τη ρί ου, Α με ρι κα νι κό πο λι τι κό σύ στη μα και ε ξωτε ρι κή πο λι τι κή: 1945-2002, ό.π., σελ: 66.

ε κλο γές του Α πρι λί ου 1948. Εν ο λί γοις, το 

μέλ λον του σχε δί ου Μάρ σαλ πα ρέ μενε 

ε πι σφα λές και α βέ βαιο τό σο στις ί διες 

τις Η.Π.Α. ό σο και σε κρί σι μους κρί κους 

στη δυ τι κο ευ ρω πα ϊ κή α λυ σί δα11.

Στην καί ρια αυ τή συ γκυ ρί α, ο Στά λιν 

υ πο στή ρι ξε πά λι α κουσί ως την α με ρι-

κα νι κή πο λι τι κή α να τρέ πο ντας πρα ξι κο-

πη μα τι κά στις 25 Φε βρουα ρί ου 1948 

τη δη μο κρα τι κά ε κλεγ μέ νη κυ βέρ νη ση 

της Τσε χο σλο βα κί ας και επι βάλ λο ντας 

στα λι νι κή δι κτα το ρί α. Με την ε πα κό λου-

θη ά νο δο του φό βου για τη σο βιε τι κή 

α πει λή ε ξα λεί φθη καν οι α με ρι κα νι κές 

-και πολ λές α πό τις δυ τι κο ευ ρω πα ϊ κές- 

αμ φι βο λί ες για το Σχέ διο Μάρ σαλ α νοί-

Στάλιν
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γο ντας το δρό μο για την ο λο κλη ρω μέ νη 

υ λο ποί η σή του με βά ση το σχε δια σμό 

της κυ βέρ νη σης Τρού μαν. Τε λι κά, η Γε-

ρου σί α συ ναί νε σε στο σχέ διο οι κο νο μι-

κής βο ή θειας στις 13 Μαρ τί ου 1948 και 

α κο λού θη σε η Βου λή των Α ντι προ σώ πων 

στις 31 Μαρ τί ου. Τρεις η μέ ρες αρ γό τε ρα 

ο πρό ε δρος Τρού μαν υ πέ γρα ψε το νό μο 

Οι κο νο μι κής Συ νερ γα σί ας.

Στο διά στη μα που με σο λά βη σε α νά με-

σα στις 3 Α πρι λί ου 1948 και τις 30 Δε κεμ-

βρί ου 1951, ο πό τε ο λο κλη ρώ θη κε τυ πι κά 

η πα ρο χή οι κο νο μι κής βο ή θειας στο 

πλαί σιο του Σχε δί ου Μάρ σαλ, οι Η.Π.Α. 

διέ θε σαν το πο σό των 13,3 δι σε κα τομμυ-

ρί ων δο λα ρί ων σε 16 ευ ρω πα ϊ κές χώ ρες. 

Το 90% α πό αυ τά τα χρή μα τα ή ταν υ πό 

μορ φή δω ρε άν ε πι χο ρη γή σε ων, ε νώ, 

πα ράλ λη λα, έ να ση μα ντι κό μέ ρος των 

πι στώ σε ων του Σχε δί ου Μάρ σαλ δια τέ-

θη κε υ πό μορ φή «κε φα λαί ων α ντι στοι-

χί ας» (counterpart funds). Τα «κε φά λαια 

α ντι στοι χί ας» ε ξα σφά λι ζαν την ε νί σχυ ση 

της α με ρι κα νι κής με τα πο λε μι κής α γο ράς, 

ε φό σον το Σχέ διο Μάρ σαλ ό ρι ζε πως οι 

α γο ρές των α γα θών για τα ευ ρω πα ϊ κά 

κρά τη έπρε πε να γί νο νται α πό τις Η.Π.Α. 

Α πο τέ λε σμα, τα νο μι σμα τι κά α πο θέ μα τα 

στα τα μεί α των συμ με τε χό ντων κρα τών 

ε νί σχυαν τό σο την α με ρικα νι κή οι κο νο-

μί α ό σο και τις ε θνι κές οι κο νο μί ες ε ξα-

σφα λί ζο ντας κον δύ λια για δη μό σια έρ γα 

α νοι κο δό μη σης12.

Α πό αυ τήν τη σύ ντο μη και πε ριε κτι-

κή πε ρι γρα φή των πρώ των στα δί ων 

ε φαρ μο γής του Σχε δί ου Μάρ σαλ α να-

δει κνύ ο νται με τον πλέ ον α νά γλυ φο και 

χα ρα κτη ρι στι κό τρό πο ο ρι σμέ νες α πό 

τις ση μα ντι κό τε ρες πτυ χές της μη ρε α-

λι στικής ε ξω τε ρι κής πο λι τι κής που α κο-

λού θη σε η σο βιε τι κή η γε σί α στα τέλη 

της δε κα ε τί ας του 1940. Εάν ο Στά λιν 

εί χε ε πι τρέ ψει τη συμ με το χή της Ε.Σ.Σ.Δ. 

στο Σχέ διο Μάρσαλ, κατά πά σα πι θανό-

τη τα θα ε πι τύγ χα νε την α κύ ρω ση του εν 

λό γω σχε δί ου εν τη γε νέ σει του, α φού η 

συ ντη ρη τι κή ρε που μπλι κα νι κή πλειο ψη-

φί α στη Γε ρου σί α και στη Βου λή των Α ντι-

προ σώ πων δε φαι νό ταν δια τε θει μέ νη να 

ε γκρί νει την α πο δέ σμευ ση υπέ ρο γκων 

χρη μα τι κών πο σών για τη γεν ναιό δω ρη 

οι κο νο μι κή ε νί σχυ ση της Ε.Σ.Σ.Δ. και των 

δο ρυ φό ρων της στην α να το λι κή Ευ ρώ πη. 

Μί α λί αν ση μα ντι κή πρω το βου λί α των 

Η.Π.Α., η ο ποί α τα αμέ σως ε πό με να έ τη 

δια δρα μά τι σε κα θο ρι στι κό ρό λο στην 

οι κο νο μι κή α νόρ θω ση, ε νί σχυ ση, α να συ-

γκρό τη ση και ε πα νε ξο πλι σμό των δυ τι κο-

ευ ρω πα ϊ κών κρα τών, θα α πο τύγ χα νε.

Τα πι θα νά ο φέ λη για τη σο βιε τι κή 

ε ξω τε ρι κή πο λι τι κή α πό το ναυά γιο του 

Σχε δί ου Μάρ σαλ εί ναι κά τι πε ρισ σό τε ρο 

α πό προ φα νή. Η οι κο νο μι κή, διοι κη τική 

και στρα τιω τι κή α νόρ θω ση των κρα τών 

της δυ τι κής Ευ ρώ πης θα κα θυ στε ρού σε 

αι σθη τά,. γε γο νός το ο ποί ο α φε νός θα 

πα ρείχε τη δυ να τό τη τα στα το πι κά κο-

μουνι στι κά κόμ μα τα να αυ ξήσουν κα τά 

πο λύ την ε κλο γι κή τους δύ να μη (εκ με-

ταλ λευό με να τη λα ϊ κή δυ σα ρέσκεια 

που νο μο τε λεια κά θα προ έ κυ πτε αρ γά 

ή γρή γο ρα ε ξαι τί ας της ε πι δεινού με-

νης οι κο νο μι κής κα τά στα σης, και της 

πο λι τι κής α στά θειας) και α φε τέρου η 

Ε.Σ.Σ.Δ. θα εί χε τη δυ να τό τη τα να α σκή-

σει μία πιο δυ να μική ε ξω τε ρι κή πο λι τι κή 

προ ω θώ ντας τη «φινλαν δο ποί η ση» και 

τον έμ με σο προ σε ται ρι σμό αρ κε τών κε-

12 Στέ λιος Ζα χα ρί ου, «Το Σχέ διο Μάρ σαλ και η ευ ρω πα ϊ κή ανα συ γκρό τη ση», πε ριο δι κό «Ι στο ρι κά», τεύ χος 
107, 1 Νο εμ βρί ου 2001, σελ: 43.
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ντρο ευ ρω πα ϊ κών χω ρών. Α ντι θέ τως, όπως 

ή δη α να φέ ρα με, ο Στά λιν δια δρα μά τι σε 

α κού σια το ρό λο του κύ ριου «ε ξωτε ρι κού 

ο μο σπον διο ποι η τή» («external federator») 

κα τά την πρώ ι μη φά ση του εγ χειρή μα τος 

της ευ ρω πα ϊ κής ο λο κλή ρω σης13.

Το κυ ριό τε ρο ό μως σφάλ μα της σο βιε-

τι κής η γε σί ας τα πρώ τα χρό νια α μέ σως 

με τά τον τερ μα τι σμό του Β΄ Πα γκό σμι ου 

Πο λέ μου ή ταν ό τι δεν ε πι κε ντρώ θηκε -

στο βαθ μό στον ο ποί ο θα έ πρε πε- στην 

ε σω τε ρι κή οι κο νο μι κή και διοικη τι κή 

α να συ γκρό τη ση της Ε.Σ.Σ.Δ. Πιο συ γκε-

κρι μέ να, η 8η Μα ΐ ου 1945, ο πό τε υ πο γρά-

φη κε η ά νευ ό ρων συν θη κο λό γηση της 

να ζι στι κής Γερ μα νί ας, βρή κε τη σο βιε τι-

κή οι κο νο μί α να εί ναι σε μεγά λο βαθ μό 

κα τε στραμ μέ νη. Την ε παύ ριον του πο λέ-

μου, οι α νάγκες της α νοι κο δό μη σης, της 

α ξιο πρε πούς δια βί ω σης ε νός πλη θυ σμού 

που είχε υ πο στεί α νυ πο λό γι στες κα κου-

χί ες κα τά το «Με γά λο Πα τριω τι κό Πό λε-

μο» και που ή ταν λο γι κό να α πο ζη τή σει 

(ό πως έ κα ναν άλ λω στε και οι λα οί της 

δυτι κής Ευ ρώ πης) έ να κα λύ τε ρο μέλ λον, 

θα έ πρε πε να α πο τε λέ σουν προ τε ραιό-

τητες με ση μα σί α πραγ μα τι κά υ παρ ξια κή 

για το σο βιε τι κό σύ στη μα14.

Πα ρεν θε τι κά, α ξί ζει να υ πο μνη σθεί πως 

η Σο βιε τι κή Έ νω ση εί χε πλη ρώ σει έ να βα-

ρύ τα το φό ρο αί μα τος κα τά τη διάρ κεια του 

Β΄ Πα γκό σμιου Πο λέ μου. 27 ε κα τομ μύ ρια 

νε κροί, τρο μα κτι κές υ λι κές ζη μιές, οι ο ποί-

ες α νέρχο νταν στο ύ ψος ε κα το ντά δων δι σε-

κα τομ μυ ρί ων δο λα ρί ων, και η συ ντρι πτική 

πλειο νό τη τα της βιο μη χα νι κής υ πο δο μής 

της ευ ρω πα ϊ κής Ρω σί ας (δυ τι κά του ο ρει-

νού ό γκου των Ου ρα λί ων) ή ταν σχε δόν 

ο λο κλη ρω τι κά κα τε στραμ μέ νη, ε ξαι τί ας 

των σφο δρών πο λε μι κών συ γκρού σε ων 

που εί χαν προ η γη θεί.

Η α νά γκη ε ξεύ ρε σης πι στώ σε ων και 

προ σέλ κυ σης ξέ νων κε φα λαί ων ή ταν 

ε πεί γου σα. Η σο βιε τι κή οι κο νο μί α και 

ο σο βιε τι κός λα ός εν γέ νει χρειά ζο νταν 

μί α μα κρά πε ρί ο δο η ρε μί ας, α σφά λειας 

και ευ ημερίας. Το Σχέ διο Μάρσαλ α πο τε-

λού σε μί α κα λή ευ και ρία προς αυ τήν την 

κα τεύ θυν ση. Ε άν συ ναι νού σε ο Στά λιν 

στη συμ με το χή της Ε.Σ.Σ.Δ. και των δο-

ρυ φό ρων της στο σχέ διο, δε θα έ χα νε 

α πο λύ τως τί πο τε: εί τε ➸ το σχέ διο δε θα 

13 Σύμ φω να με τον Π. Ή φαι στο, ο δεύ τε ρος ε ξω τε ρι κός ομο σπον διο ποι η τής ή ταν η ί δια η με τα πο λε μι κή α με ρι κα-
νι κή στρα τη γι κή παρου σί α και ε μπλο κή στον ευ ρω πα ϊ κό χώ ρο, η ο ποί α για με ρι κούς ση μαί νει πως η Α με ρι κή «σώ ζει 
την Ευ ρώ πη α πό τον ε αυ τό της». Ο βα σι κός ε σω τε ρι κός ο μοσπον διο ποι η τής υ πήρ ξε το γε γο νός ό τι η Βρε τα νί α, η 
Γαλ λί α, η Γερ μα νί α και η Ι τα λί α, υ πό τη σκιά των δύ ο υ περ δυ νά με ων, δια πί στω σαν γρή γο ρα πως ο πό λεμος με τα ξύ 
τους ή ταν α ντι πα ρα γω γι κός και σύ ντο μα άρ χι σαν να πι στεύ ουν πως εί ναι ε πί σης α δύ να τος. Δη λα δή, ο δι πο λι σμός 
ε ξά λει ψε ή α πο δυ νά μω σε το δί λημ μα α σφά λειας, που χα ρα κτή ρι ζε προ πο λε μι κά τις σχέ σεις των ευ ρω πα ϊκών κρα τών, 
και τα κρά τη της δυ τι κής Ευ ρώ πης α πο τε λού σαν πλέ ον «κα τα να λω τές α σφά λειας». Εν συ ντο μί α, θα μπο ρού σα με να 
υ πο στηρί ξου με ό τι η αρ χι κή ώ θη ση που δια δρα μά τι σε κα τα λυ τι κό ρό λο στη λή ψη των α πο φά σε ων για την προ ώ θη ση 
της δια δι κα σί ας της ευ ρω πα ϊ κής ο λο κλή ρω σης ο φει λό ταν στην ύ παρ ξη ε ξω τε ρι κών οι κο νο μι κών και ε μπο ρι κών συμ-
φε ρό ντων, κα θώς ε πί σης και α πει λών, κυ ρί ως α να θε ω ρη τι κών συ μπε ρι φο ρών εκ μέ ρους της Σο βιε τι κής Έ νω σης. Ως 
εκ τού του, ό πως υ πο στή ρι ξε ο Stanley Hoffmann, το κοι νο τι κό οι κο δό μη μα στη ρίζε ται σε ρευ στές και α στα θείς βά σεις 
στο πλαί σιο μιας δια δι κασί ας συ νε χών α νταλ λα γών συμ φε ρό ντων που το κρα τούν σε ι σορ ρο πί α, ό σο τα ανε ξάρ τη τα 
και κυ ρί αρ χα κρά τη αι σθά νο νται πως το ι σο ζύ γιο ο φε λών-ζη μιών ε ξυ πη ρε τεί τα ε θνι κά τους συμ φέ ρο ντα. Αυ τή η 
ι σορ ρο πί α ι σχύ ει για τα οι κο νο μι κά ζη τή μα τα στο πλαί σιο μιας έ ντο να ω φε λι μι στι κής-ε ται ρι κής α νταλ λα κτι κής βά σης. 
Το κί νη τρο συμ με το χής ε νός κρά τους στη δια δι κα σί α ευ ρω πα ϊ κής ο λο κλή ρω σης ήταν τα πρώ τα με τα πο λε μι κά χρόνια 
-και συ νε χί ζει α κό μη και σή με ρα να εί ναι- η ε νί σχυ ση και ό χι η α πο δυ νά μω ση των α ξιώ σε ων ε θνι κής κυ ριαρ χί ας. Για 
μία λε πτο μερή και ε μπε ρι στα τω μέ νη α νά λυ ση, Πα να γιώ της Ή φαιστος, Θε ω ρί α διε θνούς και ευ ρω πα ϊ κής ο λο κλή ρω σης, 
Ποιό τη τα, Α θή να, 2003, σελ: 90-92. Ε πί σης, Πα να γιώ της Ή φαι στος, Κο σμο θε ω ρη τι κή ε τε ρό τη τα και α ξιώσεις πο λι τι κής 
κυ ριαρ χί ας: Ευ ρω πα ϊ κή ά μυ να, α σφά λεια και πο λι τι κή ε νο ποίη ση, Ποιό τη τα, Α θή να, 2001, σελ: 305-323.

14 Ευάν θης Χα τζη βα σι λεί ου, «Η Ε.Σ.Σ.Δ. με τά τον πό λε μο», πε ριο δι κό «Ι στο ρι κά», τεύ χος 107, 1 Νο εμ βρί ου 
2001, σελ: 16.
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υ λο ποιού ταν και δε θα λάμ βανε οι κο νο μι-

κή βο ή θεια κα μί α ευ ρω πα ϊ κή χώ ρα, εί τε 

➸ το Σχέδιο Μάρ σαλ θα λάμ βα νε σάρ κα 

και ο στά, και η Ε.Σ.Σ.Δ. θα ει σέ πραττε 

χρη μα τι κή ε νί σχυ ση και βο ή θεια σε εί δη 

πρώ της α νά γκης.

Ο λο κλη ρώ νο ντας, ο φεί λου με να 

ε πι ση μά νου με πως το Σχέ διο Μάρ σαλ 

α πο τέλε σε σταθ μό για τη με τα πο λε μι κή 

ευ ρω πα ϊ κή α να συ γκρό τη ση και λει τούρ-

γησε ως κα τα λύ της για την ε δραί ω ση 

των υ πε ρα τλα ντι κών οι κο νο μι κών, στρα-

τιωτι κών και πο λι τι κών σχέ σε ων με τα ξύ 

Ευ ρώ πης και Η νω μέ νων Πο λι τειών. Αν 

και η οι κο νο μι κή βο ή θεια στο πλαί σιο 

του Σχε δί ου Μάρ σαλ δε ξε πέ ρα σε πο τέ 

το 5% του Α κα θά ρι στου Εγ χώ ριου Προ-

ϊ ό ντος των συμ με τε χό ντων κρα τών, συ-

νετέ λε σε όμως στην αύ ξη ση κα τά 33,5% 

του κα τά κε φα λήν Α κα θά ρι στου Ε θνι κού 

Προ ϊ ό ντος15. Το 1952 η α γρο τι κή πα ρα-

γω γή στις 16 χώ ρες που έ λα βαν βο ή θεια 

από προ γράμ μα τα του Σχε δί ου Μάρ σαλ 

εί χε αυ ξη θεί κα τά 11% σε σύ γκρι ση με 

τα προ πο λε μι κά ε πί πε δα και στις ί διες 

χώ ρες η βιο μη χα νι κή πα ρα γω γή εί χε 

αυξη θεί κα τά 40% σε σύ γκρι ση με τα 

α ντί στοι χα πο σο στά του 193816.

 Εν κα τα κλεί δι, θα μπο ρού σε ί σως να 

υ πο στη ρί ξει κά ποιος ό τι το πο σό των 

13,3 δι σε κα τομ μυ ρί ων δο λα ρί ων –που 

με τα ση με ρι νά δε δο μέ να α ντι στοιχεί 

με πο σό ά νω των 120 δι σε κα τομ μυ ρί ων 

δο λα ρί ων- που διέ θε σαν οι Η.Π.Α. στις 

ευ ρω πα ϊ κές χώ ρες ή ταν δυ σβά στα κτο 

για την α με ρικα νι κή οι κο νο μί α, η ο ποί α 

εί χε υ πο στεί τις συ νέ πειες της οι κο νο μι-

κής κρίσης του 1930 και εί χε λά βει μέ ρος 

στον α γώ να ε να ντί ον των δυ νά με ων του 

ά ξο να τό σο στην Ευ ρώ πη ό σο και στον 

Ει ρη νι κό Ω κε α νό. Η πραγ μα τι κό τη τα 

ό μως ή ταν τε λεί ως δια φο ρε τι κή. Ε πί της 

ου σί ας, 10,2 δι σε κα τομ μύ ρια δο λά ρια 

α πό τα χρή μα τα του Σχε δί ου Μάρ σαλ 

ε πέ στρε ψαν, με τον έ να ή με τον άλ λο 

τρό πο, λί αν συ ντό μως στις Η.Π.Α.

Για να γίνου με πιο σαφείς, ο τρό πος 

ε κτα μί ευ σης των χρη μά των του Σχε δί ου 

Μάρ σαλ για την α γο ρά α γα θών ή ταν 

πο λύ πλο κος, αλ λά α πο τε λε σμα τι κός: τα 

16 κρά τη υ πέ βαλ λαν τα αι τή μα τά τους 

στην Ε πι τροπή Ευ ρω πα ϊ κής Οι κο νο μι κής 

Συ νερ γα σί ας (Ε.Ε.Ο.Σ.), τα ε πε ξερ γά ζο-

νταν οι αρ μό διες ε πι τροπές και κα τό πιν 

τα πα ρέ πε μπαν στον Ορ γα νι σμό Οι κο-

νο μι κής Συ νερ γα σί ας (Ο.Ο.Σ.) για την 

τε λι κή έ γκρι ση. Η α γο ρά των προϊό ντων 

γι νό ταν α πό Α με ρι κα νούς προ μη θευ τές, 

με κον δύ λια που α πο δε σμεύ ο νταν α πό 

α με ρι κα νι κούς λο γα ρια σμούς δο λα ρίων 

που εί χαν δε σμευ θεί για τα κρά τη του 

Σχε δί ου Μάρ σαλ. Έ τσι λοι πόν, οι Η.Π.Α. 

προ μή θευ σαν τα κρά τη του σχε δί ου Μάρ-

σαλ με α με ρι κα νικές πρώ τες ύ λες α ξί ας 

3,5 δι σε κα τομ μυ ρί ων δο λα ρί ων, τρό φι μα 

και λι πά σμα τα α ξί ας 3,2 δι σε κα τομ μυ ρί-

ων δο λα ρί ων, ο χή μα τα και μη χα νή μα τα 

α ξί ας 1,9 δι σε κατομ μυ ρί ων δο λα ρί ων 

και καύ σι μα α ξί ας 1,6 δι σε κα τομ μυ ρί ων 

δο λα ρί ων17. Ου σια στι κά, το 76,7% του 

προ ϋ πο λο γι σμού του Σχε δί ου Μάρ σαλ 

δα πα νήθη κε για α γο ρές α με ρι κα νι κών 

15 Στέ λιος Ζα χα ρί ου, «Το Σχέ διο Μάρ σαλ και η ευ ρω πα ϊ κή ανα συ γκρό τη ση», πε ριο δι κό «Ι στο ρι κά», τεύ χος 
107, 1 Νο εμ βρί ου 2001, σελ: 41.

16 Diane B. Kunz, «The Marshall Plan reconsidered: A complex of motives», Foreign Affairs, τό μος 76, Νο 3, 
May/June 1997.

17 Στέ λιος Ζα χα ρί ου, «Το Σχέ διο Μάρ σαλ και η ευ ρω πα ϊ κή ανα συ γκρό τη ση», πε ριο δι κό «Ι στο ρι κά», τεύ χος 
107, 1 Νο εμ βρί ου 2001, σελ: 44.
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προ ϊ ό ντων ε νι σχύ ο ντας κατ’ αυ τόν τον 

τρόπο την α με ρι κα νι κή οι κο νο μί α και 

δη μιουρ γώ ντας νέ ες θέ σεις ερ γα σί ας 

σε μί α χρο νι κή πε ρί ο δο κα τά την ο ποί α 

αρ κε τές χι λιά δες Α με ρι κα νών πο λι τών, 

που εί χαν πρό σφα τα α πο λυ θεί α πό τις 

α με ρι κα νι κές έ νο πλες δυ νά μεις, α να ζη-

τού σαν ερ γα σί α.

 Α να κε φα λαιώ νο ντας α πό την α νά λυ-

ση ο ρι σμέ νων πτυ χών του Σχε δί ου Μάρ-

σαλ που προ η γή θη κε, γί νε ται α ντι λη πτός 

ο ρε α λι σμός, η συ νέ πεια, η συ νέ χεια, α κό-

μη και η διο ρα τι κό τη τα, που διέ κρι ναν 

σε ση μα ντι κό βαθ μό την α με ρι κα νι κή 

ε ξω τε ρι κή πο λι τι κή. Στον α ντί πο δα των 

Η.Π.Α., η Ε.Σ.Σ.Δ. α κο λού θη σε στην πε ρί-

πτω ση του Σχε δί ου Μάρ σαλ μί α πλημ-

με λώς προ ε τοι μα σμέ νη και α νε παρ κώς 

σχε δια σμέ νη ε ξω τε ρι κή πο λι τι κή, η ο ποί α 

δια κρι νό ταν σε ση μα ντι κό βαθ μό α πό τις 

ι δε ο λο γι κές α γκυ λώ σεις, τις εμμο νές και 

τα στε ρε ό τυ πα των με λών της σο βιε τι κής 

η γε σί ας και του ί διου του Ι. Στά λιν. Σε αυ-

τά τα πλαί σια, η Σο βιε τι κή Έ νω ση στο β’ 

μι σό της δε κα ε τί ας του 1940 α κο λού θη σε 

μί α, εν πολ λοίς, α ντι πα ρα γω γι κή, μη α πο-

δο τι κή και μη ε πω φε λή για τα σο βιε τι κά 

συμ φέ ροντα ε ξω τε ρι κή πο λι τι κή. Μί α 

ε ξω τε ρι κή πο λι τι κή που ή ταν ε λά χι στα 

ορ θο λογι κή και στην ο ποί α η ι δε ο λο γί α 

δια δρα μά τι ζε πρω τεύ ο ντα/κα θο ρι στι κό 

ρό λο, κα τα λή γο ντας ο ρι σμέ νες φο ρές να 

α πο τελεί α κό μη και ι δε ο λη ψί α, η ο ποί α 

έ θε τε εν αμ φι βό λω -ε άν δεν ε ξο βέ λι ζε 

πλή ρως- την ψύ χραι μη, νη φά λια και ορ-

θο λο γι κή α νά λυ ση των διε θνών ε ξε λί ξε-

ων και των τε κται νο μέ νων στο διε θνές 

γί γνε σθαι. Εί ναι εμ φα νές ό τι η μα νι χα ϊ κή 

α ντί λη ψη για τη διαί ρε ση του κό σμου σε 

δύ ο α ντί πα λα στρατό πε δα (το κο μουνι-

στι κό και το κα πι τα λι στι κό) εί χε αρ χί σει 

να ε πη ρε ά ζει, ή δη α πό ε κεί νη την ε πο χή, 

σε ση μα ντι κό βαθ μό τον τρό πο σκέψης 

και λή ψης α πο φά σε ων της σο βιε τι κής 

η γε σί ας.

Η ΣΟ ΒΙΕ ΤΙ ΚΗ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΚΑΙ 
ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙ ΚΗ Ε ΝΙ ΣΧΥ ΣΗ ΚΡΑ ΤΩΝ 
ΚΑΙ Ε ΠΑ ΝΑ ΣΤΑ ΤΙ ΚΩΝ ΚΙ ΝΗ ΜΑ-

ΤΩΝ ΤΟΥ ΤΡΙ ΤΟΥ ΚΟ ΣΜΟΥ

Ο ρό λος και η ση μα σί α αυ τής της 
αρωγής/ε νί σχυ σης στο πλαί σιο της 
ευ ρύτε ρης σο βιε τι κής ε ξω τε ρι κής 
και α μυ ντι κής πο λι τι κής

Η ε πα νά στα ση των Μπολ σε βί κων τον 

Οκτώ βριο του 1917 στη Ρω σί α α πο τέ λε-

σε μί α ση μα ντι κή το μή στην ευ ρω πα ϊ κή 

και πα γκό σμια ι στο ρί α, η ο ποί α ε πη ρέ α-

σε ποι κι λο τρόπως τον ρου της ι στορί ας 

και τη μορ φή του διε θνούς συ στή μα τος 

για το υ πό λοι πο του 20ου αιώ να. Μί α α πό 

τις άμε σες συ νέ πειες της Ο κτωβρια νής 

Επα νά στα σης ή ταν η α νά δει ξη και η 

α ναρ ρί χη ση στην ε ξουσί α ε νός ρι ζο σπα-

στι κού (του λά χι στον στα πρώ τα του βή-

μα τα κα τά τις δε κα ε τίες του 1920 και του 

1930) κα θε στώ τος, το ο ποί ο α πέρ ρι πτε 

σε με γά λο βαθ μό την ι σχύου σα μορ φή 

ορ γά νω σης της διε θνούς κοι νω νί ας σε 

έ να μω σα ϊ κό κυ ρί αρ χων εθνών-κρα τών. 

Οι Σο βιε τι κοί έ δει χναν να πι στεύ ουν 

α κρά δα ντα ό τι η πα γκό σμια ε πα νά στα ση 

του προ λε τα ριά του θα πραγ μα το ποιού-

ταν α ναπό δρα στα στο εγ γύς μέλ λον με-

τα μορ φώ νο ντας εκ βά θρων τη δο μή του 

διε θνούς συ στή μα τος.

Έ τσι λοι πόν, οι Σο βιε τι κοί θε ω ρού-

σαν πως ή ταν κα θή κον τους να πραγ μα-

τοποιούν πα ρεμ βά σεις στο ε ξω τε ρι κό 

ορ μώ με νοι α πό ι δε ο λο γι κές αρ χές και 

κίνη τρα. Ο όρ κος του Στά λιν στην κη-

δεί α του Λέ νιν ή ταν: «Ορ κι ζό μα στε σε 

ε σένα, σύ ντρο φε Λέ νιν, ό τι θα θυ σιά σου με 
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και τις ζω ές μας α κό μα, για να ε νι σχύσου με 

και να ε πε κτεί νου με την έ νω ση ό λων των 

αν θρώ πων του κό σμου που μο χθούν, την 

Κο μουνι στι κή Διε θνή»18.Το κύ ριο μέ σο για 

την υ λο ποί η ση της πα γκό σμιας ε πα νά στα-

σης του προ λε τα ριά του ή ταν η προ σφυ γή 

στη χρή ση βί ας έ να ντι των κα πι τα λι στι κών, 

με γα λο α στι κών ε λίτ που νέ μο νταν την πο-

λι τι κή και οι κο νο μι κή ε ξου σί α. Ό πως εί χε 

δη λώ σει χαρα κτη ρι στι κά ο Στά λιν: «Οι 

Μπολ σε βί κοι δεν ή ταν α πλοί ει ρη νι στές που 

ποθού σαν την ει ρή νη, ό πως έ κα νε η πλειο-

νό τη τα των Α ρι στε ρών Σο σιαλ δη μο κρατών. 

Οι Μπολ σε βί κοι υ πο στή ρι ζαν έ ναν ε νερ γη τι-

κό ε πα να στα τι κό α γώ να για την ει ρή νη, σε 

ση μεί ο α να τρο πής της ε ξου σί ας της φι λο πό-

λεμης ι μπε ρια λι στι κής α στι κής τά ξης» 19.

Σε αυ τό το ση μεί ο, πρέ πει να ε πι ση μά-

νου με διευ κρι νι στι κά ό τι η «βί α» α ποτε λεί 

μί α λέ ξη-κλει δί για το λε νι νι σμό και πά ντα 

ε μπε ριέ χει και μί α έν νοια α πο λύ τρω σης, 

αυ τήν της βί ας που κα τα λύ ει τις ε πι τα γές 

των ε θί μων, που απο τε λεί το κα λού πι της 

ι στο ρί ας. Κα τα στρέ φει την κα θε στη κυία 

ι σχύ και την κί βδη λη ε ξου σί α και α πε λευ-

θε ρώ νει νέ α κοι νω νι κά στοι χεί α και ορ μές. 

«Η βί α εί ναι η μα μή της κοι νω νί ας...». η βί α 

εί ναι οι πό νοι της γέν νας της ι στο ρί ας, της 

ι στο ρί ας που υπο φέ ρει και περ νά τις ω δί-

νες του το κε τού για να φέ ρει στη ζω ή τους 

α πο γό νους της. Η βί α εί ναι «το ερ γα λεί ο 

με τη βο ή θεια του ο ποί ου το κοι νω νι κό κί-

νημα ε πι βάλ λε ται και συ ντρί βει τις νε κρές, 

α παρ χαιω μέ νες, πο λι τι κές μορ φές»20.

Εν συ ντο μί α, α ξί ζει να α να φέ ρου με 

πως οι Μπολ σε βί κοι υ πο στή ριζαν ό τι 

υ πάρ χουν δύ ο εί δη πο λέ μου:

➸ Οι δί καιοι πό λε μοι, οι πό λε μοι που 

δεν εί ναι κα τα κτη τι κοί αλ λά α πε λευθε ρω-

τι κοί, οι ο ποί οι διε ξά γο νται για την υ πε-

ρά σπι ση λα ών α πό ξέ νη ει σβο λή και α πό 

προ σπά θειες που έ χουν στό χο να τους 

υ πο δου λώ σουν ή για την α πε λευ θέ ρω ση 

του λα ού α πό κα πι τα λι στι κή σκλα βιά ή, 

τέ λος, για την α πε λευ θέ ρωση α ποι κιών 

και ε ξαρ τη μέ νων χω ρών α πό το ζυ γό 

του ι μπε ρια λι σμού.

➸ Οι ά δι κοι πό λε μοι, οι κα τα κτη τι κοί 

πό λε μοι, οι ο ποί οι διε ξά γο νταν με στό χο 

την κα τά κτη ση και την υ πο δού λω ση ξέ-

νων χω ρών και ξέ νων ε θνών.

Οι Μπολ σε βί κοι υ πο στή ρι ζαν τους 

πο λέ μους του πρώ του εί δους. Ό σο για 

ε κεί νους του δεύ τε ρου εί δους, υ πο στή ρι-

ζαν ό τι πρέ πει να διε ξα χθεί έ νας α ποφα σι-

στι κός α γώ νας κα τά αυ τών των πο λέ μων 

μέ χρι ση μεί ου ε πα νά στα σης και μέ χρι την 

α να τρο πή της ε κά στο τε ι μπε ρια λι στι κής 

κυ βέρ νη σης. «Δεν εί μα στε κα τά ό λων των 

πο λέ μων. Εί μα στε κα τά των ι μπε ρια λι στι-

18 Martin Wight, Διε θνής θε ω ρί α: Τα τρί α ρεύ μα τα σκέ ψης, Ποιό τη τα, Α θή να, 2003, σελ: 29.
19 Martin Wight, Διε θνής θε ω ρί α: Τα τρί α ρεύ μα τα σκέ ψης, Ποιό τη τα, Α θή να, 2003, σελ: 132.
20 Martin Wight, Διε θνής θε ω ρί α: Τα τρί α ρεύ μα τα σκέ ψης, Ποιό τη τα, Α θή να, 2003, σελ: 133.

Λένιν
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κών πο λέ μων, κα θώς αυ τοί εί ναι α ντε πα να-

στα τι κοί πό λε μοι. Αλ λά εί μα στε υ πέρ των 

α πε λευ θε ρωτι κών, α ντι-ι μπε ρια λι στι κών, 

ε πα να στα τι κών πο λέ μων», είχε δη λώ σει ο 

Στά λιν. Κι νού με νος στο ί διο μή κος κύ μα-

τος, ο Λέ νιν εί χε α να φέρει γύ ρω στο 1920: 

«Ο τα ξι κός χα ρα κτή ρας του πο λέ μου εί ναι 

το βα σι κό ε ρώ τη μα που α ντι με τω πί ζει έ νας 

σο σια λι στής (ε άν δεν εί ναι α πο στά της). Ε άν 

ο πό λε μος διε ξά γε ται α πό το προ λε τα ριά το, 

α φού πρώ τα αυ τό υ πέ τα ξε την α στι κή τάξη 

στη χώ ρα του, και διε ξά γε ται με στό χο την 

ε νί σχυ ση και την ε πέ κτα ση του σο σια λι-

σμού, έ νας τέ τοιος πό λε μος εί ναι νό μι μος 

και “ά γιος”...»21.

Σε αυ τά τα ι δε ο λο γι κά πλαί σια που 

πρό κρι ναν ή α κό μη και ε πέ βαλ λαν τη 

χρή ση βί ας, ού τως ώ στε να α πο τι να χθεί ο 

κα πι τα λι στι κός ζυ γός και να ε γκα θιδρυ θεί 

έ να κο μουνι στι κό κα θε στώς σε μί α χώ ρα, 

έ νας πά γιος, δια χρο νι κός και α με τά βλη-

τος στό χος της σο βιε τι κής ε ξω τε ρι κής 

πο λι τικής (του λά χι στον σε δια κη ρυ κτι-

κό/ρη το ρι κό ε πί πε δο) ή ταν η υ πο κί νη ση, 

η α νά δει ξη και εν γέ νει η ε νί σχυ ση μί ας 

πλη θώ ρας μαρ ξι στι κών, σο σια λι στι κών, 

κο μουνι στι κών, α ντια ποι κια κών ή α κό μη 

και ε θνι κι στι κών κι νη μά των και ε πα να-

στα τι κών ορ γα νώ σε ων σε ό λα τα μή κη 

και πλά τη της υ φη λί ου, κυ ρί ως ό μως, 

στις χώ ρες της Α φρικής, της Μέ σης Α να-

το λής και της νο τιο α να το λι κής Α σί ας. Η 

προ τί μη ση στις συγκε κρι μέ νες πε ριο χές 

δεν ή ταν τυ χαί α. 

Σε αυ τές τις χώ ρες το βιο τι κό ε πί πε δο 

των κα τοί κων ή ταν, κα τά κα νό να, ι διαί τε ρα 

χα μη λό, υ πέ βο σκαν κοι νω νι κές ε ντά σεις 

και α ντι θέ σεις, οι ε λίτ που βρί σκο νταν 

στην ε ξου σί α χα ρα κτη ρί ζο νταν α πό εν δη-

μι κή δια φθο ρά και η θική διά βρω ση, οι 

θε σμοί πά νω στους ο ποί ους θε με λιώ νε ται 

έ να κοι νω νι κό κράτος και έ να κρά τος πρό-

νοιας ή ταν α νύ παρ κτοι και οι έν νοιες των 

πο λι τι κών και α το μι κών δι καιω μά των των 

πο λι τών ή ταν ά γνω στες. Συν τοις άλ λοις, 

το γε γο νός ό τι μέ χρι τη δε κα ε τί α του 1950 

η συ ντρι πτι κή πλειο ψη φί α των χω ρών του 

τρί του κό σμου δεν ή ταν α νε ξάρ τη τες, αλ λά 

α πο τε λού σαν α ποι κια κές κτή σεις κρα τών 

της δυ τι κής Ευ ρώ πης, συ ντε λού σε σε ση-

μα ντι κό βαθ μό στην αύ ξη ση της δυ σα ρέ-

σκειας και των α ντι δρά σε ων του το πι κού 

πλη θυ σμού. Ο Σο βιε τι κός α ξιω μα τού χος 

Ζι νό βιεφ, κα τά την ε ναρ κτή ρια ο μι λί α του 

στο συ νέ δριο των Α να το λι κών Λα ών στο 

Μπα κού το 1920, δή λω σε με εν θου σια σμό: 

«Σύ ντρο φοι! Α δελ φοί! Έ φτα σε η κα τάλ λη λη 

στιγ μή για να ξε κι νή σε τε την ορ γάνω ση ε νός 

α λη θι νού και ιε ρού λα ϊ κού πο λέ μου κα τά 

των λη στών και των κα ταπιε στών. [...] Η Κο-

μουνι στι κή Διε θνής στρέ φε ται σή με ρα στους 

λα ούς της Α να το λής και τους λέ ει: «Α δέλ φια, 

σας κα λού με σε έ ναν ιε ρό πό λε μο, αρ χι κά 

κα τά του Αγ γλι κού ι μπε ρια λι σμού»22. Οι συν-

θή κες, λοι πόν, για τη σο βιε τι κή ε πιρ ρο ή 

και προ πα γάν δα ή ταν ι διαί τε ρα ευ νο ϊ κές 

σε αυ τές τις πε ριο χές.

Η α νάμει ξη της Ε.Σ.Σ.Δ. σε πε ριο χές 
του τρί του κό σμου το διά στη μα 
1917-1945

Ή δη α πό το 1919, ο Τρό τσκι εί χε α να-

φέ ρει ό τι «ο δρό μος για το Λον δί νο και το 

Πα ρί σι περ νού σε α πό την Καλ κού τα και το 

Πε κί νο». Αυ τή η δή λω ση ση μα το δο τού-

σε την αλ λα γή προ σα να το λι σμού της 

σο βιε τι κής ε ξω τε ρι κής πο λι τι κής, κα θώς 

α πο μα κρυ νό ταν α πό την ελ πί δα της ευ-

21 Martin Wight, Διε θνής θε ω ρί α: Τα τρί α ρεύ μα τα σκέ ψης, Ποιό τη τα, Α θή να, 2003, σελ: 283.
22 Edward Hallett Carr, The Bolshevik Revolution, MacMillan & Co, London, 1953, τό μος 3, σελ: 261.
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ρω πα ϊ κής ε πα νά στα σης23. Έ να α πό τα 

πρώ τα επι τεύγ μα τα της σο βιε τι κής ε ξω-

τε ρι κής πο λι τι κής ή ταν το συ νέ δριο των 

Ανα το λι κών Λα ών στο Μπα κού το 1920, 

με στό χο την υ πο κί νη ση των α ποι κια κών 

μα ζών: «Εί μα στε έ τοι μοι να βο η θή σου με 

ο ποιον δή πο τε ε πα να στα τι κό α γώ να κα τά 

της Αγ γλι κής Κυ βέρ νη σης. [...] Κα θή κον μας 

εί ναι να βο η θή σου με την Α σί α να απε λευ θε-

ρω θεί α πό τον Αγ γλι κό ι μπε ρια λι σμό»24.

 Ο Στά λιν έ γρα ψε στην ε φη με ρί δα 

Pravda, το Νο έμ βριο του 1918, τα ε ξής: 

«Πραγ μα τι κά, η με γά λη διε θνής ση μα σί α 

της Ο κτω βρια νής Επα νά στα σης συ νί στα ται 

κυ ρί ως στο ό τι η ε πα νά στα ση αυ τή α νή γα γε 

το ε θνι κό ζή τη μα σε έ να γε νι κό τε ρο ε πί πε δο, 

με τα τρέ πο ντάς το α πό έ ναν το πι κό α γώ να 

κα τά της ε θνι κής κα τα πί ε σης σε έ να γε νι κό τε-

ρο ζή τη μα α πε λευ θέ ρω σης των κα τα πιε σμέ-

νων ε θνών, α ποι κιών και η μια ποι κιών α πό 

τον ι μπε ρια λι σμό. [...] Με τον τρό πο αυ τό η 

Ο κτω βρια νή Ε πα νά στα ση οι κο δό μη σε μί α 

γέ φυ ρα α νά με σα στη σο σια λι στι κή Δύ ση και 

τη σκλα βω μέ νη Α να το λή, ι δρύ ο ντας έ να νέ ο 

μέ τω πο ε πα να στά σε ων που ε κτεί νε ται α πό 

τους προ λε τά ριους της Δύ σης, μέ σω της ρω-

σι κής ε πα νά στα σης, στα κα τα πιε σμέ να έ θνη 

της Α να το λής κα τά του πα γκό σμιου ι μπε ρια λι-

σμού. Αυ τό ε ξη γεί τον α πε ρί γρα πτο εν θου σια-

σμό που δεί χνουν σή με ρα α να φο ρι κά με το 

ρω σι κό προ λε τα ριά το οι μά ζες της Α να το λής 

και της Δύ σης που υ πέ στη σαν εκ με τάλ λευ ση. 

Αυ τό ε ξη γεί και σε με γά λο βαθ μό τη θη ριώ-

δη μα νί α, με την ο ποί α οι ι μπε ρια λι στές, που 

λη στεύ ουν ο λό κλη ρο τον κό σμο, όρ μη σαν 

κα τά της Σο βιε τι κής Ρω σί ας»25.

 Ο Λέ νιν α πο δέ χθη κε αυ τή την αλ λα γή 

προ σα να το λι σμού προς το τέ λος της ζωής 

του. Στις 2 Μαρ τί ου 1923 έ γρα ψε: «Σε τε λι-

κή α νά λυ ση, το α πο τέ λε σμα του α γώ να θα 

κα θο ρι στεί α πό το γε γο νός ό τι η Ρω σί α, η 

Ιν δί α, η Κί να κ.λπ. συ νι στούν τη συ ντρι πτι κή 

πλη θυ σμια κή πλειο νό τη τα του πλα νή τη. Και 

αυ τή α κρι βώς η πλειο ψη φί α του πλη θυ σμού 

εί ναι ε κεί νη που, κα τά τα τε λευ ταί α χρό νια, 

α γκά λια σε τον α γώ να για την α πε λευθέ ρω-

ση με ε ξαι ρε τι κή γρη γο ρά δα, έ τσι ώ στε δεν 

μπο ρεί να υ πάρ χει σχε τι κά με αυ τό κα μί α 

αμ φι βο λί α για το ποια θα εί ναι η τε λι κή έκ-

βα ση της πα γκό σμιας πά λης. Κατ’ αυ τή την 

έν νοια, η τε λι κή νί κη του Σο σια λισμού εί ναι 

πλή ρως και α πό λυ τα ε ξα σφα λι σμέ νη».

 Βε βαί ως πρέ πει να ση μειώ σου με ό τι στα 

τέ λη της δε κα ε τί ας του 1910 και τα πρώ τα 

έ τη της δε κα ε τί ας του 1920, η Ε.Σ.Σ.Δ. δε 

διέ θετε τους α πα ραί τη τους οι κο νο μι κούς 

πό ρους για την ά σκη ση μί ας φι λό δο ξης-

πα ρεμ βα τι κής ε ξω τε ρι κής πο λι τι κής. Κα τά 

συ νέ πεια, ε κεί νη τη χρο νι κή περί ο δο η ε ξω-

τε ρι κή πο λι τι κή της Ε.Σ.Σ.Δ. α πο σκο πού σε, 

κα τά κύριο λό γο, στη σύ να ψη συμ μα χιών 

με τα ξύ των το πι κών κο μουνιστι κών κομ-

23 Ό ντως, οι πε ριρ ρέ ου σες οι κο νο μι κές και πο λι τι κές συνθή κες δεν ευ νο ού σαν την ε ξα γω γή της ε πα νά στα σης 
στην Ευ ρώ πη ε κεί νη την επο χή. Τα κο μουνι στι κά εγ χει ρή μα τα στην Πο λω νί α το 1920 και στη Γερ μα νί α το 1923 
α πέ τυ χαν. Ε πί σης, με τά τη σύ να ψη της ρω σο-γερ μα νι κής συν θήκης το 1922 και τη διευ θέ τη ση ο ρι σμέ νων δια φο-
ρών που εκ κρε μού σαν στις σχέ σεις των δύ ο χω ρών α πό τη λή ξη του Α΄ Πα γκό σμι ου Πο λέ μου, η Γερ μα νί α έ πα ψε 
να εν δια φέ ρε ται για την πε ραι τέ ρω σύ σφιγ ξη των δι με ρών σχέ σε ων. Ε κτός των άλ λων, οι Σο βιε τι κοί συ νέ χι ζαν 
να α ντι με τω πί ζουν δυ σκο λί ες ό σον α φο ρά στη δι πλω μα τι κή α να γνώ ρι ση της Ε.Σ.Σ.Δ. α πό τα ευ ρω πα ϊ κά κρά τη 
και την ε πι διω κό με νη -α πό τη σο βιε τι κή πλευ ρά- διεύ ρυν ση των οι κο νο μι κών και ε μπο ρι κών της σχέ σε ων με 
την Ευ ρώ πη. S. Neil MacFarlane, «Successes and failures in Soviet policy toward Marxist revolutions in the third 
world, 1917-1985», στο Mark N. Katz, The USSR and Marxist revolutions in the third world, Cambridge University 
Press, Cambridge, 1990, σελ: 13-14. 

24 Edward Hallett Carr, The Bolshevik Revolution, MacMillan & Co, London, 1953, τό μος 3, σελ: 261.
25 Joseph Stalin, The October revolution and the national question: A handbook of Marxism, London, 1935, 

σελ: 820-821.
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μά των και των κα τά τό πους ε θνι κι στι κών 

α ντια ποι κια κών δυ νά μεων. Πε ρι λη πτι κά, θα 

μπο ρού σα με να υ πο στη ρί ξου με πως ε κεί νη 

την ε πο χή η ανάμει ξη των Μπολ σε βί κων 

στις υ πο θέ σεις πε ριο χών του τρί του κό σμου 

στό χευε: ➵ Στην κα τά λυ ση ο ποιου δή πο τε 

δε σμού και μορ φής συ νερ γα σί ας α νά με σα 

στις δυ νά μεις των α ντι φρο νού ντων Λευ κών 

Ρώ σων, α πό τη μί α πλευ ρά, και των μη ευ-

ρω πα ϊ κών μειο νο τή των της πρώ ην Ρω σι κής 

Αυ το κρα το ρίας, α πό την άλ λη πλευ ρά, ➵ 

στην α πο τρο πή χρη σι μο ποί ησης πε ριο χών 

που γειτ νί α ζαν με τη σο βιε τι κή ε πι κρά τεια 

ως βά σεις ε πέμ βασης ξέ νων στρα τευ μά των 

στο ε σω τε ρι κό της ί διας της Ε.Σ.Σ.Δ., ➵στην 

πρό κλη ση α να τα ρα χών και ε ντά σε ων στις 

α ποικια κές κτή σεις των με γά λων ευ ρω πα ϊ-

κών δυ νά με ων και της Ια πω νί ας, ώ στε να 

υ πο χρε ω θούν αυ τές οι χώ ρες να ε λατ τώ-

σουν την πί ε ση που α σκού σαν στην Ε.Σ.Σ.Δ. 

ύ στε ρα α πό την ε πα νά στα ση του 191726.

Σε αυ τά τα πλαί σια, α πέ να ντι στα 

κρά τη που συ νό ρευαν με τη νό τια πε ρι-

φέρεια της Ε.Σ.Σ.Δ. (Τουρ κί α, Ι ράν, Μογ-

γο λί α, Κί να) χρη σι μο ποι ή θηκαν αρ κε τές 

δια φο ρε τι κές προ σεγ γί σεις, οι ο ποί ες 

α πο σκο πού σαν στην ε πίτευ ξη των στό-

χων που πε ρι γρά ψα με πα ρα πά νω. Στην 

Τουρ κί α οι Μπολ σε βί κοι πα ρεί χαν οι κο-

νο μι κή βο ή θεια και στρα τιω τι κό υ λι κό 

ε νι σχύ ο ντας τις δυ νάμεις του Μου στα φά 

Κε μάλ Α τα τούρ κ στον πό λε μο ε να ντί ον 

των ελ λη νι κών στρα τευ μά των στα ε δά φη 

της δυ τι κής Μι κράς Α σί ας. Πα ράλ λη λα, 

ε νι σχύ ο ντας τους ε θνι κι στές του Α τα-

τούρ κ, οι Σο βιε τι κοί υ πο νό μευαν α φε νός 

την ε πί ση μη σουλ τα νι κή κυ βέρ νη ση 

της Κων στα ντι νού πο λης, η ο ποί α ή ταν 

αν δρεί κε λο των Βρε τα νών που εί χαν 

κα τα λά βει την Κων στα ντι νού πο λη, και 

α φε τέ ρου υ πέ σκαπταν τη βιω σι μό τη τα 

της βρε τα νι κής στρα τιω τι κής πα ρου σί ας 

στα στε νά των Δαρ δα νε λί ων και στην 

πε ριο χή της Καλ λί πο λης. Εν ο λί γοις, ο 

κύ ριος στό χος των Σο βιε τι κών ή ταν η 

α πο μά κρυν ση των δυ νά με ων της Α ντά-

ντ α πό το τουρ κι κό έ δα φος κα θώς και 

ο προ σε ται ρι σμός, σε ό σο το δυ να τόν 

με γα λύ τε ρο βαθ μό, της νέ ας τουρ κι κής 

κυ βέρ νη σης. Η ε νί σχυ ση των Τούρ κων 

κο μουνι στών (που δεν ή ταν ε ξάλ λου 

ι διαί τε ρα πο λυά ριθ μοι) δεν α πο τε λούσε 

ε κεί νη την ε πο χή προ τε ραιό τη τα για τη 

σο βιε τι κή η γε σί α27.

Στην πε ρί πτω ση του Ι ράν, η σο βιε τι κή 

ε ξω τε ρι κή πο λι τι κή έ πρεπε να κι νη θεί 

με πιο προ σε κτι κά βή μα τα απ’ ό,τι στην 

Τουρ κί α. Κι αυ τό, ε πειδή το Ι ράν δια τη-

ρού σε ι σχυ ρούς συμ μα χι κούς δε σμούς 

με τη Με γά λη Βρε τα νία. Μά λι στα το 1920 

υ πο γρά φη κε συν θή κη με τα ξύ της βρε-

τα νι κής και της ι ρα νι κής κυ βέρ νη σης, 

η ο ποί α ε νί σχυε την ή δη υ φι στά με νη 

στρα τιω τι κή συ νερ γα σί α με τα ξύ των 

δύ ο χω ρών. Για ποιους λό γους ό μως η 

σο βιε τι κή η γε σί α ε πι θυ μούσε να ε πέμ-

βει στο ε σω τε ρι κό του Ι ράν, ε φό σον μί α 

τέ τοια ε πέμ βα ση μπο ρούσε να ε πι φέ ρει 

την ά με ση και δυ να μι κή ε πέμ βα ση της 

Με γά λης Βρε τα νί ας;

26 S. Neil MacFarlane, «Successes and failures in Soviet policy toward Marxist revolutions in the third world, 
1917-1985», στο Mark N. Katz, The USSR and Marxist revolutions in the third world, Cambridge University Press, 
Cambridge, 1990, σελ: 11.

27 Τον Ια νουά ριο του 1921 ο Κε μάλ Α τα τούρ κ έ θε σε ε κτός νό μου το Τουρ κι κό Κο μουνι στι κό Κόμ μα. Παρ’ ό λα 
αυ τά, οι Σο βιε τικοί δεν α ντέ δρα σαν και συ νέ χι σαν να υ πο στη ρί ζουν τις δυνά μεις που πρό σκει νταν στο κα θε στώς 
του Α τα τούρ κ. S. Neil MacFarlane, «Successes and failures in Soviet policy toward Marxist revolutions in the third 
world, 1917-1985», στο Mark N. Katz, The USSR and Marxist revolutions in the third world, Cambridge University 
Press, Cambridge, 1990, σελ: 12.
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 Ο Λέ νιν, και γε νι κό τε ρα η η γε σί α των 

Μπολ σε βί κων, εί χαν θο ρυ βη θεί 

α πό τη βρε τα νι κή στρα-

τιω τι κή πα ρου σί α 

στο Ι ράν. Υ πεν-

θυ μί ζου με ό τι 

το 1918 και 

το 1919 οι 

Βρε τα νοί 

εί χαν χρη-

σι μο ποι ή-

σει τις βά-

σεις που 

διέ θε ταν 

στο ι ρα νι-

κό έδα φος 

για να ε πέμ-

β ο υ ν  σ τ ι ς 

ε σω τε ρι κές υ πο-

θέ σεις ό μο ρων χω-

ρών (Αρ με νί α, Γεωρ γί α) 

της πε ριο χής του Καυ κά σου. 

Ο βα σι κός στό χος, λοι πόν, της σο βιε-

τι κής η γε σί ας δεν ή ταν η ε ξα γω γή της 

ε πα νά στα σης του προ λε τα ριά του στο 

Ι ράν μέσω της ε νί σχυ σης του το πι κού 

Ι ρα νι κού Κο μουνι στι κού Κόμ μα τος, του 

Του ντέχ. Ε ξάλ λου, οι ί διοι οι Σο βιε τι κοί 

ι θύ νο ντες πα ρα δέ χο νταν ό τι στην ι ρα-

νι κή κοι νω νί α δε συ νέ τρε χαν α κό μη οι 

α πα ραί τη τες προ ϋ πο θέσεις για την πραγ-

μά τωση μί ας σο σια λι στι κής ε πα νά στα σης 

και πί στευαν πως στο Ι ράν μί α μα κρά 

πε ρί ο δος κα πι τα λι στι κής οι κονο μι κής 

α νά πτυ ξης υ πό την ε ξου σί α μη προ λε τα-

ρια κών δυ νά με ων ή ταν α να πόφευ κτη. 

Το δια κύ βευ μα για την Ε.Σ.Σ.Δ. ή ταν η 

αι σθη τή μεί ω ση της ε πιρ ρο ής των δυ τι κο-

ευ ρω πα ϊ κών κα πι τα λι στι κών δυ νά με ων 

(κυ ρί ως της Με γά λης Βρε τα νί ας) στο Ι ράν 

και η ε πα κό λου θη αύ ξη ση της ε πιρρο ής 

που α σκού σε η Ε.Σ.Σ.Δ.

Για την ε πί τευ ξη αυ τού του στό χου η 

σο βιε τι κή κυ βέρ νη ση διέ θε τε τρεις επι-

λο γές: ➵ Μπο ρού σε να εκ με ταλ λευ θεί 

προς ό φε λός της και να ε νι σχύ σει το υ φι-

στά με νο α πο σχι στι κό κί νη μα στη βό ρεια 

ι ρα νι κή ε παρ χί α του Γκι λάν (Gilan), ➵ μπο-

ρού σε να προ κα λέσει μί α μι κρής κλί μα κας 

ε πα νά στα ση ε νά ντια στην κυ βέρ νη ση της 

Τε χε ρά νης, ➵ μπο ρού σε να α να ζη τή σει 

την ε ξεύ ρε ση ε νός modus vivendi με το 

ι ρα νικό κα θε στώς μέ σω δι πλω μα τι κών 

διαύ λων και δια πραγ μα τεύ σε ων.

Και οι τρεις ε πι λο γές χρη σι μο ποι ή-

θη καν α πό τη σο βιε τι κή πλευ ρά για να 

ασκη θεί πί ε ση στους Ι ρα νούς. Η πλέ ον δυ-

να μι κή και προ κλη τι κή ε νέρ γεια συνέ βη 

το Μά ιο του 1920, ό ταν σο βιε τι κά στρα-

τεύ μα τα ει σήλ θαν στο ι ρα νι κό έ δα φος 

για να ε νι σχύ σουν την αυ το νο μι στι κή, κο-

μουνι στι κή και φι λο-σο βιε τι κή κυ βέρ νη ση 

του Κου τσίκ Χαν (Kuchik Khan) στην πό λη 

Ρε στ (Resht) της ε παρ χί ας του Γκι λάν. 

Τε λι κά, τους πρώ τους μή νες του 1921 

υπο γρά φη κε ι ρα νο-σο βιε τι κή συν θή κη 

συ νερ γα σί ας, η ο ποί α ι κα νοποιού σε σε ση-

μα ντι κό βαθ μό τα σο βιε τι κά συμ φέ ρο ντα 

στην πε ριο χή του Καυκά σου: η ι ρα νι κή 

κυ βέρ νη ση δε σμεύ θη κε να α κο λου θεί στο 

ε ξής μί α πιο ου δέτε ρη ε ξω τε ρι κή πο λι τι κή 

και, α φού α να γνώ ρι σε ό τι η Ε.Σ.Σ.Δ. είχε 

ζω τι κά συμ φέ ρο ντα σχε τι ζό με να με την 

α σφά λειά της στον Καύ κα σο, δια βεβαί-

ω σε τους Σο βιε τι κούς ό τι στο μέλ λον το 

ι ρα νι κό έ δα φος δε θα α πο τε λούσε βά ση 

ε ξόρ μη σης ε χθρι κών δυ νά με ων ε να ντί ον 

της ε πι κρά τειας της Ε.Σ.Σ.Δ. Σε α ντάλ λαγ-

μα η Σο βιε τι κή Έ νω ση α πέ συ ρε τις δυ-

νά μεις της από τις βό ρειες ε παρ χί ες του 

Ι ράν, α φή νο ντας α νυ πε ρά σπι στους τους 

κο μουνι στές του Κου τσίκ Χαν στην ε παρ-

χί α του Γκι λάν. Μέ χρι το Δεκέμ βριο του 

1921 οι κυ βερ νη τι κές έ νο πλες δυ νά μεις 
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του Ι ράν εί χαν κα τα στείλει και τους τε λευ-

ταί ους θύ λα κες α ντί στα σης στο Γκι λάν. Εν 

προ κει μέ νω, η Ε.Σ.Σ.Δ. θυ σί α σε τους Ι ρα-

νούς κο μουνι στές (είτε αυ το νο μι στές στην 

ε παρ χί α Γκι λάν εί τε μέ λη του Του ντέχ) για 

να προ ω θήσει τα δι κά της γε ω πο λι τι κά 

συμ φέ ρο ντα στην πε ριο χή28.

Η α πο στο λή των Σο βιε τι κών στη Μογ-

γο λί α ή ταν αρ κε τά εύ κο λη και α πλή, διότι 

υ πήρ χε έ να πο λι τι κό κε νό (political vac-

uum) σ’ αυ τή τη χώ ρα, ε νώ ταυ τό χρο να 

οι με γά λες δυ νά μεις της ε πο χής (Με γά λη 

Βρε τα νί α, Γαλ λία, Ια πω νί α, Η.Π.Α.) δεν 

εί χαν α ξιό λο γα συμ φέ ροντα στην εν λό-

γω πε ριο χή και, γι’ αυ τόν το λό γο, δε θα 

προ κα λού σαν υ πο λο γίσι μα προ σκόμ μα τα 

στην ε πέμ βα ση των Σο βιε τι κών. Η Μογ γο-

λί α α πο τε λού σε μία χώ ρα στρα τη γι κής 

ση μα σί ας για την α σφά λεια της Σο βιε τι κής 

Έ νω σης α φενός λό γω της εγ γύ τη τάς της 

στη δια δρο μή του υ περ σι βη ρι κού σι δη-

ρο δρό μου και α φε τέ ρου λό γω του ό τι η 

Μογ γο λί α εί χε κα τα λη φθεί α πό δυ νά μεις 

α ντι φρονού ντων έ να ντι του σο βιε τι κού 

κο μουνι στι κού κα θε στώ τος (Λευ κοί Ρώ-

σοι) υ πό την η γε σί α του βα ρό νου του 

Ούν γκερ ν-Στέρ νμπερ γκ (Baron Roman 

Feodorovich von Ungern-Sternberg).

Οι Σο βιε τι κοί για την ει σβο λή τους στη 

Μογ γο λί α το 1921 χρη σι μο ποί η σαν ως 

πρό σχη μα την πρό σκλη ση για ε πέμ βα ση 

που τους α πη ύθυνε ο μο νάρ χης αυ τής της 

α σια τι κής χώ ρας, Μπο γκντ Χαν (Boghd 

Khan), ο ο ποί ος εί χε α πη υ δή σει α πό τις 

α κρό τη τες και τις θη ριω δί ες των Λευ κών 

Ρώ σων που διοικού σαν τη Μογ γο λί α29. Η 

α πο στο λή των σο βιε τι κών στρα τευ μάτων 

διευ κο λύν θη κε και α πό την υ φι στά με νη 

και ο λο έ να διο γκού με νη δυ σα ρέσκεια 

του το πι κού πλη θυ σμού για τις λε η λα-

σί ες, τις βιαιό τη τες και τη διεφθαρ μέ νη 

διοί κη ση και οι κο νομι κή δια χεί ρι ση που 

εί χαν ε πι βάλει στη Μογ γο λί α οι δυ νά μεις 

του βα ρό νου Ούν γκερ ν-Στέρ νμπερ γκ. Η 

μογ γο λι κή πρω τεύ ου σα Ούρ γκα (στη συ-

νέ χεια με το νο μά στη κε σε Ου λάν Μπατόρ) 

καταλή φθηκε πο λύ εύ κο λα σε διά στη μα 

λίγων ε βδο μά δων α πό τις δυ νά μεις του 

ε ρυ θρού στρα τού. Το Σε πτέμ βριο του 

1921 είχαν δια λυ θεί και οι τε λευ ταί οι πυ-

ρή νες α ντί στα σης των Λευ κών Ρώ σων, 

ε νώ ο βα ρό νος Ούν γκερ ν-Στέρ νμπερ γκ 

κα τα δι κά στη κε σε θά να το από σο βιε τι κό 

στρα το δι κεί ο. Ό πως α να φέ ρει ο Thomas 

Hammond, με αυ τήν τη νί κη του ε ρυ θρού 

στρα τού η Μογ γο λί α α πο τέ λε σε, α πό χρο-

νο λο γι κής πλευ ράς, τον πρώ το και, α πό 

οι κο νο μι κής πλευ ράς, τον πλέ ον ε ξαρ τη-

μέ νο δο ρυ φό ρο της Ε.Σ.Σ.Δ.30

Η σο βιε τι κή ε μπλο κή στην Κί να το χρο-

νι κό διά στη μα 1923-1945 εί ναι ι διαί τε ρα 

ενδια φέ ρου σα και α σύ γκρι τα πιο ε κτε τα-

28 S. Neil MacFarlane, «Successes and failures in Soviet policy toward Marxist revolutions in the third world, 
1917-1985», στο Mark N. Katz, The USSR and Marxist revolutions in the third world, Cambridge University Press, 
Cambridge, 1990, σελ: 12.

29 Εί ναι χα ρα κτη ρι στι κό ό τι ο γερ μα νι κής κα τα γω γής βαρό νος του Ούν γκερ ν-Στέρ νμπερ γκ (εί χε γεν νη θεί στην 
Πρω σί α το 1886) ή ταν ψυ χοπα θής και ο το πι κός πλη θυ σμός της Μογ γο λί ας τον α πο κα λού σε «τρε λό βα ρό νο» 
(mad baron) ή «αι μο σταγή Βού δα». Μέ σα στην πα ρά νοιά του ο βα ρό νος εί χε φτά σει στο ση μεί ο να δη μιουρ γή σει 
μί α δι κή του θρη σκεί α με βου δι στι κά, χρι στια νι κά και ιν δου ι στικά στοι χεί α. Σύμ φω να με μί α θρη σκευ τι κή και 
φι λο σο φι κή θε ω ρί α που εί χε α να πτύ ξει ο ί διος, δο λο φο νώντας έ ναν άν θρω πο προ σέ φε ρε μί α κα λή πρά ξη στο 
θύ μα του. Α φού το θύ μα του δε διέ θε τε την α παι τού με νη δύ ναμη για να του α ντι στα θεί και ή ταν πιο α δύ να μο 
α πό τον βα ρό νο, ή ταν κα τα δικα σμέ νο να βιώ νει στη γη μί α μί ζερη ζω ή γε μά τη τα πει νώ σεις. Δο λο φονώ ντας, 
λοι πόν, ο βα ρό νος έ ναν άν θρω πο του πα ρεί χε τη δυ να τό τη τα να με τεν σαρ κω θεί και να ε πι στρέ ψει στη γη μελ-
λο ντι κά έ χο ντας λά βει τη μορ φή ε νός α νώ τε ρου ό ντος. 

30 Thomas Hammond, «The communist takeover of outer Mongolia: Model for Eastern Europe?», στο Thomas 
Hammond, The anatomy of communist takeovers, Yale University Press, New Haven, Conn., 1975, σελ: 107-144.
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μέ νη και πιο μα κρο χρό νια σε σύ γκριση 

με τις α ντί στοι χες σο βιε τι κές πα ρεμ βά σεις 

στην Τουρ κί α, στο Ι ράν και στη Μογ γο-

λί α (διάρ κειας λί γων ε τών ή και μη νών 

στην πε ρί πτω ση της Μογ γο λίας). Ό πως 

εί ναι ευ νό η το, μί α ση μα ντι κή πτυ χή της 

σο βιε τι κής α νά μι ξης στην Κί να έ λα βε 

χώ ρα με τά το 1945, ό ταν ο α γώ νας για 

την κα τά λη ψη της ε ξου σί ας α πό τις δυ νά-

μεις του Κο μουνι στι κού Κόμ μα τος Κί νας 

(Κ.Κ.Κ.) υ πό τον Μά ο Τσε Τουν γκ και για 

την εκ δί ω ξη των ε θνι κι στών του Τσιαν γκ 

Κά ι Σεκ ει σερ χό ταν στην τε λι κή ευθεί α. 

Παρ’ ό λα αυτά, στο πα ρόν τμή μα της α νά-

λυ σής μας θα α σχο λη θού με α πο κλει στι κά 

με το διά στη μα 1923-1945. Οι με τέ πει τα 

ε ξε λί ξεις θα μας απα σχο λή σουν στις ε πό-

με νες σε λί δες, ό ταν θα ε ξε τά σου με την 

με τα πο λε μι κή στρα τη γι κή της Ε.Σ.Σ.Δ. σε 

χώ ρες του τρί του κό σμου. 

 Η Ε.Σ.Σ.Δ. ή δη α πό το 1923 άρ χι σε 

να εκ δη λώ νει ζω η ρό εν δια φέ ρον για τα 

τε κται νό με να, κα θώς και για τις πο λι τι-

κές ε ξε λί ξεις στην κι νε ζι κή ε πι κρά τεια. 

Η σο βιε τι κή α νάμει ξη κα θί στα το ε φι κτή, 

διό τι: ➵ η Κί να βρι σκό ταν ε ντός του γε-

ω γρα φι κού χώ ρου, στον ο ποί ο η σο βιε-

τι κή κυβέρ νη ση διέ θε τε τη δυ να τό τη τα, 

τα μέ σα και το οι κο νο μι κό υ πό βα θρο 

για την προ βο λή ι σχύ ος, ➵ η σο βιε τι κή 

ε πέμ βα ση ή ταν σχε τι κά εύ κο λη, λό γω της 

χα ο τι κής κα τά στα σης που ε πι κρα τού σε 

στις ε σω τερι κές πο λι τι κές ε ξε λί ξεις της 

Κί νας και λό γω των συ χνών εκ κλή σε ων 

των α ντι μα χό με νων πλευ ρών για ε ξω τε-

ρι κή βο ή θεια και υ πο στή ρι ξη, ➵ το ρί-

σκο και οι εν δε χό με νοι κίν δυ νοι α πό μί α 

ε πέμβα ση της Σο βιε τι κής Έ νω σης ή ταν 

α με λη τέα, α φού η Κί να δεν απο τε λού σε 

α ποι κί α και δεν α νή κε στην α πο κλει στι κή 

σφαί ρα ε πιρ ρο ής κα μίας με γά λης δύ να-

μης, ➵ η ε κτε τα μέ νη (μή κους χι λιά δων 

χι λιο μέ τρων) με θο ρια κή γραμ μή της Κί-

νας με την Ε.Σ.Σ.Δ. και με τη Μογ γο λί α (η 

ο ποί α τε λού σε σε κα θε στώς σο βιε τι κού 

προ τε κτο ρά του) διευ κό λυ νε σε ση μα-

ντι κό βαθ μό τη σο βιε τι κή ε μπλο κή και 

πα ρέμ βα ση.

 Ε κτός α πό την αυ το νό η τη δυ να τό-

τη τα πρό κλη σης και υ πο στή ρι ξης μί ας 

μαρξι στι κής ε πα νά στα σης, οι Σο βιε τι κοί 

διέ θε ταν μί α πλη θώ ρα άλ λων ε πι λο γών 

για τη βέλ τι στη προ ώ θη ση των συμ φε-

ρό ντων τους στην Κί να. Ως εκ τού του, η 

σο βιε τι κή κυ βέρ νη ση δια τη ρού σε ε πα φές 

και διαύ λους ε πι κοι νω νί ας με όλες τις α ντι-

μα χό με νες πα ρα τά ξεις: ➵ με τη νό μι μη αυ-

το κρα το ρι κή κυ βέρ νη ση του Πε κί νο, ➵ με 

τις δυ νά μεις του Τσαν γκ Τσο Λιν (Chang 

Tso-lin), ο ο ποί ος κυ ριαρ χού σε στην ε παρ-

χί α της Μα ντζου ρί ας, ➵ με το Κι νε ζι κό 

Κο μουνι στι κό Κόμ μα (έ τος ι δρύ σε ως 1921 

υ πό την κα θο δή γη ση της Κο μι ντέρ ν) και 

➵ με την ε θνι κι στι κή κυ βέρ νη ση της Κουο-

μι ντάν γκ στην Κα ντό να υ πό τον Σουν Γιατ 

Σεν (Sun Yat-sen)31.

Ω στό σο, απ’ ό,τι φαί νε ται, αρ χι κά η 

Ε.Σ.Σ.Δ. ε πέ λε ξε να χρη σιμο ποι ή σει ως μέ-

σο για την ε πί τευ ξη των γε ω στρα τη γι κών 

της στό χων στην Κίνα, την ε θνι κι στι κή 

ορ γά νω ση της Κουο μι ντάν γκ. Σ’ αυ τά τα 

πλαί σια, τον Ιανουά ριο του 1923 ο Σο βιε-

τι κός α πε σταλ μέ νος στην Κί να, δι πλω μά-

της Ά ντολ φ Γιόφε (Adolf Yoffe), υ πέ γρα-

ψε μί α συμ φω νί α με τον Σουν Γιατ Σεν, 

η ο ποί α πα ρεί χε ση μα ντι κή στρα τιω τι κή 

31 Για τις δύ ο τε λευ ταί ες πα ρα γρά φους S. Neil MacFarlane, «Successes and failures in Soviet policy toward 
Marxist revolutions in the third world, 1917-1985», στο Mark N. Katz, The USSR and Marxist revolutions in the 
third world, Cambridge University Press, Cambridge, 1990, σελ: 14.
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βο ή θεια στην Κουο μι ντάν γκ. Σο βιε τι κοί 

στρα τιω τι κοί σύμ βου λοι έ φθα σαν στην 

Κί να και χω ρίς τη σο βιε τι κή συμ βο λή θα 

ή ταν α δύ να τη η ί δρυ ση της στρα τιω τι κής 

α κα δη μί ας της Κουο μι ντάν γκ στην πό λη 

Βα μπο ά (Whampoa military academy). 

Η σο βιε τι κή η γε σί α α πο θάρ ρυ νε κά θε 

σκέ ψη των Κι νέ ζων Κο μουνι στών για 

αυ τό νο μη δρά ση και τους υ ποχρέ ω σε 

να ε ντα χθούν στις τά ξεις της Κουο μι-

ντάν γκ, να α πο δε χθούν την ε ξουσί α της 

ε θνι κι στι κής η γε σί ας της συ γκε κρι μέ νης 

ορ γά νω σης και να ε γκα ταλεί ψουν για τα 

α μέ σως ε πό με να έ τη το στό χο της σο σια-

λι στι κής ε πα νά στα σης. Βρα χυ πρό θε σμος 

στό χος των κο μουνι στών θα έ πρε πε να 

εί ναι η ι σχυ ρο ποί η ση της θέ σης τους 

στο ε σω τε ρι κό της Κουο μι ντάν γκ. Μα-

κρο πρόθε σμος στό χος ή ταν η α νά λη ψη 

της ε ξου σί ας της Κουο μι ντάν γκ α πό τους 

ί διους τους Κι νέ ζους κο μουνι στές με τον 

ταυ τό χρο νο ε ξο βε λι σμό και πε ρι θω ριο-

ποί η ση των ε θνι κι στών.

 Έ ως το 1925 η σο βιε τι κή ε ξω τε ρι κή 

πο λι τι κή στην Κί να εί χε α πο φέ ρει τα 

ε πι θυμη τά α πο τε λέ σμα τα. Πραγ μα το ποι-

ή θη καν α ξιό λο γες α πο στο λές στρα τιω-

τι κού υ λι κού προς την Κουο μι ντάν γκ, 

σο βιε τι κή στρα τιω τι κή α πο στο λή υ πό 

την ηγε σί α του στρα τη γού Γκα λίν (Β.Ρ. 

Μπλύ χερ)/General Galin (V.R. Blucher) 

α νέ λα βε την εκπαί δευ ση των στρα τευ μά-

των της Κουο μι ντάν γκ, αρ κε τοί κο μουνι-

στές εί χαν κα τα λά βει θέ σεις-κλει διά 

στην η γε σί α της ορ γά νω σης, ο Σο βιε τι-

κός α πε σταλ μέ νος για πο λι τι κά θέ μα τα 

Μι χα ήλ Μπο ρο ντίν (Mikhail Borodin) 

δρού σε προπα γαν δι στι κά υ πέρ της κο-

μουνι στι κής θε ω ρί ας και ι δε ο λο γίας 

δια βρώ νο ντας τα ε θνι κι στι κά θε μέ λια 

της ορ γά νω σης και, τέ λος, οι έ νοπλες 

δυ νά μεις της Κουο μι ντάν γκ κα τή γα γαν 

τη μί α νί κη με τά την άλ λη ε δραιώνο ντας 

την κυ ριαρ χί α τους στην κοι λά δα Γιαν-

γκτσέ (Yangtze Valley) και ε τοι μά ζο νταν 

να κα τευ θυν θούν ε να ντί ον του Πε κί νο32. 

32 James C. Bowden, «Soviet military aid to nationalist China», στο Raymond Garthoff, Sino-Soviet military 
relations, Praeger, New York, 1966, σελ: 45.

Τα σο βιε τι κά σχέ δια ό μως υ πο νο μεύθη-

καν το 1925 α πό το θά να το του η γέ τη 

της Κουο μι ντάν γκ, Σουν Γιατ Σεν. Έ πει τα 

α πό μί α σύ ντο μη πε ρί ο δο α ναρ χί ας στο 

ε σω τε ρι κό της Κουο μι ντάν γκ, ο Τσιανγκ 

Κά ι Σεκ α να δεί χθηκε α δια φι λο νί κη τος 

η γέ της της ορ γά νω σης. Μί α α πό τις πρώ-

τες ε νέρ γειες του νέ ου αρ χη γού ή ταν 

η ε πι τυ χής α πο μά κρυν ση και δια γραφή 

των κο ρυ φαί ων κο μουνι στών και α ρι στε-

ρών στε λε χών α πό την Κουο μι ντάν γκ και 

η δρα στι κή μεί ω ση των αρ μο διο τή των 

Sun Yat-Sen
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και των ε ξου σιών που α πο λάμ βα ναν οι 

Σο βιε τι κοί σύμ βου λοι.

 Το Κ.Κ.Κ. με αλ λε πάλ λη λες ε πιστο λές 

του προς τον Στά λιν ζη τού σε την έ γκρι ση 

της Κο μι ντέρ ν για να α ποστα σιο ποι η θεί 

α πό την Κουο μι ντάν γκ και να σχη μα τί σει 

έ ναν αυ τό νο μο κο μουνι στι κό πό λο ε ξου-

σί ας. Ό μως, ο Στά λιν α πέρ ρι ψε τα συ νε χή 

δια βή μα τα των Κι νέ ζων κο μουνι στών και 

τους συ νέ στη σε -ή, για να εί μα στε πιο 

α κρι βείς, τους διέ τα ξε- να πα ρα μεί νουν 

πι στοί στον Τσιαν γκ Κά ι Σεκ, διό τι δεν ε πι-

θυ μού σε την πε ραι τέ ρω ε πι δεί νωση των 

σχέ σε ων της Ε.Σ.Σ.Δ. με την Κουο μι ντάν γκ, 

η ο ποί α φά νταζε στα μά τια του Ι. Στά λιν 

ως η πλέ ον ι σχυ ρή δύ να μη στην κι νε ζι κή 

πο λι τι κή σκη νή. Ο Τσιαν γκ α πό την πλευ-

ρά του, δρώ ντας με ευ φυ ΐ α, α πέ φυ γε να 

δια γρά ψει α πό τις τά ξεις της Κουο μι ντάν-

γκ τους κο μουνι στές που υ πηρε τού σαν 

ως α πλοί στρα τιώ τες δί χως να κα τέ χουν 

κά ποιο α ξιό λο γο α ξί ω μα: από τη στιγ μή 

που ή ταν α να λώ σι μοι, μπο ρού σαν να 

του φα νούν χρή σι μοι πο λεμώ ντας στην 

πρώ τη γραμ μή και συμ με τέ χο ντας σε 

α πο στο λές αυ το κτο νί ας. Ειδι κά στην ε πι-

τυ χή ε πι χεί ρη ση κα τά λη ψης της Σαν γκά ης 

στις αρ χές του 1927, η συμβο λή των κο-

μου νιστών ή ταν κα θο ρι στι κή. Λί γο με τά 

την κατά λη ψη της Σαν γκά ης ο Τσιαν γκ 

α πο φά σι σε να α πο μα κρύ νει ε ντε λώς α πό 

την Κουο μι ντάν γκ ό λους α νε ξαι ρέ τως 

τους κο μουνι στές. Τον Α πρίλιο του 1927 

ξε κί νη σε μί α ορ γα νω μέ νη εκ στρα τεί α 

φυ λα κί σε ων, διώ ξε ων και ε κτελέ σε ων κο-

μουνι στών, ι δί ως στη νε οκα τα λη φθεί σα 

πε ριο χή της Σαν γκά ης.

 Ο Στά λιν και σε αυ τή την πε ρί πτω-

ση διέ τα ξε την η γε σί α του Κ.Κ.Κ. να μην 

έρ θει σε πλή ρη ρή ξη με την Κουο μι ντάν-

γκ. Το Κ.Κ.Κ. έ λα βε α πό τη Μό σχα την 

ε ντο λή να ε ντα χθεί στην α πο σχι σθεί-

σα (από τον Ια νουά ριο του 1927) α ρι-

στε ρή πτέ ρυ γα της Κουο μι ντάν γκ υ πό 

την η γε σί α του Γουάν γκ Τσιν γκ Γουέ ι 

(Wang Ching-Wei). Ό μως, έ να μό λις μή-

να ύ στε ρα α πό την προ σχώ ρη ση των 

κο μουνι στι κών δυ νά με ων στην α ρι στε ρή 

πτέ ρυ γα της Κουο μι ντάν γκ, ο Γουάν γκ 

Τσιν γκ Γουέ ι συ νει δη το ποί η σε ό τι οι δυ-

νά μεις που διέ θε τε δεν ε παρ κού σαν για 

να α ντι τά ξει α πο τε λε σμα τι κή αντί στα ση 

σε βά θος χρό νου στον Τσιαν γκ Κά ι Σεκ. 

Έ τσι λοι πόν, α πο φά σι σε να τερμα τί σει το 

υ φι στά με νο ρήγ μα στο ε σω τε ρι κό της 

Κουο μι ντάν γκ και να προσεγ γί σει το κύ-

ριο σώ μα της ορ γά νω σης. Κα τά συ νέ πεια, 

το Κ.Κ.Κ. εκ διώ χθη κε το Μά ιο του 1927 

α πό τις τά ξεις της α ρι στε ρής πτέ ρυ γας 

της Κουομι ντάν γκ και οι διώ ξεις ε να ντί-

ον των με λών του πή ραν συ στη μα τι κή 

μορ φή σε με γά λα τμή μα τα της κι νε ζι κής 

ε πι κρά τειας. Η πο λι τι κή προ σέγ γι σης της 

Ε.Σ.Σ.Δ. με την ε θνι κι στι κή Κουο μι ντάν γκ 

εί χε κα ταρ ρεύ σει ορι στι κά. Χι λιά δες μέ λη 

του Κ.Κ.Κ. ε κτε λέ στη καν και για τα ε πό με-

να 15 πε ρί που χρό νια το Κ.Κ.Κ. έ πα ψε να 

α πο τε λεί α ξιό λο γη δύ να μη στην κι νε ζι κή 

πο λι τι κή σκη νή. Οι ε πι λο γές του Στά λιν 

α πο δεί χθη καν ε σφαλ μέ νες και εί χαν κα-

τα στρο φι κές ε πι πτώ σεις στο κι νε ζι κό κο-

μουνι στι κό κί νη μα. Μά λι στα, εκεί νη την 

ε πο χή ο Στά λιν δέ χθη κε δρι μεί α κρι τι κή 

α πό άλ λα κο ρυ φαί α στε λέχη της σο βιε τι-

κής η γε σί ας για τις λαν θα σμέ νες ε πι λο γές 

του στο κι νε ζι κό ζή τη μα33.

33 Για τις τέσ σε ρις προ η γού με νες πα ρα γρά φους S. Neil MacFarlane, «Successes and failures in Soviet policy 
toward Marxist revolutions in the third world, 1917-1985», στο Mark N. Katz, The USSR and Marxist revolutions 
in the third world, Cambridge University Press, Cambridge, 1990, σελ: 14-17.
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Ε πι χει ρώ ντας μί α σύ ντο μη α να σκό πη-

ση και μί α κρι τι κή των σο βιε τι κών παρεμ-

βά σε ων σε χώ ρες του τρί του κό σμου το 

διά στη μα 1917-1945, κα τα λή γου με στο 

συμπέ ρα σμα ό τι η σο βιε τι κή ε ξω τε ρι κή 

πο λι τι κή το συ γκε κρι μέ νο διά στη μα δεν 

έ θε τε υ περ βο λι κά φι λό δο ξους και δυ σε πί-

τευ κτους στό χους. Α σφα λώς, σε ρητο ρι κό 

ε πί πε δο οι προ τρο πές και οι δια κη ρύ ξεις 

υ πέρ της ε πα νά στα σης του προ λε τα ριά-

του και υ πέρ της α πο τί να ξης του α ποι κια-

κού ζυ γού ή ταν συ χνές. Στην πρά ξη ό μως 

ε πι κρα τού σε μί α με τριο πα θής, ρε α λι στι κή 

θε ώρη ση των διε θνών ε ξε λί ξε ων και η 

σο βιε τι κή η γε σί α ή ταν ι διαί τε ρα φει δω λή 

στην ε νί σχυ ση μαρ ξι στι κών κι νη μά-

των. Η σο βιε τι κή α νάμει ξη στην 

Τουρ κί α, στο Ι ράν, στη Μογ-

γο λί α και στην Κί να δεν 

α πέ βλεπε τό σο στην υ πο-

στή ρι ξη των ε κεί υ παρ-

χό ντων κο μουνι στι κών 

κομ μά των, αλ λά κυ ρί ως 

στην εκ πλή ρω ση πά γιων 

γε ω στρα τη γι κών στό χων 

της σο βιε τι κής ε ξω τε ρι κής 

πο λι τι κής, οι ο ποί οι βρί σκο-

νταν σε ά μεση συ νάρ τη ση με 

την α σφά λεια και την προ ά σπι ση 

ζω τι κών συμ φε ρό ντων της Ε.Σ.Σ.Δ. 

 Ό πως ή δη α να φέ ρα με, στην Τουρ κί α 

το το πι κό κο μουνι στι κό κόμ μα τέ θη κε 

ε κτός νό μου χω ρίς την πα ρα μι κρή α ντί-

δρα ση α πό την πλευ ρά της Ε.Σ.Σ.Δ., στο 

Ι ράν η κο μουνι στι κή κυ βέρ νη ση της de 

facto αυ τό νο μης ε παρ χί ας του Γκι λάν χρη-

σι μο ποι ή θη κε ως μο χλός πί εσης προς την 

κυ βέρ νη ση της Τε χε ρά νης και εν συ νε χεί α, 

μό λις ε πι τεύ χθη καν οι σο βιε τι κοί στό χοι 

(υ πο γρα φή ι ρα νο-σο βιε τι κής συν θή κης, 

με την ο ποί α το Ι ράν α πο στα σιο ποι ή θη κε 

με ρι κώς α πό την πο λι τι κή που α κο λου θού-

σε η Με γά λη Βρε τα νί α στον Καύ κα σο), οι 

Ι ρα νοί κο μουνι στές α φέ θη καν α βο ή θη τοι 

και ητ τή θη καν κα τά κρά τος α πό τα κυ-

βερνη τι κά στρα τεύ μα τα, στην πε ρί πτω ση 

δε της Κί νας ο Στά λιν δεν ε μπι στευό ταν 

τους Κι νέ ζους κο μουνιστές και υ πο τι μού-

σε τις δυ να τό τη τές τους, προ κρί νο ντας 

τη συ νερ γα σί α με τους ε θνι κι στές της 

Κουο μι ντάν γκ. Πα ρεν θε τι κά, α ξί ζει να 

α να φερ θεί ό τι τον Ο κτώ βριο του 1926 το 

Κ.Κ.Κ. έ λα βε ε ντο λή α πό τη Μό σχα να βο-

η θήσει την Κουο μι ντάν γκ στην κα τά πνι ξη 

ε ξε γέρ σε ων με σο σια λι στι κά αι τή ματα σε 

α γρο τι κές πε ριο χές της Κί νας.

Τις δε κα ε τί ες του 1920 και του 1930 

η Ε.Σ.Σ.Δ. εί χε μειω μέ νες ι κα νότη τες προ-

βο λής ι σχύ ος (εί τε στρα τιω τι κής εί τε οι κο-

νο μι κής φύ σης) στο ε ξωτε ρι κό. Η κο λε κτι-

βο ποί η ση της γε ωρ γί ας δεν εί χε φέ ρει τα 

ε πι θυ μη τά α πο τελέ σμα τα, η βιο μη χα νί α 

βρι σκό ταν σε φά ση α να σύ ντα ξης και εί χε 

α νά γκη ση μαντι κών εγ χώ ριων ε πεν δύ σε ων 

(οι ά με σες ξέ νες ε πεν δύ σεις ή ταν α δια νό η-

τες στην Ε.Σ.Σ.Δ., α φού ό λες οι α ξιό λο γες 

βιο μη χανι κές μο νά δες ή ταν εξ ο λο κλή ρου 

κρα τι κές). Ει δικά, με τά το πρώ το ή μι συ 

της δε κα ε τί ας του 1920 και έ ως τη λή ξη 

του B’ Πα γκό σμι ου Πο λέ μου η Ε.Σ.Σ.Δ. δε 

συμ με τεί χε ε νερ γά στην ε νί σχυ ση κανε νός 

μαρ ξι στι κού ή α ντια ποι κια κού κι νή μα τος. 

Στην ε ξέ γερ ση των Βιετ να μέ ζων κα τά της 

γαλ λι κής κα το χής το Φε βρουά ριο του 

1930, στην ε ξέ γερση του κο μουνι στι κού 

κόμ μα τος του Ελ Σαλ βα δόρ το 1932, στην 

εξέ γερ ση του κο μουνι στι κού κόμ μα τος της 

Βρα ζι λί ας το 1935 δεν υ πήρ χε ού τε σο βιε-

τι κή α νάμει ξη ού τε υ λι κή ε νί σχυ ση των 

ε ξε γερ θέ ντων. Μό νο ρη το ρι κές δια κη ρύ-

ξεις και α να κοι νώ σεις στή ρι ξης εκ μέ ρους 

της Κο μι ντέρ ν. Μά λι στα, α πό το 1930 έ ως 

το 1945 ο Στά λιν πί στευε ό τι η πιο ση-

μα ντι κή συ νει σφο ρά που μπο ρού σε να 
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προ σφέ ρει η Ε.Σ.Σ.Δ. στον α γώ να ε νά ντια 

στον ι μπε ρια λι σμό συ νί στα το στη δια σφά-

λι ση της βιω σιμό τη τας και της ε πι τυ χούς 

ε φαρ μο γής του σο σια λι στι κού ο ρά μα τος 

για το με τα σχη μα τι σμό της κοι νω νί ας στην 

ί δια την Ε.Σ.Σ.Δ. Σύμ φω να με το δόγ μα που 

ε φάρ μο σε α πα ρέ γκλι τα ο Στά λιν για 15 

πε ρί που χρό νια η Σο βιε τι κή Έ νω ση δε θα 

έ πρε πε να ε μπλέ κε ται σε συρ ρά ξεις α πό 

την έκ βα ση των οποί ων δε δια κυ βεύ ο νταν 

ζω τι κά σο βιε τι κά συμ φέ ρο ντα. Η πα γκό σμια 

ε πα νάστα ση του προ λε τα ριά του μπο ρού σε 

να πε ρι μέ νει με ρι κά χρό νια α κό μη. Αυ τό 

που προ εί χε ή ταν η α νοι κο δό μη ση της 

Ε.Σ.Σ.Δ. και η ε πού λω ση των πλη γών του 

Α’ Πα γκό σμι ου Πο λέ μου34.

Η α νάμει ξη της Ε.Σ.Σ.Δ. σε πε ριο χές 
του τρί του κό σμου το διά στη μα 
1945-1953

Α πό τον Ιού λιο του 1941 -ο πό τε η 

Ε.Σ.Σ.Δ. δέ χθη κε την αιφ νι δια στι κή ει σβο-

λή των δυ νά με ων του ά ξο να στο έ δα φός 

της με την ε πι χεί ρη ση Μπαρ μπα ρό σα- 

έ ως τις 2 Σε πτεμ βρί ου 1945 -ο πό τε συν θη-

κο λό γη σε ε πι σή μως η Ια πω νί α- η ε πί ση μη 

γραμ μή της Ε.Σ.Σ.Δ. ή ταν ό τι θα έ πρε πε να 

στα μα τή σουν πά ραυ τα ό λες οι ε νέρ γειες 

των κα τά τό πους κο μουνι στι κών, μαρ ξι-

στι κών, σο σια λι στικών ή α ντια ποι κια κών 

κι νη μά των, οι ο ποί ες αμ φι σβη τού σαν τη 

νο μι μό τη τα της κα θε στη κυ ί ας τά ξης και 

α πο σκο πού σαν στην εκ δί ω ξη των α ποι-

κιο κρα τών (Βρε τα νών, Γάλ λων, Βέλ γων, 

Ολ λαν δών, Πορ το γά λων, Ι σπα νών) α πό 

τις χώ ρες του τρί του κό σμου. Η ε ντο λή 

της Κο μι ντέρ ν ή ταν σα φέ στα τη: «Ό λοι οι 

κο μουνι στές, ό που κι αν βρί σκο νται, ο φεί-

λουν να συμ με τέχουν στον α γώ να των συμ-

μα χι κών δυ νά με ων ε να ντί ον της Γερ μα νί ας 

και της Ια πω νί ας». Ό πως το έ θε σαν οι G. 

Overstreet και M.Windmiller, «η ά μυ να της 

Σο βιε τικής Έ νω σης ή ταν τώ ρα ο μο να δι κός 

στρα τη γι κός σκο πός και οι κο μουνι στι κές 

πρω το βου λί ες στον τρί το κό σμο εν θαρ ρύ νο-

νταν μό νον ε φόσον μπο ρού σαν να συμ βάλ-

λουν στην ήτ τα των να ζι στι κών δυ νά με ων»35. 

Δε θα ή ταν υ περ βο λή, ε άν υ πο στη ρί ζα με 

πως την πε ρί ο δο 1941-1945 οι ε ξελί ξεις 

στον τρί το κό σμο δεν α πα σχο λού σαν κα-

θό λου τη σο βιε τι κή η γε σί α.

 Ο Στά λιν το α μέ σως ε πό με νο χρο νι κό 

διά στη μα με τά τη λή ξη του Β’ Πα γκό σμι-

ου Πο λέ μου υ πήρ ξε ι διαί τε ρα προ σε κτι-

κός στην πο λι τι κή που α κο λού θη σε σε 

πε ριο χές του τρί του κό σμου. Α πό το 

1945 έ ως το 1947 α πέ φυ γε ε πι μελώς να 

α ναμει χθεί στις ε σω τε ρι κές υ πο θέ σεις 

α σιατι κών, α φρι κα νι κών ή νο τιο α με ρι-

κα νι κών κρα τών. Ο Σο βιε τι κός η γέ της 

θε ωρού σε ό τι η Ε.Σ.Σ.Δ. ό φει λε να α σχο-

λη θεί με τις ε ξε λί ξεις στην η πει ρω τι κή 

Ευ ρώ πη και με την α να συ γκρό τη ση των 

δη μό σιων οι κο νο μι κών της και των υ πο-

δο μών της στο ε σω τε ρι κό. Εν ο λί γοις, 

ο Στά λιν α κο λου θού σε μί α πο λι τι κή, η 

ο ποί α βα σι ζό ταν σε «αυ στη ρές γε ω πο λι-

τι κές προ τεραιό τη τες και δεν ε πι θυ μού σε 

να σπα τα λή σει σο βιε τι κούς πό ρους και 

ε νέρ γειες ού τε στην Ά πω Α να το λή ού τε 

σε άλ λες πε ριο χές του τρί του κό σμου»36. 

Ο Στά λιν πί στευε στην α να πό φευ κτη σύ-

34 S. Neil MacFarlane, «Successes and failures in Soviet policy toward Marxist revolutions in the third world, 
1917-1985», στο Mark N. Katz, The USSR and Marxist revolutions in the third world, Cambridge University Press, 
Cambridge, 1990, σελ: 17. 

35 Gene Overstreet and Marshal Windmiller, Communism in India, University of California Press, Berkeley, 
1960, σελ: 192.

36 Χ. Πα πα σω τη ρί ου, Α με ρι κα νι κό πο λι τι κό σύ στη μα και ε ξωτε ρι κή πο λι τι κή: 1945-2002, ό.π., σελ: 90.
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γκρου ση του κο μουνι στι κού και του κα πι-

τα λι στι κού στρα το πέ δου και στην τε λι κή 

πα γκό σμια ε πι κρά τη ση του σο σια λι σμού,. 

εί χε ό μως ε πί γνω ση της συ γκρι τι κής σο βιε-

τι κής α δυ να μί ας κα τά την πε ρί ο δο ε κεί νη. 

Κα τά συ νέ πεια, οι πρα κτι κοί του στό χοι, 

σε α ντι δια στο λή με τον α πώ τε ρο ο ρα μα-

τι σμό του, ή ταν κυ ρί ως α μυ ντι κοί. Στην 

γε ω πο λι τι κή ιε ράρ χη ση των πρα κτι κών 

πο λι τι κών στό χων του Στά λιν ο τρί τος κό-

σμος ή ταν χα μη λής προ τε ραιό τη τας.

 Aκό μη και με τά την πε ρί φη μη δια-

κήρυ ξη του Α ντρέ ι Ζντά νοφ το Σε πτέμ-

βριο του 1947 και την ε πα κό λου θη έ ναρ-

ξη του ψυ χρού πο λέ μου, η σο βιε τι κή 

πο λι τι κή στον τρί το κό σμο συ νέ χι σε να 

εί ναι σχε δόν α νύ παρ κτη. Ό λες οι σο βιε τι-

κές ε νέρ γειες ε πι κε ντρώ νο νταν α πο κλει-

στι κά σε ρη το ρι κές, θε ω ρη τι κές, ά νευ 

ου σί ας δια κη ρύ ξεις υ πο στή ρι ξης των 

κα τά τό πους κο μουνι στι κών κι νη μά των. 

Σε αυ τά τα πλαί σια, το «Συ νέ δριο νε ο λαί-

ας της νο τιο α να το λι κής Α σί ας» (Calcutta 

Conference of Southeast Asian Youth), 

που διορ γα νώ θη κε το 1948 με σο βιε τι κή 

πρω το βου λί α στην πό λη Καλ κού τα της 

Ιν δί ας δεν έ λα βε κα μί α ου σια στι κή α πό-

φα ση και πε ριο ρί στη κε σε θε ω ρη τι κές 

α να ζη τή σεις και προ βλη μα τι σμούς για 

το μέλλον του κο μουνι σμού. Οι λι γο στές 

και κα τα δι κα σμέ νες εκ των προ τέ ρων 

σε α πο τυ χί α μαρ ξι στι κές-κο μουνι στι κές 

ε ξε γέρσεις που πραγ μα το ποι ή θη καν ε κεί-

νη την ε πο χή στην Α σί α δεν εί χαν ού τε 

υπο κι νη θεί ού τε λά βει βο ή θεια α πό τη 

Σο βιε τι κή Έ νω ση37.

 Το διά στη μα 1945-1953 οι μο να δι-

κές ά ξιες λό γου ε πεμ βά σεις της Ε.Σ.Σ.Δ. 

στον τρί το κό σμο πραγ μα το ποι ή θη καν 

στην Κί να και τη Β. Κο ρέ α. Επρό κει το 

για ε πεμ βά σεις πε ριο ρι σμέ νης κλί μα κας. 

Ό σον α φο ρά στην πε ρί πτω ση της Κί νας, 

η Ε.Σ.Σ.Δ. προ σέ φε ρε στο Κ.Κ.Κ. και στον 

Μά ο Τσε Τουν γκ ε λά χι στη βο ή θεια. Α να-

λυ τι κό τερα, ο Α με ρι κα νός πρό ε δρος 

Φράν κλιν Ρού ζβελ τ, πα ρά τις α ντιρ ρή-

σεις του Ουίν στον Τσόρ τσιλ, πρό τει νε 

στη Γιάλ τα το Φε βρουά ριο του 1945 στον 

Στά λιν την ε πα να σύ στα ση της πα λαιάς 

τσα ρι κής σφαί ρας ε πιρ ρο ής στη βο ρειο-

α να το λική Α σί α, η ο ποί α εί χε κα τα λυ θεί 

με τά τη ρω σι κή ήτ τα στο ρω σο-ια πω νι κό 

πό λεμο του 1904-1905, ως α ντάλ λαγ μα 

για τη συμ με το χή της Σο βιε τι κής Έ νω σης 

στον πό λεμο κα τά της Ια πω νί ας στον Ει-

ρη νι κό Ω κε α νό. Η α με ρι κα νο-σο βιε τι κή 

συμ φω νία προ έ βλε πε ό τι οι σο βιε τι κές 

έ νο πλες δυ νά μεις θα μπο ρού σαν να κυ-

ριεύ σουν: ➸ το νό τιο ή μι συ της νή σου 

Σα χα λί νης, ➸ ό λες τις νή σους Κου ρί λες 

και ➸ το βό ρειο ή μι συ της κο ρε α τι κής 

χερ σο νή σου. Πα ράλ λη λα, οι Σο βιε τι κοί 

θα εί χαν τα δι καιώ μα τα χρή σης των λι-

με νι κών και σι δη ρο δρο μι κών υ πο δο μών 

της Μα ντζου ρί ας. Ο Στά λιν α πο δέ χθη κε 

τις α με ρι κα νι κές προ τά σεις και στις 8 Αυ-

γού στου 1945 (δύ ο μό λις η μέ ρες με τά τη 

ρί ψη της πρώ της α το μι κής βόμ βας στη 

37 Το συ νέ δριο της Καλ κού τας ή ταν ση μα ντι κό, διό τι σε αυτό συμ με τεί χαν α ντι πρό σω ποι α πό ό λες τις χώ ρες 
της νο τιο α να το λι κής Α σί ας (Ιν δί α, Πα κι στάν, Κε ϋ λά νη, Νε πάλ, Κο ρέ α, Μογ γο λί α, Αυ στρα λί α, Γαλ λι κή Ιν δοκί να 
κ.τ.λ.) κα θώς και α πό αρ κετές δυ τι κές χώ ρες (Γαλ λί α, Γιου γκο σλα βί α, Κα να δάς, Τσε χο σλο βα κί α κ.τ.λ.). Παρ’ ό λα 
αυ τά, ό πως ή δη ση μειώ σα με, δεν ε λή φθη κα μί α ου σια στι κή, α πτή και υ λο ποι ή σι μη α πό φα ση για δρά ση στον 
τρί το κό σμο. Ό πως υ πο στη ρί ζει η Ruth McVey, «το συ νέ δριο της Καλ κού τας ή ταν πε ρισ σό τερο η συ νέ πεια πα ρά 
η αι τί α των με μο νω μέ νων κο μουνι στι κών ε ξε γέρ σε ων στην Μπούρ μα, στην Μα λά για (Malaya), στην Ιν δο νη σί α 
και στις Φι λιπ πί νες». S. Neil MacFarlane, «Successes and failures in Soviet policy toward Marxist revolutions in 
the third world, 1917-1985», στο Mark N. Katz, The USSR and Marxist revolutions in the third world, Cambridge 
University Press, Cambridge, 1990, σελ: 23.



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

ΜΑΪ. - ΙΟΥΝ. 2007

Χι ρο σί μα και μί α η μέ ρα πριν α πό τη 

ρί ψη της δεύ τε ρης α το μι κής βόμ βας 

στο Να γκα σά κι) χι λιά δες Σο βιε τι κοί 

ο πλί τες ε πι τέ θη καν ε να ντί ον των ια πω-

νικών στρα τευ μά των, που βρί σκο νταν 

στην κι νε ζι κή ε παρ χί α της Μα ντζου ρί-

ας, κα τα λαμ βά νο ντας σε λί γες μό νο 

η μέ ρες τερά στιες ε κτά σεις κι νε ζι κού 

ε δά φους και εκ διώ κο ντας τα ια πω νι κά 

στρα τεύμα τα38.

 Η πε ριο ρι σμέ νη, έ στω, συ νει σφο-

ρά των Σο βιε τι κών στον α γώ να του 

Κ.Κ.Κ. ή ταν διτ τή: ➸ Α μέ σως με τά την 

ά νευ ό ρων συν θη κο λό γη ση της Ια πω-

νί ας στις 2 Σε πτεμ βρί ου 1945, ο Στά-

λιν α πέ συ ρε τά χι στα τις δυ νά μεις του 

από το κι νε ζι κό έ δα φος και στη θέ ση 

τους ει σέ ρευ σαν έ ως το Δε κέμ βριο 

του 1945 δια κό σιες χι λιά δες (200.000) 

στρα τιώ τες του Κ.Κ.Κ.39 ➸οι Σο βιε τι κοί 

πα ρέ δω σαν στο στρα τό του Μά ο πο λε-

μι κό υ λι κό που εί χαν ε γκατα λεί ψει υ πο-

χω ρώ ντας οι Ιά πω νες α πό την κι νε ζι κή 

ε παρ χί α της Μα ντζου ρί ας.40 Παρ’ ό λα 

αυ τά, ο Στά λιν δε φά νη κε να εί ναι δια-

τε θει μένος να α σχο λη θεί σο βα ρά με τις 

κι νε ζι κές ε ξε λί ξεις. Ο Γε νι κός Γραμ μα τέ-

ας του Κ.Κ.Σ.Ε. είχε μί α ε σφαλ μέ νη θε-

ώ ρη ση και α ντί λη ψη για τις τρέ χου σες 

ε ξε λί ξεις στην Κίνα, πι θα νό τα τα ε ξαι-

τί ας ε σφαλ μέ νων πλη ρο φο ριών που 

λάμ βα νε α πό τις σο βιε τι κές μυ στι κές 

υ πη ρε σί ες. Εί χε την ε ντύ πω ση ό τι το 

Κ.Κ.Κ. δεν ή ταν αρ κε τά ι σχυ ρό, ώ στε να 

ε πι τύ χει σε σύ ντο μο χρο νι κό διά στη μα 

την ήττα της Κουο μι ντάν γκ. Γι’ αυ τόν 

το λό γο, προ σπά θη σε ε πα νει λημ μέ να 

να πεί σει τον Μά ο να συμ μα χή σει με 

38 John Lewis Gaddis, We now know: rethinking cold war history, Clarendon Press, Oxford, 1997, σελ: 55, 56.
39 Wayne P. Limberg, «Soviet military support for third-world Marxist regimes», στο Mark N. Katz, The USSR 

and Marxist revolutions in the third world, Cambridge University Press, Cambridge, 1990, σελ: 57. 
40 Οι ε κτι μή σεις για τον α ριθ μό των ο πλι κών συ στη μά των και των πο λε μο φο δί ων που διέ θε σαν οι Σο βιε τι κοί 

στους Κι νέ ζους κο μουνι στές δι ί στα νται. Σύμ φω να με τον Raymond Garthoff, οι Σο βιε τι κοί πα ρα χώ ρη σαν στο 
στρα τό του Μά ο 300.000 τυ φέ κια, 5.000 πο λυ βό λα ό πλα, 369 τε θω ρα κι σμέ να ο χή μα τα και 925 α ε ρο σκά φη 
(Raymond Garthoff, Sino-Soviet Military Relations, Praeger, New York, 1966, σελ: 72). Σε α ντι δια στο λή, ο S. Neil 
MacFarlane ε πι κα λεί ται τα ε πί ση μα στοι χεί α των Σο βιε τι κών Ε νό πλων Δυ νά με ων, ό πως αυ τά α να δη μο σιεύ τη καν 
στο άρ θρο του M. Ruban, «Kitaiskaya revolyutsiya i sovremenniy maoizm», Morskoy Sbornik 10, 1979. Σύμ φω να 
με τους ι σχυ ρι σμούς των Σο βιετι κών ο Ε ρυ θρός Στρα τός πα ρα χώ ρη σε στις έ νο πλες δυ νά μεις του Κ.Κ.Κ. την πλειο-
νό τη τα των ό πλων που εί χαν ε γκα τα λεί ψει οι Ιά πω νες στο πε δί ο της μά χης. Ε πρό κει το για 1.565 πυ ρο βό λα, 2.139 
όλ μους, 600 τε θω ρα κι σμέ να ο χή μα τα, 861 α ε ρο σκά φη και έ να με γά λο α ριθμό αυ τό μα των ό πλων και πυ ρο μα χι-
κών (S. Neil MacFarlane, «Successes and failures in Soviet policy toward Marxist revolutions in the third world, 
1917-1985», στο Mark N. Katz, The USSR and Marxist revolutions in the third world, Cambridge University Press, 
Cambridge, 1990, σελ: 25). Α πό την πλευ ρά του ο Μά ο Τσε Τουν γκ ι σχυ ρί στη κε δη μο σί ως ό τι τα στοι χεί α που 
έ δω σαν αρ γό τε ρα στη δη μο σιό τητα οι Σο βιε τι κοί ή ταν ψευ δή. Οι Κι νέ ζοι υ πο στη ρί ζουν ό τι ο Ε ρυ θρός Στρατός 
προ σπα θού σε να τη ρή σει ί σες α πο στά σεις α νά με σα στους ε θνι κι στές του Τσιαν γκ Κά ι Σεκ και το Κ.Κ.Κ. Σύμ φω να 
με τους κι νε ζι κούς ι σχυ ρι σμούς, η α πό κτη ση των ια πω νι κών ό πλων ή ταν α πο τέ λε σμα των ε νερ γειών των ί διων 
των Κι νέ ζων κο μουνι στών, οι ο ποί οι λε η λά τη σαν αφύ λα κτες α πο θή κες ια πω νι κού ο πλι σμού σε α γρο τι κές πε ριο-
χές, στις ο ποί ες η σο βιε τι κή στρα τιω τι κή πα ρου σί α ή ταν ελ λι πής και δεν ε παρ κού σε για την α πο τε λε σμα τι κή 
φύ λα ξη των ε γκα τα λε λειμ μέ νων ια πω νι κών ε γκα τα στά σε ων. Α ντι θέ τως, στις πε ριο χές της Μα ντζου ρί ας ό που ο 
Σο βιε τι κός έ λεγ χος ή ταν ι σχυ ρός (π.χ. στις α στι κές πε ριο χές και κα τά μή κος των σι δη ρο δρο μι κών δικτύ ων), οι 
Σο βιε τι κοί εί τε με τέ φε ραν στην Ε.Σ.Σ.Δ. τα ό πλα που εί χαν κα τα λά βει α πό τους Ιά πω νες εί τε τα κα τέ στρε ψαν πριν 
α πό την α πο χώρη σή τους (S. Neil MacFarlane, «Successes and failures in Soviet policy toward Marxist revolutions 
in the third world, 1917-1985», στο Mark N. Katz, The USSR and Marxist revolutions in the third world, Cambridge 
University Press, Cambridge, 1990, σελ: 24). Ο John Lewis Gaddis ε πι ση μαί νει ό τι ο Ε ρυ θρός Στρα τός ε νί σχυσε τις 
έ νο πλες δυ νά μεις του Κ.Κ.Κ. με ια πω νι κά ό πλα, χω ρίς ό μως να πα ρα θέ τει α να λυ τι κά στοι χεί α για το μέ γε θος της 
σο βιε τι κής βο ή θειας (John Lewis Gaddis, We now know: rethinking cold war history, Clarendon Press, Oxford, 
1997, σελ: 60). Πα ρά τους α ντι κρουό με νους κι νε ζι κούς και σο βιε τι κούς ι σχυ ρι σμούς, σή με ρα εί ναι ευ ρέ ως α πο δε-
κτό πως υ πήρ ξε σο βιε τι κή α ρω γή προς τις δυ νά μεις του Μάο Τσε Τούν γκ. Αυ τό που δεν εί ναι α κό μη α πο λύ τως 
σα φές εί ναι η α κρι βής έ κταση και το α κρι βές μέ γε θος αυ τής της α ρω γής.



Η Άρνηση Συμμετοχής της Ε.Σ.Σ.Δ. στο Σχέδιο Μάρσαλ 

και οι Σοβιετικές Επεμβάσεις σε Περιοχές του Τρίτου Κόσμου

Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η  Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η 65

τον Τσιαν γκ Κά ι Σεκ41. Εί ναι χα ρα κτη ρι-

στι κή η δή λω ση στην ο ποί α προ έ βη ο 

Μά ο κα τά τη διάρ κεια μί ας ο μιλί ας του το 

1962: « Οι Σο βιε τι κοί δεν ε πέ τρε παν στην 

Κί να να κά νει ε πα νά στα ση. Αυ τό συ νέ βη 

και το 1945, ό ταν ο Στά λιν ε πι χεί ρη σε 

να α πο τρέ ψει την κι νε ζι κή ε πα νά στα ση 

προ τεί νο ντας τη συ νερ γα σί α του Κ.Κ.Κ. 

με την Κουο μι ντάν γκ».

 Τε λι κά, τα κο μουνι στι κά στρα τεύ μα τα 

εκ δί ω ξαν τους ε θνικι στές και την 1η Ο κτω-

βρί ου 1949 α να κη ρύ χθη κε ε πι σή μως η 

δη μιουρ γί α της Λα ϊ κής Δη μο κρα τί ας της 

Κί νας. Πά ντως, ό πως έ χουν ε πι ση μάνει 

αρ κε τοί με λε τη τές, οι Σο βιε τι κοί δεν ή ταν 

ι διαί τε ρα εν θου σια σμέ νοι α πό τη νί κη 

του Μά ο42. Η δη μιουρ γί α μί ας πο λυ πλη-

θούς κο μουνι στι κής χώ ρας, η ο ποί α δυ νη-

τι κά μπο ρού σε να α να δει χθεί σε με γά λη 

δύ να μη, θα μπο ρού σε να υ πο νο μεύ σει 

μα κρο πρό θε σμα την πρω το κα θεδρί α της 

Ε.Σ.Σ.Δ. στο κο μουνι στι κό στρα τό πε δο. 

Ο Στά λιν δι καιο λο γη μέ να φο βό ταν ό τι η 

Λα ϊ κή Δη μο κρα τί α της Κί νας δε θα ήταν 

τό σο πει θή νια ό σο οι α να το λι κο ευ ρω πα-

ϊ κοί δο ρυ φό ροι της Ε.Σ.Σ.Δ.43

 Στη Βό ρεια Κο ρέ α η σο βιε τι κή πα-

ρέμ βα ση ή ταν μάλ λον α με λη τέ α. Έ λα-

βαν χώρα αρ κε τές α πο στο λές στρα τιω-

τι κού υ λι κού προς τις δυ νά μεις του Κιμ 

Ιλ Σουν γκ κα τά τη διάρ κεια του πο λέ μου 

της Κο ρέ ας ( ο ο ποί ος ξε κί νη σε στις 25 

Ιουνί ου 1950 με την αιφ νι δια στι κή ει-

σβο λή των Βο ρειο κο ρε α τών στη Νό τια 

Κο ρέ α), αλ λά το κύ ριο βά ρος της ε νί σχυ-

σης των βο ρειο κο ρε α τι κών δυ νά με ων 

εί χε επω μι σθεί η κο μουνι στι κή Κί να 

α πο στέλ λο ντας α πό τα τέ λη Νοεμ βρί ου 

1950 έ ως τον Ιού λιο του 1953 χι λιά δες 

στρα τιώ τες, χι λιά δες τό νους στρατιω-

τι κού υ λι κού και ε πι σι τι στι κή βο ή θεια 

για τον πλη θυ σμό της Β. Κο ρέ ας που 

βρι σκό ταν στα πρό θυ ρα της λι μο κτο νί-

ας. Ή δη α πό τον Α πρί λιο του 1950 (δύ ο 

μή νες πριν την έ ναρ ξη του πο λέ μου), ο 

Στά λιν εί χε δη λώ σει α πε ρί φρα στα και 

κα τη γο ρη μα τι κά στον η γέ τη της Β. Κο-

ρέ ας Κιμ Ιλ Σουν γκ, ο ο ποί ος τον πί ε ζε 

αφό ρη τα ζη τώ ντας την έ γκρι σή του για 

να ει σβάλ λει στη Ν. Κο ρέ α: «Δεν πρέ πει 

να α να μέ νε τε με γά λη βο ή θεια και υ πο στή-

ρι ξη α πό τη Σο βιε τι κή Έ νω ση, διό τι [στην 

Ευ ρώ πη] έ χου με να α ντι με τω πί σου με ση-

μα ντι κό τε ρες προ κλή σεις α πό το κο ρε α τι-

κό πρό βλη μα. [...] Ε άν σας κλοτσή σουν [οι 

Α με ρι κα νοί] στα δό ντια, δε θα κου νή σω 

ού τε έ να δα κτυ λά κι. Για ο ποια δή πο τε βο ή-

θεια θα πρέ πει να α πευ θυν θεί τε στον Μά ο» 

41 Ο ί διος ο Στά λιν ε πι βε βαί ω σε τις α σφυ κτι κές πιέ σεις που α σκού σε στο Κ.Κ.Κ., για να ε γκα τα λεί ψει την ι δέ α 
της ε πα νάστα σης του προ λε τα ριά του στην Κί να και να έρ θει σε συ νεν νό η ση με τους Κινέ ζους ε θνι κι στές: «Ό ταν 
ο πό λε μος με την Ια πω νί α τε λεί ω σε, κα λέ σα με στη Μό σχα τους Κι νέ ζους συ ντρό φους για να έρ θου με σε συμ-
φω νί α για το πώς μπορού σε να ε ξευ ρε θεί έ να modus vivendi του Κ.Κ.Κ. με τις δυ νά μεις του Τσιαν γκ Κά ι Σεκ. Οι 
Κι νέ ζοι κο μουνι στές συμ φώ νη σαν προ φο ρι κά μα ζί μας, αλ λά, ό ταν ε πέ στρε ψαν στην Κί να, υ λο ποί η σαν τα δικά 
τους σχέ δια (They agreed with us in word, but indeed they did it their way when they got home)». Milovan 
Djilas, Conversations with Stalin, Harcourt Brace & World, New York, 1962, σελ: 182.

42 Εν δει κτι κό της α ντι πά θειας και της πε ρι φρό νη σης του Στά λιν για τους Κι νέ ζους κο μουνι στές εί ναι το γε γο νός 
ότι, σε συ ζη τή σεις του με ξέ νους δι πλω μά τες, τους α πο κα λού σε «μαρ ξι στές της μαρ γα ρί νης» (margarine marx-
ists). Τι α κρι βώς εν νο ού σε ο Στά λιν με τη συ γκε κρι μέ νη φρά ση δεν εί ναι α πο λύ τως κα τα νο η τό. Πά ντως, ό πως 
ση μειώ νει ο John Lewis Gaddis, ο Στά λιν εί χε την τά ση να θε ω ρεί ό τι ό λοι οι κο μουνι στές που ξέ φευ γαν κα τά 
κά ποιο τρό πο α πό τον α σφυ κτι κό ε να γκα λι σμό της Μό σχας (π.χ. ο Τί το) εί χαν συν θε τι κά χα ρα κτη ρι στι κά, ό πως 
η μαρ γα ρί νη. Η στα λι νι κή θε ωρί α για την αυ θε ντι κή μαρ ξι στι κή ε πα νά στα ση προ έ βλε πε ό τι αυ τή δε θα έ πρε πε 
να εί ναι αυ θόρ μη τη, αλ λά υ πο κι νού με νη και κα τευ θυ νό με νη α πό τη Μό σχα. John Lewis Gaddis, We now know: 
rethinking cold war history, Clarendon Press, Oxford, 1997, σελ: 59. 

43 Milovan Djilas, Conversations with Stalin, Harcourt Brace & World, New York, 1962, σελ: 183.
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(if you should get kicked in the teeth, I shall 
not lift a finger. You have to ask Mao for all 
the help)44. Ο Στά λιν τή ρη σε α πα ρέ γκλι τα τη 

στά ση που εί χε πε ρι γρά ψει στον Κιμ Ιλ Σουν-

γκ πριν α πό την έ ναρ ξη των ε χθρο πρα ξιών 

πα ρα μέ νο ντας σε με γά λο βαθ μό α μέ το χος 

και με τα κυ λί ο ντας το κύ ριο κό στος της 

ά με σης ε μπλο κής και υ πο στή ρι ξης της Β. 

Κο ρέ ας στον Μάο45.

Η δρα στη ριο ποί η ση της Ε.Σ.Σ.Δ. σε 
χώ ρες του τρί του κό σμου ε πί Νι κή-
τα Χρου στσόφ (1953-1964)

 Ό ταν α νέ λα βε κα θή κο ντα Γε νι κού 

Γραμ μα τέ α του Κ.Κ.Σ.Ε. ο Νι κή τα Χρου-

στσόφ ύ στε ρα α πό τον θά να το του Στά λιν 

το Μάρ τιο του 1953, η Ε.Σ.Σ.Δ. άρ χι σε στα-

δια κά να α κο λου θεί μί α πιο πα ρεμ βατι κή 

πο λι τι κή στα ζη τή μα τα του τρί του κό σμου 

απ’ ό,τι πα λαιό τε ρα. Παρ’ όλα αυ τά, ο 

Χρου στσόφ ά σκη σε μί α με τριο πα θή, σε 

γε νι κές γραμ μές, ε ξω τε ρι κή πο λι τι κή προ-

βαί νο ντας σε υ πο χω ρή σεις, ό ταν αυ τές 

ή ταν α να γκαί ες για την α πο κλι μά κω ση της 

έ ντα σης και τη δια σφά λι ση της ει ρή νης 

(π.χ. τον Ο κτώ βριο του 1962 κα τά τη διάρ-

κεια της κρί σης των πυ ρη νι κών πυ ραύ λων 

μέ σου βε λη νε κούς στην Κού βα).

 Τρεις ή ταν οι ση μα ντι κές το μές α νά-

με σα στην ε πο χή Στά λιν και στην ε πο χή 

Χρου στσόφ: ➸ προ σέγ γι ση α πό τη σο βιε-

τι κή πλευ ρά χω ρών του τρί του κό σμου, 

οι ο ποί ες ό μως δεν εί χαν κο μουνι στι κές 

κυ βερ νή σεις (π.χ. Ινδο νη σί α, Ιν δί α, Αί γυ-

πτος, Γκά να, Γουινέ α κ.τ.λ.), ➸ αύ ξη ση 

των πο σών που δα πα νού σε η Ε.Σ.Σ.Δ. για 

την ε νί σχυ ση καθε στώ των (ό χι α πα ραί τη-

τα κο μουνι στι κών) στον τρί το κό σμο, ➸ 

ρή ξη με την Κί να, λό γω της α πο στα λι νο-

ποί η σης που επέ βα λε ο Χρου στσόφ. 

44 John Lewis Gaddis, We now know: rethinking cold war history, Clarendon Press, Oxford, 1997, σελ: 74.
45 Για πε ρισ σό τε ρες λε πτο μέ ρειες John Lewis Gaddis, We now know: rethinking cold war history, Clarendon Press, 

Oxford, 1997, σελ: 70-82 και Χα ρά λαμπος Πα πα σω τη ρί ου, Α με ρι κα νι κό πο λι τι κό σύ στη μα και ε ξω τε ρι κή πο λιτι κή: 
1945-2002, Ποιό τη τα, Α θή να, 2003, σελ: 90-97. Ό μως, και σε αυ τό το ζή τη μα οι ε κτι μή σεις για το α κρι βές μέ γε θος 
της ε μπλο κής των Σο βιε τι κών στον πό λε μο της Κο ρέ ας δι ί στα νται. Για πα ράδειγ μα, ο William Zimmerman υπο στη-
ρί ζει ό τι η σο βιε τι κή ε μπλο κή στην Κο ρέ α ή ταν ση μα ντι κή. Σύμ φω να με τον William Zimmerman, το Σεπτέμ βριο 
του 1951, 20.000-25.000 Σο βιε τι κοί στρα τιώ τες βρί σκο νταν στη Β. Κο ρέ α, εκ των ο ποί ων 5.000 α νή καν σε α ε ρο με-
τα φε ρό με νες μο νά δες, 2.000 υ πη ρε τούσαν ως στρα τιω τι κοί σύμ βου λοι, 1.500 ή ταν μη χα νι κοί και με ρι κές χι λιά δες 
α κόμα ε πάν δρω ναν μί α με ραρ χί α πυ ρο βο λι κού. Ε πι πλέ ον, σύμ φω να με τα στοι χεί α που πα ρα θέ τει ο Zimmerman, 
15 σο βιε τι κές με ραρ χί ες βρί σκο νταν στο κι νε ζι κό έ δα φος συμ βάλ λο ντας στη διοι κη τι κή / ε πι με λη τεια κή μέ ρι μνα 
(logistical support) και στον ε φο δια σμό των κι νε ζικών στρα τευ μά των. Πα ράλ λη λα, οι Σο βιε τι κοί εί χαν το πο θε τή σει 
α ντια ε ρο πορι κά συ στή μα τα στη βο ρειο α να το λι κή Κί να για την προ στα σί α του κι νε ζι κού ε να έ ριου χώ ρου. Πά ντως, 
οι Σο βιε τι κοί α πέ φευ γαν να έρ θουν α ντι μέ τω ποι με τα α με ρι κα νι κά στρα τεύ μα τα στο πε δί ο της μά χης. (William 
Zimmerman, «The Korean and Vietnam Wars», στο Stephen S. Kaplan, Diplomacy of Power, Soviet armed forces 
as political instrument, Brookings Institution, Washington, 1981, σελ: 332). Ει δι κά, ό σον α φο ρά στη σο βιε τι κή α ε ρο-
πο ρι κή ε μπλο κή στον πό λε μο της Κο ρέ ας, εί μα στε σή με ρα σε θέ ση να γνω ρί ζου με ό τι η 151η τα κτι κή α ε ρο πο ρι κή 
μο νά δα κα τα διω κτικών (fighter division) της Σο βιε τι κής Α ε ρο πο ρί ας ή ταν η πρώ τη που έ φθα σε στην Κο ρέ α, τον 
Ο κτώ βριο του 1950. Διοι κη τής του συ νό λου των σο βιε τι κών δυ νά με ων το πο θε τήθη κε αρ γό τε ρα ο στρα τη γός 
Georgiy Lobov, ε νώ η δια ση μό τε ρη προ σω πι κό τη τα που πή γε στο μέ τω πο, ως ε πι κε φα λής της 324ης μο νά δας κα τα-
διω κτι κών, ή ταν ο Ivan Kozhedub, που με 62 κα ταρ ρί ψεις στον Β΄ Παγκό σμιο Πό λε μο υ πήρ ξε ο πρώ τος ά σος των 
Συμ μά χων. Συ νο λι κά στάλ θη καν στην Κο ρέ α μό λις 5.000 α ε ρο πό ροι και τε χνι κοί, α ριθ μός πραγ μα τι κά α σή μα ντος 
σε σχέ ση με το α ντί στοι χο προ σω πι κό της U.S.A.F. (1.285.000 ά το μα). Οι βά σεις ε ξόρ μη σης ή ταν μό νο τρί α κι νε ζι κά 
α ε ρο δρό μια βο ρεί ως του πο τα μού Για λού, ο ο ποί ος α ποτε λεί το φυ σι κό σύ νο ρο Β. Κο ρέ ας-Κί νας (ε πρό κει το για τα 
α ε ρο δρό μια Antung, Mapo και Tapao), διό τι και τα 34 βο ρειο-κο ρε ατι κά α ε ρο δρό μια νο τί ως του πο τα μού συ νε χώς 
βομ βαρ δί ζο νταν. Οι ε πι χει ρή σεις ξε κί νη σαν πο λύ γρή γορα, την 1η Νο εμ βρί ου 1950, και μια ε βδο μά δα αρ γό τε ρα 
χά θηκε το πρώ το MiG-15 κα τά τη διάρ κεια της πρώ της στην ι στο ρί α α να μέ τρη σης α ε ριωθού με νων (ο θύ της ή ταν 
έ να F-80 με πι λό το τον R. Brown). Η στρα το λό γη ση ό σων στάλ θηκαν στην Κο ρέ α έ γι νε σε κα θα ρά ε θε λο ντι κή βά-
ση, με ι διαί τε ρη προ τί μη ση στους βε τε ρά νους του Β΄ Πα γκόσμι ου Πο λέ μου (α ξί ζει μά λι στα να ση μειω θεί ότι πέ ντε 
του λά χι στον Σο βιε τι κοί πι λό τοι, ό πως και ε πτά Α με ρι κα νοί, έ γι ναν ά σοι και στους δύ ο πο λέ μους). Ού τε καν οι ί διες 
οι οι κο γέ νειες των πι λό των δε μά θαι ναν πού πή γαι ναν οι δι κοί τους. Α κο λου θού σε μία πε ρί ο δος εκ παίδευ σης στο 
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Α να λυ τι κό τε ρα, ε πί Χρου στσόφ η 

Ε.Σ.Σ.Δ. άρ χι σε να α ναμει γνύ ε ται ε νερ γά 

στις υ πο θέ σεις του τρί του κό σμου. Οι σο-

βιε τικές σχέ σεις με την Αί γυ πτο του Νά σερ, 

τη Συ ρί α, την Ιν δο νη σί α του Σου κάρ νο, 

το Κο γκό του Πα τρίς Λου μού μπα, την 

Αλ γε ρί α του Μπεν Μπέ λα, την Κού βα του 

Φιντέλ Κά στρο, το Μά λι του Μο ντί μπο Κέ ι-

τα ή ταν κά τι πα ρα πά νω α πό ε γκάρ διες. Η 

Ε.Σ.Σ.Δ. για πρώ τη φο ρά στην ι στο ρί α της 

δα πά νη σε αρ κε τά εκα τομ μύ ρια δο λά ρια 

για την υ πο στή ρι ξη α πο μα κρυ σμέ νων κα-

θε στώ των σε α φρι κα νι κές, α σια τι κές και 

λα τι νο α με ρι κα νι κές χώ ρες. Πά ντως, πρέ πει 

να υ πογραμ μί σου με ό τι ο ρι σμέ νες φο ρές 

η στή ρι ξη που πα ρεί χαν οι Σο βιε τι κοί σε 

κρά τη του τρί του κό σμου δε συ νε πα γό ταν 

α πα ραί τη τα υ πέ ρο γκο οι κο νο μι κό κό στος. 

Για πα ρά δειγ μα, στην πε ρί πτω ση του Π. 

Λου μού μπα η Ε.Σ.Σ.Δ. προ μή θευ σε το 

Κο γκό μό νο με λί γα φορ τη γά αυ το κί νη τα 

και συ σκευές α σύρ μα της ε πι κοι νω νί ας46. 

Ε πί σης, η Ε.Σ.Σ.Δ. πα ρεί χε μη δα μι νή υ πο-

στή ρι ξη στη Γουα τε μά λα, ό που α πό το 

1953 κυ βερ νού σε η αρι στε ρή κυ βέρ νη ση 

του Τζα κό μπο Άρ μπεν ς με την υ πο στή ρι ξη 

του Κο μουνι στι κού Κόμ μα τος Γουα τε μά-

λας47. Η Τσε χο σλο βα κία πού λη σε στη 

MiG-15, ι δί ως για ό σους δεν ή ταν ε ξοι κειω μέ νοι με το κο ρυ φαί ο τό τε ρω σι κό μα χη τι κό, και κα τό πιν έ φευ γαν για 
το μέ τω πο. Μά λι στα, χρή ζει α να φο ράς το γε γο νός ό τι η Μό σχα έ στει λε στο μέ τω πο α κό μη και τον ί διο το σχε δια-
στή του MiG-15, τον πα σί γνω στο A.Mikoyan (1905-1970), προ κει μέ νου να πληρο φο ρη θεί α πό τους ί διους τους 
πι λό τους τις α τέ λειες του δη μιουρ γή μα τός του και να το βελ τιώ σει. Το βα σι κό ση μεί ο που του ε πι σή μα ναν ή ταν η 
α νε πάρκεια της θω ρά κι σης του κόκ πιτ πί σω α πό το κε φά λι. Δεν πέρα σε πο λύς και ρός και τα νέ α α ε ρο σκά φη που 
στάλ θη καν στην Κο ρέ α εί χαν ε ξαλεί ψει αυ τό το μειο νέ κτη μα. Αυ τό α πο δει κνύ ει ό τι η σχε δόν πει ρα μα τι κή (όπως 
δεί χνει και το μέ γε θός της) ε μπλο κή στον πό λε μο ή ταν πρω τί στως για την E.Σ.Σ.Δ. μί α κα λή ευ και ρί α α ξιο λό γη σης 
και βελ τί ω σης των κα τα διω κτι κών της, εν δε χο μένως δε και των χει ρι στών της (διό τι α πό την ά νοι ξη του 1952 τους 
βε τε ρά νους του Β΄ Πα γκό σμι ου Πο λέ μου εί χαν δια δε χθεί νέ οι και ά πει ροι πι λό τοι). Η πε ριο ρι σμέ νη, έ στω, σο βιε τι κή 
α ε ρο πο ρι κή ε μπλο κή στην Κο ρέ α α πο κα λύ φθη κε μό λις τη δε κα ε τί α του 1990, α φού, πα ρά τις πλη ρο φο ρί ες της 
CIA και τις μαρ τυ ρί ες ο ρι σμένων χει ρι στών της U.S.A.F. για α ντι πά λους «που δεν έ μοια ζαν κα θό λου με Κι νέ ζους 
ή Βο ρειο κο ρε ά τες», ουδέ πο τε κα τέ στη ε φι κτή η σύλ λη ψη έ στω και ε νός Σο βιε τι κού αιχ μα λώ του. Ο λόγος ή ταν 
α πλός: Οι Σο βιε τι κοί εί χαν α πα γο ρεύ σει αυ στη ρά στους πι λό τους τους να πε τούν πά νω α πό τη θά λασ σα και νο τί-
ως του 38ου πα ραλ λή λου. Ό μως, τα μέ τρα α σφα λεί ας ε κτεί νο νταν και σε άλ λους το μείς. Υ ιο θε τή θη καν κι νε ζι κά ή 
βο ρειο-κο ρε ατι κά ο νό μα τα, ε θνό σημα και ε ξο πλι σμός, οι δε βα σι κές λέ ξεις ε πι κοι νω νί ας λέ γο νταν στην κι νε ζική 
γλώσ σα. Για μί α πε ριε κτι κή α νά λυ ση της δρά σης των Σο βιε τι κών πιλό των: Βα σί λης Σι τα ράς, «Οι Σο βιε τι κοί ά σοι 
της Κο ρέ ας», Πτή ση και Διά στη μα, τεύ χος 154, Φε βρουά ριος 1998. Παρ’ ό λα αυ τά, ό πως ση μειώ σα με πα ρα πά νω, η 
σο βιε τι κή ε μπλο κή ή ταν πε ριορι σμέ νη και συ νέ βα λε κα τά κύ ριο λό γο στην α ε ρο πο ρι κή κά λυ ψη / υ πο στή ρι ξη των 
κι νε ζι κών χερ σαί ων δυ νά με ων. Ενδει κτι κή της διά θε σης των Σο βιε τι κών να μην ε μπλα κούν ε νερ γά στον πό λεμο 
της Κο ρέ ας ή ταν η άρ νη ση του Στά λιν να α πο στεί λει στρα τεύ μα τα στην κορε α τι κή χερ σό νη σο, α κό μη και ό ταν 
το κα θε στώς του Κιμ Ιλ Σουν γκ έ πνε ε τα λοί σθια στις αρ χές Ο κτω βρί ου 1950. Τό τε η προ έ λα ση των α με ρι κα νι κών 
ε νό πλων δυ νά με ων και των συμ μά χων τους υ πό την διοί κη ση του στρα τη γού Ντά γκλας Μακ Άρ θουρ εί χε φτά σει 
κο ντά στα βο ρειο-κο ρε ατι κά σύ νο ρα με την Κί να και την Ε.Σ.Σ.Δ. Στις α γω νιώ δεις εκ κλή σεις του Κιμ Ιλ Σουν γκ για 
σο βιε τι κή βο ή θεια ο Στά λιν α πά ντη σε αρ νη τι κά και με μή νυ μα που α πέ στει λε την 1η Ο κτω βρί ου 1950 ζή τη σε α πό 
τον Μά ο Τσε Τουν γκ την α πο στο λή Κι νέ ζων «ε θε λο ντών» για τη διά σω ση του βο ρειο-κορε α τι κού κα θε στώ τος. 
Μά λι στα, λό γω των αρ χι κών δι σταγ μών και της άρ νη σης του Μά ο, ο Στά λιν διέ τα ξε στις 13 Ο κτω βρί ου 1950 τον 
Κιμ να ε γκα τα λεί ψει τον αγώ να και να α πο συρ θεί α πό τη Β. Κο ρέ α σχη μα τί ζο ντας κυ βέρ νη ση ε ξο ρί ας στη Μό σχα. 
Δη λά δη, ο Σο βιε τι κός η γέ της ή ταν πρό θυ μος να θυ σιά σει τη Β. Κο ρέ α για να μη δια κιν δυ νεύ σει μί α ο λο μέ τω πη 
σύ γκρου ση με τις Η.Π.Α. Τε λι κά δε χρειά στη κε να συμ βεί κά τι τέ τοιο, ε πει δή ο Μά ο πεί σθηκε α πό τα σο βιε τι κά ε πι-
χει ρή μα τα και η αιφ νι δια στι κή κι νε ζι κή ε πί θε ση του Νο εμ βρί ου 1950 με τέ βα λε άρ δην το πο λε μι κό σκη νι κό στην 
Κο ρέ α προς ό φε λος της κο μουνι στι κής πλευ ράς. (John Lewis Gaddis, We now know: rethinking cold war history, 
Clarendon Press, Oxford, 1997, σελ: 80, 81). 

46 S. Neil MacFarlane, «Successes and failures in Soviet policy toward Marxist revolutions in the third world, 
1917-1985», στο Mark N. Katz, The USSR and Marxist revolutions in the third world, Cambridge University Press, 
Cambridge, 1990, σελ: 29.

47 Ό πως πα ρα δέ χθη κε με τά α πό αρ κε τά χρό νια έ να στέ λε χος του Κο μουνι στι κού Κόμ μα τος Γουα τε μά λας: 
«Χτυ πού σα με την πόρ τα των Σο βιε τι κών, αλ λά αυ τοί δεν α πά ντη σαν» (We were knocking on the Soviets door, but 
they didn’t answer). John Lewis Gaddis, We now know: rethinking cold war history, Clarendon Press, Oxford, 
1997, σελ: 178.
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Γουα τε μά λα έ να ντι με τρη τών πα λαιό 

γερ μα νι κό ο πλι σμό του Β΄ Πα γκό σμι ου 

Πο λέ μου. Η μό νη οι κο νο μι κή συ ναλ λα γή 

της Γουα τε μά λας με την ί δια τη Σο βιε τι-

κή Έ νω ση, που α πο κά λυ ψαν τα αρ χεί α 

της Γουα τε μά λας στην κα το χή της CIA, 

ή ταν η α παί τη ση του βι βλιο πω λεί ου 

Mezhdunarodnya Kniga της Μό σχας 

προς το Κ.Κ. Γουα τε μά λας να ε ξο φλή σει 

χρέ η ύ ψους 22,95 δο λα ρί ων48.

 Ε πι προ σθέ τως, ο Χρου στσόφ ε ξα να-

γκά στη κε να α κο λου θή σει μί α δρα στή ρια 

ε ξω τε ρι κή πο λι τι κή στον τρί το κό σμο ε ξαι-

τί ας της δρι μεί ας κρι τι κής που α σκού σε 

διαρ κώς ε να ντί ον του ο Μά ο Τσε Τουν γκ 

κα τη γο ρώ ντας τον για «ρε βιζιο νι σμό», 

α δρά νεια, υ πο χω ρη τι κό τη τα και έλ λει-

ψη πυγ μής. Η ε ξω τε ρι κή πολι τι κή του 

Ν. Χρου στσόφ ή ταν λοι πόν, εν πολ λοίς, 

α ντι φα τι κή. Προ σπα θού σε να ι σορ ρο πή-

σει α νά με σα α φε νός στην αυ ξα νό με νη 

πί ε ση που του α σκού σε η Κί να για ο λο έ να 

με γα λύ τε ρη α νάμει ξη σε α ντια ποι κια κές 

συ γκρού σεις και ε ξε γέρ σεις και α φε τέ ρου 

στην προ σπά θειά του να ε λα χι στο ποι ήσει 

τις α φορ μές που ή ταν ι κα νές να οδη γή-

σουν σε κρί ση και σε κλι μά κωση τις α με-

ρι κα νο-σο βιε τι κές σχέ σεις. 

 Στις α πο τυ χί ες του Χρου στσόφ 

κα τα λο γί ζο νται κυ ρί ως η ε πι δεί νω-

ση των σχέ σε ων με την κο μουνι-

στι κή Κί να και η τα πει νω τι κή 

υ πο χώρη ση ά νευ ου σια στι κών 

α νταλ λαγ μά των α πό την Κού βα 

κα τά τη διάρ κεια της κρίσης των 

πυ ρη νι κών πυ ραύ λων μέσου βε-

λη νε κούς που εί χαν εγκα τα στα θεί 

στο νη σί α πό τους Σο βιε τι κούς το 1962. 

Α ξί ζει να υ πο μνη σθεί ό τι η έκ βα ση της 

κρί σης της Κού βας συ νέ βα λε στην πτώ-

ση του Ν. Χρου στσόφ α πό τη θέ ση του 

Γε νι κού Γραμ μα τέ α του Κ.Κ.Σ.Ε. τον Ο κτώ-

βριο του 1964.

 Στις ε πι τυ χί ες του Χρου στσόφ πι στώ-

νε ται η ε πι τυ χής δρα στη ριο ποί η ση της 

Ε.Σ.Σ.Δ. στη Μέ ση Α να το λή, στη Βό ρεια 

Α φρι κή και στην Κα ρα ϊ βι κή (με την Κού-

βα του Φι ντέλ Κά στρο). Για πρώ τη φο ρά 

στην ιστο ρί α της η Ε.Σ.Σ.Δ. α να δεί χθη κε 

σε υ πο λο γί σι μο α ντα γω νι στή των με-

γά λων δυ τι κών δυ νά με ων σε πε ριο χές 

που α πεί χαν χι λιά δες χι λιό μετρα α πό 

τη σο βιε τι κή πε ρι φέ ρεια. Ό μως, αυ τή η 

δρα στη ριο ποί η ση της Ε.Σ.Σ.Δ. συ νε πα γό-

ταν ση μα ντι κό κό στος για τη σο βιε τική 

οι κο νο μί α, το ο ποί ο μα κρο πρό θε σμα 

υ πο νό μευ σε τα θε μέ λια και τις βά σεις 

της σο βιε τι κής στρα τιω τι κής και πο λι τι-

κής ι σχύ ος.

Η σο βιε τι κή δρα στη ριο ποί η ση σε 
πε ριο χές του τρί του κό σμου ε πί 
Λε ο νί ντ Μπρέζ νιεφ (1964-1982)

 Κα τά τη διάρ κεια της δια κυ βέρ νη σης 

της Ε.Σ.Σ.Δ. α πό τον Λε ο νί ντ Μπρέζ νιεφ 

οι σο βιε τι κές πρω τοβου λί ες στον τρί το 

κό σμο ξε πέ ρα σαν κά θε προ η γού με νο 

ε πι βα ρύνο ντας σε υ περ βο λι κό βαθ μό τη 

σο βιε τι κή οι κο νο μί α, η ο ποί α ή δη α πό 

ε κείνη την ε πο χή α ντι με τώ πι ζε σο βα ρά 

εγ γε νή διαρ θρω τι κά προ βλή μα τα.

 Εί ναι α δύ να τον να ε ξε τα στούν και να 

α να λυ θούν διε ξο δι κά σε αυ τό το άρ θρο 

οι δε κά δες σο βιε τι κές ε πεμ βά σεις στο 

48 Τα ε πί ση μα αρ χεί α της Γουα τε μά λας πε ρι ήλ θαν στην κατο χή της CIA, ύ στε ρα α πό το ε πι τυ χές πρα ξι κό πη μα 
που ορ γά νω σαν οι Η.Π.Α. στη Γουα τε μά λα τον Ιού νιο του 1954 με τη βο ή θεια του ε ξό ρι στου συ νταγ μα τάρ χη 
Κάρ λος Κα στί γιο Άρ μας. John Lewis Gaddis, We now know: rethinking cold war history, Clarendon Press, Oxford, 
1997, σελ: 178.
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ε ξωτε ρι κό ε πί Μπρέζ νιεφ. Κα τά συ νέ πεια, 

θα πε ριο ρι στού με στην α νά λυ ση ε νός 

πα ρα δείγ μα τος.

Η σο βιε τι κή ε πέμ βα ση στην Αι-
θιοπί α

 Η α να τρο πή του Χα ϊ λέ Σε λα σιέ το 

Σεπτέμ βριο του 1974 και η ε πα κό λου θη 

α ναρ ρί χη ση στην ε ξου σί α του σο σια-

λι στι κού «Προ σω ρι νού Στρα τιω τι κού 

Διοι κη τι κού Συμ βου λί ου» (Provisional 

Military Administrative Council, PMAC) 

με τέ βαλε άρ δην την ε ξω τε ρι κή πο λι τι κή 

της Αι θιοπί ας. Ενώ έ ως ε κεί νη την ε πο χή 

η Αι θιοπί α α κο λου θού σε μί α σχε τικά 

φι λο α με ρι κα νι κή ε ξω τε ρι κή πο λι τι κή, η 

και νούργια αι θιο πική κυ βέρ νη ση στρά-

φη κε α πό την πρώ τη στιγ μή που α νέ-

λα βε την ε ξουσί α προς την Ε.Σ.Σ.Δ. Θα 

πρέ πει να ε πι ση μά νου με ό τι η Σο βιε τική 

Έ νω ση δεν εί χε ου δε μί α α νάμει ξη στην 

προ πα ρα σκευ ή του πρα ξι κο πή μα τος που 

α νέ τρε ψε τον Σε λα σιέ το 1974. 

 Αρ χι κά, οι Σο βιε τι κοί ή ταν ι διαί τε ρα 

δι στα κτι κοί α πέ να ντι στο εν δε χόμε νο 

συ νερ γα σί ας με το PMAC. Οι αμ φι βο-

λί ες των Σοβιε τι κών α φο ρού σαν τό σο 

στην α ξιο πι στί α και τη φε ρεγ γυό τη τα του 

PMAC ό σο και στις πα ρε νέρ γειες που θα 

προ κα λού σε η προ σέγ γι ση της Ε.Σ.Σ.Δ. 

με την Αι θιοπί α στην προ σπά θεια που 

κα τέ βαλαν την ί δια ε πο χή οι Σο βιε τι κοί 

για τη σύ σφιγξη των σχέ σε ών τους με 

τη γει το νι κή Σο μαλί α του Σιά ντ Μπα ρέ 

(Siad Barrι). Έ τσι λοι πόν, αρ χι κά οι Σο-

βιε τικοί α γνό η σαν ε ντε λώς τις εκ κλή σεις 

του PMAC για απο στο λή στρα τιω τι κής 

βο ή θειας και για σύ να ψη συμ μα χι κών δε-

σμών49. Ποί ες ή ταν ό μως οι αι τί ες αυ τής 

της δυ σπι στί ας, της ε πι φυ λα κτικό τη τας 

και της κα χυ πο ψί ας με την ο ποί α α ντι με-

τώ πι ζαν οι Σο βιε τι κοί το PMAC;

 Για να α πα ντή σου με με σα φή νεια σε 

αυ τή την ε ρώ τη ση πρέ πει να προ βού με 

σε μί α σύ ντο μη α να σκό πη ση των δι με ρών 

σχέ σε ων της Σο μαλί ας και της Αι θιοπί ας. 

49 Bruce D. Porter, USSR in Third World Conflicts: Soviet Arms and Diplomacy in Local Wars, 1945-1980, 
Cambridge University Press, 1986, σελ: 191-193.

Ει δι κό τε ρα, η Σο μαλί α διεκ δι κού σε την αι-

θιοπι κή ε παρ χί α του Ο γκά ντεν (Ogaden) 

και βρι σκό ταν σε ε μπό λε μη κα τά στα ση 

με την Αι θιοπί α. Α πό την πλευ ρά τους 

οι Σο βιε τι κοί ή δη α πό τη δεκα ε τί α του 

1960 εί χαν υ πο γρά ψει συν θή κη φι λί ας 

και συ νερ γα σί ας με τη Σομαλί α και έ ως 

το 1974 εί χαν προ μη θεύ σει τις έ νο πλες 

δυ νά μεις της Σο μαλί ας με ο πλι σμό α ξί ας 

ά νω των 285 ε κα τομ μυ ρί ων δο λα ρί ων 

υ πό μορ φή, ως ε πί το πλεί στον, δω ρε άν 

στρα τιω τι κής βο ή θειας ή χα μη λό το κων 

Μπρέζνιεφ
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δα νεί ων με πο λυε τή πε ρί ο δο α πο πλη ρω-

μής. Σε α ντάλ λαγ μα, οι Σο βιε τι κοί εί χαν 

πρό σβα ση και μπο ρού σαν να χρη σι μο-

ποιούν για τις δι κές τους α νά γκες τις 

ε γκα τα στά σεις του στρα τού της Σο μαλί-

ας. Ι διαί τε ρα χρή σι μες για το σο βιε τι κό 

πο λε μι κό ναυ τι κό ή ταν οι διευ κο λύν σεις 

που διέθε τε στο ναύ σταθ μο της Berbera, 

ό που οι Σο βιε τι κοί εί χαν α να πτύ ξει ε γκα-

τα στά σεις τη λε πι κοι νω νιών, ε πι με λη τεί ας 

και συ ντήρη σης των πο λε μι κών τους 

σκα φών. Οι σχέ σεις της Ε.Σ.Σ.Δ. με την 

α να τρα πεί σα κυ βέρ νη ση του Χα ϊ λέ Σε-

λα σιέ δεν ή ταν ι κα νο ποι η τι κές και, ως 

εκ τού του, οι Σο βιε τι κοί υ πο στή ρι ζαν το 

σύ νο λο των διεκ δι κή σε ων της Σο μαλί ας 

στην ε παρ χί α του Ο γκά ντεν και πα ράλ-

λη λα εί χαν κα τά και ρούς ε νι σχύ σει με 

στρα τιω τι κή βο ή θεια δύ ο α πο σχι στι κές 

ορ γα νώσεις που δρα στη ριο ποιού νταν 

ε νό πλως υ πέρ της αυ το νο μί ας της ε παρ χί-

ας της Ε ρυ θραί ας50. Ε άν λοι πόν, οι Σο βιε-

τι κοί α ντα πο κρί νο νταν στα κε λεύ σμα τα 

της νέ ας αι θιοπι κής η γε σί ας για στε νή 

πο λιτι κή, οι κο νο μι κή και στρα τιω τι κή 

συ νερ γα σί α, θα έ θε ταν σε κίν δυ νο την 

προ νο μια κή θέ ση που δια τη ρού σαν ε πί 

μί α δε κα ε τί α στη Σομαλί α. 

 Πέ ραν τού του, η η γε τι κή ο μά δα του 

PMAC προ ερ χόταν α πό το αι θιοπι κό 

στρά τευ μα. Αρ κε τοί α πό τους α ξιω μα-

τικούς που α πο τε λού σαν την η γε σί α του 

PMAC εί χαν εκπαι δευ θεί στις Η.Π.Α. και 

δια τη ρού σαν φι λο δυ τι κές συ μπά θειες. 

Την ί δια στιγ μή μί α άλ λη μι κρό τε ρη με-

ρί δα Αι θιό πων α ξιω μα τι κών που βρί σκο-

νταν και αυ τοί στα α νώ τα τα κλι μά κια 

της διοί κη σης του PMAC ή ταν ι διαί τε ρα 

φα να τι κοί μαρ ξι στές με α κραί ες α πό ψεις 

(στα λι νι κού, μα ο ϊ κού τύ που), με α πο τέ-

λε σμα οι Σο βιε τι κοί ι θύνο ντες να φο-

βού νται μή πως οι φα να τι κοί α ρι στε ροί 

Αι θί ο πες προ βούν σε βιαστι κά βή μα τα 

προς το σο σια λι στι κό με τα σχη μα τι σμό 

της αι θιοπι κής κοι νω νί ας και ε νέρ γειες 

πέ ρα α πό τις δυ να τό τη τες της Αι θιοπί ας 

συ σπει ρώ νο ντας, τε λι κά, ε να ντί ον τους 

σύσ σω μο τον αι θιοπι κό λα ό. Γι’ αυ τούς 

τους λό γους, οι Σο βιε τι κοί αμ φέβαλ-

λαν τό σο για τη νο μι μο φρο σύ νη του 

PMAC ό σο και για τη σκο πι μό τη τα και 

τα ο φέ λη που θα τους α πέ φε ρε η σύ να-

ψη συμ μα χι κών δε σμών με την Αι θιοπί α 

(ε φό σον ή ταν α δύ να τον να δια τη ρούν 

α γα στή συ νερ γα σί α και με τη Σο μαλί α 

και με την Αι θιοπί α ταυ τό χρο να).

 Πα ρά τους σο βα ρούς προ βλη μα-

τι σμούς και τις αμ φι τα λα ντεύ σεις του 

Κρεμ λί νου, ο Μπρέζ νιεφ α πο φά σι σε 

τε λι κά την έ ναρ ξη μυ στι κών δια πραγ μα-

τεύ σε ων με την Αι θιοπι κή κυ βέρ νη ση το 

1975. Κα τά τη διάρ κεια αυ τών των μυ στι-

κών δια βου λεύ σε ων, η Μό σχα ά φη σε 

να δια φα νεί η δυ σα ρέ σκειά της για την 

ύ παρ ξη φι λο α με ρι κα νών α ξιω μα τι κών 

σε νευ ραλ γι κές θέ σεις του νέ ου αι θιοπι-

κού κα θε στώ τος. Οι Αι θί ο πες ε πι χεί ρη-

σαν να διασκε δά σουν τις σο βιε τι κές 

α νη συ χί ες και το Σε πτέμ βριο του 1975 

α να διορ γά νωσαν εκ βά θρων τη δο μή 

και τη σύν θε ση της κυ βερ νώ σας πα ρά-

τα ξης. Α πο μα κρύν θη καν σχε δόν ό λοι οι 

α ξιω μα τι κοί που εί χαν το «στίγ μα» του 

φι λο δυ τι κού, δη μιουρ γή θη κε έ να μα ζι-

κό, ε πα να στα τι κό, μαρ ξι στι κό κόμ μα, το 

ο ποί ο κα θο δηγούνταν α πό το PMAC, και 

θε σπί σθη κε η λει τουρ γί α ενός πο λι τι κού 

γρα φεί ου (Politburo) στο ε σω τε ρι κό του 

50 Οι δύ ο αυ τές ορ γα νώ σεις ή ταν το «Μέ τω πο Α πε λευ θέ ρω σης της Ε ρυ θραί ας» (Eritrean Liberation 
Front) και το «Λα ϊ κό Μέ τω πο Α πε λευ θέ ρωσης της Ε ρυ θραί ας» (Eritrean Popular Liberation Front).
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νε οϊ δρυ θέ ντος κόμ μα τος.

Τον Α πρί λιο του 1976 το PMAC υ ιο-

θέ τη σε το πρό γραμ μα για την «Ε θνι κή 

Δη μο κρα τι κή Ε πα νά στα ση», το ο ποί ο 

προ έ βλε πε με ταρ ρυθ μί σεις στο ε σω τε ρι-

κό της Αι θιοπί ας, οι ο ποί ες βρί σκο νταν 

σε α ντι στοι χί α με πά γιες σο βιε τι κές θέ σεις 

και προ τά σεις. Η Μό σχα ό ντας ικα νο ποι-

η μέ νη α πό την τρο πή που εί χαν πά ρει 

οι με ταρ ρυθ μί σεις στο ε σω τερι κό της 

Αι θιοπί ας, ε νέ κρι νε το Μά ιο του 1976 το 

σχέ διο της αι θιοπι κής κυ βέρ νη σης για την 

ει ρή νευ ση στην Ε ρυ θραί α. Το εν λό γω 

σχέ διο α πέ κλειε τη λύ ση της αυ το νο μί-

ας, πολ λώ δε μάλ λον της α νε ξαρη σί ας, 

της Ε ρυ θραί ας. Η ε πί ση μη έ γκρι ση του 

αι θιοπι κού σχεδί ου ση μα το δο τού σε μί α 

στρο φή 180 μοι ρών της σο βιε τι κής ε ξω-

τε ρι κής πο λι τικής, α φού στο πα ρελ θόν 

η Μό σχα εί χε υ πο στη ρί ξει δη μο σί ως το 

αί τη μα για αυτο διά θε ση των κα τοί κων 

της Ε ρυ θραί ας. Η σύ σφιγ ξη των δι με ρών 

σχέ σε ων έ λαβε α πτή, υ λι κή μορ φή το Δε-

κέμ βριο του 1976, ό ταν υ πο γρά φη κε στη 

Μό σχα μί α μυ στική συμ φω νί α, η ο ποί α 

προ έ βλε πε την προ μή θεια του στρα τού 

της Αι θιοπί ας με σο βιε τι κό πο λε μι κό υ λι κό 

α ξί ας 100 ε κα τομ μυ ρί ων δο λα ρί ων51.

Δύ ο μή νες με τά τη σύ να ψη της συμ-

φω νί ας που προ α να φέ ρα με, στις 3 Φε-

βρουαρί ου 1977, στην Α ντίς Α μπέ μπα 

πραγ μα το ποι ή θη κε έ να αι μα τη ρό πρα-

ξι κό πη μα στο ε σω τε ρι κό του PMAC. 

Ι θύ νων νους του πρα ξι κο πή ματος και 

ι σχυ ρός άν δρας της 

νέ ας η γε σί ας α να δεί-

χθη κε ο Μεν γκί στου 

(Mengistu), έ νας αι θί ο-

πας κο μουνι στής α ξιω-

μα τι κός πλή ρως α φο σιω-

μέ νος στην Ε.Σ.Σ.Δ. Μί α 

α πό τις πρώ τες ε νέρ γειες 

του νέ ου κα θε στώ τος ή ταν η 

α πο μά κρυν ση ό λων α νε ξαι ρέ τως 

των Α με ρι κα νών στρα τιω τι κών συμ βού-

λων που υ πήρ χαν στην Αι θιοπί α. Σε 

α ντί ποι να οι Η.Π.Α. διέ κο ψαν την οι κο νο-

μι κή και την ε πι σι τι στι κή βοή θεια με την 

ο ποί α προ μή θευαν την Αι θιοπί α52.

Η Ε.Σ.Σ.Δ. έ δρα σε τα χύ τα τα για να 

κα λύ ψει το κε νό που ά φη σαν οι Η.Π.Α. 

με την εκ δί ω ξή τους α πό τα αι θιοπι κά 

ε δά φη. Σο βιε τι κά ό πλα άρ χι σαν να κα τα-

φθά νουν στην Αι θιο πί α το Μάρ τιο του 

1977. Το Μά ιο του ί διου έ τους εμ φα νί-

σθη καν στην Α ντίς Α μπέ μπα οι πρώ τοι 

Κου βα νοί σύμ βου λοι53. Τον ί διο μή να 

ο Αι θί ο πας ηγέ της Μεν γκί στου με τέ βη 

στη Μό σχα, ό που σύναψε: ➵ συν θή κη 

φι λί ας και συ νερ γα σί ας με την Ε.Σ.Σ.Δ., 

➵ συμ φω νί α οι κο νο μικής και τε χνι κής 

συ νερ γα σί ας και ➵ συμ φω νί α πα ρο χής, 

με ι διαί τε ρα ευ νο ϊκούς ό ρους για την 

αι θιοπι κή πλευ ρά, προ ηγ μέ νων ο πλι κών 

συστη μά των συ νο λι κής α ξί ας 350-450 

ε κα τομ μυ ρί ων δο λα ρί ων.

Η ποιο τι κή και πο σο τι κή α να βάθ μι ση 

των ο πλι κών συ στη μά των που διέ θε τε 

51 Bruce D. Porter, USSR in Third World Conflicts: Soviet Arms and Diplomacy in Local Wars, 1945-1980, 
Cambridge University Press, 1986, σελ: 193-194.

52 Οι Η.Π.Α. δια τη ρού σαν στην πε ριο χή Kagnew της Αι θιοπί ας σταθ μό τη λε πικοι νω νιών και μι κρή στρα τιω τι κή 
βά ση. Wayne P. Limberg, «Soviet military support for third-world Marxist regimes», στο Mark N. Katz, The USSR 
and Marxist revolutions in the third world, Cambridge University Press, Cambridge, 1990, σελ: 87. 

53 Αρ χής γε νο μέ νης α πό το 1975, οι σχέ σεις της Κού βας με την Αι θιοπί α βελ τιώ νο νταν με στα θε ρούς ρυθ μούς. 
Μά λι στα, ο Φιντέλ Κά στρο χα ρα κτή ρι σε το 1977 την ε πα νά στα ση της Αι θιοπί ας ως «την πρώ τη αυ θε ντι κή μαρ-

ξι στι κή ε πα νά στα ση που πραγ μα το ποι ή θη κε στην Α φρι κή». Bruce D. Porter, USSR in Third World Conflicts: 
Soviet Arms and Diplomacy in Local Wars, 1945-1980, Cambridge University Press, 1986, σελ: 196.
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ο στρα τός της Αι θιοπί ας με σύγ χρο να 

ό πλα σο βιε τι κής κα τασκευ ής συ νι στού σε 

ε πεί γου σα προ τε ραιό τη τα για το αι θιο πι-

κό κα θεστώς. Κι αυ τό, ε πειδή ή δη α πό 

το Φε βρουά ριο του 1977, το «Μέ τω πο 

Α πε λευ θέ ρω σης της Δυ τι κής Σο μαλί ας» 

(Western Somalia Liberation Front, WSLF) 

εί χε αρ χί σει τις ε πι δρο μές στην πε ριο χή 

του Ο γκά ντεν. Ή ταν κοι νό μυ στι κό πως 

η ε πί σημη Σο μαλι κή κυ βέρ νη ση του Σιά-

ντ Μπα ρέ υ πο κι νού σε τις ε νέργειες του 

WSLF, κα θώς το WSLF δεν ή ταν ι κα νό 

α πό μό νο του να α να λά βει ου δε μί α ε πι-

θε τι κή πρω τοβου λί α54. 

Η σο βιε τι κή πλευ ρά αιφ νι διά στη κε α πό 

την πρω το βου λί α των Σο μαλών και τον 

Ιού νιο του 1977 προ σπά θη σε να ε πι τύ χει 

την υ πο γρα φή συν θή κης ει ρή νης με τα ξύ 

των α ντι μα χό με νων πλευ ρών. Η σο βιε τι κή 

προ σπά θεια τε λι κά δεν τε λε σφό ρη σε α πο-

βαί νο ντας ά καρ πη. Τον Ιού λιο η υ πο στή ρι-

ξη που πα ρεί χε η Σο μαλί α στο WSLF έ γι νε 

α προ κά λυ πτη: τα κτι κές δυ νά μεις του στρα-

τού της Σο μαλί ας ει σέ βαλαν στο αι θιοπι κό 

έ δα φος. Η ο ρι στι κή ρή ξη στις σχέ σεις 

Σο μαλί ας και Ε.Σ.Σ.Δ. ή ταν πλέ ον ζή τη-

μα χρό νου. Οι Σο βιε τι κοί διέ κο ψαν τις 

α πο στο λές ε φο δί ων και στρα τιω τι κού 

υ λι κού στη Σο μαλί α. Στις 13 Νο εμ βρί ου 

ο Σο μαλός πρό ε δρος Σιά ντ Μπα ρέ κα τήγ-

γει λε τη συν θή κη φι λί ας και συ νεργα σί ας 

που εί χε υ πο γρά ψει η χώ ρα του με την 

Ε.Σ.Σ.Δ. και α πέλα σε ό λους τους Σο βιε τι-

κούς και Κου βα νούς συμ βού λους. Είναι 

ευ νό η το ό τι με τά τη ρή ξη με το Σο μαλι κό 

κα θε στώς, οι Σοβιε τι κοί α πώ λε σαν ό λες 

τις διευ κο λύν σεις και τα προ νό μια που 

α πο λάμ βα ναν στις στρα τιω τι κές ε γκα τα-

στά σεις της Σο μαλί ας. 

Μέ σα στις δύ ο ε πό με νες ε βδο μά δες 

οι Σο βιε τι κοί ορ γά νω σαν μί α κο λοσ σιαί α 

α ε ρο γέ φυ ρα με τα φο ράς πο λε μι κού υ λι κού 

στην Α ντίς Α μπέ μπα με πά νω α πό 200 

πτή σεις, ε νώ 35 ρω σι κά πλοί α με τέ φε ραν 

χι λιά δες τό νους πο λε μο φο δί ων στην Αι-

θιοπί α. Έ ως την ά νοι ξη του 1978, οι Σο βιε-

τι κοί εί χαν προ μηθεύ σει την Αι θιοπί α με 

ο πλι σμό α ξί ας ά νω του 1 δι σε κα τομ μυρί ου 

δο λα ρί ων, ο ο ποί ος πε ριε λάμ βα νε α πό τε-

θω ρα κι σμέ να Τ-62 και α ε ρο σκά φη MiG-21 

έ ως μι κρά αυ τό μα τα ό πλα και σφαί ρες. Ε πί-

σης, οι Σο βιε τι κοί με τέ φε ραν στην Αι θιοπί α 

χι λιά δες Κου βανούς στρα τιώ τες. Το Δε κέμ-

βριο του 1977 πε ρί που 3.000 Κου βα νοί 

υ πη ρε τού σαν στις τά ξεις του αι θιοπι κού 

στρα τού. Την ά νοι ξη του 1978 ο α ριθ μός 

τους εί χε α νέλ θει στις 12.000-15.000. Για 

το συ ντο νι σμό των σο βιε τι κών ε νερ γειών 

μετέ βη στην Α ντίς Α μπέ μπα ο ί διος ο αρ-

χη γός του Γε νι κού Ε πι τε λεί ου Στρα τού της 

Ε.Σ.Σ.Δ., στρα τη γός V.I. Petrov.

Α ξί ζει να ση μειω θεί ό τι η σο βιε τι κή 

54 Ο Σιά ντ Μπα ρέ εί χε συ νει δη το ποι ή σει ό τι, με την πά ρο δο του χρό νου, οι σχέ σεις των Σο βιε τι κών με τους 
Αι θί ο πες ε νι σχύ ο νταν και κα θί στα ντο ο λο έ να και πιο στε νές και αρ μο νι κές. Μην έ χο ντας τη δυ να τό τη τα να ε πη-
ρε ά σει αρνη τι κά την ε ξέ λι ξη των σο βιετο-Αι θιοπι κών σχέ σε ων, ε πέ λε ξε να ε πι τε θεί μέ σω του WSLF ε να ντί ον της 
Αι θιοπί ας. Η συ γκυ ρί α ή ταν λί αν ευ νο ϊ κή για τους Σο μαλούς, διό τι ο αι θιοπι κός στρα τός δεν ή ταν άρ τια ε ξο πλι-
σμέ νος και δεν εί χε α κό μη ε που λώ σει πλή ρως τις πλη γές α πό τα πρα ξι κο πή μα τα και α πό τις εκ κα θα ρί σεις που 
εί χαν α πο μα κρύ νει τους φι λο δυ τι κούς α ξιω ματι κούς α πό το στρά τευ μα. Ο χρό νος λει τουρ γού σε ευερ γε τι κά για 
την αιθιοπι κή πλευ ρά, α φού ε ξο πλι ζό ταν με τα χείς ρυθ μούς α πο κτώ ντας σύγ χρο να σο βιε τι κά ό πλα. Οι Σο μαλοί 
έ πρε πε, λοι πόν, να α ποφα σί σουν ά με σα ε άν θα ε πι τίθονταν ε να ντί ον των Αι θιό πων, ό σο αυ τοί ή ταν α προ ε τοί-
μα στοι. Συ νε πώς, ε άν ο Σιά ντ Μπα ρέ επιτιθόταν ά με σα, εί χε πι θα νό τη τες να κυ ριεύ σει το Ο γκά ντεν. Ε άν έμε νε 
α δρα νής για έ να ή δύ ο α κό μη χρό νια, οι ελ πί δες ε πι τυ χί ας των Σομαλών ε ξα νε μί ζο νταν, α φού ο αι θιοπι κός στρα-
τός θα εί χε α να διορ γα νω θεί πλή ρως και θα ή ταν ε τοι μο πό λε μος. Το κύ ριο κό στος που συ νε πα γό ταν η ε πί θε ση 
για τη Σο μαλι κή πλευ ρά συ νί στατο στην αυ τό μα τη ε πι δεί νω ση των σχέ σε ών της με τη Μό σχα. Ό μως, αυ τή η 
συ νέπεια δεν αρ κού σε α πό μό νη της για να α πο τρέ ψει την κυ βέρ νη ση του Σιά ντ Μπαρέ α πό την υ λο ποί η ση 
των πά γιων γε ω πο λι τι κών σχε δί ων της.
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οι κο νο μι κή βο ή θεια προς την Αιθιοπί α συ-

νε χί στη κε α μεί ω τη και τα ε πό με να δύ ο έ τη. 

Το διά στη μα 1980-1985 α νήλ θε στο πο σό 

ρε κόρ των 4 δι σε κα τομ μυ ρί ων δο λα ρί ων! 

Έ ως τα μέ σα της δε κα ε τί ας του 1980 οι Σο-

βιε τι κοί δια τη ρού σαν σε αυτή την α φρι κα νι-

κή χώ ρα 1.000 Σο βιε τι κούς στρα τιω τι κούς 

συμ βού λους και 12.000-15.000 Κου βα νούς 

στρα τιώ τες55. Πα ράλ λη λα, 1.000 Α να το λι-

κο γερ μα νοί εργά ζο νταν για τις μυ στι κές 

υ πη ρε σί ες και τις δυ νά μεις α σφα λεί ας της 

Αι θιοπί ας. Έ ως το 1982 η Ε.Σ.Σ.Δ. εί χε προ-

μη θεύ σει τις αι θιοπι κές έ νο πλες δυ νά μεις 

με στρα τιω τι κή βο ή θεια αξί ας 2,2 δι σε κα-

τομ μυ ρί ων δο λα ρί ων, η ο ποί α πε ριε λάμ-

βα νε μα χη τι κά α ε ρο σκάφη τύ που MiG-21 

και MiG-23, ε λι κό πτε ρα τύ που MI-24 και 

τε θω ρα κι σμέ να T-54. Η σο βιε τι κή βο ή θεια 

πα ρεί χε τη δυ να τό τη τα στον Μεν γκί στου 

να αυ ξή σει τις έ νο πλες δυ νά μεις της Αι-

θιοπί ας α πό μί α δύ να μη 50.000 αν δρών 

σε μί α δύ να μη 250.000 αν δρών56. 

 Η πε ρί πτω ση της σο βιε τι κής ε μπλο κής 

στην Αιθιοπί α κα τα δει κνύ ει με τον πλέ ον 

α νά γλυ φο και χα ρα κτη ρι στι κό τρό πο τις 

ι δε ο λο γι κές α γκυ λώ σεις που χα ρα κτή ρι-

ζαν την σο βιε τι κή ε ξω τερι κή πο λι τι κή ε πί 

δια κυ βέρ νη σης Λ. Μπρέζ νιεφ. Η Μό σχα 

δαπά νη σε ι λιγ γιώ δη χρη μα τι κά πο σά για 

τη στή ρι ξη της Αι θιοπί ας χω ρίς να υ φί-

στα ται κά ποιος σο βα ρός λό γος που να 

κα θι στά απα ραί τη τη αυ τή την πρω το φα νή 

κα τα σπα τά λη ση οι κο νο μι κών πό ρων. Ο Λε-

ο νί ντ Μπρέζ νιεφ α πο φά σι σε να στη ρί ξει το 

PMAC, α πο κλει στι κά και μό νο ε πει δή ε πρό-

κει το για έ να μαρ ξι στι κό, κο μουνι στι κό 

κί νη μα, το ο ποί ο α νέ τρε ψε έ ναν η γέ τη που 

συ νερ γα ζό ταν με τις Η.Π.Α. Δεν υ πήρ χε 

κα νέ νας γε ω πο λι τι κός ή γε ω στρα τη γι κός 

λό γος που να κα θι στά χρή σι μη για τα σο-

βιε τι κά συμ φέ ρο ντα αυ τή την κί νη ση.

 Του να ντί ον, η α πώ λεια της Σο μαλί ας 

α πο τέ λε σε ση μα ντι κό πλήγ μα για την ε ξω-

τε ρι κή και α μυ ντι κή πο λι τι κή της Ε.Σ.Σ.Δ. 

σε δύ ο ε πί πε δα: ➸ πή γαν χα μέ να τα ε κα-

το ντά δες ε κα τομ μύ ρια δο λά ρια που είχε 

δα πα νή σει η Ε.Σ.Σ.Δ. για την α πο στο λή 

στρα τιω τι κού υ λι κού στη Σο μαλί α, για την 

εκ παί δευ ση των ε νό πλων δυ νά με ων της 

Σο μαλί ας και για τον εκ συγ χρο νι σμό και την 

α να βάθ μι ση των στρα τιω τι κών ε γκα τα στά-

σε ων και υ πο δο μών (λι μά νια, α ε ρο δρό μια 

κ.τ.λ.) αυ τής της χώρας, ➸η γε ω γρα φι κή 

θέ ση της Σο μαλί ας ή ταν α σύ γκρι τα πιο 

πο λύ τι μη και χρή σι μη για το σο βιε τι κό ναυ-

τι κό απ’ ό,τι αυ τή της Αι θιοπί ας. Πράγ μα τι, 

η α πώ λεια του ναυ στάθ μου της Berbera στη 

Σο μαλί α δεν μπό ρε σε να α ντι σταθ μι στεί 

α πό τις διευ κο λύν σεις που προ σέ φε ραν 

οι Αι θί ο πες στους Σο βιε τι κούς. Η Σο μαλί α 

βρί σκε ται νο τί ως της Αι θιοπί ας, στο «κέ ρας» 

(horn) της α να το λι κής Α φρι κής, στο ση μεί ο 

ό που συ να ντά ται η Ε ρυ θρά Θά λασ σα και ο 

Ινδι κός Ω κε α νός. Α πό τη βά ση τους στην 

Berbera οι Σοβιε τι κοί εί χαν πρό σβα ση τό σο 

στον Ιν δι κό Ω κε α νό ό σο και στην Ε ρυ θρά 

Θά λασσα πα ρα κο λου θώ ντας τις κι νή σεις 

ό λων των πλοί ων που κα τευ θύ νο νταν προς 

τη διώ ρυ γα του Σουέζ.

 Βε βαί ως, οι Σο βιε τι κοί κα τα σκεύ α σαν 

στην Αι θιοπι κή νή σο Ντα λάκ (Dahlak 

island) μί α μι κρή βά ση τη λε πι κοι νω νιών 

και ε πι σκευ ής των πλοί ων τους, αλ λά αυ τή 

η βάση ή ταν ά νευ ση μα σί ας και λει τουρ-

γού σε, ως ε πί το πλεί στον, ε πι κου ρι κά του 

σο βιε τι κού ναυ στάθ μου στο Ά ντεν της Ν. 

55 Wayne P. Limberg, «Soviet military support for third-world Marxist regimes», στο Mark N. Katz, The USSR 
and Marxist revolutions in the third world, Cambridge University Press, Cambridge, 1990, σελ: 88-89.

56 Peter Clement, «The USSR and Sub-Saharan Africa: A balance sheet», στο Carol R. Saivetz, The Soviet Union 
in the Third World, Westview Press, Colorado, 1989, σελ: 157-158.
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Υε μέ νης. Ε πι πλέ ον, η Αι θιοπί α εί χε πα ρα-

χω ρή σει στο σο βιε τι κό πο λε μι κό ναυ τι κό 

το λι μά νι της Α σμά ρα (Asmara), αλ λά και 

αυ τό λει τουρ γού σε βο ηθη τι κά προς το 

ναύ σταθ μο του Ά ντεν και δεν μπο ρού σε 

Πη γές: U.S. ACDA, Word Military Expenditures and Arms Transfers, 1968-77 
(Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office, 1979); U.S. ACDA, Word 
Military Expenditures and Arms Transfers, 1972-82 (Washington, D.C.: U.S. 
Government Printing Office, 1984); U.S. ACDA, Word Military Expenditures 
and Arms Transfers, 1988 (Washington, D.C.: U.S. Government Printing 
Office, 1989).

ΠΑ ΡΑΡ ΤΗ ΜΑ
Σο βιε τι κή στρα τιω τι κή βο ή θεια σε σο σια λι στι κά και σο σια λι στι κού προ-

σανα το λι σμού (socialist oriented) κρά τη, 1973-1987 (σε ε κα τομ μύ ρια δο λά ρια 

Η.Π.Α.).

1973 - 1977 1978 - 1982 1983 - 1987

Σο βιε τι κή 

βο ή θεια

Συ νο λι κή 

βο ή θεια

Σο βιε τι κή 

βο ή θεια

Συ νο λι κή 

βο ή θεια

Σο βιε τι κή 

βο ή θεια

Συ νο λική 

βο ή θεια

ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ 330 350 650 675 4.000 4.070

Α ΓΚΟ ΛΑ 410 725 950 1.100 5.800 6.350

ΜΠΕ ΝΙΝ 20 20 140 160 50 65

ΚΑ ΜΠΟ ΤΖΗ  ---- ---- 20 80 1.100 1.110

ΠΡΑ ΣΙ ΝΟ

Α ΚΡΩ ΤΗ ΡΙΟ
20 20 60 60 10 10

ΚΟ ΓΚΟ 30 40 120 120 220 235

ΚΟΥ ΒΑ 675 675 2.600 2.700 7.000 8.380

ΑΙ ΘΙΟΠΙΑ 1.300 1.600 2.200 2.400 4.200 4.330

ΓΡΕ ΝΑ ΔΑ ---- ---- 13 13 ---- ----

ΓΟΥ Ι ΝΕ Α-

ΜΠΙ ΣΑ ΟΥ
10 10 30 30 110 110

ΛΑ ΟΣ 90 220 130 130 550 560

ΜΑ ΔΑ ΓΑ ΣΚΑ ΡΗ 20 30 90 140 130 130

ΜΟ ΖΑΜ ΒΙ ΚΗ 130 180 250 340 1.300 1.330

ΝΙ ΚΑ ΡΑ ΓΟΥΑ ---- ---- 70 150 1.800 1.970

Β. ΚΟ ΡΕ Α 220 490 210 775 1.200 1.440

Ν. ΥΕ ΜΕ ΝΗ 370 380 775 800 1.900 1.910

ΒΙΕΤ ΝΑΜ 330 380 3.600 3.700 8.500 8.650

Σύ νο λο 3.955 5.745 11.908 13.373 37.870 40.650

να α πο τε λέ σει αξιό πι στη ε ναλ λα κτι κή λύ-

ση, ε φό σον λει τουρ γού σε ταυ τό χρο να και 

ως ε μπο ρι κό λι μά νι και δε κά δες ε μπο ρι κά 

πλοί α δια φό ρων ε θνι κο τή των προ σορ μί-

ζο νταν σε αυ τό σε ε τή σια βά ση.



Η Άρνηση Συμμετοχής της Ε.Σ.Σ.Δ. στο Σχέδιο Μάρσαλ 

και οι Σοβιετικές Επεμβάσεις σε Περιοχές του Τρίτου Κόσμου
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Με α πο στο λή τη διαρ ρύθ μι ση των 
σχέ σε ων με τα ξύ των ε μπο λέ μων και 
τον προσ διο ρι σμό του κα θε στώ τος της 
ει ρήνης, η Συν διά σκε ψη των Πα ρι σί ων 
άρ χι σε τις ερ γα σί ες της στις 18 Ια νουα ρί-
ου 1919. Υ πό την προ ε δρί α του Γάλ λου 
Πρω θυ πουρ γού Κλε μαν σώ και με τη 
συμ με το χή 32 κρα τών1 -α ριθ μός πρω-
το φα νής για τα δε δο μέ να της επο χής- η 
αι σιο δο ξί α για τη δια μόρ φω ση ε νός κό-
σμου α παλ λαγ μέ νου α πό την κα τα πί ε ση 
και την α να σφά λεια και τη δια μόρ φω ση 
μιας ει ρή νης βα σι σμέ νης στο δί καιο, 
ή ταν διά χυ τη με τα ξύ των νι κη τών. Βα σι-
κούς πυ λώ νες της πο λι τικής των φι λε λεύ-
θε ρων ευ ρω παί ων η γε τών, α πο τε λού σαν 
οι δια κη ρύ ξεις για την κα το χύ ρω ση της 
α σφά λειας και την ε φαρ μο γή της αρ χής 
της αυ το διά θε σης των λα ών. Σε συν-
δυα σμό δε με τις ρι ζο σπα στι κές θέ σεις 

του προ έ-
δ ρ ο υ  τ ω ν 
Η νωμέ νων 
Πο λι τειών2, 
που θε ω ρού-
σε ό τι  η α νά-
γκη για μί α ορ θο-
λο γι κή ορ γά νω ση 
του με τα πο λε μι κού 
κό σμου, που δε θα στη-
ρι ζό ταν στην ι σορ ρο πί α 
των δυ νά με ων αλ λά στην ι κα-
νο ποί η ση των νό μι μων δι καί ων των 
ε θνο τή των, η αι σιο δο ξί α πε ρίσ σευε. Και 
η πρό τα σή του για τη συ γκρό τη ση της 
«Κοι νω νί ας των Ε θνών», συλ λο γι κού ορ-
γά νου ι κα νού να α να στέλ λει κάθε ε πι θε-
τι κή ε νέρ γεια ε να ντί ον των με λών της, 
καλ λιέρ γη σε προσ δο κί ες για την α να-
τρο πή του τρό που διαρ ρύθ μι σης των 

Το Σύ στη μα Συν θη κών των
Βερ σαλ λιών και οι συνέ πειές του

Η Συν θή κη του Νε ϊ γύ και η Σύμ βα ση 

της Ελ λη νο βουλ γα ρι κής

Με τανά στευ σης

ΚΕΙΜΕΝΟ: Τχης (ΠΒ) Δη μή τριος Α. Κα τσι κώ στας

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση

1 Πολ λά εκ των ο ποί ων δεν εί χαν λά βει μέ ρος παρά μό νο ο νο μα στι κά στον πό λε μο.
2 Ο Γού ντρο ου Ου ίλ σον, στις 8 Ια νουα ρί ου 1918, εί χε ε ξαγ γεί λει την πε ρί φη μη δια κή ρυ ξη των 14 ση μεί ων που 

οι σύμ μα χοι εί χαν απο δε χθεί ως βά ση δια κα νο νι σμού της ει ρή νης.
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δια κρα τι κών σχέ σε ων. Εί χαν άρα γε 
ω ρι μά σει οι συν θή κες για την 

α πώ θη ση των α ντα γω νι-
σμών κά θε φο ρά που 

θα α παι τού ταν η λή-
ψη μιας α πό φα σης 

προ κει μέ νου να 
α πο φευ χθεί έ νας 

νέ ος πό λε μος; 
Η πρό κλη ση εί-
χε φτά σει και 
δεν α πέ με ναν 
πα ρά μό νο 
λί γοι μή νες 
για να γνω ρί-
σει η αν θρω-
πό τη τα τους 
νέ ους κα νό-
ν ε ς  σ τ ο υ ς 
ο ποί ους θα 

ε δρα ζόταν η 
ει ρή νη.

Μ ε  τ ά  α  π ό 
τέσ σε ρα χρό νια 

πα γκό σμιας κλί μα-
κας πο λέ μου, η α να-

κω χή των Συμ μά χων 
με τη Γερ μα νί α, στις 18 

Νο εμ βρίου 1918, σή μα νε 
την έ ναρ ξη της προ σπά θειας 

για την ε πί λυ ση των προ βλη μά των 
που εί χαν συσ σω ρευ θεί. Η δή λω ση του 

Γε ωρ γί ου Κλε μαν σώ, την ί δια η μέ ρα, ό τι 
με τά τον πό λε μο έ πρε πε να κερ δηθεί και η 
ει ρή νη, κά τι το ο ποί ο θα ή ταν πιο δύ σκο λο, 
δεν κα τα δεί κνυε μό νο τη με ρι κή α μη χα νί α 
του α πό την αιφ νι δια στική α να κω χή, αλ λά 
και την ε πί γνω ση του δύ σκο λου έρ γου που 
έ πρε πε να φέ ρουν σε πέ ρας οι νι κη τές.

Το Σύ στη μα Συν θη κών των Βερ σαλ λιών και 
η συ γκρό τη ση της Κ.τ.Ε.

Οι τά σεις πα ρέκ κλι σης των Συμ μά χων 
α πό τη δια κή ρυ ξη του Ου ίλ σον έ κα ναν 
την εμ φά νι σή τους πο λύ νω ρίς. Με την 
αι τιο λο γί α πως θα ή ταν α δύ να τη η λή ψη 
α πό φα σης α πό την ο λο μέ λεια της Συνδιά-
σκε ψης λό γω του με γά λου α ριθ μού των 
συ νέ δρων, το Α νώ τα το Δια συμ μα χικό 
Συμ βού λιο, κα τά τη συ νε δρί α ση της 12ης 
Ια νουα ρί ου 1919, προ σθέ το ντας στη σύν-
θε σή του δύ ο α ντι προ σώ πους α πό την Ια-
πω νί α, με τα σχη μα τί σθη κε σε Συμ βού λιο 
των Δέ κα3 και αυ το ε ξου σιο δο τή θη κε να 
χει ρι στεί ό λα τα θέ ματα της Συν διά σκε-
ψης. Έ τσι, με μί α δι καιο λο γί α που δε 
στε ρού ταν ε παρ κούς βά σης, το προ πο λε-
μι κό Διευ θυ ντή ριο δια τη ρή θη κε στη ζω ή, 
κά μπτο ντας τις ασθε νείς α ντι δρά σεις των 
υ πό λοι πων κρα τών. Οι προ βλέ ψεις για 
την κλή ση των α ντι προ σώ πων των υ πό-
λοι πων χω ρών ό ταν θα συ ζη τού νταν θέ-
μα τα που τους α φο ρού σαν, τη σύ γκλη ση 
της ο λο μέ λειας της Συν διά σκε ψης κά θε 
φο ρά που έ πρε πε να υ πάρ ξει ε νη μέ ρω ση 
για κά ποιο ση μα ντι κό ζή τη μα και τέ λος, 
τη συ γκρό τη ση ε πι τρο πών και υ πο ε πι τρο-
πών στις ο ποί ες θα πα ρέ πε μπε υ πο θέ σεις 
που α παι τού σαν λε πτο με ρή με λέ τη, οι 
ο ποί ες, α κο λού θως, θα τί θε ντο υ πό την 
κρί ση της ο λο μέ λειας, έ σω σαν τα δη μο-
κρα τι κά προ σχή μα τα.

Ε ντού τοις, το υ πό ψη σχή μα δεν 
α πο δεί χθη κε λει τουρ γι κό και στις 24 
Μαρ τί ου 1919 το Συμ βού λιο των Δέ-
κα συ μπτύ χθηκε στο Συμ βού λιο των 
Τεσ σά ρων4, με βο η θη τι κό όρ γα νο το 
Συμ βού λιο των Πέ ντε που το συ γκρο-
τού σαν οι υ πουρ γοί ε ξω τε ρι κών. Έ τσι, 

3 Το Συμ βού λιο των Δέ κα συ γκρο τού σαν οι πρω θυπουρ γοί και οι υ πουρ γοί ε ξω τε ρι κών της Με γά λης Βρε τα νί ας, της 
Γαλ λί ας και της Ι τα λί ας, ο Πρό ε δρος και ο Υ πουρ γός ε ξω τε ρι κών των Η.Π.Α. και δύ ο α ντιπρό σω ποι της Ια πω νί ας.

4 Α πο τε λού με νο α πό τους Ου ίλσον, Λό υδ Τζώρ τς, Κλε μαν σώ και Ορ λάν δο.
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το πρώ το5 α πό τα 14 ση μεί α του Ου-
ίλ σον εί χε ή δη κα τα πα τη θεί, α φού οι 
τέσ σε ρεις αρ χη γοί κρα τών, συνε δριά-
ζο ντας κε κλει σμέ νων των θυ ρών, ε ξέ-
τα ζαν τις εκ θέ σεις των ε πι τροπών και 
τις ει ση γή σεις του Συμ βου λί ου των 
Πέ ντε, χω ρίς να πραγ μα το ποιούν δη μό-
σιες συ ζη τή σεις. Η α πο δο χή α πό τους 
συμ μά χους ως βά σης δια κα νο νι σμού 
της ει ρή νης της δια κή ρυ ξης του Ου ίλ-
σον εί χε ε ξυ πη ρε τή σει ε πί της ου σί ας 
σκο πούς δια φο ρε τι κούς α πό αυ τούς 
που υ πο στή ρι ζε με ε πί τα ση ο Α με ρι-
κανός Πρό ε δρος. Η ε ξου δε τέ ρω ση 
της α να τρε πτι κής προ πα γάν δας των 
προ σφά τως ε πι κρα τη σά ντων μπολ σε-
βί κων, η α να πτέ ρω ση του η θι κού των 
μα χη τών των συμμα χι κών δυ νά με ων 
την ώ ρα που η νί κη χα μο γε λού σε στις 
Κε ντρι κές Αυ το κρατο ρί ες, η πα ρό τρυν-
ση σε συν θη κο λό γη ση ή σε α νταρ σί α 
χω ρών ή ε θνο τή των του α ντί πα λου 
συ να σπι σμού, υ πο νο μεύ ο ντας τους 
ο πα δούς της συ νέ χι σης του πολέ μου, 
α πο τέ λε σαν τους κύ ριους λό γους αυ-
τής της συ ναί νε σης, προ σέγ γι ση εκ 
δια μέ τρου α ντί θε τη α πό τον α νε δα φι-
κό ι δε α λι σμό του Προ έ δρου Ου ίλ σον. 
Από τη στιγ μή ό μως που η νί κη εί χε 
δια γρα φεί υ πέρ των Συμ μά χων, η α παλ-
λα γή των νι κη τών α πό τις πα ρα πά νω 
δε σμεύ σεις α πο τέ λε σε στα θε ρή τους 
ε πι λο γή. Ζη τή μα τα που προ έ κυ πταν 
για τη νο μι κή ή την η θι κή ευ θύ νη των 
Συμ μά χων ένα ντι των Κε ντρι κών Αυ το-
κρα το ριών, ε φό σον οι αι τή σεις α να κω-
χής εκ μέ ρους τους εί χαν υ πο βλη θεί με 
προ ϋ πό θε ση το δια κα νο νι σμό της ει ρή-
νης στη βά ση των αρ χών του Ου ίλ σον, 

α πα σχο λού σαν προ ϊ ό ντος του χρό νου 
ό λο και λι γό τερο τους νι κη τές.

Το ση μα ντι κό τε ρο ζή τη μα που έ πρεπε 
να διευ θε τη θεί ή ταν η ε πι βο λή των ό ρων 
της ει ρή νης στη Γερ μα νί α, τη σπουδαιό τε-
ρη α πό τις ητ τη μέ νες χώ ρες. Η Συν θή κη 
των Βερ σαλ λιών, πέ ραν του γεγο νό τος 
ό τι κα θό ρι σε τα νέ α σύ νο ρα του με γα λύ-
τε ρου μέ ρους της Ευ ρώ πης, απο τέ λε σε, 
ως θε με λιώ δη συν θή κη, τον ο δη γό για τη 
σύ ντα ξη και των υ πό λοι πων συν θη κών. 
Α φή νο ντας κα τά μέ ρος τις δια κη ρύ ξεις πε-
ρί της ε λεύ θε ρης αυ τοδιά θε σης των λα ών 
και της πι στής ε φαρ μο γής των αρ χών του 
δι καί ου, η Μεγάλη Βρετα νί α και η Γαλ λί α 
προ σπά θη σαν και τε λι κά ε πέ βα λαν, στο 
μέ τρο που τα συμ φέ ρο ντα του ε νός δεν 
α ντι στρα τεύ ο νταν τα συμ φέ ρο ντα του 
άλλου, τις ε πι διώ ξεις τους. Κύ ριο μέ λη μα 
της Με γά λης Βρε τα νί ας ή ταν η ε πανά κτη-
ση της α γο ράς της Γερ μα νί ας, η ε ξα φά νι ση 
του Γερ μα νι κού Ναυ τι κού και η πε ριέ λευ-
ση των κυ ριό τε ρων γερ μα νι κών α ποι κιών 
στη Μέ ση Α να το λή και στην Α σί α στην 

5 Το πρώ το ση μεί ο της δια κή ρυ ξης του Ου ίλ σον α νέ φε ρε ό τι οι Συνθή κες Ει ρή νης θα συ ντάσ σο νταν ύ στε ρα 
α πό δη μό σια συ ζή τη ση.
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κα το χή της. Πι στή στην αυ το κρα το ρι κή 
της πο λι τι κή, αι σθα νόμε νη α σφά λεια στο 
νη σιω τι κό της σύ μπλεγ μα, δεν προ έ βα λε 
διεκ δι κή σεις στην Ευ ρώ πη, έ να ντι της Γερ-
μα νί ας. Στον α ντί πο δα, μό νι μη ε πι δί ω ξη 
της Γαλ λί ας ή ταν η στρα τιω τι κή εκ μη δέ νι-
ση της Γερ μα νί ας και η προ σάρ τη ση ε δα-
φών που εί χαν χρη σι μο ποι η θεί δύ ο φο ρές 
σε διά στη μα 50 ε τών ως βά σεις ε πί θε σης 
ενα ντί ον της. Πα ρό λο που ο κίν δυ νος 
της Ρω σο γερ μα νι κής προ σέγ γι σης ή ταν 
ορα τός6 -με τη σο βιε τι κή ε πα νά στα ση να 
α πει λεί ή δη την κοι νω νι κή και την πολι τι κή 
στα θε ρό τη τα της Ευ ρώ πης- ο φό βος της 
Γαλ λί ας α πέ να ντι στη Γερ μανί α ο δή γη σε 
στην ε πι βο λή μιας τα πει νω τι κής συν θή κης, 
με τα τρέ πο ντας τη χώρα αυ τή σε προ τε-
κτο ρά το των νι κη τών και δυ νη τι κή πη γή 
α νω μα λί ας στην καρδιά της Ευ ρώ πης.

Το ση μα ντι κό τε ρο ό μως γε γο νός της 
Συν διά σκε ψης, που τη διέ κρι νε ευ κρι νώς 
α πό τα υ πό λοι πα έ ως τό τε α νά λο γα συ-

νέ δρια, ή ταν η ί δρυ ση της Κοι νω νί ας των 
Ε θνών7. Η σύ στα ση του νέ ου διε θνούς 
ορ γα νι σμού, που θα α ντι κα τα στού σε το 
Διευ θυ ντή ριο των Με γά λων Δυ νά με ων 
που λει τουρ γού σε στη βά ση της αρ χής της 
ι σορ ρο πί ας των δυ νά με ων, α πο τέ λε σε για 
τον Ου ίλ σον τον κύ ριο λό γο της πα ρου σί-
ας του στη Συν διά σκε ψη. Η συ γκρό τη ση 
του νέ ου ορ γα νι σμού έ γι νε ο μό φω να α πο-
δε κτή, στις 25 Ια νουα ρί ου 1919, α πό την 
ο λο μέ λεια της Συν διά σκε ψης, η ο ποί α 
συ νέ στη σε ε πι τρο πή για τη σύ ντα ξη του 
κα τα στατι κού. Με την έ ναρ ξη των συ νε-
δριά σε ων της ε πι τρο πής πα ρου σιά στη καν 
δύ ο κυρί αρ χες τά σεις που α φο ρού σαν στο 
βαθ μό ει σχώ ρη σης του διε θνούς ορ γά νου 
σε θέ μα τα ε θνι κής κυ ριαρ χί ας των με λών 
του και στα μέ σα που θα θε σμο θε τού νταν 
για τη δια σφά λι ση της ει ρή νης. Η πρώ τη 
τά ση υ πο στή ρι ζε την α νά γκη συ γκρό τη-
σης διε θνούς στρα τιω τι κής δύ να μης και 
διε θνούς ε πι τε λεί ου, υ πό τη μορ φή μιας 
Ευ ρω πα ϊ κής Ε νώ σε ως Α σφα λεί ας, ε ξει κο-
νί ζο ντας τις α να σφάλειες της Γαλ λί ας. Η 
δεύ τε ρη, τη βελ τί ω ση της πα λαιάς με θό-
δου των συ νεν νο ήσε ων και της συ νερ γα-
σί ας, σε διε θνή ό μως κλί μα κα. Θια σώ τες 
της δεύ τε ρης άπο ψης, οι Ου ίλ σον και Λ. 
Τζώρ τς, ε πέ με ναν πως αν συ γκρο τού ταν 
μί α διε θνής στρα τιω τι κή δύ να μη το μό νο 
που θα κέρ δι ζαν θα ή ταν η α ντι κα τά στα-
ση του εθνι κού α πό το διε θνή μι λι τα ρι-
σμό, προ ο πτι κή που δε θα έ βρι σκε την 
α παι τούμε νη συ ναί νε ση των υ πό λοι πων 
κρα τών. Τε λι κά, στο κα τα στα τι κό του νε ό-
τευκτου οι κο δο μή μα τος συ γκε ρά στη καν 
οι α ντι τι θέ με νες αρ χές, η ε ναρ μό νι ση των 

6 Η Μεγάλη Βρε τα νί α ή ταν πε πει σμέ νη ό τι ο α φο πλι σμός της Γερ μα νί ας α πο τε λού σε ε παρ κή εγ γύ η ση για την 
α πο φυ γή ε νός νέ ου πο λέ μου. Α ντί θε τα, η Γαλ λί α πέ ραν α πό τη στρα τιω τι κή εγ γύ η ση του α φο πλι σμού, ε πέ με νε 
και στη φυ σι κή εγ γύ η ση της α ρι στε ρής ό χθης του Ρή νου, θε ω ρώ ντας τον πο τα μό ό ριο α μύ νης της Νό τιας και 
Δυ τι κής Ευ ρώ πης α πό τη Γερ μα νί α. Πα ρό λο που δεν απαι τού σε την προ σάρ τη ση των πε ριο χών αλ λά τη δη μιουρ-
γί α α νε ξάρ τη των κρατών, η α ντί δρα ση της Με γά λης Βρε τα νί ας και των Η.Π.Α. α πέ τρε ψε αυ τή την ε ξέλι ξη.

7 Η ί δρυ ση της Κοι νω νί ας των Ε θνών πε ριε λαμ βα νό ταν στο τε λευ ταί ο άρ θρο της δια κή ρυ ξης του Ου ίλ σον.
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ο ποί ων α πο τέ λε σε και τη γε νε σιουρ γό αι-
τί α της διά λυ σής του. Ο συν δυασμός του 
διε θνι στι κού ι δε α λι σμού, ο ο ποί ος σε βό ταν 
πλή ρως την α νε ξαρ τη σία και την υ πό στα-
ση των κρα τών α πο φεύ γο ντας τη σύ στα ση 
ε νός υ περ κρά τους, με το σε βα σμό των 
ε θνι κι στι κών αρ χών, προ ϋ πέ θε τε την κα λή 
θέ λη ση των κρατών για την πα ρα χώ ρη ση 
μέ ρους της ε θνι κής τους κυ ριαρ χί ας προς 
ό φε λος της διε θνούς συ νερ γα σί ας, ώ στε 
να κα τα στεί δυ να τή η λει τουρ γί α του ορ-
γα νισμού. Η Κ.τ.Ε. μπο ρού σε να ι δω θεί εί τε 
ως πα γκό σμιος ορ γα νι σμός που εί χε ως 
απο στο λή τη δια τή ρη ση της ει ρή νης εί τε 
ως μί α νέ α «ιε ρά συμ μα χί α» των νι κη τών 
με μο να δι κό σκο πό την προ στα σί α και την 
ε φαρ μο γή των συν θη κών.

Το κα τα στα τι κό της Κ.τ.Ε. έ γι νε ο μόφω-
να α πο δε κτό α πό την ο λο μέ λεια της Συν-
διά σκε ψης στις 28 Α πρι λί ου 1919, ό πως 
επί σης και η πρό τα ση για τη συ μπε ρί λη-
ψή του στον κορ μό ό λων των συν θη κών 
ειρή νης. Έ τσι και λό γω της α νέν δο της 
ε πι μο νής του Ου ίλ σον, το μέλ λον της Κ.τ.Ε. 
συν δέ θη κε με την τύ χη των συν θη κών 
και ι διαί τε ρα με αυ τή των Βερ σαλ λιών. Η 
σύν δε ση αυ τή της α πο στέ ρη σε τη δυ να-
τό τη τα να συ μπε ρι φερ θεί ως εγ γυ ητι κός 
των συν θη κών ορ γα νι σμός και φο ρέ ας 
της ε λεύ θε ρης διε θνούς συ νερ γα σί ας, με-
τα τρέ πο ντάς την σε όρ γα νο ε πι βο λής των 
Συν θη κών στους ητ τη μέ νους. Ε πι πρό σθε-
τα, πα ρό λο που οι ητ τη μέ νοι αρ νού νταν 
ό τι οι συν θή κες α πο τελού σαν έκ φρα ση 
της δι καιο σύ νης, κα λού νταν να υ πο γρά-
ψουν το κα τα στα τι κό της Κ.τ.Ε. χω ρίς να 
γί νο νται αυ τό μα τα μέ λη του ορ γα νι σμού. 
Έ πρε πε να λά βουν την έ γκρι ση α πό τα 2/3 
της Γε νι κής Συ νέ λευ σης, α φού προ η γου μέ-

νως εί χαν τηρή σει τις υ πο χρε ώ σεις που 
α πέρ ρε αν α πό τις συν θή κες ει ρή νης!

Η Κ.τ.Ε. α πο τέ λε σε έ να θνη σι γε νή ορ-
γα νι σμό, γε γο νός που ο φεί λε ται στην 
α ντί θε ση των ευ ρω πα ϊ κών δυ νά με ων να 
επι τρέ ψουν στον Πρό ε δρο των Η ΠΑ να 
υ λο ποι ή σει ι δε α λι στι κές αρ χές εκ διαμέ-
τρου α ντί θε τες με τις δια μορ φω μέ νες ευ-
ρω πα ϊ κές ι σορ ρο πί ες και ι διαιτε ρό τη τες. 
Ο Πρό ε δρος των Η.Π.Α., αν και υ πήρ ξε ο 
μό νος αρ χη γός Με γά λης Δύ ναμης που έ λα-
βε μέ ρος στη Συν διά σκε ψη, α γνο ώ ντας τις 
οι κο νο μι κές και ε θνο λογι κές ευ ρω πα ϊ κές 
πραγ μα τι κό τη τες, ο δη γή θη κε σε δια δο-
χι κούς συμ βι βα σμούς και α να γκά στη κε 
να υ πο γρά ψει Συν θή κες Ει ρή νης που 
βρί σκο νταν στον αντί πο δα των δια κη ρυγ-
μέ νων θέ σε ών του. Κο ρυ φαί ο πα ρά δειγ μα 
α πο τε λεί η Συνθή κη των Βερ σαλ λιών, η 
ε ναρ γέ στε ρη α πει κό νι ση διευ θέ τη σης 
των Αγ γλο γαλλι κών συμ φε ρό ντων, πα ρό-
λο που ο Ου ίλ σον εί χε ρη τά α πο κλεί σει 
αυ τήν την εξέ λι ξη, τασ σό με νος ε να ντί ον 
της κα τα στρο φής της Γερ μα νί ας.

Το σο βα ρό τε ρο ό μως πλήγ μα που δέ-
χθη κε η Κ.τ.Ε. προ ήλ θε α πό τη χώ ρα του 
ί διου του ε μπνευ στή της, κα θώς το Κον γκρέ-
σο των Η.Π.Α. αρ νή θη κε να ε πι κυ ρώ σει τη 
Συν θή κη των Βερ σαλ λιών και κα τά συ νέ-
πεια την ι δρυ τι κή πρά ξη του ορ γανι σμού. 
Η άρ νη ση, στη συ νέ χεια, α πο δο χής της 
Ε.Σ.Σ.Δ. και της Γερ μα νί ας στους κόλ πους 
της, τη με τέ τρε ψαν σε υ πο χεί ριο της Γαλ λί ας 
και της Με γά λης Βρε τανί ας α δυ να τώ ντας 
να α να στεί λει τους α ντα γω νι σμούς με τα ξύ 
των ι σχυ ρών με λών της. Ο πε ριο ρι σμός του 
ρό λου της στη διευ θέ τη ση δια κρα τι κών 
δια φο ρών α σθε νών κρα τών και στη νο μι μο-
ποί η ση της πα ρα νο μί ας των ι σχυ ρών8, κα τα-

8 Χα ρα κτη ρι στι κό πα ρά δειγ μα ε πι βο λής της θέ λη σης ε νός με γά λου κρά τους σε έ να α σθε νέ στε ρο χω ρίς την 
ε πέμ βα ση για την α πο κα τά στα ση του δι καί ου α πό την Κ.τ.Ε., α πο τε λεί ο βομ βαρ δι σμός και η κα τά λη ψη της 
Κέρ κυ ρας α πό την Ι τα λί α το 1923.
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δεί κνυε ό τι οι Με γά λες Δυ νά μεις δεν ή ταν 
α κό μη έ τοι μες να α πο δε χθούν τη σύ στα ση 
ε νός διε θνούς ορ γα νι σμού που θα ε φάρ-
μοζε το Διε θνές Δί καιο και θα α πέ τρε πε τη 
με τε ξέ λι ξη των δια κρα τι κών δια φορών σε 
ευ ρύ τε ρες κρί σεις.

Οι Ελ λη νι κές Διεκ δι κή σεις
Η Ελ λά δα, α νή κο ντας στη χο ρεί α των 

νι κη τών του Με γά λου Πο λέ μου, συμ με-
τεί χε στη Συν διά σκε ψη των Πα ρι σί ων με 
α ντι προ σω πευ τι κή α πο στο λή της ο ποί ας 
η γού ταν ο Ε λευ θέ ριος Βε νι ζέ λος. Στα θε-
ρά προ ση λω μέ νος α πό τα πρώ τα πο λι-
τι κά του βή μα τα στη στε νή συ νερ γασί α 
με την Αγ γλί α και τη Γαλ λί α, ο Έλ λη νας 
Πρω θυ πουρ γός διέ θε σε τις στρατιω τι-
κές δυ νά μεις της χώ ρας στο πλευ ρό των 
συμ μά χων, χω ρίς να ε πι διώ ξει τη σύ να ψη 
προ κα ταρ κτι κής συμ φω νί ας για τα ο φέ λη 
που θα α πο κό μι ζε με τα πολε μι κά, κα τα-
δει κνύ ο ντας τη βε βαιό τη τά του τό σο για 
τη νί κη των συμ μά χων όσο και για την 
ι κα νο ποί η ση των μελ λο ντι κών αι τη μά των 
του. Η στά ση του Βενι ζέ λου α πό την έ ναρ-
ξη του πο λέ μου δεν ά φη νε αμ φι βο λί ες 
για την κα τα βο λή κά θε δυ να τής προ σπά-
θειας, ώ στε να α πο δο θεί στην Ελ λά δα η 
με ρί δα του λέ ο ντος, ό ταν θα έ φτα νε η 
ώ ρα να συ ζη τη θεί το Α να το λι κό Ζή τη μα. 
Προ κει μέ νου να στη ρί ξει α πο τε λε σμα τι-
κά τις ε δα φι κές διεκ δι κή σεις της χώ ρας, 
έ σπευ σε να ε δρά σει τις α παι τή σεις του 
στην αρ χή της αυ το διά θε σης των λα ών, 
ό πως ε πανει λημ μέ να εί χε πρά ξει κα τά τη 

διάρ κεια του πο λέ μου, αρ χή που α πο τε-
λούσε στα θε ρή ε πω δό των δια κη ρύ ξε ων 
των Συμ μά χων. Πέ ρα α πό κά θε συμ βα τι κή 
συμ μα χι κή υ πό σχε ση προς την Ελ λά δα, 
η α πά ντη ση της Αγ γλί ας και της Γαλ λί ας 
στο ε ρώ τη μα του Ου ίλ σον για τον τρό πο 
δια κα νο νι σμού των θε μά των στην Εγγύς 
Α να το λή, α πο τε λού σε έ να ι σχυ ρό ε χέγ γυο 
το ο ποί ο ο Έλ λη νας πο λι τι κός εκ με ταλ λεύ-
θη κε στο έ πα κρο9. Την αρ χι κή θέ ση των 
συμ μά χων εί χαν, ε πι πρό σθε τα, ε πι βε βαιώ-
σει οι διωγ μοί των πλη θυ σμών της Θρά-
κης, του Πό ντου και της Μι κράς Α σί ας10, 
που α πο σκοπού σαν στην ε ξα φά νι ση κά θε 
μη μου σουλ μα νι κής μειο νό τη τας στην 
Ο θω μα νική Αυ το κρα το ρί α. Α ντί στοι χα με 
την α πό φα ση των Συμ μά χων για το δια με-
λι σμό της Γερ μα νι κής και της Αυ στροουγ-
γρι κής Αυ το κρα το ρί ας, μορ φω μά των που 
αντέ βαι ναν την αρ χή της αυ το διά θε σης 
των ε θνο τή των, το τολ μη ρό πρό γραμ μα 
του Βε νι ζέ λου για την ε δα φι κή ε πέ κτα ση 
της Ελ λά δας έ βρι σκε ι σχυ ρά ε ρεί σμα τα 
για το χώ ρο της Α να το λι κής Με σο γεί ου.

Χρη σι μο ποιώ ντας ως βά ση των διεκ δι-
κή σε ων την τρέ χου σα ε θνο λο γι κή πραγ-
μα τι κό τη τα στη Νό τια Βαλ κα νι κή, στο Αι-
γαί ο και στη Δυ τι κή Μι κρά Α σί α και κα τά 
δεύ τε ρο λό γο τα ι στο ρι κά δε δομέ να της 
πε ριο χής, το ελ λη νι κό υ πό μνη μα υ πο βλή-
θη κε στη Συν διά σκε ψη στις 30 Δε κεμ βρί ου 
1918, εκ θέ το ντας τα στα τι στι κά στοι χεί α 
που συ νέ θε ταν την ε θνολο γι κή ει κό να των 
διεκ δι κού με νων πε ριο χών11. Η ο λο κλη ρω-
τι κή κα τί σχυ ση των συμ μά χων, που υ πο-

9 Οι προ θέ σεις των Συμ μά χων για την πε ριο χή εί χαν δια τυ πω θεί ως ε ξής: «Η α πε λευ θέ ρω ση των λα ών που 
υφί στα νται την αι μα τη ρή τυ ραν νί α των Τούρ κων, η εκ δί ω ξη α πό την Ευ ρώ πη της Ο θω μα νι κής Αυ το κρα το ρί ας, 
α πό λυ τα ξέ νης προς το δυ τι κό πο λι τι σμό».

10 Ό πως η κα τάρ γη ση προ γε νέ στε ρων προ νο μί ων, η βί αι η στρα το λό γη ση, τα ε ξο ντω τι κά οι κο νο μι κά μέ τρα, 
οι σφα γές και οι μα ζι κές ε κτο πί σεις.

11 Σύμ φω να με το υ πό μνη μα, στη Βό ρειο Ή πει ρο και στην Αλ βα νί α ζού σαν 151.000 Έλ ληνες, στη Θρά κη και 
στην Κων στα ντι νού πο λη 731.000, στη Βουλ γα ρί α 43.600, στη Μι κρά Ασί α 1.694.000, στα Δω δε κά νη σα 102.000 
και στην Κύ προ 235.000.
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γραμ μι ζό ταν στο προ οί μιο, πα ρέ χει την 
ευ και ρί α του κα θορι σμού των πο λι τι κών 
συ νό ρων των ευ ρω πα ϊ κών κρα τών βά σει 
α κρι βώς ή του λάχι στον κα τά την πλη σιέ-
στε ρη προ σέγ γι ση των ο ρί ων των ε θνι κών 
τους πε ριοχών, ευ θυ γραμ μι ζό με νη έ τσι και 
την ι δρυ τι κή δια κή ρυ ξη της Κοι νω νί ας των 
Ε θνών. Ο συ σχε τι σμός του ελ λη νι κού με το 
αλ βα νι κό και το βουλ γα ρι κό στοιχεί ο στη 
Βό ρειο Ή πει ρο και στη Θρά κη α ντί στοι χα, 
ε πέ βα λε την α πό δο ση αυτών των πε ριο-
χών στην Ελ λά δα, α πο στε ρώ ντας α πό τη 
Βουλ γα ρί α τη δυ να τό τη τα να διεκ δι κή σει 
την έ ξο δό της στο Αι γαί ο, α φού προσ διό ρι-
ζε την προς Νό το συ νο ρια κή γραμ μή στην 
κοί τη του πο τα μού Άρ δα και την προς 
Α να το λάς στον Εύ ξει νο Πό ντο12. Αλλά και 
στη Μι κρά Α σί α η υ πε ρο χή των Ελ λή νων, 
α πό τη θά λασ σα του Μαρ μα ρά έ ως τον 
κόλ πο της Ατ τά λειας, συ νη γο ρού σε στην 
α πό δο σή της στην Ελ λά δα. Στη βάση των 
πλη θυ σμια κών δε δο μέ νων και πα ρά την 
εκ βια στι κή πα ρεμ βο λή της Ι ταλί ας και της 
Αγ γλί ας που α ντε τί θε το στους κα νό νες της 
διε θνούς νο μι μό τητας13, δεν υ πήρ χε αμ φι-
βο λί α ό τι η ε ξέ λι ξη για τα Δω δε κά νη σα και 
την Κύ προ θα έ πρε πε να ή ταν η ί δια.

Αυ το νό η τη προ ϋ πό θε ση για τη θε τική 
α ντι με τώ πι ση των ελ λη νι κών αι τη μά των 
α πο τέ λε σε η συμ με το χή της χώ ρας στον 
πό λε μο, με την πε ριο ρι σμέ νη ό μως χρο νι-
κή συμ με το χή της, να α πο τε λεί τρο χο πέ-
δη στην ι κα νο ποί η ση του συ νό λου των 
α παι τή σε ων. Για την υ πέρ βα ση αυ τού του 
προ βλή μα τος ο Βε νι ζέ λος δή λω σε ό τι ο 
Ελ λη νι κός Στρα τός πα ρα μένει στη διά θε ση 
των συμ μά χων και δύ να ται να χρη σι μο ποι η-

θεί για τον κοινό α γώ να ό που η συμ με το χή 
του θα ή ταν α να γκαί α. Ε κτός ό μως α πό τη 
διά θε ση εκστρα τευ τι κού σώ μα τος στους 
συμ μά χους στην προ σπά θεια τους να α πο-
κα ταστή σουν την ε ξου σί α των Τσά ρων στη 
Ρω σί α, προ πα ρα σκεύ α ζε το έ δα φος για τη 
στρα τιω τι κή πα ρέμ βα ση, με συμ μα χι κή 
ε ντο λή, σε ε δά φη, με κέ ντρο τη Σμύρ νη, 
ζω τι κής ση μα σί ας για την Ελ λά δα.

Οι ελ λη νι κές διεκ δι κή σεις α να πτύχθη-
καν προ φο ρι κά α πό τον Βε νι ζέ λο στο 
Α νώ τα το Συμ βού λιο της Συν διά σκε ψης 
στις 3 και 4 Φε βρουα ρί ου 1919, το ο ποί ο 
α νέ θε σε σε ει δι κή ε πι τρο πή να ε ξε τά σει 
τα ε δα φι κά ζη τή μα τα που α νέ κυ πταν.

Η Συν θή κη του Νε ϊ γύ
Για την ι κα νο ποί η ση των ελ λη νι κών 

α παι τή σε ων στη Θρά κη έ πρε πε να καμ-
φθούν οι α ντιρ ρή σεις της Βουλ γα ρί ας. Η 
νέ α Βουλ γα ρι κή Κυ βέρ νη ση ε πι χεί ρη σε 
να δια χω ρί σει τη θέ ση της α πό τους υ πεύ-
θυ νους για τη σύ μπλευ ση της χώ ρας στον 
πό λε μο με τη Γερ μα νί α -του Βασι λιά και 
της προ η γού με νης κυ βέρ νη σης- υ πο στη-
ρί ζο ντας ό τι η ε πι λο γή τους αυ τή δεν ή ταν 
α πό το κη της θέ λη σης του βουλ γα ρι κού 
λα ού και κα τά συ νέ πεια δεν έ πρε πε να α ντι-
με τω πι σθεί σαν ητ τη μέ νο κρά τος. Κύ ριο 
μέ λη μα της Βουλ γα ρί ας ή ταν η ε ξα σφά λι-
ση ε ξό δου στο Αι γαί ο, διεκ δι κώ ντας την 
κα τά λη ψη της Δυ τι κής Θρά κης. Τα βουλ-
γα ρι κά αι τή μα τα βρή καν α ντα πό κρι ση στις 
Η.Π.Α., που υ πο στή ρι ξαν ό τι η Δυ τι κή και 
η Α να το λι κή Θρά κη, μέ χρι τη γραμ μή Αί-
νου - Μή δειας, έ πρε πε να α πο δο θούν στη 
Βουλ γα ρί α, με τη ταυ τό χρο νη πρό βλε ψη 

12 Ε πρό κει το για τη με θο ρια κή γραμ μή του 1913.
13 Τα Δω δε κά νη σα συ νέ χι ζαν να α πο τε λούν α πό διε θνή νο μι κή ά ποψη, α να πό σπα στο τμή μα της Ο θω μα νι κής 

Αυ το κρα το ρί ας και η κα τα κρά τη σή τους α πό τους Ι τα λούς γι νό ταν κα τά πα ρά βα ση της Ι τα λο τουρ κι κής συν θή-
κης του 1912. Η Κύ προς δεν εί χε προ σαρ τη θεί με μο νο με ρή πρά ξη α πό τη Με γά λη Βρε τα νία, το 1914, κα τά τη 
διάρ κεια του Πο λέ μου.
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εγγυ ή σε ων για τη διε ξα γω γή ε λεύ θε ρου 
δια με τα κο μι στι κού ε μπο ρί ου α πό τα λι μά-
νια της Θεσ σα λο νί κης και της Κα βά λας. 
Συ νή γο ρο των βουλ γα ρι κών διεκ δι κή σε ων 
α πο τέ λε σε και η μό νι μα ε χθρι κή προς κά θε 
ε νί σχυ ση της Ελ λά δας, Ιτα λί α, κα τα δει κνύ-
ο ντας ό τι τα ε πε κτα τι κά της σχέ δια στην 
Α να το λι κή Με σόγειο πα ρέ με ναν ε νερ γά. 
Στο δια κα νο νι σμό της Ελ λη νο βουλ γα ρι κής 
Συν θή κης, υ πο στή ρι ξε την α πό δο ση της 
Α λε ξαν δρού πο λης (Δε δέ α γατ ς) στη Βουλ-
γα ρί α. Πε ραι τέ ρω ε νί σχυ ση της Ελ λά δας, 
ε νί σχυε την Αγ γλί α με την ο ποί α δύ σκο λα 
η Ι τα λί α μπο ρού σε να α ντι πα ρα τε θεί14.

Η δια φώ τι ση της κοι νής γνώ μης για την 

ε θνο λο γι κή σύν θε ση της Θρά κης και οι 
βουλ γα ρι κές ω μό τη τες στην Α νατο λι κή Μα-
κε δο νί α, α πο τε λούν α διά σει στα στοι χεί α τα 
ο ποί α συ νε πι κου ρούμε να α πό τη δι πλω μα-
τι κή ευ φυ ΐ α του Βε νι ζέ λου, ο δή γη σαν στην 
τε λι κή ε πι κράτη ση των ελ λη νι κών θέ σε ων 
και συ να κό λου θα, στην α πόρ ρι ψη των 
βουλ γα ρι κών διεκ δι κή σε ων. Οι α παι τή σεις 
άλ λω στε των Βουλ γά ρων για έ ξο δο στο 
Αι γαί ο, στη ρί ζο νταν κα τά βά ση σε γε ω πο-
λι τι κά κρι τή ρια, α ντί θε τα α πό την αρ χή 
του δι καί ου των ε θνο τή των. Η ε πι τρο πή 
που συ γκρο τή θη κε για την ε ξέ τα ση των 
ελ λη νι κών διεκ δι κή σε ων έ να ντι της Βουλ γα-
ρί ας, ύ στε ρα α πό με λέ τη των ε θνο λο γι κών 

14 Η Ο εύ στο χος χει ρι σμός του θέ μα τος α πό τον Βε νι ζέ λο α πέ λη ξε στην κα τί σχυ ση των ελ λη νι κών θέ σε ων 
και στην πε ρί πτω ση της ι τα λι κής α ντί δρα σης για τα Δω δε κά νη σα, γε γο νός που εκ φρά στη κε α πό το Σύμ φω νο 
Βε νι ζέ λου-Τιτ τό νι.
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στα τι στι κών στοι χεί ων, α πο φά σι σε υ πέρ 
των ελ λη νι κών θέ σε ων στην έκ θε σή της, 
με την Αγ γλο γαλ λι κή ά πο ψη να ε πι κρα τεί 
πλή ρως της Α με ρι κανο ϊ τα λι κής.

Με τη Συν θή κη του Νε ϊ γύ, που υ πε γρά-
φη στις 14 / 27 Νο εμ βρί ου 1919, η Βουλ γα-
ρί α πα ραι τού ταν α πό κά θε δι καί ω μα στην 
πε ριο χή της Θρά κης και α να λάμ βα νε την 
υ πο χρέ ω ση να α να γνω ρί σει τις με ταγε νέ-
στε ρες α πο φά σεις που θα λαμ βά νο νταν 
για τον κα θο ρι σμό των συ νό ρων και την 
ι θα γέ νεια των κα τοί κων. Η πε ριο χή εκ κε νώ-
θη κε α πό τους Βουλ γά ρους και κα τα λή φθη-
κε α πό γαλ λι κά στρα τεύ μα τα στο ό νο μα 
των Με γά λων Δυ νά με ων. Την πε ριο χή της 
Α να το λι κής Θρά κης διεκ δί κη σε με υ πό μνη-
μά της, στις 17 Ιου νίου 1919 και η τουρ κι κή 
πλευ ρά, χω ρίς ό μως α πο τέ λε σμα.

Η πα ρα τει νό με νη α βε βαιό τη τα για το 
μέλ λον ο λό κλη ρης της Θρά κης, πα ρά την 
κατ΄ αρ χήν α πό φα ση των Συμ μά χων να 
πα ρα χω ρη θεί στην Ελ λά δα, μέ χρι τον ο ρι-
στι κό δια κα νο νι σμό του ζη τή ματος της 
Κων στα ντι νού πο λης, προ κά λε σε έ ντο νες 
α ντι δρά σεις που εκ φρά στηκαν με σει ρά 
τουρ κι κών κι νη μά των. Για να α πο φευ χθεί 
η πε ραι τέ ρω ό ξυν ση της κα τά στα σης, ε πε-
τρά πη στον Ελ λη νι κό Στρα τό, τον Ιού νιο του 
1920, να κα τα λάβει την Α να το λι κή Θρά κη, 
πε ριο χή που τε λι κά ε πι δι κά σθη κε στην Ελ-
λά δα με τη Συν θή κη των Σε βρών στις 10 
Αυ γού στου του ί διου έ τους. Η Βουλ γα ρί α 
δέ χθη κε τις με γα λύ τε ρες ε δα φι κές α πώ λειες 
στη νό τια πλευ ρά της, κα θώς α πό βορ ρά τα 
Ρου μα νο βουλ γα ρι κά σύ νο ρα ε πα νήλ θαν 
στη γραμ μή που ό ρι ζε η Συν θή κη του Βου-
κου ρε στί ου το 191315, ε νώ προς δυ σμάς 
α πώ λε σε έ να μι κρό, αλ λά στρα τη γι κής ση-
μα σί ας ε δα φι κό κομ μά τι προς ό φε λος της 
Σερ βί ας. Σχε τι κά με τον α φο πλι σμό, η υ πο-

χρε ω τι κή στρα τιω τι κή θη τεί α κα ταρ γή θη κε, 
στις έ νο πλες δυ νά μεις ε πι βλή θη κε ο ρο φή 
της τά ξης των 35.000 αν δρών, ε νώ η Πο λε μι-
κή Α ε ρο πορί α και το Πο λε μι κό Ναυ τι κό της 
Βουλ γα ρί ας πε ριο ρί στη καν στο ε λά χι στο.

Η Βουλ γα ρί α α νέ λα βε την υ πο χρέ ωση 
να ε ξα σφα λί σει την προ στα σί α των ξέ νων 
μειο νο τή των και α να γνώ ρι σε την υ πο χρέ ω-
ση κα τα βο λής πο λε μι κών ε πα νορ θώ σε ων 
ύ ψους 2.250.000 χρυ σών φρά γκων, απο-
πλη ρω μέ νων σε διά στη μα 37 ε τών, αρ χής 
γε νο μέ νης α πό την 1η Ια νουα ρί ου 1921. 
Τέλος, οι Σύμ μα χοι ι κα νο ποί η σαν την υ πο-
χρέ ω ση που α νέ λα βαν για την ε ξα σφάλι ση 
οι κο νο μι κής διε ξό δου της Βουλ γα ρί ας στο 
Αι γαί ο, με το άρ θρο 48 της Συν θή κης, το 
ο ποί ο ά φη νε α νοι κτή τη μελ λο ντι κή διαρ-
ρύθ μι ση του θέ μα τος, ε πί του ο ποί ου εί χε 
συμ φω νή σει η ελ λη νι κή πλευ ρά.

Η Σύμ βα ση της Ελ λη νο βουλ γα ρι κής Με τα-
νά στευ σης και η ε φαρ μο γή της

Ταυ τό χρο να με τη Συν θή κη του Νε ϊγύ 

15 Η Βουλ γα ρί α α πώ λε σε τη Δο βρου τσά που εκ χω ρή θη κε στη Ρου μα νί α.
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υ πο γρά φη κε και η Ελ λη νο βουλ γα ρι κή 
σύμ βα ση που διαρ ρύθ μι ζε, σε ε θε λούσια 
βά ση, την α μοι βαί α με τα νά στευ ση των 
με λών των φυ λε τι κών, γλωσ σι κών και θρη-
σκευ τι κών μειο νο τή των που κα τοι κού σαν 
στις δύ ο χώ ρες, αλ λά και ό σους εί χαν με-
τα να στεύ σει α πό τις 18 Δε κεμ βρί ου 1900 
και με τά. Τα συμ βαλ λό με να μέρη α να γνώ-
ρι σαν το δι καί ω μα ό λων των ε νή λι κων υ πη-
κό ων τους16 και των νο μι κών προ σώ πων 
(εκ κλη σιών, μο νών, σχολών, νο σο κο μεί ων 
και κά θε άλ λου ευα γούς ι δρύ μα τος) να 
ε πι λέ ξουν το κρά τος της α ρε σκεί ας τους, 
σύμ φω να με τις ε θνι κές τους πε ποι θή σεις, 
στη βά ση των νέ ων δε δο μέ νων, ε ξέ λι ξη 
που συ νέ βα λε κα θο ρι στι κά στην α πο κά-
θαρ ση της εθνο λο γι κής φυ σιο γνω μί ας 
των ελ λη νι κών ε παρ χιών. Η εκ κα θά ρι ση 
των α κί νητων πε ριου σια κών στοι χεί ων 

και η με τα νά στευ ση θα ε πο πτεύ ο νταν α πό 
τε τραμε λή μι κτή ε πι τρο πή α πο τε λού με νη 
α πό δύ ο ου δέ τε ρα μέ λη, που κα τα λάμ βα-
ναν δια δο χι κά τη θέ ση του προ έ δρου, α πό 
έ ναν Έλ λη να και έ ναν Βούλ γα ρο. Η ε πιτρο-
πή άρ χι σε τις ερ γα σί ες της το Δε κέμ βριο 
του 1920 με έ δρα τη Γε νεύ η, α κο λούθως 
ό μως με τέ φε ρε την έ δρα της ε ναλ λάξ στην 
Α θή να και στη Σό φια. Το προ παρα σκευα-
στι κό στά διο των ερ γα σιών της ε πι τρο πής 
δι ήρ κε σε δύ ο χρό νια, με απο τέ λε σμα η 
πρα κτι κή ε φαρ μο γή της σύμ βα σης να ξε κι-
νή σει στο τέ λος του 1922. Η συλ λο γή των 
αι τή σε ων με τα νά στευ σης, των αι τή σε ων 
εκ κα θα ρί σε ων των πε ριου σιών και των 
αι τή σε ων φυ λε τι κής μειο νό τη τας, α να τέ θη-
καν σε υ πο ε πι τροπές που συ γκρο τή θη καν 
στην Ελ λά δα και τη Βουλ γα ρί α17. Το έρ γο 
της μι κτής ε πι τρο πής α πο τέ λε σε πράγ μα τι 
δύ σκο λο εγ χεί ρημα, που δι ήρ κε σε για μί α 
δε κα ε τί α, κα θό σον τό σο η σύμ βα ση ό σο 
και ο κα νο νι σμός λει τουρ γί ας της δεν προσ-
διό ρι ζαν πα ρά γε νι κές ο δη γί ες για το χει ρι-
σμό των λε πτών προς ε πί λυ ση θε μά των. 
Έ χο ντας ε πί γνω ση των δυ σκο λιών που θα 
προ έ κυ πταν α πό την επ΄ έρ γω δρα στη ριό-
τη τα της ε πι τρο πής, στο τε λευ ταί ο άρθρο 
του κα νο νι σμού προ βλέ φθη κε το δι καί ω μα 
της με τα γε νέ στε ρης συ μπλήρω σης του με 
α πό φα ση της ί διας της ε πι τρο πής18.

Κά θε υ πο ε πι τρο πή συ γκρο τού ταν από 
ου δέ τε ρο πρό ε δρο, έ ναν Έλ λη να και έ ναν 
Βούλ γα ρο, η ο ποί α συ νέ τασ σε τα πρω τό-
κολ λα ε κτί μη σης και εκ κα θά ρι σης των 
πε ριου σιών, τα ο ποί α υ πέ βα λαν στη μι κτή 
ε πι τρο πή που λάμ βα νε την τε λι κή α πό φα-

16 Ό σοι εί χαν συ μπλη ρώ σει το 18ο έ τος της η λι κί ας τους. Στη δή λω ση με τα νά στευ σης πε ρι λαμ βά νο νταν αυ τό-
μα τα η σύ ζυγος και τα α νή λι κα τέ κνα.

17 Αρ χι κά συ γκρο τή θη καν 7 υ πο ε πι τρο πές στην Ελ λά δα για τις πε ριο χές της Μακε δο νί ας και της Δυ τι κής Θρά-
κης και 5 στη Βουλ γα ρί α και στην Α να το λι κή Ρωμυ λί α.

18 Η υ πό ψη Σύμ βα ση κυ ρώ θη κε α πό την Ελ λά δα με το Νό μο 2434/1920. Α κο λού θη σε ο Νό μος 2780/1922 
«Πε ρί Ε κτε λέ σε ως της Ελ λη νο βουλ γα ρι κής Συμ βά σε ως Με τα να στεύ σε ως» που δη μο σιεύ θη κε στο ΦΕΚ 152 της 
20ης Αυ γού στου 1922.
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ση. Με τά α πό σει ρά πα ρα τάσε ων για την 
ο ριο θέ τη ση του χρο νι κού δι καιώ μα τος 
υ πο βο λής της αί τη σης μετα νά στευ σης, ο ρί-
σθη κε ως τε λι κή προ θε σμί α η 1η Α πρι λί ου 
1927. Ε ντός τρι μή νου α πό την κοι νο ποί η ση 
της εκ κα θά ρι σης της πε ριου σί ας, ο με τα νά-
στης υ πο χρεού ταν να ε γκα τα λεί ψει τη χώ-
ρα που διέ με νε, υ πό την προ ϋ πό θε ση ό τι 
θα εί χε α πο ζη μιω θεί πλή ρως. Οι υ πο ψή φιοι 
με τα νά στες δια τή ρη σαν το δι καί ω μα της 
πώ λη σης της πε ριου σί ας τους μέ χρι τις 18 
Δε κεμ βρί ου 1922, η με ρο μη νί α με τά α πό 
την ο ποί α για κά θε δή λω ση με τα νά στευ-
σης, τις πε ριου σί ες εκ κα θά ρι ζε υ ποχρε ω τι-
κά η μι κτή ε πι τρο πή. Τα κι νη τά α ντι κεί με-
να, ε κτός α πό τα ερ γα λεί α και τα ζώ α, οι 
με τα νά στες μπο ρού σαν να τα με τα φέ ρουν 
στον τό πο προ ο ρι σμού τους. Η με τα νά στες 
λάμ βα ναν το 10% της α ξί ας της πε ριου σί-
ας τους σε με τρη τά και το υ πό λοι πο σε 
έ ντο κα κρα τι κά ο μό λο γα, ε νώ η πε ριου σί α 
πε ριερ χό ταν στην κυ ριό τη τα του κρά τους 
που ε κτε λού σε την πλη ρω μή.

Η Ελ λη νο βουλ γα ρι κή σύμ βα ση με τανά-
στευ σης, που προ σαρ τή θη κε στη Συν θή κη 
του Νε ϊ γύ, α πο τέ λε σε την πιο ο λοκλη ρω μέ-
νη και ε μπνευ σμέ νη υ λο ποί η ση ε θνο λο γι-
κής κά θαρ σης πε ριο χών που ε φαρ μό σθη κε 
πο τέ στη Βαλ κα νι κή με τά α πό μί α α να γκα-
στι κή με τα βο λή των συνό ρων. Η Σύμ βα ση 
α πο τέ λε σε προ ϊ όν αυ ξη μέ νου πο λι τι κού 
ρε α λι σμού που φιλο δο ξού σε να θέ σει τέρ-
μα στις ε κα τέ ρω θεν α ντε γκλή σεις πε ρί της 
ε θνο λο γικής σύ στα σης της ευαί σθη της πε-
ριο χής. Ό σοι α πό τους Βουλ γα ρό φω νους 
που κα τοι κού σαν στην Ελ λά δα, αλ λά και 
α ντί στρο φα, ό σοι α πό τους Έλ λη νες που 
διέ με ναν στην Α να το λι κή Ρω μυ λί α, δεν 
υ πέ βα λαν αί τη ση με τα νά στευ σης, έ χα σαν 
κά θε νο μι κό δι καί ω μα να δη λώ νουν ό τι 
α νή κουν σε άλ λη ε θνό τη τα α πό αυ τή του 
κρά τους που ε πέ λε ξαν να πα ρα μεί νουν. 

Ε πει δή τους εί χε πα ρα σχε θεί το δι καί ω μα 
ό χι μό νο να ε πι λέ ξουν την ι θα γέ νεια αλ λά 
και να α πο ζη μιω θούν για τις πε ριου σί ες 
τους, η ευ θύ νη με τα βι βά στη κε α πο κλει στι-
κά στους ί διους, με α πο τέ λε σμα τα ε θνο λο-
γι κά προ βλή μα τα με τα ξύ των δύ ο χω ρών 
να μειω θούν ση μα ντι κά. Ό σες δε φο ρές 
στο μέλ λον α να κι νή θη καν α νά λο γα ζη τή-
μα τα δεν α πο τέ λε σαν, έ στω και ως μέ ρος, 
κά ποια μορ φή ορ γα νω μέ νης λα ϊ κής α ντί-
δρα σης, αλ λά κυ βερ νη τι κές με θο δεύ σεις. 
Χω ρίς να εί ναι δό κι μο να υ πο στη ρι χθεί ό τι 
ο Βούλ γα ρος που πα ρέ μει νε στην Ελ λά δα 
με τα τρά πη κε αυ τό μα τα σε Έλ ληνα και ο 
Έλ λη νας που πα ρέ μει νε στη Βουλ γα ρί α σε 
Βούλ γα ρο, η σύμ βα ση με τα νάστευ σης αν 
εί χε χρη σι μεύ σει ως πρό τυ πο και για τις 
ε πό με νες α ντί στοι χες α πό πει ρες στην πε-
ριο χή, τα μειο νο τι κά προ βλή μα τα στη Βαλ-
κα νι κή θα εί χαν πε ριο ρι στεί ση μα ντι κά.

Α πό τη Μα κε δο νί α α πο χώ ρη σαν 
66.262 και α πό τη Δυ τι κή Θρά κη 35.805 
έ χο ντες πε ριου σί α και 20-25.000 α κτή μο-
νες. Α πό τη Βουλγα ρί α και την Α να το λι κή 
Ρω μυ λί α ήρ θαν στην Ελ λά δα πε ρί που 
120.000 με τα νά στες.

Α πέ με νε η διαρ ρύθ μι ση των αλ λη-
λόχρε ων λο γα ρια σμών σε κυ βερ νη τι κό 
ε πί πε δο, για την εύ ρε ση του χρε ω στι κού 
υ πο λοί που και για το ποια χώ ρα εί χε τε-
λι κά χρε ω στι κό υ πό λοι πο. Οι Υ πουρ γοί 
Οι κο νο μι κών Κα φα ντά ρης και Μολ λώφ, 
υ πέ γρα ψαν στη Γε νεύ η, στις 9 Δε κεμ βρί ου 
1927, τη συμ φω νί α που ρύθ μι ζε τις α μοι-
βαί ες οι κο νο μι κές υ πο χρε ώ σεις των δύ ο 
χω ρών, α ντι κα θι στώ ντας το σχέ διο πλη ρω-
μών που εί χε συμ φω νη θεί το 1922.

Ε πί λο γος
Για την α πο τί μη ση των Συν θη κών Ειρή-

νης των Πα ρι σί ων οι α πό ψεις έ χουν παύ σει 
α πό και ρό να δι ί στα νται. Δεν υπάρ χει αμ-
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φι βο λί α ό τι υ πήρ ξε το συ νέ δριο ει ρή νης 
του ο ποί ου οι δια κη ρυγ μέ νες αρ χές α πό 
τις τε λι κές α πο φά σεις α πεί χαν πε ρισ σό τε-
ρο α πό κά θε προ ηγού με νο και α πό κά θε 
ε πό με νο. Η α πο τυ χί α συ γκε ρα σμού των 
ι δε α λι στι κών αρ χών του Ου ίλ σον, που προ-
σπά θη σε να τις ε φαρ μό σει σε μί α Ευ ρώ πη 
-χω ρίς την υπο στή ρι ξη ού τε των θε σμι κών 
ορ γά νων της χώ ρας του- που ε πί αιώ νες 
δια φι λονι κού σε για τα ί δια θέ μα τα, ή ταν 
εκ δια μέ τρου α ντί θε τη με τον πραγ μα τι στι-
κό ρε α λι σμό των Ευ ρω παί ων. Η διά στα ση 
αυ τή ε πέ φε ρε την ε πι βο λή τα πει νωτι κών 
συν θη κών ει ρή νης στα ητ τη μέ να κρά τη και 
τη συ γκρό τη ση ε νός διε θνούς ορ γα νι σμού, 
ε πι τη ρη τή της υ λο ποί η σης των Συν θη κών 
και ό χι εγ γυ η τή της προ σπά θειας για την 
ε μπέ δω ση της ει ρή νης. H προ σπά θεια της 
σύ μπη ξης μιας διε θνούς ε νώ σε ως, κα τα δι-
κά ζο ντας την αρ χή της ι σορ ρο πί ας των 
δυ νά με ων, η ο ποί α δεν εί χε α πο τρέ ψει σει-
ρά το πι κών συ γκρού σε ων και ε σχά τως τον 
Α΄ Πα γκό σμιο Πό λε μο, πα ρέ μει νε ευ σε βής 
πό θος του Ου ίλ σον. Το Σύ στη μα Συν θη κών 
των Βερ σαλ λιών, α ντί θε τα, διό γκω σε τις 
ε θνι κι στι κές τά σεις στην Ευ ρώ πη και προ κά-
λε σε τη συ γκρό τη ση του α να θε ω ρη τι κού 
των συν θη κών με τώ που α πό τις ητ τη μέ νες 
χώ ρες, οι ο ποί ες στην πλειο ψη φί α τους θα 
τα χθούν στο πλευρό του Ά ξο να μό λις δύ ο 
δε κα ε τί ες αρ γό τε ρα.

Η ε πι λο γή της Ελ λά δας να ε πι μεί νει, πλη-
ρώ νο ντας αυ τήν της την ε πι λο γή με έ ναν 
ε θνι κό δι χα σμό, εκείνον του να ε μπλα κεί 
στον πό λε μο, έ στω και κα τά την τε λι κή 
του φά ση, με τις δυ νά μεις που δια τη ρούσε 
στε νούς δε σμούς α πό σύ στα σης του κρά-
τους, α πο δεί χθη κε σω στή. Η α ναμ φίλε κτη 
πα ντο κρα το ρί α του βρε τα νι κού λέ ο ντα 
στις θά λασ σες και η στα θε ρή προ σή λω ση 
της Ελ λά δας σε αυ τόν, ε πέ φε ρε την πρό-
σκαι ρη ε πί τευ ξη του με γα λύτε ρου μέ ρους 

των ε πι διώ ξε ών της με την ε πα να χά ρα ξη 
των συ νό ρων στη Βαλ κανι κή. Η συ νο λι κή 
διαρ ρύθ μι ση των ελ λη νι κών διεκ δι κή σε ων 
α πό το Συ νέ δριο Ει ρή νης των Πα ρι σί ων, 
που α πο τυ πώ θη καν στη θνη σι γε νή και α νε-
πι κύ ρω τη από τα Ευ ρω πα ϊ κά Κοι νο βού λια 
Συν θή κη των Σε βρών, ή ταν ε ντυ πω σια κά 
ε πω φε λής για τη χώ ρα. Σαν ό μως η ι στο-
ρί α να πε ρί με νε την εκ δί κη σή της, η «α πά-
ντηση» της Ελ λά δας στη Συν θή κη του Α γί ου 
Στε φά νου, πέ ραν α πό το ό τι εί χε πε ρίπου 
την ί δια α πό λη ξη, πλη ρώ θη κε ε πι πλέ ον με 
τη με γα λύ τε ρη τρα γω δί α στην τρι σχι λιε τή 
της ι στο ρί α, τη Μι κρα σια τι κή Κα τα στρο φή. 
Το σφάλ μα του Βε νιζέ λου ή ταν ό τι πί στε ψε 
πως λό γω της ευ νο ϊ κής πο λι τι κο στρα τιω-
τι κής συ γκυρί ας, θα γι νό ταν α πο δε κτή η 
συ μπε ρί λη ψη του ελ λη νι σμού ε ντός των 
ε δα φι κών ο ρί ων του ελ λη νι κού κρά τους.

Α να φο ρι κά με τη Βουλ γα ρί α, έ να κράτος 
που ε κεί νη την ε πο χή βρι σκό ταν στη δια δι-
κα σί α δια μόρ φω σης της ε θνικής του συ νεί-
δη σης, ε δρά ζο ντάς τη και στη διεύ ρυν ση 
της κρα τι κής του υ πόστα σης, η ε μπλο κή της 
στον πό λε μο και η ήτ τα του συ να σπι σμού 
που υ πο στή ριξε, με το δια μορ φω μέ νο με-
τα πο λε μι κό κλί μα που ό ρι ζε ό τι το κα κό θα 
πρέ πει να χτυ πη θεί στη ρί ζα του, η Συν θή κη 
του Νε ϊ γύ δεν α πο τέ λε σε κα τα στρο φή. Βο-
ήθη σε να συ σπει ρω θεί ε θνο λο γι κά το έ θνος, 
δεν α πώ λε σε την Α να το λι κή Ρω μυλί α, ε νώ 
τα λι μά νια του Εύ ξει νου Πό ντου ε ξυ πη ρε τού-
σαν το ε μπό ριο της με ικα νο ποι η τι κό τρό πο, 
αν και για την έ ξο δό της στο Αι γαί ο έ πρε πε 
να αι τεί ται την ά δεια των Ο θω μα νών.

ΒΙ ΒΛΙΟ ΓΡΑ ΦΙΑ

 Μη λιώ της Παν., “Η σύμ βα ση της ελ λη νο βουλ γα ρι-

κής με τα να στεύ σε ως”, ΙΜ ΧΑ, Θεσ σα λο νί κη, 1962.

 “Ι στο ρί α του Ελ λη νι κού Έ θνους”, τό μος ΙΔ΄, Εκ δο-

τι κή Α θη νών.

 Αρ χεί ο ΔΙΣ/ΓΕΣ.
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Τα τε λευ ταί α πέ ντε χρό νια και συ-

γκε κρι μέ να α πό τις 11 Σε πτεμ βρί ου 

2001 και ε ντεύ θεν, ο ό ρος «χη μι κός 

πό λε μος» έ χει γί νει γνω στός σε όλους 

μας και ό λοι μας εί δα με στις ο θό νες 

της τη λε ό ρα σης τις κα τα στρο φι κές και 

ε ξω πραγ μα τι κά φρι κια στι κές συ νέ πειες, 

α πό το εν δε χό με νο πι θα νής χρή σης σε 

μελ λο ντι κούς πο λέ μους, του ύ που λου 

και ά να ντρου αυ τού ό πλου.

Δι καιο λο γη μέ νη λοι πόν η ανη συ χί α 

μας, ό ταν α κού γαμε στα δελ τί α ει δή σε ων 

για πι θα νά κρού σμα τα βιο χη μι κών χτυ πη-

μάτων α πό α δί στα κτους τρο μο κρά τες, σε 

διά φο ρες χώ ρες του πλα νή τη.

Ό λοι μας εί δα με στις ο θό νες της τη-

λε ό ρα σης, αν θρώ πους ντυ μένους με 

ει δι κές στο λές προ φύ λα ξης α πό χη μι κά 

α έ ρια, που μας θύ μι ζαν ε ξω κοσμι κά ό ντα 

και «αγ γέ λους του θα νά του» της Α πο κά-

λυ ψης. Πό σοι ό μως γνω ρί ζου με πό τε, 

πού και πώς ξε κί νη σε και εφαρ μό στη κε 

για πρώ τη φο ρά, η βρώ μι κη και ύ που λη 

αυ τή μορ φή πο λέ μου;

Σ’ αυ τό το ε ρώ τη μα, θα προ σπα θή σω 

να α πα ντή σω κά νοντας μία ι στο ρι κή α να-

δρο μή, συν δυά ζο ντας διά φο ρα στοι χεί α 

που συ νέ λε ξα α πό ε γκυ κλο παί δειες, ι στο-

ρι κά βι βλί α και πε ριο δι κά, κα θώς και τον 

η με ρή σιο τύ πο, για την α παρ χή χρή σης 

χη μι κών ου σιών ως ό πλο ε ξό ντω σης αντί-

πα λων στρα τών, τα ο ποί α αν και έχουν 

α πα γο ρευ τεί ε πί ση μα α πό τη Συν θή κη 

της Χά γης «πε ρί κα νό νων πο λέ μου», 

εντούτοις το άρ θρο αυ τό της Συν θή κης 

δε σε βά στη κε και πα ρα βιά στη κε α πό 

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:

Σμχος ε.α. Η λί ας Σβάρ νας

Χη μι κός Πό λε μος

Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, 

που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά 

η χρή ση χη μι κών ου σιών για

πο λε μι κούς σκοπούς
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τους ε μπο λέ μους, ευ τυ χώς ε λά χιστες 

φο ρές και σε μι κρή κλί μακα.

Ο Α΄ Πα γκό σμιος πό λε μος, έ μπαι νε 

στο δεύ τερο χρό νο το 1915 και η ά νοι ξη 

που ήρ θε, με τά α πό έ να βα ρύ χει μώνα 

με ε κα το ντά δες χι λιά δες νε κρούς και 

απ’ τα δύ ο α ντί πα λα στρα τό πε δα, δεν 

προ μή νυε ό τι η κα τά στα ση θα κα λυ τέ-

ρευε, α ντί θε τα οι α ντί πα λοι ρί χτη καν με 

έ να ξέ φρε νο α νό η το μί σος ο έ νας κα τά 

πά νω του άλ λου και ξε κοι λιά ζονταν με 

ε φό δους εφ’ ό πλου λόγ χης.

Η 22α Α πρι λί ου ε κεί νης της χρο νιάς, 

ξη μέ ρω σε ε φιαλ τι κή πάνω α πό τις λα-

σπω μέ νες πε διά δες του Βελ γί ου (που 

ση μειω τέ ον ή ταν ά γριες, βά ναυ σες και 

πο λύ νε κρες) και οι Γάλ λοι στρα τιώ τες 

που υ πε ρά σπι ζαν την πό λη Υ ΠΡ, α να ση-

κώ θη καν απ’ τα γε μά τα με λά σπες χα ρα-

κώ μα τα κοι τώ ντας πέ ρα στο α ντί πα λο 

στρα τό πε δο των Γερ μα νών, πε ρι μένο-

ντας να τους α πο κρού σουν σε μί α α κό μη 

έ φο δό τους, με εφ’ ό πλου λόγχης.

Α πό νω ρίς ε κεί νο το πρω ι νό οι θέ σεις 

τους εί χαν δεχτεί έ να σφο δρό βομ βαρ δι-

σμό α πό το Γερ μα νι κό πυ ρο βο λι κό και 

γνώρι ζαν πως με τά την παύ ση του, οι 

στρα τιώ τες του Κά ι ζερ με εφ’ ό πλου λόγ-

χης, θα εμ φα νί ζο νταν πη δώ ντας έ ξω απ’ 

τα χα ρα κώ μα τα, που δεν α πεί χαν και πολύ 

απ’ τα δι κά τους, αρ χί ζο ντας έ τσι τη μέ ρα 

τους με μία νέα α ντε πί θε ση προ κει μέ νου 

να τους α πο κρού σουν. Τα λε πτά ό μως 

περ νού σαν χω ρίς να βλέ πουν ού τε έ ναν 

Γερ μα νό στρα τιώ τη να έρ χε ται κα τά πά νω 

τους α λα λά ζο ντας, α ντί θε τα εί δαν ξαφ νι-

κά στο βά θος να έρ χε ται προς το μέ ρος 

τους έ να πυ κνό σύν νε φο πρα σι νοκί τρι νου 

α ε ρί ου. Αρ χι κά εί χε το ύ ψος αν θρώ που 

και σερ νόταν στο έ δα φος. Στα δια κά ό μως 

κα θώς προ χω ρούσε με γά λω νε σαν έ να 

γι γά ντιο πα λιρ ροια κό κύ μα.

Ε κεί νες τις στιγ μές κα νείς δεν μπο ρού-

σε να φα ντα στεί και να ε κτι μή σει πε ρί 

τί νος ε πρό κει το. Με ρι κοί υ πέ θε σαν πως 

θα ή ταν προ πέτα σμα κα πνού και πή ραν 

θέ ση δί πλα στα πο λυ βό λα, έ τοι μοι να θε-

ρί σουν τους Γερ μα νούς κα θώς θα τους 

έ βλε παν να ξε προ βά λουν ε πι τι θέ μενοι 

με γυ μνές ξι φο λόγ χες, μέ σα απ’ το πρα σι-

νο κί τρι νο σύν νε φο. Άλ λοι πά λι υ πέ θε ταν 

πως θα ή ταν κά ποιο πα ρα πλα νη τι κό κόλ-

πο των Γερ μα νών.

Το σύν νε φο ό μως γρή γο ρα μεγά λω νε 

κα λύ πτο ντας με γά λη ε πι φά νεια ε δά φους, 

φθά νο ντας σε α πό στα ση λίγων ε κα το ντά-

δων μέ τρων απ΄ τις γραμ μές α μύ νης τους 

και των χα ρα κω μάτων τους. Οι Γάλ λοι 

στρα τιώ τες δεν πε ρί με ναν και ού τε καν 

μπο ρού σαν να φα ντα στούν τί συμ φο ρά 

τους πε ρί με νε ε κεί νη την η μέ ρα της 22ας 

Α πριλί ου 1915 και μα ζί μ’ αυ τούς ό λη την 

αν θρω πό τη τα.

Η κα τα στροφή ήρ θε μέ σα σε λί γα 

λε πτά, οι Γάλλοι στρα τιώ τες και οι ε πι κε-

φα λής α ξιω μα τι κοί τους έ πα ψαν ξαφ νι-

κά και να σκέ φτο νται και να υ πο θέ τουν. 

Το τι ε πα κο λού θη σε δεν μπο ρεί να 

ει πω θεί με λό για.

Ο Στρα τη γός Μορ ντάκ στο βι βλί ο του 

«Δρά μα στον πο τα μό Υζέρ» πε ρι γρά φει 

ως ε ξής την ε φιαλ τι κή ε κεί νη σκη νή που 

πα ρα κο λού θη σε, καθώς στην πο λύ χρο νη 

στρα τιω τι κή του ε μπει ρί α στα πε δί α των 

μα χών, τέ τοιο συμ βάν δεν εί χε ξα να δεί: 

«…πα ντού άν θρω ποι τρέ πο νταν σε φυ-

γή, φα ντά ροι, πυ ρο βο λη τές, ε πί λε κτοι 

σκο πευ τές έ τρε χαν σαν τρε λοί προς ό λες 

τις κα τευ θύν σεις, πε τώ ντας στο έ δα φος 

τα του φέ κια τους σε πλή ρη σύγ χυ ση, 

ε νώ προ σπα θού σαν να ξε κου μπώ σουν 

και να βγά λουν τον ε πεν δύ τη τους, με 

ανοι χτό δε το για κά του υ πο κα μί σου 

τους πα ρα κα λού σαν για νε ρό με δυ να-
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τή φω νή και φτύ νο ντας συ νε χώς αί μα. 

Με ρι κοί κυ λιό ντου σαν στο χώ μα κα τα-

βάλ λο ντας α πε γνω σμέ νες προ σπά θειες 

να α να πνεύ σουν. Δεν ή σαν στρα τιώ τες 

που προ σπα θού σαν να σω θούν, αλ λά 

δυ στυ χι σμέ να αν θρώ πι να πλά σμα τα που 

ε ντε λώς ξαφ νι κά εί χαν πα ρα φρο νή σει».

Δη μιουρ γός και ε φευ ρέ της αυ τού 

του κα τα στρο φι κού ό πλου, ο Γερ μα-

νός χη μι κός Φρίτ ς Χά μπερ απ’ την Καρ-

λσλού η, ο ο ποί ος κά νο ντας έρευ νες 

προς την κα τεύ θυν ση ε ξεύ ρε σης νέ ων 

χη μι κών στοι χεί ων, κα τόρ θω σε να πα-

ρα σκευά σει χη μι κές ου σί ες κα τα στρο φι-

κές για τον αν θρώ πι νο ορ γα νισμό. Την 

πρώ τη παρ τί δα αυτών των ου σιών την 

πα ρέ δω σε στο Στρα τό του Κά ι ζερ για 

να τα χρη σι μο ποι ή σει κα τά των α ντι-

πά λων του. Οι Γερ μανοί στρα τη γοί, τα 

δο κί μα σαν πει ρα μα τι κά τον Ια νουά ριο 

του 1915 κα τά μιας μικρής Μο νά δας του 

Ρω σι κού στρα τού. Οι α νύ πο πτοι Ρώ σοι 

στρα τιώ τες έ γι ναν πειρα μα τό ζω α, για να 

α πο δει χτεί η α πο τε λε σμα τι κό τη τα των 

χη μι κών αυ τών ό πλων. Και το α πο τέ λε-

σμα ή ταν εν θαρ ρυ ντι κό, α φού απ’ τους 

100 στρα τιώ τες που προ σβλή θη καν, οι 

90 απ’ αυ τούς πέ θα ναν μέ σα σε ε λά χι-

στα λε πτά με φρι κτούς πό νους, α νί κα νοι 

να προ στατευ θούν α πό το ά γνω στο έ ως 

τό τε και ύ που λο αυ τό ό πλο.

Ε πί ση μα, ό μως, σή με ρα, η 22α Απρι-

λί ου 1915, χρο νο λο γεί ται ως η α φε τη ρί α 

έ ναρ ξης του χη μι κού πο λέ μου σε πα γκό-

σμιο ε πί πε δο (αν και εί ναι α πο δε δειγ μέ νο 

ι στο ρι κώς, ό τι ο χη μι κός και βιο λο γι κός 

πό λε μος ε φαρ μό στη κε στην αρ χαιό τη τα 

α πό τους Έλλη νες στις με τα ξύ τους ε μπό-

λε μες δια μά χες, αλ λά και κα τά των Περ-

σών), αυ τό βέ βαια εί ναι μία άλ λη ι στο ρί α 

που θέ λει πο λύ χώ ρο για να α να πτυ χθεί, 

αν και τα στοι χεί α υ πάρ χουν.

Ε κεί νη λοι πόν η η μέ ρα, θε ω ρεί ται 

ε πί ση μα σή με ρα ως η ημέ ρα έ ναρ ξης 

του χη μι κού πο λέ μου, ε νός πο λέ μου 

που θα άλ λαζε την έ ως τό τε γνω στή τα-

κτι κή μορ φή και η νέ α αυ τή μορ φή, θα 

πλα νά ται στους λα ούς κα τά τη διάρ κεια 

του με σο πο λέ μου που α κο λού θη σε έ ως 

την α παρ χή του Β΄ Πα γκό σμιου Πο λέ-

μου, σαν μία τρο μα κτική α πει λή, για να 

φθά σει στις μέ ρες μας σαν έ νας ε φιάλ-

της που θα κά νει την ανθρω πό τη τα να 

α να τρι χιά ζει στη σκέ ψη και μό νο μίας 

πι θα νής χρή σης χη μι κών ου σιών, σε μία 

μελ λο ντι κή πο λε μι κή σύρ ραξη.

Το πε ρί ερ γο ό μως της υ πό θεσης για 

το ποιος έ κα νε πρώ τος χρή ση χη μι κών 

ου σιών, «βα ρύ νει» τους Γάλλους και τού-

το διό τι τον Ο κτώ βριο του 1914 ( 6 μή νες 

πριν την 22α Α πρι λί ου του 1915), οι Γάλ λοι 

χρη σι μο ποί η σαν σε έ να μι κρό το μέ α του 

με τώ που, βλή μα τα με δα κρυ γό να α έ ρια κα-

τά των Γερ μα νών, έ τσι τη φο νι κή ε πί θεση 

στην πό λη Υ ΠΡ οι Γερ μα νοί τη θε ώ ρη σαν 

ως «δι καιο λο γη μέ νη πρά ξη α ντι ποί νων». 

Οι Γάλ λοι βέ βαια α ντέ κρου σαν τη δι καιο-

λο γί α αυ τή των Γερ μα νών, λέ γο ντας πως: 

«ε μείς χρη σι μο ποι ή σα με δα κρυ γό νες ου-

σί ες, ό πως εί ναι η βρω μιοα κε τό νη και η 

χλω ριο α κετό νη και έ τσι δεν πα ρα βιά σα με 

τη Συν θή κη της Χά γης σε ό,τι α φο ρά στη 

χρη σι μο ποί η ση χη μι κών ό πλων, δε δο μέ-

νου ό τι η Συν θή κη α πα γο ρεύ ει τις α σφυ-

ξιο γό νες και τις το ξι κές χη μι κές ου σί ες, 

ε νώ ε πι τρέ πει τις δα κρυ γό νες».

Οι Γερ μα νοί απ’ την πλευ ρά τους, πο-

τέ δε δέ χτη καν αυ τήν την ερ μη νεί α των 

Γάλ λων, εκ μεταλ λευό με νοι το γε γο νός 

για λό γους προ πα γάν δας, σαν «πο λι τι κή 

ψυ χρού πολέ μου» στις εκ δη λώ σεις τους 

και στα δι πλω μα τι κά Fora στα χρό νια 

που α κο λούθη σαν με τά το τέ λος του 

πο λέ μου και ως την έ ναρ ξη του Β΄ Πα-
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γκό σμιου Πο λέ μου, λέ γο ντας ό τι: « Το 

ε πι χεί ρη μα αυ τό των Γάλ λων δεν είναι 

δυ να τόν να έ χει βά ση, α φού εί ναι γνω-

στό πως η χρή ση δα κρυ γό νων ου σιών 

σε με γά λη δό ση μπο ρεί να τα με τα βά λει 

σε α σφυ ξιο γό να».

Δυ στυ χώς, η λο γι κή του πο λέ μου ως 

γνω στόν, υ πα κού ει σε μία κλι μά-

κω ση α ντι ποί νων που α φαι ρεί 

κά θε νό ημα α πό ο ποιον δή πο τε 

κα νό να δι καιο σύ νης και οι Γάλ-

λοι στρα τη γοί «ε ξα πολύ ο ντας» 

πρώ τοι δα κρυ γό νες ου σί ες, 

έ στω και σε περιο ρι σμέ νη κλί-

μα κα, προ σέ φε ραν μία πρώ της 

τά ξε ως α φορ μή για την ευ ρεί α 

χρη σιμο ποί η ση ε νός ό πλου α πό 

το Στρα τό του Κά ι ζερ, που μπο-

ρεί μεν τότε να τον έ κα νε να υ πε-

ρέ χει α πό τους α ντι πά λους του, 

ση μά δε ψε ό μως την α παρ χή 

ε νός ε φιάλ τη, ο ο ποί ος έ φθα σε 

ως τις μέ ρες μας πο λύ πιο τε λειο-

ποι η μέ νος και α κού ει στο ό νομα 

«Βιο χη μι κός Πό λε μος».

Η εί δη ση της κα τα στρο φής 

στην πε ριο χή της Υ ΠΡ, που εί-

χε σαν α πο τέ λε σμα το θά να το 

5.000 αν δρών και το φρι κτό 

τραυ μα τι σμό άλ λων 10.000, 

έ σπει ρε τον τρό μο στους Γάλ-

λους στρα τιώ τες, οι ο ποί οι εί χαν χω θεί 

κυ ριο λε κτι κά μέ σα στα χα ρακώ μα τά 

τους σε ό λη την έ κτα ση του με τώ που. 

Οι στρα τιώ τες και οι α ξιω μα τι κοί τους 

κα τα λά βαι ναν πλέ ον, ό τι τα «πα τρο πα ρά-

δο τα» πο λε μι κά μέ σα εί χαν σχε δόν χά σει 

κά θε α ξί α και ό τι μία «νέ α τά ξη πο λέ μου» 

δια μορφω νό ταν τώ ρα εκ βά θρων. Θα 

προ λά βαι ναν ό μως οι πο λε μι στές να 

α πο κτή σουν την πεί ρα που χρειά ζο νταν 

προ κει μέ νου να αντι με τω πί σουν α πο τε λε-

σμα τι κά τη νέ α αυ τή και ύ που λη μορ φή 

πο λέ μου; Την επο μέ νη πά ντως της 22ας 

Α πρι λί ου του 1915, η Γαλ λί α έ μοια ζε να 

οδεύ ει μοι ραί α προς την ήτ τα.

Δύ ο η μέ ρες αρ γό τε ρα, στις 24 Α πρι λί-

ου, ο Κα να δι κός Στρα τός που φρου ρού-

σε τα χα ρα κώ μα τα στον α να το λι κό το μέ α 

της πόλης Υ ΠΡ, δέ χτη κε σφο δρή ε πί θε ση 

με σύν νε φο α ε ρί ων και ο α πολο γι σμός 

των θυ μά των υ πήρ ξε πε ρί που ο ί διος, 

5.000 νε κροί και χι λιά δες τραυμα τί ες.

Οι ε πι θέ σεις των Γερ μα νών με χη μι κά 

ό πλα ε πα να λή φθη καν την 26η Α πρι λί ου, 

την 1η και 5η Μα ΐ ου και πά ντα γύ ρω α πό 

την πε ριο χή της Υ ΠΡ.

Στα τέ λη Μα ΐ ου και ό λο τον Ιού νιο, 

οι Γερ μα νοί χρη σι μο ποίη σαν δα κρυ γό-

νες χη μι κές ου σί ες στην πο λε μι κή ζώ νη 
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με τα ξύ των πό λε ων Αρ τουά και Αρ γκόν. 

Τον Ιούλιο και τον Αύ γου στο αλ λά ζουν 

τη σύνθε ση των χη μι κών ό πλων, προ κει-

μέ νου να μη δο θεί η δυ να τό τη τα στους 

Συμ μάχους να ε φεύ ρουν α ντί δο τα στις 

χη μι κές ου σί ες.

Γε γο νός πά ντως εί ναι ό τι οι Γερ μα νοί 

υ πο τί μη σαν την ι κανό τη τα α ντί δρα σης 

των Συμ μά χων και έ τσι οι Γάλ λοι και οι 

Βρε τα νοί τε χνικοί άρ χι σαν α μέ σως να 

ερ γά ζο νται πυ ρε τω δώς, προ κει μέ νου να 

ε φεύ ρουν α μυντι κά μέ σα και α ντί δο τα. 

Αρ χι κά ε πρό κει το για πρω τό γο νες ε πι νο-

ή σεις, σι γά-σι γά ό μως τε λειο ποί η σαν τις 

ε φευ ρέ σεις τους και έ τσι έ κα ναν την εμ-

φά νι ση οι μά σκες α πό αν θρα κι κό σό διο 

α να μιγ μέ νο με αν θρα κι κό πο τά σιο.

Ό μως και ε νώ οι Γερ μα νοί ε πι βρά-

δυ ναν το ρυθ μό επι θέ σε ων με α έ ρια 

(πα ρα μέ νει α κό μα ά γνω στο το για τί, ενώ 

θα μπο ρού σαν να δια λύ σουν το Στρα-

τό των Συμ μά χων με το νέ ο 

τους ό πλο), οι Σύμμα χοι δεν 

έ μει ναν με σταυ ρω μέ να χέ-

ρια πε ρι μέ νο ντας το μοι ραί ο, 

αλ λά πέ ρασαν α πο φα σι στι κά 

στην α ντε πί θε ση. Κα τόρ θω-

σαν πα ρά το χα μη λό ε πί πε-

δο της βιο μη χα νί ας τους, (οι 

Γερ μα νοί υ πε ρεί χαν αι σθη τά 

έ χο ντας με γά λες χη μι κές βιο-

μη χα νι κές μο νά δες), να πραγ-

μα το ποι ή σουν έ ναν ά θλο.

Το Σε πτέμ βριο του 1916, 

οι Άγ γλοι κά νουν την εμφά-

νι ση τους στο μέ τω πο του 

πο τα μού ΣΟΜ του ο ποί ου 

εί χαν την ε πι τή ρη ση, ό μως 

έ να «σα τα νι κό μη χά νη μα» 

στους Γερ μα νούς στρα τιώ-

τες προ κά λε σε την ί δια α γω-

νί α θα νά του και τρό μου, 

ί δια με εκεί νη που εί χαν δο κι μά σει οι 

Γάλ λοι στην Υ ΠΡ πριν ε νά μι ση πε ρί που 

χρό νο. Οι Βρε τα νοί που ως εκεί νη τη 

στιγ μή εί χαν κρα τή σει μί α στά ση α να-

μο νής, ε ξα πέ λυ σαν μία με γά λης κλί μα-

κας ε πίθε ση κα τά των Γερ μα νών με 

χη μι κές ου σί ες, κά νο ντας δο κι μή ε νός 

νέ ου βαλ λι στι κού ό πλου χη μι κών α ε-

ρί ων, που είχε ε πι νο ή σει έ νας νε α ρός 

Άγ γλος Υ πο λο χα γός του Μη χα νι κού Σώ-

μα τος με το ό νο μα Λί βεν ς. Οι Γερ μανοί 

αιφ νι διά στη καν, δεν μπο ρού σαν να φα-

ντα στούν ό τι οι Σύμ μα χοι θα κα τόρθω-

ναν μέ σα σε τό σο λί γο χρο νι κό διά στη-

μα να φτιά ξουν κι αυ τοί χη μι κά ό πλα 

και μά λι στα και μη χα νή ε ξα πο λύ σε ως 

α πό με γά λη α πό στα ση. Η ε πί θε ση των 

Άγ γλων στις 25 Σε πτεμ βρί ου του 1916 

κα τά των Γερ μα νών στον το μέ α του 

Λό ος του πο τα μού ΣΟΜ, ή ταν ο λέ θρια 

και κα τα στρε πτι κή για τα στρα τεύμα τα 
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του Κά ι ζερ. Πό σοι ή ταν οι νε κροί και 

οι τραυ μα τί ες, δεν έ μα θε πο τέ κα νείς, 

και τού το διό τι οι Γερ μα νοί δεν έ διναν 

πο τέ στοι χεί α για τα θύ μα τα που εί χαν 

α πό χη μι κές ε πι θέ σεις των Συμ μά χων, 

για να μη υ πο νομεύ σουν το η θι κό των 

στρα τιω τών τους.

«Λί βεν ς» (α πό το ό νο μα του ε φευ ρέ-

τη) ο νο μά στη κε και η βλητι κή μη χα νή 

για την ε κτό ξευ ση των βλη μά των με τα 

χη μι κά. Συ νί στα το σε έ ναν α πλό χα λύ βδι-

νο σω λή να, κλει στό στη μί α ά κρη και ε φο-

δια σμέ νο με γό μω ση για την ε κτό ξευ ση 

του α ε ρί ου, κα θώς και με μί α η λε κτρι κή 

συ σκευ ή για την πυρο δό τη ση της πυ ρί-

τι δας στην ο ποί α ή ταν το πο θε τη μέ νη 

η βόμ βα που πε ριείχε τα χη μι κά α έ ρια. 

Στην ου σί α η βλη τι κή μη χα νή «Λί βεν ς» 

εί χε το σχή μα ε νός κοι νού όλ μου, υ πήρ χε 

δε η δυ να τό τη τα να το πο θε τη θούν στο 

έ δα φος με ρι κές ε κα το ντά δες α πό αυ τές 

τις βλη τι κές μη χα νές, να συν δε θούν με-

τα ξύ τους έ τσι ώ στε τα βλή μα τά τους να 

ε κτο ξεύ ο νται ταυ τό χρο να. Η ε φαρ μο γή 

α πό τους Βρε τα νούς αυ τής α κρι βώς της 

σύν δε σης και ταυ τό χρο νης ε κτόξευ σης 

βλη μά των με χη μι κά, έ κα ναν θραύ ση 

ε κεί νο το πρω ι νό της 25ης Σε πτεμ βρί ου 

1916, στέλ νο ντας κα τα στρο φή και ό λε-

θρο στα Γερ μα νι κά στρα τεύ μα τα στον 

πο τα μό ΣΟΜ, ό πως προ α να φέρ θη κε.

Οι Γερ μα νοί, οι ο ποί οι με τό ση αυτο-

πε ποί θη ση εί χαν εγκαι νιά σει το χη μι κό 

πό λε μο και προσ δο κού σαν πολ λά απ’ 

τη μονο με ρή ε φαρ μο γή του, βρέ θη καν 

τώ ρα σε δύ σκο λη θέ ση, κα τόρ θω σαν 

ό μως να α ντι γρά ψουν το αγ γλι κό μο ντέ-

λο «Λί βεν ς», κά νο ντας μό νο ο ρι σμέ νες 

μη ου σιώ δεις μετα τρο πές και έ να χρό νο 

μετά, το φθι νό πω ρο του 1917, η συ σκευ ή 

«Λί βεν ς» κά νει την εμ φά νι ση και στο 

Στρα τό του Κά ι ζερ.

Με την α πο κα τά στα ση της ι σορ ρο πί-

ας των μέσων διε ξα γω γής του χη μι κού 

πο λέ μου ε κα τέ ρω θεν, έ γι νε τώ ρα πιο 

έ ντο νος, λυσ σα λέ ος και κα τα στρε πτι κός 

με ταξύ των ε μπο λέ μων, α κο λου θώ ντας 

μία πο ρεί α α πάν θρω που και πα ρά λο γου 

α φα νι σμού αν θρώ που α πό άν θρω πο, 

με τον πιο χει ρό τε ρο, βα σα νι στι κό και 

ύ που λο τρό πο.

Στην πα ρά λο γη αυ τή χω ρίς έ λε ος πο-

ρεί α, α ντί να πρυ τα νεύσει η λο γι κή, έ γι νε 

το α ντί θε το. Οι Γερ μα νοί που τώ ρα έ βλε-

παν πως χά νουν τον πό λε μο και σε λί γο 

θα α να γκά ζο νταν να υ πο χω ρή σουν απ’ 

τα ε δά φη που εί χαν κα τα λά βει, έ φε ραν 

στην ε πι φά νεια έ να πα λιό πεί ρα μα, απ’ το 

1866, του Γερ μανού χη μι κού Μά γιερ. Οι 

ε πι στή μο νες της Λου ντβιχ σχά φεν με βά ση 

τα πει ρά ματα του Μά γιερ, κα τόρ θω σαν 

να πα ρα σκευά σουν έ να εκ δό ριο που δεν 

ε ξα τμι ζό ταν γρή γο ρα και που μπο ρού σε 

να πα ρα μεί νει στο έ δα φος για πολλές 

η μέ ρες χω ρίς να γί νει α ντι λη πτό, α φού η 

ο σμή που εί χε ή ταν πο λύ ε λα φριά, παρ’ 

ό λο που η μυ ρου διά του θύ μι ζε σι νά πι και 

σκόρ δο. Το ό νο μά του θα γί νει συ νώ νυ μο 

του θα νά του: Υ ΠΕ ΡΙ ΤΗΣ.

Την πρώ τη χρή ση αυ τού του χη μι-

κού ό πλου των Γερ μα νών, τη «δο κί μα-

σαν» οι Άγ γλοι τη νύ χτα της 11ης προς 

12η Ιου λί ου 1917. Φλεγ μο νές, πλη γές, 

φλύ κται νες γέ μι ζαν τα σώ μα τα των 

στρα τιω τών, ε νώ έ χα ναν το φως τους 

μέ σα σε λί γα λε πτά. Άλ λοι πέ θαι ναν 

α πό ει σπνο ή του α ε ρί ου που τους κα-

τέ στρε φε τα ε ρυ θρά αι μο σφαί ρια. Το 

α πο τέ λε σμα ή ταν τρα γι κό, α φού πά νω 

α πό 3.000 στρα τιώ τες πέ θα ναν μέ σα σε 

ε λά χι στα λε πτά και α μέτρη τες χι λιά δες 

ή σαν οι τυ φλοί τραυ μα τί ες.

Τε λι κά, Υπε ρί τη κα τόρ θω σαν να πα-

ρα σκευάσουν και οι Άγ γλοι και η χρή-
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ση του τώ ρα και α πό 

τους μεν και από τους 

δε, στοί χι σε α κρι βά σε 

α πώ λειες αν δρών α νά με σα στους ε μπο-

λέ μους ε κεί νου του πα ρά λο γου και κα τα-

στρο φι κού πο λέ μου.

Η λή ξη του βρή κε τους ε μπο λέ μους 

(Γερ μα νούς και Συμ μά χους) να με τρούν 

1.300.000 στρα τιώ τες που έ χα σαν τη ζω ή 

τους α πό τη χρή ση χη μι κών.

Αλ λά και με τά τη λή ξη του πα ρά λο-

γου αυ τού πο λέ μου και παρά την πα γκό-

σμια κα τα κραυ γή για τη χρή ση χη μι κών 

ό πλων, χρησι μο ποι ή θη καν και πά λι έ να 

χρό νο με τά και συ γκε κρι μέ να το 1919 

α πό τους Βρετα νούς ε να ντί ον των Σο βιε-

τι κών στον α ε ρο πο ρι κό βομ βαρ δι σμό της 

πό λης Αρχαγ γέλ σκ και κα τά των Αφ γα-

νών α νταρ τών το 1920 στο Αφ γα νι στάν.

Το 1925 υ πο γρά φε ται στη Γε νεύ η το 

λε γό με νο «Πρω τό κολ λο της Γε νεύ ης», 

σύμ φω να με το ο ποί ο α πα γο ρευό ταν 

αυ στη ρά η χρή ση χη μι κών ό πλων. Το 

πρω τό κολ λο ό μως αυ τό εί χε πολ λές α σά-

φειες σε ό,τι α φο ρά στην α πα γό ρευ ση 

πα ρα γω γής και ε να πο θή κευσης χη μι κών 

ό πλων και έ τσι πολ λές ευ ρω πα ϊ κές χώ ρες 

ό χι μό νο δεν κα τέ στρεψαν τυ χών χη μι κά 

ό πλα που κα τεί χαν, αλ λά πα ρή γα γαν 

και ε να πο θή κευαν και άλ λα και μά λι στα 

πει ρα μα τί ζο νταν στην α να κά λυ ψη νέ ων 

τύ πων πιο θα να τηφό ρων. Έ τσι το 1935, οι 

Ι τα λοί κα τά τη διάρ κεια της ει σβο λή τους 

στην Αι θιο πί α, χρη σι μο ποί η σαν και πά λι 

χη μι κά ό πλα σε πε ριο ρι σμέ νη κλί μα κα.

Στη διάρ κεια του με σο πο λέ μου και 

συ γκε κρι μέ να το 1936, οι Γερ μα νοί 

πα ρά την οδυ νη ρή τους ήτ τα στον 

Α΄ Πα γκό σμιο Πό λε μο, συ νέ χι σαν να 

πει ρα μα τί ζο νται για α νεύ ρε ση χη μι-

κών ουσιών. Με την α λη θο φα νή δε 

δι καιο λο γί α ό τι κά νουν πει ρά μα τα και 

έ ρευ νες στα χη μι κά τους ερ γο στά σια, 

προ κει μέ νου να α να κα λύ ψουν ζι ζα νιο-

κτό να προς ό φε λος της γε ωρ γί ας τους, 

α να κά λυ ψαν τυ χαί α τη θα να τη φό ρο 

για τον άν θρωπο χη μι κή ου σί α της νευ-

ρο το ξί νης. Με βά ση την ου σί α αυ τή, 

δη μιούρ γη σαν τα νευ ρο πα ρα λυ τι κά α έ-
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ρια, τα ο ποί α προ σβάλλουν άμε σα (σε 

ε λά χι στα δευ τε ρό λε πτα) το νευ ρι κό σύ-

στη μα του αν θρώ που και προκα λούν 

α κα ριαίο θά να το α πό α σφυ ξί α.

Α με τανό η τοι α πό τις συμ φο ρές του Α΄ 

Πα γκό σμιου Πολέ μου, κρά τη σαν μυ στι κή 

την α να κά λυ ψη, γνω ρί ζο ντας ό τι σε λί γα 

χρό νια θα ε πα νέλ θουν για να «ξε πλύ νουν 

την ντρο πή» απ’ την ήτ τα του Α΄ Πα γκό-

σμιου Πο λέ μου και η α να κά λυ ψη αυ τή, 

τους ή ταν ά κρως α παραί τη τη.

Τις πα ρα μο νές πά ντως του Β΄ Πα-

γκό σμιου Πο λέ μου, σχε δόν ό λες οι 

με γάλες δυ νά μεις της ε πο χής ε κεί νης 

εί χαν κα λά ορ γα νω μέ να και ε φο δια-

σμέ να τα χη μι κά τους ο πλο στάσια. 

Νευ ρο πα ρα λυ τι κά χη μι κά ό πλα ό μως 

διέ θεταν μό νο οι Γερ μα νοί. Ευ τυ χώς, 

ό μως, κα τά τη διάρ κεια του Β΄ Πα γκό-

σμιου Πο λέ μου, πα ρά τους φό βους 

που κα τεί χε τότε η αν θρω πό τη τα α πό 

τυ χόν χρή ση χη μι κών ό πλων, τού το 

δεν έ γι νε. Ακό μα και η Να ζι στι κή Γερ μα-

νί α δεν τόλ μη σε να κά νει χρή ση 

χη μι κών ου σιών στα πε δί α των 

μα χών, α πό φό βο α ντι ποί νων. 

Αλ λά τα χρη σι μο ποί η σε α λύ πη τα για 

να θα να τώ σει ε κα τομ μύ ρια Ε βραί ους 

στα κρε μα τό ρια του Ά ου σβιτ ς και του 

Ντα χά ου. Ό ταν τε λεί ω σε ο πό λε μος, 

οι Σύμ μα χοι βρή καν και κα τά σχε σαν 

ε κα το ντά δες χι λιά δες τό νους χη μι κών 

ό πλων στις κα λά φυ λαγ μένες α πο θή κες 

του Γ΄ Ρά ιχ.

Με τά τη λή ξη του Β΄ Πα γκό σμιου 

Πο λέ μου χρη σι μο ποι ή θη καν χη μι κά 

ό πλα σε πε ριο ρι σμέ νης κλί μα κας συρ-

ρά ξεις. Α πό το 1950 μέ χρι σή με ρα οι 

χώ ρες που κα τη γο ρή θη καν για χρή ση 

χη μι κών ό πλων ή ταν: Η Α με ρι κή στην 

Κορέ α το 1951-1952, η Αί γυ πτος στην 

Υε μέ νη το 1967, το Βιετ νάμ στο Λά ος 

το 1974 και στη Κα μπό τζη το 1978, η 

Νό τια Α φρι κή στην Α γκό λα το 1978, η 

Κί να στο Βιετ νάμ το 1979, η Ε.Σ.Σ.Δ. στο 

Αφ γα νι στάν το 1979, η Αι θιο πί α στην 

Ε ρυ θραί α το 1980, το Σαλ βα δόρ κα τά 

των α νταρτών το 1981 και το Ισ ρα ήλ 

κα τά των Πα λαι στι νί ων. Ε κεί όμως που 
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χρη σι μο ποι ή θη καν α λό γι στα, α λύ πη τα 

και με σφο δρότη τα ή ταν στο 10ε τή πό-

λε μο α νά με σα στο Ι ράκ και στο Ιράν με 

χι λιάδες ά μα χους νε κρούς.

Παρ’ ό λες τις προ σπά θειες που έ γι-

ναν ό λα αυ τά τα χρό νια α πό τη λή-

ξη του Β΄ Πα γκό σμιου Πο λέ μου και 

ε ντεύ θεν, για τον πε ριο ρι σμό χρή σης 

χη μι κών ό πλων και πα ρά την υ πο γρα-

φή συν θή κης το 1972 για την ά με ση 

κα τα στρο φή των α πο θε μά των χη μι-

κών και βιο λο γι κών ό πλων που είχαν 

τα κρά τη στις α πο θή κες τους και πά λι 

δεν έ γι νε κα τορ θω τή η ε φαρ μο γή της. 

Έ τσι, φτά νου με στο 1988 ό που ξε κι νά 

και πά λι μία νέ α προ σπά θεια του Ο.Η.Ε. 

αυ τή τη φο ρά, για τι άλ λο; Για την πο-

λύ πα θη κα τάρ γη ση των χη μι κών. Ε πιτέ-

λους οι Η.Π.Α. και η Ε.Σ.Σ.Δ. έ δει ξαν ό τι 

ή ταν πρό θυ μες τώ ρα να α να λά βουν 

πρω το βου λί α, για την ο ρι στι κή κα τάρ-

γη σή τους ύ στε ρα και α πό τη διε θνή 

κα τα κραυ γή και πά λι της κοι νής γνώ-

μης, που ευαισθη το ποι ή θη κε α πό τις 

α πάν θρω πες ει κό νες που έ κα ναν το 

γύ ρο του κό σμου και α φο ρού σαν τη 

χρή ση χη μι κών ό πλων στην Περ σο-Ι ρα-

κι νή σύρ ρα ξη, ό που ο λόκλη ρα χω ριά 

α μά χων (κα τά πλειο νό τη τα 

Κουρ δι κών) ξε κλη ρί στη καν 

κυ ριο λεκτι κά στη μέ ση του 

δρό μου, κα θώς βά δι ζαν α νύ-

πο πτοι. Οι ει κό νες ή ταν στην 

κυριο λε ξί α φρι κια στι κές κα-

θώς έ δει χναν μι κρά παι διά 

νε κρά στην α γκα λιά της μά-

νας τους, πα ρα μορ φω μέ να, 

με τα μά τια ορ θά νοι χτα α πό 

επι θα νά τια α γω νί α και το στό-

μα α νοι χτό στην προ σπά θειά 

τους να α να πνεύ σουν.

Η προ σπά θεια που ξε κί-

νη σε το 1988, καρ πο φό ρη σε 

την ε πό με νη χρο νιά (1989), 

με τη σύ γκλη ση διε θνούς 

διά σκε ψης στο Πα ρί σι. Στη 

διά σκε ψη αυ τή έλα βαν μέ ρος 

145 χώ ρες και πα ρό τι δια σπά-

στη καν οι γνώ μες τους, διό τι 

ο ρι σμένες μη α να πτυσ σό με-

νες χώ ρες ζη τού σαν την κα-

τάρ γη ση ταυ τόχρο να με τα χη μι κά και 

των πυ ρη νι κών, (για τα ο ποί α Α με ρι κή, 

Ε.Σ.Σ.Δ. και ο ρι σμέ νες Ευ ρω πα ϊ κές χώ-

ρες δε συμ φω νού σαν), κα τόρ θω σαν 

τε λι κά να υ ιο θε τήσουν ο μό φω να μία 

δια κή ρυ ξη στην ο ποί α συμ φω νού σαν 

στην α πο τροπή χρή σης χη μι κών ό πλων 

και τη στα δια κή κα τα στρο φή ό λων των 

υ παρ χό ντων α πο θε μά των.

Κα τά δια βο λι κή σύ μπτω ση κι αυ τή 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Πε ριο δι κός τύ πος

 “Ιστορία” Τεύχος 25, Ιούλιος 1970.

Ε γκυ κλο παί δειες

 “Επιστήμη” Τόμοι 7 & 14.

 “Γνωρίζω” Τόμοι 10 & 16.

Η με ρή σιος τύ πος

η δια κή ρυ ξη ά φη νε και πάλι α σά φειες 

(ό πως ε κεί νη του 1972), α φού δεν α πο-

φα σί στη κε κα νέ να μέ τρο για την υ λο-

ποί η σή της, παρ’ ό λα αυ τά ό μως οι 

προ σπά θειες κα τάρ γη σης των χη μι κών 

ό πλων εί χαν αρ κε τά κα λά α πο τε λέ σμα-

τα και συ νε χί ζο νται οι προ σπά θειες 

αυ τές μέ χρι σή με ρα.

Μέ χρι πριν 15 χρό νια, ε πί ση μα του λά-

χι στον πα ρα δέ χο νταν ότι κα τεί χαν χη μι-

κά ό πλα η Α με ρι κή και η πρώ ην Ε.Σ.Σ.Δ., 

οι ο ποί ες βέ βαια δεν έ χουν α ποκα λύ ψει 

τα α πο θέ μα τά τους, ε κτι μά ται ό μως ό τι 

δια θέ τουν 30.000 και 50.000 τό νους 

α ντί στοι χα. Σύμ φω να με το Διε θνές Ιν-

στι τού το Στρα τη γι κών Με λε τών και το 

Σου η δι κό Ιν στι τού το Ε ρευ νών για την 

Ε δραί ω ση της Ει ρή νης, αρ κε τές α κό μη 

χώ ρες διέ θε ταν χη μι κό ο πλο στά σιο χω-

ρίς να το πα ρα δέ χο νται ε πί ση μα, ό πως: 

Γαλ λί α, Βρε τα νί α, Περ σί α, Ι ράκ, Αί γυ-

πτος, Ισ ρα ήλ, Συ ρί α, Λι βύη, Σα ου δι κή 

Α ρα βί α, Αφ γα νι στάν, Πα κι στάν, Ιν δί α, 

Κί να, Τα ϊ βάν, Βιετ νάμ, Κα μπό τζη, Τα ϊ λάν-

δη, Βιρ μα νί α, Βό ρεια και Νό τια Κο ρέ α, 

Κού βα, Χι λή και Αι θιο πί α.

Σή με ρα, η ι δέ α και μό νο χρή σης χη-

μι κών ου σιών σε πο λε μι κές συρ ρά ξεις, 

δι καιο λο γη μέ να δη μιουρ γεί τρό μο και 

ε φιαλ τι κές σκέ ψεις σε ό λη την αν θρω πό τη-

τα, τα τε λευ ταί α δε χρό νια τα χη μι κά ό πλα 

έ χουν πε ρά σει δυ στυ χώς σε ορ γα νω μέ νες 

τρομο κρα τι κές ο μά δες, οι ο ποί ες δε δι στά-

ζουν να τα χρη σι μο ποιή σουν κα τά α νυ πο-

ψί α στων πο λι τών για λό γους εκ δί κη σης 

κυ βερ νή σε ων κρατών, με πο λύ πρό σφα τα 

γε γο νό τα, την τρο μο κρα τι κή ε πί θε ση με 

χη μι κά α έρια στο Με τρό του Τό κυο και 

τη φο νι κή και πο λύ νε κρη ε πί θε ση με χη-

μι κά, πριν με ρι κά χρό νια στο Με τρό του 

Πα ρι σιού, ό που α θώ οι με ρο κα μα τιάρη δες 

άν θρω ποι, πη γαί νο ντας α νυ πο ψί α στοι 

στις ερ γα σί-

ες τους, πλή-

ρω σαν με τη 

ζω ή τους τη 

μι σαλ λο δο-

ξί α νο ση ρών 

εγκε φά λων 

(μάλ λον α νε-

γκέ φα λων).

Η πρυ τά-

ν ε υ  σ η  τ η ς 

λο γ ι  κής,  η 

α πο δο χή 

της δια φο-

ρε τι κό τη τας 

των λα ών, η 

προ ώ θη ση 

τ ο υ  α  θ λ η -

τ ι  σ μ ο ύ ,  η 

ε  πα φή και 

η γνω ρι μί α 

των λα ών μέ σα α πό τα πο λι τι στι κά 

δρώ με νά τους εί ναι η μό νη τρο χο πέ δη 

που θα μπο ρού σε να βά λει φραγ μό 

ο ρι στι κά, σε μία πι θα νή και α πε ρί σκε-

πτη χρήση χη μι κών ου σιών για λό γους 

εκ δί κη σης, α νά με σα σε λα ούς που α νή-

κουν σε δια φο ρε τι κούς πο λι τι σμούς, 

θρη σκεί ες, ή θη και έ θιμα.

Ο Θε ός που εί ναι Ε ΝΑΣ για ό λους τους 

αν θρώ πους να βά λει το χέ ρι Του.
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του Συ νε δρί ου του Βε ρο λί νου με την εν-
θάρ ρυν ση και α νο χή των Ο θω μα νών αλ λά 
και τη βο ή θεια της Ι τα λί ας συ στά θη κε στο 
Κοσ συ φο πέ διο η «Αλ βα νι κή Έ νω ση για τα 
Δι καιώ μα τα του Αλ βα νι κού Έ θνους» («Λί-
γκα του Πρίζ ρεν»-Prizren) με ε πι κε φα λής 
την οι κο γέ νεια Φρά σε ρι (Fraseri)1 και έ δρα 
την Κων στα ντι νού πο λη, η ο ποία βαθ μιαί α 
ε πέ κτει νε τις δρα στη ριό τη τές της μέ χρι 
τα Ιω άν νι να και την Πρέ βε ζα. Έ τσι, στο 
Συ νέ δριο του Βε ρο λί νου (Ιού λιος 1878) 

Ει σα γω γι κές πα ρα τη ρή σεις: Η συγκρό τη-
ση της αλ βα νι κής ε θνι κής ι δε ο λο γί ας

Η α νά δει ξη του αλ βα νι κού ε θνι κού ζητή-
μα τος στη χρο νι κή φά ση με τά τη δη μιουρ-
γία ε νός α κό μη βαλ κα νι κού κρά τους μπο-
ρεί να κα τα νε μη θεί σε τρεις πε ριό δους:

Η πρώ τη ξε κι νά α πό το 1913, έ τος 
δη μιουρ γί ας του αλ βα νι κού κρά τους, και 
φτά νει μέ χρι το τέ λος του Β’ Πα γκό σμιου 
Πο λέ μου, συ μπυ κνώ νο ντας ο ρά ματα, διεκ-
δι κή σεις και εκ πλή ρω ση ε θνι κών πό θων.

Η δη μιουρ γί α του αλ βα νι κού κρά τους 
προ έ κυ ψε α πό την α δυ να μί α της κα ταρ-
ρέ ου σας ο θωμα νι κής κρα τι κής δο μής, η 
ο ποί α βλέ πο ντας ό τι δεν μπο ρού σε να 
δια τηρή σει τις βαλ κα νι κές κτή σεις της και 
προ κει μέ νου να ε μπο δί σει τη δια νο μή τους 
με τα ξύ των ορ θο δό ξων βαλ κα νι κών κρα-
τών σύμ φω να με τις προ βλέ ψεις της Συν-
θή κης του Αγί ου Στε φά νου (Μάρ τιος 1878) 
ε πι δί ω ξε τη δη μιουρ γί α αλ βα νι κού κρά τους 
δί νο ντας για πρώ τη φο ρά ε θνι κή υ πό στα ση 
στον αλ βα νι κό πα ρά γο ντα. Τις παρα μο νές 

Ζ η  τ ή μ α  τ α
Α  σ φ α  λ ε ί α ς

σ τ α  Β α λ  κ ά ν ι α

Τ ο  Α λ  β α  ν ι  κ ό  Ε  θ ν ι  κ ό
Ζ ή  τ η  μ α

1 Κόμ μα Ερ γα σί ας της Αλ βα νί ας, Ι στο ρί α του Κόμ μα τος Ερ γα σί ας Αλ βα νί ας, Α θή να, εκ δ. Ι στο ρι κές εκ δό σεις, 
1976, σ.123. 

ΚΕΙΜΕΝΟ: Δρ. Θε ο φά νης Μαλ κίδης, Λέ κτο-

ρας Δη μο κρί τειου Πα νε πι στήμιου Θρά κης

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επίθεώρηση
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που ε πα κο λού θη σε, πα ρου σιά σθη καν για 
πρώ τη φορά οι α ντι πρό σω ποι της Λί γκας 
ως πα ρα τη ρη τές. Μέ σα στα πλαί σια της 
πα ρα πάνω πο λι τι κής, η Λί γκα του Prizren ζή-
τη σε απ’ το ο θω μα νι κό κρά τος την έ νω ση 
ό λων των «αλ βα νι κών ε δα φών» που μέ χρι 
τό τε ή ταν δι η ρη μέ να στα βι λα έ τια (νο μούς) 
Σκό δρας, Κοσ συ φο πε δίου, Μο να στη ρί ου 
και Ιω αν νί νων, σ’ έ να «αυ τόνο μο» βι λα έ τι 
υ πό την ε πι κυ ριαρ χί α της Υ ψη λής Πύ λης.

Η ήτ τα της Ο θω μα νικής Αυ τοκρα το ρί ας 
το 1912 α πό το βαλ κα νι κό συ να σπι σμό 
δη μιούρ γη σε τις προ ϋπο θέ σεις για να δια-
νε μη θεί η ση με ρι νή Αλ βα νί α με τα ξύ της 
Ελ λά δας, της Σερ βί ας και του Μαυ ρο βου νί-
ου. Οι βλέ ψεις ό μως Ελ λή νων, Σέρ βων και 
Μαυ ρο βου νί ων συ νά ντη σαν την α ντίδρα-
ση της Ι τα λί ας και της Αυ στρο ουγ γα ρί ας2. 
Έ τσι, με την υ ποστή ρι ξη των δύ ο αυ τών 
δυ νά με ων, θα δη μιουρ γη θεί το 1912 στην 
Αυ λώ να η, υ πό τον βου λευ τή του ο θω μα νι-
κού κοινο βου λί ου Ι σμα ήλ Κε μάλ3, «Ε θνι κή 
Συ νέ λευ ση», η ο ποί α θα δια κη ρύ ξει την α νε-
ξαρ τη σί α της Αλ βα νί ας. Κα τά τις προ κα ταρ-

κτι κές δια βου λεύ σεις στην πρε σβευ τι κή 
Συνδιά σκε ψη του Λον δί νου, ό που και α να-
γνω ρί στη κε το νέ ο κρά τος (17-30 Μα ΐ ου)4, 
οι Αλ βα νοί α ντι πρό σω ποι της προ σωρι νής 
κυ βερ νή σε ως προ έ βα λαν α παι τή σεις που 
πε ριε λάμ βα ναν ο λό κλη ρο το Κοσσυ φο πέ-
διο και τις πε ριο χές των Σκο πί ων και του 
Μο ναστη ρί ου, την πε ριο χή Βο ρειο δυ τι κά 
της Κα στο ριάς, α να τολι κά του Με τσό βου 
μέ χρι τον Αμ βρα κι κό, δη λα δή την πε ριοχή 
του «Βι λα ε τί ου Ιω αν νί νων», αι τή μα τα που 
εί χαν τε θεί α πό τη Λί γκα του Πρίζ ρεν το 
18785. Τα σύ νο ρα του νέ ου κρά τους κα-
θο ρί στη καν με το Πρω τό κολ λο της Φλω-
ρε ντί ας (17 Δε κεμ βρί ου 1913)6 και πα ρό τι 
το αλ βα νι κό κρά τος με τρού σε ώ ρες α πό 
τη δη μιουρ γί α του, φρό ντι ζε να ταυτι σθεί 
με τις δια κη ρύ ξεις της Λί γκας του Prizren, 
της πρώ της ορ γα νω μέ νης προ σπά θειας 
των Αλ βα νών για τη συ γκε κρι με νο ποί ηση 
των ε θνι κών αι τη μά των, προ τάσ σο ντας τα 
ζη τή μα τα των ε δα φών και πλη θυ σμών. Η 
α να φο ρά για τους Τσά μη δες στην Κοι νω νί α 
των Ε θνών7 εί ναι έ να δείγ μα, ό πως δείγ μα 

2 Λά σκα ρη Σ., Δι πλω μα τι κή ι στο ρί α της Ευ ρώ πης, 1814-1914, Α θή να, 1936, σ. 335. 
3 Castellan G., Historie des Balkans, Paris, Librairie Artheme Fayard, 1991, σ. 425. 
4 Α ξί ζει να ση μειω θεί η θέ ση της Ελ λά δας για την ί δρυ ση του αλ βα νι κού κρά τους. Ει δι κό τε ρα α να φέ ρου με 

την α γό ρευ ση στη Βου λή του τό τε υ πουρ γού ε ξω τερι κών (και κα θη γη τή Διε θνούς Δι καί ου) Γ. Στρειτ, ο ο ποί ος 
με τα ξύ των άλ λων ανέ φε ρε τα ε ξής: «Το γε γο νός ό μως της δη μιουρ γί ας της Αλ βα νί ας, ε πα να λαμ βά νω, δεν α ντί-
κει ται εις τα ελ λη νι κά συμ φέ ρο ντα. Του να ντί ον προ ά γει μάλ λον η ύ παρ ξις αυτής, νο μί ζω, τα συμ φέ ρο ντα της 
Ελ λά δος, διότι η Ελ λάς πλεί στα έ χει με τά του κρά τους τού του κοι νά συμ φέ ρο ντα και το κρά τος τού το δια πλεί-
στων δε σμών θα συν δε θεί με τά της Ελ λά δος αν κα λώς πολι τεύ η ται. Ε πο μέ νως σω φρό νως δι΄ αυ τήν ε πο λι τεύ θη 
η Ελ λάς α πέ να ντι του πα νευ ρω πα ϊ κού τού του συμ φέ ρο ντος, το ο ποί ον δεν α πε τέ λει α ντί θε σιν προς τα ε αυ τής 
συμ φέ ρο ντα. Η Ελ λάς α πε δέ χθη την ύ παρ ξιν του αλ βα νι κού κρά τους με τά χα ράς και μό νον ό τε εί δεν ό τι και θυ-
σί ας ώ φει λε να υ πο στεί χά ριν της υ πάρ ξε ως ταύ της, τό τε και μό νον τό τε ε πί τού του ευ ρέθη εις α ντί θε σιν προς 
το νέ ο κρά τος και προς ε κεί νους, οί τι νες υ πό τοιού τους ό ρους ή θε λον να ι δρύ σω σιν την Αλ βα νί αν…». Ε πί σης 
και ο Δη μήτριος Γού να ρης, βου λευ τής Αι τω λο α καρ να νί ας, στην ί δια συ νε δρί α ση α νέ φε ρε τα ε ξής: «Η ί δρυ σις 
αλ βα νι κού κρά τους περι λαμ βά νο ντας ε ντός των ο ρί ων αυ τού τας χώ ρας ε κεί νας, αι ο ποί αι υ πό αλ βανι κών φυ λών 
κα τοι κού νται, δεν ή το δυ να τόν πα ρά να εύ ρει την ελ λη νι κήν καρ δί αν συ μπα θε στά την και ου δείς ή το δυ να τόν 
να υ πάρ ξει εν Ελ λά δι ο ο ποί ος ό χι να δυ σφο ρή σει ε να ντί ον της α πο κα τα στά σε ως εις ε λεύ θε ρον κρά τος, φυ λής 
με τά της ο ποί ας το σού τους έχο μεν δε σμούς, αλ λά να μη θε λή σει προ θύ μως να τε θεί πα ρά το πλευ ρόν του νέου 
κρά τους». Ε φη με ρίς Συ νε δριά σε ων της Βου λής, Συ νε δρία ση 12 Μα ΐ ου 1914, σ. 1581-1585. 

5 Puto A., L ‘ indιpendance Albanaise et la diplomatie des grandes puissances, Tirana 1982, σ. 268. 
6 Pollo S., - Puto A., Ι στο ρί α της Αλ βα νί ας, (μετ. Μ. Α κτσό γλου), Θεσ σα λο νί κη, εκ δ. «Εκ δο τική Ο μά δα», χ.χ., 

σ.210, Τού ντα- Φερ γά δη Α., Θέ μα τα διπλω μα τι κής ι στο ρί ας (1912-1934), Θεσ σα λο νί κη 1989, σ.53-54, Κό ντης Β., 
«Το Η πειρω τι κό ζή τη μα και η διευ θέ τη ση των συ νό ρων», Πρα κτι κά Συ νε δρί ου, Η Συν θή κη του Βου κου ρε στί ου 
και η Ελ λά δα, Θεσ σα λονί κη, εκ δ. Ί δρυ μα Με λε τών Χερ σο νή σου του Αί μου, 1990, σ. 64.

7 Δι βά νη Λ., Ελ λά δα και μειο νό τη τες. Το σύ στη μα διε θνούς προ στα σί ας της Κοι νω νί ας των Ε θνών, Α θή να, εκ δ. 
Κα στα νιώ της, 1999, σ.221.
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εί ναι και οι για έ να ε ξά μη νο κι νή σεις του 
πρω θυ πουρ γού Φαν Νό λη (Fan Noli) τό σο 
στην Αλ βα νί α ό σο και στο ε ξω τε ρι κό για 
το ζή τη μα του Κοσ συ φο πε δί ου. Ο κυ ρί αρ-
χος μέ χρι το 1939 Αχ μέτ Ζώ γου (Ahmet 
Zogou), πα ρό τι α ντι με τώ πι ζε πολ λά ε σω-
τε ρι κά προβλή μα τα με τις μα κρο χρό νιες 
φυ λε τι κές διε νέ ξεις, τις ο ποί ες κα τόρ θω σε 
να κα τευ νά σει χρη σι μο ποιώ ντας το χρη μα-
τι σμό και τα προ νό μια, προ σπά θη σε να 
λά βει με τη σει ρά του θέ ση στο πάν θε ον 
των υ πε ρα σπι στών του ε θνι κού ζητή μα-
τος. Μπο ρεί να ορ γά νω σε τη δο λο φο νί α 
(Θεσ σα λο νί κη 1933) του η γε τι κού στελέ-
χους του κι νή μα τος για το Κοσ συ φο πέ διο, 
Χα σάν Πρι στί να (Hasan Pristina), ω στό σο 
δεν πα ρέ λει ψε να διεκ δι κή σει με κά θε 
τρό πο το πιο ση μα ντι κό για τους Αλ βα-
νούς ε θνι κό θέ μα.

Ο Β΄ Πα γκό σμιος Πό λε μος και 

η ι τα λι κή και γερ μα νι κή παρου σί α και 
κατο χή στα Βαλ κά νια γέ μι σε προσ δο-
κί ες, και εν μέ ρει υ λο ποί η σε τα βα σι κά 
αι τή μα τα του αλ βα νι κού ε θνι κού ζη τή-
μα τος. Η συμ μετο χή των αλ βα νι κών πλη-
θυ σμών της πε ριο χής στα ι τα λι κά και 
γερ μα νι κά στρατεύ μα τα ή ταν δια κρι τή 
και εί χε συ γκε κρι μέ νους στό χους. Πα ρά 
τις ψυ χρο πο λε μι κές α να λύ σεις του η γέ-
τη του Κόμ μα τος Ερ γα σί ας της Αλ βα νί ας 
(Κ.Ε.Α.) Εν βέρ Χό τζα (Enver Hoxha) και 
ο ρι σμέ νων Αλ βα νών του Κοσ συ φοπε δί-
ου, οι ο ποί οι προ έ τασ σαν τη συμ με το χή 
τους στον α ντι φα σι στι κό α γώ να, η πραγ-
μα τι κό τη τα είναι δια φο ρε τι κή. Το αλ βα νι-

κό αί τη μα 
για ε θνι κή 
ο λο κλή-
ρω ση βρή-
κε συ μπα-
ραστά τες 
στις δυ νά-
μ ε ι ς  τ ο υ 
Ά ξο να, κα-
τέ χο ντας 
πε ριο χές 
με αλβα-
νι  κούς ή 

αλ βα νό φω-
νους πλη θυ-

σμούς (Κοσ συ φο-
πέ διο, πρώ ην Γιου-

γκο σλα βική Δη μο κρα τί α 
της Μα κε δο νί ας-π.Γ.Δ.Μ., 
Σερ βί α-Μαυ ρο βού νιο, Ή πει-
ρος). Η με ραρ χί α των SS, η 
ο ποί α έ φε ρε το ό νο μα του 
πρί γκιπα, που α ντι στά θη κε 
στους Ο θω μα νούς, Ι. Κα-
στριώ τη-Σκε ντέρ μπε η (Skan-
deberg), και α πο τε λού ταν 
α πό 11.000 Αλ βα νούς εί χε 
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ου σια στι κή και συμ βο λι κή ση μα σί α, 
α φού ε κτός α πό τη συμ με το χή στις ε πι-
χει ρή σεις στην π.Γ.Δ.Μ. και το Κοσ συ φο-
πέ διο, συ νει σέ φε ρε και στην α πε λευ θέ-
ρω ση των Αλ βα νών της Βαλ κα νικής και 
γε νικό τε ρα στον αλ βα νι κό ε θνι κι σμό.

Η νί κη των Συμ μά χων και η έ ναρ ξη 
του Ψυ χρού Πο λέ μου ση μα το δό τη σαν 
και τη δεύ τε ρη πε ρί ο δο του αλ βα νι κού 
ε θνι κού ζη τή μα τος. Η προ σέγ γι ση Αλ βα νί-
ας και Γιου γκο σλα βί ας, η ρή ξη τους και η 
με τέπει τα ε πα νέ ναρ ξη των δι πλω μα τι κών 
τους σχέ σε ων (1971) ά νοι ξαν τους νέ ους 
κύ κλους του αλ βα νι κού ε θνι κού ζη τή μα-
τος. Όλ΄ αυ τά ε πη ρε ά στη καν και α πό τη 
σχέ ση της Αλ βα νί ας με την Ε.Σ.Σ.Δ., (με 
την Κί να λιγό τε ρο) και με την πο λι τι κή 
της διε θνούς α πο μό νω σης. Σε γε νι κές 
γραμ μές η Αλ βα νί α για δι κούς της ε σω-
τε ρι κούς λό γους προ σπά θη σε να ε νερ-
γο ποιή σει το ζή τη μα των Αλ βα νών της 
π.Γ.Δ.Μ. και του Κοσ συ φο πε δί ου, χω ρίς 
να φτά σει σε α κρό τη τες, πα ρά την πί ε-
ση που δε χό ταν α πό τις ρι ζο σπαστι κές 
δυ νά μεις αυ τών των δη μο κρα τιών και 
ε παρ χιών της Γιου γκο σλαβί ας.

Η με τά τον Ψυ χρό Πό λε μο πε ρί ο δος 
α νοί γει την τρί τη χρο νι κή φά ση του σύγ-
χρο νου αλ βα νι κού ε θνι κού ζη τή μα τος. Η 
κα τάρ ρευ ση του κα θε στώ τος του Κ.Ε.Α. 

και η ά νο δος του Σα λή Μπερί σα (Sali 
Berisha) στην προε δρί α της χώ ρας, α νέ-
δει ξε το κα τα πιε σμέ νο, σύμ φω να με την 
με τα κο μου νι στική ρη το ρεί α, αί σθη μα των 
βο ρείων Αλ βα νών και των Αλ βα νών του 
Κοσ συ φο πε δί ου. Ο Μπε ρί σα, στη ρι ζό με νος 
στα λό μπι των Αλ βα νών με τα να στών του 
ε ξω τε ρι κού8 και σε κά ποιες ξέ νες δυ νάμεις 
(Η.Π.Α., Γερ μα νί α), ε πα νέ φερε το ε θνι κό 
ζή τη μα στο προ σκή νιο. Μά λι στα ο νε οε-
κλε γείς πρό ε δρος της χώ ρας το Μάρ τιο 
του 1992 ορ γά νω σε δια δή λω ση στα Τίρα-
να με στό χο τη δη μό σια δια μαρ τυ ρί α για 
την κα τά στα ση των Αλ βα νών στο Κοσ συ-
φο πέ διο. Στην πρω τεύ ου σα της «μη τέ ρας 
πα τρί δας», ο Μπε ρί σα δήλω σε ό τι «δε θα 
πά ψει ν’ α γω νί ζε ται για την πραγ μα το ποί-
η ση του με γά λου ο νεί ρου της συ νέ νω σης 
του αλ βα νι κού έ θνους»9. Την ί δια πε ρί ο δο 
το αλ βα νι κό κί νη μα στο Κοσ συ φο πέ διο και 
στην π.Γ.Δ.Μ. κα τευ θύν θη κε προς τη ρι ζο-
σπα στι κο ποί η ση της δρά σης του με την εμ-
φά νι ση στρα τιω τι κών τμη μά των. Ω στό σο η 
συμ φω νί α του Νταί υ τον (Dayton)10 ά φη σε 
ε κτός «ρύθ μι σης» τα αλ βα νι κά αι τή μα τα 
α πο γο η τεύ ο ντας τις δυ νά μεις στην Αλ βα-
νί α, στην πρώ ην Γιου γκο σλα βί α και τη 
Δια σπο ρά. Την α πο χώ ρη ση του Μπε ρί σα 
α πό την προ ε δρί α με τά την κα τάρ ρευ ση 
των πα ρα τρα πε ζών («πυ ρα μί δες»), οι ο ποί-

8 Ο Islami υ πο λό γι σε ό τι το 1996, 400.000 Αλ βα νοί της πρώ ην Γιου γκο σλα βί ας ερ γάζο νταν στην Ευ ρώ πη, 
120.000 πε ρί που στη Γερ μα νί α, 95.000 στην Ελ βε τί α και 35.000 στη Σου ηδί α. Βλ. Islami Η., «Demographic 
Problems of Kosova and Other Ethnic Albanian Territories» in The Kosova Issue: A Historic and Current Problem, 
Tirana, Institute of History, 1996, 143. Ε πί σης βλ. Islami Η., Demographic Reality in Kosova (Pristina: Kosova 
Information Center, 1999. 

9 ΒΒC, 23 Μαρ τί ου 1992.
10 Με τη σύ να ψη της Συμ φω νί ας του Νταί υ τον («Γε νι κή Συμ φω νί α-Πλαί σιο για την Ει ρή νη στη Βο σνί α και 

Ερ ζε γο βί νη») ση μειώ νο νται νέ ες ε ξε λί ξεις στα θέ μα τα ει ρή νης και α σφά λειας στη χερ σό νη σο του Αί μου. Δη-
μιουρ γεί ται η IFOR, έ να σώ μα 60.000 αν δρών (50.000 Να το ϊ κοί και 10.000 α πό άλ λες χώρες) με πο λυ διά στα τα 
κα θή κο ντα, α νά με σα στα ο ποία η με τα φο ρά ε δά φους με τα ξύ των δύ ο ο ντο τή των, ο δια χω ρι σμός του στρα τού 
με τα ξύ Βο σνιο-Κρο α τι κής Ο μο σπον δί ας και Σερ βι κής Δη μο κρα τί ας (Republica Srpska), ο έ λεγ χος του ε να ε ρί ου 
χώ ρου πά νω α πό τη Βο σνί α - Ερ ζε γο βί νη, κ.λπ. Η SFOR (α πό φα ση Σ.Α. 1088/96) δια δέ χτηκε την IFOR και α πο τε-
λούταν α πό στρα τό 32.000 αν δρών με συ νει σφο ρές ό λων των Να το ϊκών κρα τών και 18 μη Να το ϊ κών. Βα σι κές 
της αρ μο διό τη τες εί ναι η δια σφά λι ση της κα τά παυ σης του πυ ρός και ο έ λεγ χος του ε να έ ρι ου χώ ρου και της 
στρα τιωτι κής κί νη σης, η κα τα στο λή της βί ας, η εκ κα θά ρι ση ναρ κο πε δί ων, η α πο κα τάστα ση των προ σφύ γων, 
κ.λπ. Η SFOR α ντι κα τα στά θη κε α πό την EUFOR το 2004.
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ες εί χαν ά με ση σχέ ση με ό λο το φά σμα του 
ορ γα νω μέ νου ε γκλή μα τος, το ο ποί ο με τη 
σει ρά του εί χε σχέ ση με τη χρη μα το δό τη-
ση των πο λυ ποί κι λων έ νο πλων αλ βα νι κών 
ο μά δων στις γει το νι κές χώ ρες, α κο λού θη-
σε μί α μι κρή πα ρέν θε ση ή πιας δια χεί ρισης 
των ε θνι κών ο ρα μά των. Η συ νά ντη ση 
Φα τός Νά νο (Fatos Nano) -Σλό μπο νταν 
Μι λόσε βιτ ς (Slobodan Milosevic) το 1997 
στην Κρή τη, ή ταν η έκ φρα ση αυ τής της 
πο λι τι κής, πο λι τι κή η ο ποί α ό μως έ τυ χε 
δρι μεί ας κρι τι κής α πό τους αλ βα νι κούς 
πλη θυ σμούς της Βαλ κα νι κής, με α πο τέ-
λε σμα να κα ταρ ρεύ σει το ε πό με νο έτος 
και να ε πα νέλ θουν οι ρι ζο σπά στες στο 
προ σκή νιο11. Η ε ντει νό με νη δρά ση των 
αλ βα νι κών στρα τιω τι κών σω μά των στο 
Κοσ συ φο πέ διο συ νέ πε σε με τη θε ω ρη τι κή 

τεκ μη ρί ω ση του ε θνι κού ζη τή ματος α πό τη 
δη μο σί ευ ση -μί α πρω το βου λί α της Α κα δη-
μί ας Επι στη μών των Τι ρά νων- του κει μέ νου 
για το ε θνι κό ζή τη μα, ε νός ε ξαι ρε τι κής 
ση μα σί ας βι βλί ου με τί τλο «Πλατ φόρ μα 
για την ε πί λυ ση του Αλ βα νι κού Ε θνι κού ζη-
τή μα τος», το ο ποί ο κυ κλο φό ρη σε στην αλ-
βα νι κή γλώσ σα12, κα θώς και στην αγ γλική, 
και κα τέ γρα φε την αλ βα νι κή ο πτι κή για τη 
χερ σό νη σο του Αί μου και τους αλ βα νι κούς 
πλη θυ σμούς του χώ ρου, σκο πεύ ο ντας 
να το με τα τρέψει σε πρό γραμ μα δρά σης 
ό λων των Αλ βα νών.

Η να το ϊ κή ε πέμ βα ση στο Κοσ συ φο-
πέ διο, και οι συ γκρού σεις στην π.Γ.Δ.Μ. 
έ δω σαν τη δυ να τό τη τα στον αλ βα νι κό 
πα ράγο ντα να ε δραιώ σει και να υ λο-
ποι ή σει εν μέ ρει ξα νά, πε νή ντα χρό νια 
με τά το τέ λος του Β΄ Πα γκό σμι ου Πο λέ-
μου, τις ε θνι κές του διεκ δι κήσεις στο 
μεν Κοσ συ φο πέ διο με την de facto κυ-
ριαρ χί α των Αλ βα νών, στη δε π.Γ.Δ.Μ. 
με την αλ λα γή της κα τά στα σης και 
την ου σια στι κή συ γκυβέρ νη ση με το 
σλα βι κό πλη θυσμό. Α κο λού θη σαν τα 
αι τή μα τα για πα ρα χώ ρη ση πε ρισ σό-
τε ρων δι καιω μά των στους Αλ βα νούς 
του Μαυ ρο βου νί ου και της Ελ λά δας, 
που συ μπλη ρώ νουν μα ζί με τη νέ α α να-
βαθ μι σμέ νη αλ βα νι κή θέ ση στη νό τια 
Σερ βί α (κοι λά δα του Πρέ σε βο) τη νέ α 
ο λο κλη ρω μέ νη προ σέγ γι ση του ε θνι-
κού ζη τή μα τος. Αυτή ταυ τί ζε ται με την 
πο λι τι κή που α κο λου θεί ό λο το φά σμα 
της αλβα νι κής πο λι τι κής σκη νής στη με-
τα βα τι κή πε ρί ο δο, τό σο στην Αλ βα νί α 
ό σο και στη Δια σπο ρά.

11 Μα ντά Ε., «Αλ βα νί α και Κοσ συ φο πέ διο. Α πό την α πο μό νω ση στη δυ ναμι κή της εν σω μά τω σης», στο Κα ρα-
κω στά νο γλου Β., Κε ντρω τής Κ., Μα ντά Ε., Σφέ τας Σ., Το Κό σο βο και οι αλ βα νι κοί πλη θυ σμοί της Βαλ κα νι κής, 
Θεσ σα λο νί κη, εκ δ. Ί δρυ μα Με λε τών Χερ σο νή σου του Αί μου, 2000, σ.273-328.

12 Στο πρω τό τυ πο Platforme per zgjidhjen e ceshtjes kombetare shqiptare, Akademia e Shkencave e Shqiperise, 
Tirane 1998. 



Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Η  Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η 103

Η Αλ βα νι κή Α κα δη μί α Ε πι στη μών και το 
ε θνι κό ζή τη μα

Σχε τι κά νε ο σύ στα τη -ι δρύ θη κε το 
1972- η Αλ βα νι κή Α καδη μί α Ε πι στη μών 
εί ναι το πιο ση μα ντι κό ε πι στη μο νι κό ί δρυ-
μα της χώ ρας. Περι λαμ βά νει ε πι στη μο νι-
κά ι δρύ μα τα, κέ ντρα και ορ γα νι σμούς, 
και πα ρό τι η νο μο θε σί α με τά το 1991 
κα θο ρί ζει το κα θε στώς της ως α νε ξάρ-
τη το ί δρυ μα, ε ντούτοις συ νε χί ζει να χρη-
ματο δο τεί ται α πό την κυ βέρ νη ση.

Οι κύ ριοι στό χοι της Ακα δη μί ας εί ναι 
η α νά λη ψη και η δημο σιο ποί η ση με λετών 
και ε ρευ νών σε διά φο ρους το μείς της ε πι-
στή μης, η συ νερ γασί α με το δίκτυο των 
ι δρυ μά των της και άλ λα ε πι στη μονι κά 
ι δρύ μα τα και πα νε πι στή μια στην Αλβα-
νί α, η συμ με τοχή του ε πι στη μο νι κού της 
δυ να μι κού σε ποι κί λες δρα στη ριό τη τές 
τους, η συγκρό τη ση των δια δι κα σιών 
για την α πό κτη ση ε πι στη μο νι κών βαθ-
μών και τί τλων, η ορ γά νω ση ε θνι κών και 
διε θνών δρα στη ριο τή των, η δη μιουρ γί α 
και η σύ σφιγ ξη σχέ σε ων, κα θώς και η συ-
νερ γα σί α με τις ξέ νες α κα δη μί ες.

Το Ιν στι τού το Ι στο ρί ας, το ο ποί ο α σχο-
λεί ται με τους 
αλβα νι κούς πλη-
θυ σμούς και το 
«ε θνι κό ζή τη μα», 
έ χει ως στόχο τη 
με λέ τη της ι στο-
ρί ας των αλ βανι-
κών πλη θυ σμών 
ε ντός και ε κτός 
του αλ βα νι κού 
κρά τους  α  πό 
την αρ χαιό τη τα 
μέ χρι σή με ρα. 
Αυ τός ο στό χος 
ε πι τυγ χά νε ται 
με την προ ε τοι-

μα σί α και τη δη μο σί ευ ση συλ λο γών, μο-
νο γρα φιών, άρ θρων, κα θώς ε πί σης και με 
την ορ γά νω ση των ε πι στη μο νι κών δρα στη-
ριο τή των, ό πως συ μπό σια, συ νέ δρια, συ ζη-
τή σεις στρογ γυ λής τρα πέ ζης, ερ γα στή ρια, 
δια σκέ ψεις υ πό το πρί σμα της ι στο ρί ας των 
οι κο νο μι κών, κοι νω νι κών, πο λι τι στικών, 
πο λι τι κών και δι πλω μα τι κών θέ σε ων της 
Αλ βανί ας στα Βαλ κά νια, στην Ευ ρώ πη και 
ευ ρύ τε ρα. Οι κύ ριες κα τευ θύν σεις της ε πι-
στη μο νι κής δρα στη ριό τητας του Ιν στι τού-
του Ι στο ρί ας εί ναι η ι στο ρί α των αλ βα νι κών 
πλη θυσμών στην πε ρί ο δο του Με σαί ω να, η 
Αλ βα νί α υ πό την ο θω μα νι κή κα το χή, η αλ-
βα νι κή ε θνι κή α να γέν νη ση, η δη μιουρ γί α 
του αλ βα νι κού κρά τους, τα προ βλή μα τα 
του ε θνι κού α πε λευ θε ρω τι κού πο λέ μου, η 
Αλ βα νί α στην πε ρί ο δο του κο μου νι στι κού 
κα θε στώ τος (1944-1990), τα προ βλή μα τα 
της ι στο ρί ας των ε θνι κών ε δα φών και της 
Δια σπο ράς, ε νώ στα ίδια α ντι κεί με να έ χει 
πραγ μα το ποι ή σει και σχε τι κές εκ δό σεις.

Η Α κα δη μί α Ε πι στη μών, ή δη ε πί κα-
θε στώ τος Χό τζα και Κ.Ε.Α., εί χε δεί ξει 
κά ποιες τά σεις προς την κα τεύ θυνση 
τεκ μη ρί ω σης και α νά λη ψης της πρω-
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το πο ρί ας στο ε θνι κό ζή τη μα, ό ταν σε 
έκδο σή της με τί τλο «Οι Αλ βα νοί και οι 
πε ριο χές τους» (1982) εί χε συ μπε ρι λά βει 
κεί με να πα νε πι στη μια κών α πό το Κοσ συ-
φο πέ διο. Στη διάρ κεια της δε κα ε τί ας του 
1980, η ί δια Α κα δη μί α θα έλ θει πολ λές 
φο ρές σε α ντι πα ρά θε ση με την ο μό λογή 
της του Βε λι γρα δί ου, πά νω στο ε ρώ τη μα, 
κα τά πό σον οι σημε ρι νοί Αλ βα νοί εί ναι α πό-
γο νοι των αρ χαί ων Ιλ λυ ριών, συ νε πώς οι 
αλ βα νι κοί πλη θυ σμοί του Κοσ συ φο πε δί ου 
εί ναι αυ τό χθο νες πριν α πό την κά θο δο των 
σλα βι κών φύλ λων ή των αρ χαί ων Θρα κών, 
ά ρα ε ξί σου έ ποικοι στην πε ριο χή με τους 
Σέρ βους.  Η απο φα σι στι κή ό μως το μή στη 
δράση της Α κα δη μί ας ήρ θε το 1998, με τη 
δη μο σί ευ ση της «Πλατ φόρ μας για την ε πί-
λυ ση του Αλ βα νι κού Ζη τή μα τος», η ο ποί α 
έ στω και κα θυ στε ρη μέ να ήρ θε να α πα-
ντή σει στη Σερ βι κή Α κα δη μί α Ε πι στη μών 
και στη θέ ση της για το Κοσ συ φο πέ διο13. 
Το βι βλί ο αυ τό -α ντί τυ πα του ο ποίου θα 
που λη θούν σε μα ζι κή κλί μα κα στην Αλ-
βα νί α, στο Κοσ συ φο πέ διο, στις αλ βα νι κές 
ε παρ χί ες της π.Γ.Δ.Μ. και στην αλ βα νι κή Δια-

σπο ρά- χα ρα κτη ρί ζε ται α πό α λυ τρω τισμό, 
α φού υ πο στη ρί ζε ται η «έ νω ση ό λων των 
Αλ βα νών σε έ να ε θνι κό κρά τος» και γί νε ται 
λό γος για «το σύ νο λο του Κοσ συ φο πε δί ου, 
με την πρω τεύ ου σά του τα Σκό πια», ε νώ 
τα ό ρια του «ι στο ρι κά ε θνι κού αλ βα νι κού 
χώ ρου» α πλώ νο νται πο λύ πέ ρα α πό τις 
κα τοι κού με νες α πό Αλ βα νούς πε ριο χές της 
πρώ ην Γιου γκο σλα βί ας, για να πε ρι λά βουν 
τη «μεί ζο να Τσα μου ριά» (μέ χρι την Πρέ βε-
ζα), την Κα στο ριά και τη Φλώ ρι να. Κε ντρι κό 
ρό λο στη δη μο σί ευ ση του κει μέ νου έ χει ο 
κα θη γη τής Ί λι Πό πα (Illy Popa), πρό ε δρος 
της Αλ βα νι κής Α κα δημί ας και η γε τι κό στέ-
λε χος της Αλ βα νι κής Ε πι τρο πής του Ελσίν κι. 
Α να λαμ βά νο ντας την προ ε δρί α του ι δρύ μα-
τος το 1997, θα δια βε βαιώ σει τον τό τε πρό-
ε δρο της χώ ρας κα θη γη τή Ρε τζέπ Με ϊ ντά νι 
(Rehxep Meidani), με τον ο ποί ο διατη ρού σε 
στε νές σχέ σεις, ό τι «θα εί ναι ι διαί τε ρα πα-
ρών στα μέ σα ε νη μέ ρω σης, προ κει μέ νου 
να υ πη ρε τή σει τα ε θνι κά συμ φέ ρο ντα» και 
πως «το ε θνι κό ζήτη μα θα εί ναι στο ε ξής η 
προ τε ραιό τη τα της Α κα δη μί ας»14.

Το κεί με νο της Α κα δη μί ας πε ρι λαμ βά-

13 Το κεί με νο για την πλατ φόρ μα ε πί λυ σης του αλ βα νι κού ε θνι κού ζη τή μα τος της Αλ βα νι κής Α κα δη μί ας Ε πιστη μών 
υ πο στη ρί ζε ται ό τι α πο τε λεί α πά ντη ση στο κεί με νο της Σερ βι κής Α καδη μί ας των Ε πι στη μών και των Τε χνών με τί τλο 
«Υ πό μνη μα της Σερ βι κής Α καδη μί ας των ε πι στη μών και των Τε χνών. Α πα ντή σεις στις κρι τι κές» (Βε λι γρά δι 
1985). Το κεί με νο αμ φι σβη τού σε την τι τοϊ κή κλη ρο νο μιά και τις ι σορ ρο πί ες πά νω στις 
ο ποί ες εί χε οι κο δο μη θεί η Γιου γκο σλα βί α. Βα σι κή ι δέ α που το δια-
περ νού σε, ή ταν η ύ παρ ξη μιας συ νω μο σί ας ε νά ντια στα 
σερ βι κά δί καια, στην ο ποί α με τεί χαν όλες οι άλ λες γιου-
γκο σλα βι κές ε θνό τη τες σε συ νερ γα σί α με τους «μειω-
μέ νης ε θνι κής συ νεί δη σης» σέρβους κομου νι στές. Σαν 
αιχ μή του δό ρατος αυ τής της συ νω μο σί ας θε ω ρούταν 
η «σιω πη ρή γενο κτο νί α» των Σέρ βων στο Κοσ συ φο πέ-
διο, α πο τέ λε σμα της α ντι σερ βι κής συνω μο σί ας, η ο ποί α 
ε νι σχύ θη κε με τον και ρό, για να εκ φρα στεί τε λι κά με τη 
μορφή γε νο κτο νί ας. Βλ. σχε τι κά Mihailovic Κ., - Krestic V., 
Memorandum of the Serbian Academy of Sciences 
and Arts. Answers to criticisms, Beograd, The Serbian 
Academy of Sciences and Arts, 1995. Milosavljevic 
O., Du mauvais usage de l’autorite scientifique», in 
Popov N., (ed.) Radiographie d’ un nationalisme. 
Les racines serbes du conflit yougoslave, Paris, Les 
Editions de l’ Atelier, 1998. 

14 Αλ βα νι κό Πρα κτο ρεί ο Ει δή σε ων Α ΤΑ, 2/11/1997.
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νει το κε φά λαιο ει σα γω γής στο αλ βα νικό 
ε θνι κό ζή τη μα, ε νώ στη συ νέ χεια α να πτύσ-
σο νται οι θέ σεις της Α κα δη μί ας Ε πι στη μών 
για την α πο κο πή των ε θνι κών ε δα φών 
α πό τη μη τέ ρα πα τρί δα, η άρ νη ση στους 
αλ βα νι κούς πλη θυ σμούς του δι καιώ μα τος 
στον α το μι κό αυ τοπροσ διο ρι σμό, ο πε-
ραι τέ ρω «α πο χω ρι σμός», ό πως το νί ζε ται, 
των εθνι κών ε δα φών, η προ κή ρυ ξη για τη 
Δη μο κρα τί α του Κοσ συ φο πε δί ου, η ο δός 
για την ε πί λυ ση του α νοι χτού θέ μα τος 
του Κοσ συ φο πε δί ου, ε νώ το βι βλί ο κλεί νει 
με τις α να λυτι κές α να φο ρές στο ζή τη μα 
του Κοσ συ φο πε δί ου, των Αλ βα νών της 
π.Γ.Δ.Μ., του Μαυ ρο βου νί ου, της Ελ λά δας 
και των γλωσ σι κών και πο λι τι στικών μειο νο-
τι κών ο μά δων (Ι τα λί α, Ελ λά δα, Βουλ γα ρί α, 
Ου κρα νί α, Βεσ σα ρα βί α, Σλα βο νί α, Δαλ μα-
τί α, Αί γυ πτος και αλ λού).

Η ση μα σί α της έκ δο σης
Με τά το κλεί σι μο της πρώ της με ταβα τι-

κής πε ριό δου για την Αλ βα νί α, η ο ποί α πε-
ριεί χε τη με γά λη με τα νά στευ ση του 1991-
1992, την κα τάρ ρευ ση της κοι νω νι κής και 
οι κο νο μι κής δο μής με τις (πα ρατρά πε ζες) 
«πυ ρα μί δες» το 1997 και τη νέ α έ ξο δο α πό 
τη χώ ρα, την ε πέμ βα ση στο Κοσσυ φο πέ διο 
το 1999 και τα γε γο νό τα στην π.Γ.Δ.Μ. το 
2001, το κεί με νο α πο τε λεί μί α ση μα ντι κή 

έκδο ση για τους ε ξής λό γους:
 Κυ κλο φο ρεί α κρι βώς πέ ντε μή νες 

πριν τους βομ βαρ δι σμούς, την ει σβο λή 
των να το ϊ κών στρα τευ μά των στη Σερ-
βί α-Μαυ ρο βού νιο και το Κοσσυ φο πέ διο 
(Μάρ τιος 1999), κα θώς και την α νά πτυ-
ξη ξέ νων στρα τευ μά των και πολι τι κής 
δύ να μης (Kossovo Force- ΚFOR, United 
Nations Mission in Kossovo- UNMIK)15, 
που ε γκα τα στά θη καν με πρό σχη μα την 
α σφά λεια και την προστα σί α των Αλ βα-
νών του Κοσ συ φο πε δί ου.

 Η ε ξι στό ρη ση και α νά λυ ση του αλ βα-
νι κού ε θνι κού ζη τή μα τος γί νε ται με ά ξο να 
«το σερ βι κό ε θνι κι σμό (στο Κοσ συ φο πέ-
διο), την ελ λη νι κή Με γά λη Ι δέ α» (πο λι τι κή 
η ο ποί α, ό πως υ πο στη ρίζε ται α πό την 
Α κα δη μί α, «εί χε σαν α πο τέ λε σμα ν’ α πο-
κο πεί από τον αλ βανι κό ε θνι κό κορ μό η 
Φλώ ρι να, η Κα στο ριά και η «Τσα μου ριά» 
-σύμ φω να με την αλ βα νι κή θέ ση εί ναι η νό-
τια Αλ βανί α η ο ποί α φτά νει μέ χρι την Πρέ-
βε ζα-) και τα συμφέ ρο ντα των Με γά λων 
Δυ νά με ων. Τα πα ρα πά νω δε δο μέ να εί χαν 
σαν α πο τέ λε σμα τη διαί ρεση των αλ βα νι-
κών ε δα φών, σε μί α πε ρί ο δο, στην ο ποί α 
ό πως α να φέ ρε ται, οι «Έλλη νες, οι Βλά χοι, 
οι Σέρ βοι, οι Μαυ ρο βού νιοι, οι «Μα κε δό-
νες», οι Τούρ κοι, ήταν μειο νο τι κές νη σί δες 
σε μί α α νοι χτή Αλ βα νι κή θά λασ σα».

15 Η KFOR εί ναι μί α δύ να μη που α πο τε λεί ται α πό το ΝΑ ΤΟ συ μπε ρι λαμ βα νο μέ νων των κρα τών-με λών του, 
των βο η θη τι κών του ορ γάνων, του στρα τη γι κού του Αρ χη γεί ου και των ε θνι κών του τμη μά των 

και των μη-Να το ϊ κών συ νει σφε ρου σών χω ρών (α πό φα ση Συμ βου λί ου Α σφα λεί-
ας. αρ. 2000/47). Η δύ να μη αυ τή λει τουρ γεί σε πέ ντε ζώ νες 

α σφα λεί ας, στις ο ποί ες α σκούν ε πιρ ρο ή α ντι στοί χως 
οι Η.Π.Α., η Αγ γλί α, η Γαλ λί α, η Γερ μα νί α, και η Ι τα λί α, 
ε νώ τέ τοια ζώνη δε δό θη κε στη Ρω σί α. Η UNMIK είναι 
η πο λι τι κή δύ να μη που ε πι βλέ πει τη δια δι κα σί α οι κο-
δό μη σης των θε σμών στην πε ριο χή και τη με τά βα ση 
στο νέ ο κα θε στώς. βλ. A.J.R. Groom and Taylor Ρ., 
«The United Nations system and the Kosovo crisis» 
in Schnabel A.,-Thakur R., Kosovo and the Challenge 
of Humanitarian Intervantion, Selective Indignation, 
Collective Action, and International Citizenship, New 
York, 2000, 291-319.
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 Ο αλ βα νι κός α γώ νας για την α νε-
ξαρτη σί α α πό το ο θω μα νι κό κρά τος 
(Σύν δε σμος του Prizren, δια κή ρυ ξη της 
α νε ξαρ τη σί ας στην Αυ λώ να) δεν ο λο κλή-
ρω σε την εθνι κή ε νό τη τα, α φού ε κτός 
του αλ βα νι κού κρά τους έ μει ναν πα ρα πά-
νω α πό το μισό των ε θνι κών ε δα φών.

 Το κεί με νο ε πι ση μαί νει ό τι οι 

Αλβα νοί α πο γο η τεύ τη καν κα τά και ρούς 
α πό τη συ μπε ρι φο ρά των Με γά λων 
Δυ νάμε ων α πέ να ντί τους (Βερ σαλ λί ες 
1920, Συν διά σκε ψη Ει ρή νης στο Πα ρί-
σι το 1946, διάλυ ση Γιου γκο σλα βί ας16), 
σε α ντί θε ση με τη δι κή τους στά ση. Η 
με γά λη μά λι στα α πο γο ή τευ ση ή ταν στη 
δε κα ε τί α του 1990 με την α να γνώ ρι ση 
των πρώ ην γιου γκο σλα βι κών δη μο κρα-
τιών και την άρ νη ση για την ε πί λυ ση 
του ζη τή μα τος του Κοσ συ φο πε δί ου.

 Στο κε φά λαιο για την άρ νη ση στους 
αλ βα νι κούς πλη θυ σμούς του δι καιώ μα τος 
στον α το μι κό αυ το προσ διο ρι σμό, έ χει εν-
δια φέ ρον η ο πτι κή για τους αλ βα νι κούς 
πλη θυ σμούς που βί ω σαν τη φα σι στι κή 
κα το χή αλ λά και για τη με τα πο λε μι κή κα-
τά στα ση (ρό λος Τί το και Ελλη νι κή πο λι τι κή 
για τη Βό ρειο Ή πει ρο), ό πως και για τους 
«Τσά μη δες», οι οποί οι έ φυ γαν α πό την Ελ-
λά δα με τά το 1944, α φού κα τη γο ρή θηκαν 
για συ νερ γα σί α με τους κα τα κτη τές και για 
μα ζι κά ε γκλή μα τα17. Εί ναι γε γο νός ό τι το 
ζή τη μα των Τσά μη δων α πο τελεί για την 
αλ βα νι κή πλευ ρά θέ μα που ξε περ νά τις 
ε σω τε ρι κές του δια στά σεις και συν δέ ε ται 
ά με σα με την αλ βα νι κή ε ξω τε ρι κή πο λι τι-
κή. Η στά ση των κατά και ρούς Αλ βα νι κών 
κυ βερ νή σε ων, οι ο ποί ες θέ τουν το ζή τη μα 
στην ελ λη νική πλευ ρά θε ω ρώ ντας ό τι 
υ φί στα νται και στις δύ ο δια στά σεις του 
πε ριου σί ες και ε πι στρο φή των Τσά μη δων 
που κα τοι κού σαν στην Ελ λά δα πριν το 
1944, δεν απο τε λεί α πλώς δια χεί ρι ση ε νός 

16 Τρεις μή νες με τά τη δια κή ρυξη α νε ξαρ τη σί ας της Σλο βε νί ας και της Κρο α τί ας δη μιουρ γή θη κε η ε πι τρο πή 
Μπα τι ντέρ (Batander) για να βο η θή σει τις δια πραγμα τεύ σεις που άρ χι σαν με τα ξύ των εν δια φε ρο μέ νων στη Χά γη 
και ε ξέ δω σε επί σης μια σει ρά μη δε σμευ τι κών γνω μο δο τή σε ων που κα θό ρι σαν ό μως τις ε ξελί ξεις. Η ε πι τρο πή 
χα ρα κτή ρι σε το 1991 τη Γιου γκο σλα βι κή Ο μο σπον δί α ως κρά τος σε πο ρεί α διά λυ σης, που ση μαί νει ό τι οι δη-
μο κρα τί ες που ζη τού σαν την ανε ξαρ τη σί α τους δεν ή ταν ε πα να στά τριες αλ λά χώ ρες που προ έρ χο νταν α πό τα 
ε δά φη της τέ ως Γιου γκο σλα βι κής Ο μο σπον δί ας. Αυ τό θα έ δι νε με γά λη διε θνή προ στα σί α στα νέ α κρά τη. Το 
Κοσ συ φο πέ διο ό μως δεν ή ταν δη μο κρα τί α, αλ λά αυ τό νο μη ε παρ χί α, συ νε πώς τα πα ρα πά νω δεν μπο ρού σαν να 
εφαρ μο στούν στην πε ρί πτω σή του, γι΄ αυ τό και πα ρα με ρί στη κε ως σύν θε το πρό βλη μα.

17 Μι χα λό που λος Δ., Τσάμη δες, Α θή να, εκδ. Αρ σε νί δης, 1992. Μα ντά E., Οι μου σουλ μά νοι Τσά μη δες της Η πεί-
ρου, Θεσ σα λο νί κη, εκ δ. Ί δρυ μα Με λε τών Χερ σο νή σου του Αί μου, 2003. 
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θέ μα τος για ε σω τε ρι κούς λό γους συ νο χής, 
την ώ ρα μά λι στα που συ ζη τεί ται το μέλ λον 
των αλ βα νι κών πλη θυ σμών στο Κοσ συφο-
πέ διο -πρω τί στως- και της π.Γ.Δ.Μ.

 Η Α κα δη μί α δί νει ι διαί τε ρο βά ρος, 
ό πως εί ναι α να με νό με νο, στους αλβα νι-
κούς πλη θυ σμούς του Κοσ συ φο πε δί ου18. 
Βα σι κό χα ρα κτη ρι στι κό της σύ γκρου σης 
εί ναι ό τι οι Αλ βα νοί ε ξε λί χτη καν στα δια κά 
στο κυ ρί αρ χο δη μο γραφι κά στοι χεί ο της 
πε ριο χής, α φού το 1948 οι Σέρ βοι α πο τε-
λού σαν το 28,3% του πλη θυσμού, ε νώ οι 
Αλ βα νοί το 68,5%. Α πό το 1953 έ ως το 
1981 οι Σέρ βοι έ πε σαν στο 14,9%, το 1971 
οι Αλ βα νοί α πο τε λού σαν το 73,7%, ε νώ 
το 1981 το 77,4%, την ί δια πε ρί ο δο που ο 
Αλβα νι κός πλη θυ σμός, α πό 733.000 ά το μα 
το 1948, έ φτα σε τους 1.270.000 πε ρί που το 
198119, ε νώ κα τά την α πο γρα φή του 1991, 
την ο ποί α οι Αλ βα νοί προ σπά θησαν να 
μπο ϋ κο τά ρουν, το αλ βα νι κό στοι χεί ο έ φτα-
σε στο 82,2%20. Στην πρά ξη, το Μάρ τιο του 
1999 οι Αλ βα νοί ξε περ νού σαν το 90% του 

πλη θυ σμού της πε ριο χής.
Με τη διά λυ ση της Γιου γκο σλα βί ας και 

την έ ναρ ξη των πο λέ μων, η κα τά στα ση 
στο Κοσ συ φο πέ διο πέ ρα σε σε δεύ τε ρη 
μοί ρα, ω στό σο δεν έ πα ψε να α πα σχο λεί 
τις νέ ες ε λίτ στη Σερ βί α και στην Αλ βα νί α, 
α φού ο Μπε ρί σα στη ρί χθη κε α πό τα λό μπι 
των Κοσ ο βά ρων για την ε κλο γή του στην 
προ ε δρί α της Αλ βα νί ας. Το 1991 δια λύ ε ται 
η Α κα δη μί α Ε πι στη μών της Πρί στι να21 και 
α πα γο ρεύ ε ται η λει τουρ γί α των αλ βανι κών 
σχο λεί ων μέ σης εκ παί δευ σης, α φού οι Αλ-
βα νοί αρ νού νταν να δι δά ξουν την δι δα κτέ α 
ύ λη που κα θό ρι ζε το Βε λι γρά δι κυ ρί ως σε 
θέ μα τα ι στο ρί ας, γλώσσας, κ.λπ.22 Έ τσι δη-
μιουρ γή θη κε ένα πα ράλ λη λο και πα ρά νο-
μο σύ στη μα εκ παί δευ σης που στην ου σί α 
υ πο κα τέ στη σε το ε πί ση μο. Το ί διο συ νέ βη 
και στον το μέ α της υ γεί ας. Την ί δια περί ο-
δο στην πό λη Kacanik, στις 7 Σε πτεμ βρί ου 
1991, οι Αλ βανοί προ χώ ρη σαν στην υ ιο θέ-
τη ση της Δια κή ρυ ξης του «Συ ντάγ μα τος 
της Δη μοκρα τί ας του Κοσ συ φο πε δί ου», 

18 «Το Κοσ συ φο πέ διο εί ναι «το ε φαλ τή ριο και ο πυ ρή νας του (αλ βα νι κού) κι νήμα τος για ε θνι κή ε νο ποί η ση». 
Κω φός Ε., Το Κοσ συ φο πέ διο και η Αλ βα νι κή Ο λο κλή ρω ση, Α θή να, εκ δ. Πα πα ζή ση, 1998, σ.27.

19 Στον πα ρα κά τω πί να κα πα ρα τί θε ται η ε ξέ λι ξη του πλη θυ σμού του Κοσ συ φο πε δί ου α πό το 1948 έ ως το 1981.

Eθνι κό τη τα 1948 1953 1961 1971 1981

Αλ βα νοί 498.242 524.559 646.168 916.168 1.226.736

Σέρ βοι 171.911 189.869 227.016 228.264 209.497

Mαυ ρο βού νιοι 28.050 31.343 37.588 31.555 27.028

Τούρ κοι 1.315 34.343 25.764 12.244 12.513

Μου σουλ μά νοι 9.679 6.241 8.026 26.357 58.562

Τσιγ γά νοι 11.230 11.904 3.202 14.593 34.126

Άλλοι 7.393 9.642 15.787 14.512 15.978

Total 727.820 808.141 963.988 1.243.693 1.584.440

Πη γή:Savezni Zavod za Statistiku (Ο μο σπον δια κό Γρα φεί ο Στα τι στι κής ) Beograd 1982 σελ.16.
20 Roux M., Albanians in Yugoslavia: national minority, territory and development, House of the social sci-

ences, Paris, 1992. Vickers M., «The Status of Kosovo in Socialist Yugoslavia» Bradford Studies on South Eastern 
Europe, no. 1 (1994), 28-37.

21 Την ί δια πε ρί ο δο ο Ι σμα ήλ Κα ντα ρέ, κά νει λό γο για «τον α πα γο ρευ μέ νο λα ό (του Κοσ συ φο πε δί ου)» Vickers 
Μ., The Albanians: A Modern History, London, Ι.Β Τauris & Cο 1995, σ.34 και η Christine von Kohl, υ πεύ θυ νη της 
ορ γά νω σης Helsinki Watch στην Βιέννη, για «σιω πη λό φό νο ε νός λα ού». Helsinκi Watch, Human Rights abuses 
in Kosovo 1990-1992, N. York, Human Rights Watch, 1992.

22 Βλ. την έκ δο ση της Αλ βα νι κής Α κα δη μί ας Ε πι στη μών, The Truth of Kosova, The Academy of Sciences of the 
Republic of Albania, Institute of History, Tirana 1993.
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δη μιουρ γώ ντας κατ΄ αυ τό τον τρό πο τις 
προ ϋπο θέ σεις ρή ξης με τα ξύ Πρί στι νας και 
Βε λι γρα δί ου, ε νώ α να κη ρύσ σε ται η «Δημο-
κρα τί α του Κοσ συ φο πε δί ου» (Republika e 
Kossoves)23. Υ πό αυ τό το πλαί σιο, το ο ποί ο 
ε πι τα χύν θη κε α πό τις ε σω τε ρι κές ε ξε λί ξεις 
(δρά ση α πό το 1993 του Α πελευ θε ρω τι κού 
Στρα τού του Κοσ συ φο πε δί ου - Ushtria 
Clirimtare e Kossoves - U.C.K.24) ήρ θε το 
1998 η πρό τα ση-συν θή κη, α πό μέ ρους 
των Η.Π.Α. και της Ε.Ε., η ο ποί α ναυά γη σε 
στο «Ρα μπου γέ» (Rabouje) της Γαλ λί ας, 
α φού η Σερ βί α αρ νήθη κε να δε χθεί τους 
α ποι κια κούς ό ρους που της εί χαν προ τα θεί. 
Η συ νέ χεια ήρθε με τους να το ϊ κούς βομ-
βαρ δι σμούς το Μάρ τιο του 1999 και την 
ε γκα θί δρυ ση, με την α πό φα ση 1244/1999 
του Συμ βου λί ου Α σφα λεί ας του Ο.Η.Ε., ε νός 
ι διό μορ φου κα θε στώ τος στο Κοσ συ φο πέ-
διο (KFOR-UNMIK), του ο ποί ου η τε λι κή 
τύ χη δεν έ χει α πο φα σι στεί α κό μη25.

Στο πρα κτι κό ε πί πε δο, το αλ βα νι κό κρά-
τος φαί νε ται ό τι πα ρεί χε υ πο στή ρι ξη προς 
τον Α πε λευ θε ρω τι κό Στρα τό του Κοσ συ-
φο πε δί ου, ι διαί τερα σε θέ μα τα ο πλι σμού 
και εκ παί δευ σης, α φού εί ναι γνω στό ό τι 
τα ό πλα που εκλά πη σαν κα τά τη διάρ κεια 
της ε ξέ γερ σης του 1997 πή γαν στο Κοσ συ-
φο πέ διο, και ή δη α πό την ά νοι ξη του 1998 
λει τουρ γού σαν στον αλ βα νι κό βορ ρά τρί α 
του λά χιστον στρα τό πε δα. Σε θε ω ρη τι κό 

ε πί πε δο το αλ βα νι κό 
κρά τος συ νει σέ φε ρε 
στην κι νη το ποί η ση 
για το Κοσ συ φο πέ διο 
με τη δη μο σί ευ ση της 
Πλατ φόρ μας της Ακα-
δη μί ας Ε πι στη μών το 
Δε κέμ βριο του 1998, 
σε μί α πε ρί ο δο με 
εμ φα νή τη ρι ζο σπα-
στι κο ποί η ση και την 
έ ξαρ ση των ε θνι κι στι-
κών α ντι λή ψε ων. Έ τσι 
το κεί μενο για το αλ-
βα νι κό ε θνι κό ζή τη μα 
ήρ θε σε μί α χρο νι κή 
φά ση, ό που η διε θνής 
κινη το ποί η ση υ πέρ 
των Αλ βα νών του 
Κοσ συ φο πε δί ου (και 
τους πλη θυ σμούς της 
Βαλ κα νι κής) δη μιούρ-
γη σε για πρώ τη φο ρά 
βά σι μες ελ πί δες ό τι 
μέ ρος του λά χιστον 
του ε θνι κού ζη τή μα τος, θα μπο ρού σε να 
βρει λύ ση, κα τορ θώ νο ντας να απο σπά σει 
την προ σο χή α πό την τρα γι κή οι κο νο μι κή 
κα τά στα ση της χώ ρας26.

 Η Α κα δη μί α Ε πι στη μών της Αλ βα-
νίας ε πι ση μαί νει ό τι η ε πί λυ ση του ζη τή-

23 Vickers M., Between Serb and Albanian: A history of Kosovo, London, Hurst, 1998.
24 Judah T., The New York Review of Books, τ. XLV, vol. 15, 6/10/1998.
25 Σύμ φω να, με τις ε κτι μή σεις της UNMIK, στην ε παρ χί α κα τοι κούν 1.800.000 ως 2.400.000 ά το μα, δη λα δή 300 άν-

θρω ποι α νά τε τρα γω νι κό χι λιό με τρο, γε γο νός που την κα θι στά ως την πιο πυ κνο κα τοι κη μέ νη πε ριο χή της Ευ ρώ πης, 
και το Κοσ συ φο πέ διο κα τέ χει και το υ ψη λό τε ρο πο σο στό γεν νη τι κό τη τας της η πεί ρου (πρό κει ται κυ ρί ως για γεν νή σεις 
Αλ βα νών). Στην Πρί στι να σή με ρα κα τοι κούν πε ρί που 500.000 Αλ βα νοί, ε νώ το 1999 ο πλη θυ σμός της δε ξε περ νού σε 
τις 250.000. Πριν α πό την ά φι ξη της UNMIK στην Πρί στι να ζού σαν 20.700 Σέρ βοι, ε νώ σή με ρα μό νο 100. Ο Βλά ντι μιρ 
Μπό ζο βιτ ς (Vladimir Bozovic), διευ θυ ντής του τμή μα τος δι καιο σύ νης του συ ντο νι στι κού σώ μα τος για το Κοσ συ φο πέ-
διο, εί πε ό τι «έ χουν ε πι στρέ ψει μό νο 125 Σέρ βοι, αλ λά πιο πολ λοί εί ναι αυ τοί που συ νε χί ζουν να ε γκα τα λείπουν την 
ε παρ χί α. Συ νο λι κά 75.000-77.000 σπί τια έ χουν γί νει α ντι κεί με νο σφε τε ρι σμού και άλ λα 30.000 σπί τια έ χουν λε η λα τη-
θεί και μετά πυρ πο λη θεί στο Κοσ συ φο πέ διο, σύμ φω να πά λι με τα ε πί ση μα στοι χεί α της α πο στο λής των Η νω μέ νων 
Ε θνών (UNMIK), τα ο ποί α έ δω σε στη δη μο σιό τη τα το σερ βι κό πρακτο ρεί ο ει δή σε ων Tanjug (3/7/2005).

26 Μα ντά-Πα πα δο πού λου Ε., «H Aλβα νί α στον 20ο αιώ να: Eκα τό χρό νια μο να ξιάς», Τό μος 4, Τεύ χος 4, 
1999, σ.45-56.
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μα τος του Κοσ συ φο-
πε δί ου και γε νι κότε-
ρα του αλ βα νι κού 
εθνι κού ζη τή μα τος, 
πα ρό τι εί ναι πιο πολύ 
πε ρί πλο κη τώ ρα α πό 
ό, τι την πε ρί ο δο της 
α νε ξαρ τη σί ας, θα γί-
νει στη βά ση του ε θνι-
κού αυ το προσ διο ρι-
σμού. Τό τε και μό νο 
τό τε τα Βαλ κά νια θα 
έ χουν ει ρή νη, α φού 
η Διε θνής κοι νό τη τα 
και η σερ βι κή πο λι τι-
κή θα α να γνω ρί σουν 
τη Δη μο κρα τί α του 
Κοσ συ φο πε δί ου. 

 Για τους Αλ βα-
νούς της π.Γ.Δ.Μ. -το 
βι βλί ο γρά φτη κε πριν 
τα αι μα τη ρά γε γο νό-
τα του 2001 που ο δή-
γη σαν στη Συμ φω νί α 
της Α χρί δας και στην 

α πο νο μή δι καιω μά των στους αλ βα νι κούς 
πλη θυ σμούς- υ πο στη ρί ζε ται ό τι α ριθ μούν 
πε ρί που το 35% του πλη θυ σμού και βαί-
νουν αυ ξα νό με νοι27, ε νώ θα μπο ρού σαν 
να έ χουν μί α αυ τό νο μη περιο χή στα πλαί-
σια της χώ ρας. Η Συμ φω νί α της Α χρί δας 
(13 Αυ γού στου 2001) έ θε σε τέ λος στην 
ε θνο τική κρί ση του 2001 η ο ποί α εί χε α πει-
λή σει την ε νό τη τα της χώ ρας -μά λι στα στη 
χώ ρα έ δρα σαν αλ βα νι κές στρα τιω τι κές 
ο μά δες στα πρό τυ πα του U.C.K.- και προ-
ω θή θη κε η υ ιο θέ τη ση των συ νταγ μα τι κών 

και νο μο θε τι κών με ταρ ρυθ μί σε ων που 
προ βλέ πο νται α πό τη Συμ φω νί α, δί νοντας 
τη δυ να τό τη τα στους αλ βα νι κούς πλη-
θυ σμούς να έ χουν με γα λύ τε ρη θε σμι κή 
πα ρου σί α. Μπο ρεί οι Αλ βα νοί, σύμ φω να 
με την (τε λευ ταί α) α πο γρα φή του 1994, 
να α πο τε λούν το 25% του πλη θυ σμού της 
χώ ρας, ω στό σο σε πολλές πε ριο χές έ χουν 
με γά λη πλειο ψη φί α. Τέ το βο, (59,35%), 
Γκό στι βαρ (55,06%), Κί τσε βο (26,12%), 
Στρού γκα (36,63%), Ντέ μπαρ (62,17%), 
Κου μά νο βο (24,87%) και Σκό πια (25%)28.

 Για τους Αλ βα νι κούς πλη θυ σμούς 
που κα τοι κούν στο Μαυ ρο βού νιο η Αλ-
βα νι κή Α κα δη μί α Ε πι στη μών υ πο στη ρίζει 
ό τι α πο τε λούν το 8% του πλη θυσμού και 
η πιο ι δα νι κή λύ ση γι’ αυ τούς θα ή ταν 
η διοι κη τι κή και πο λι τι στι κή αυ το νο μί α, 
η πα ρα χώρη ση δη λα δή πε ρισ σό τε ρων 
δι καιω μά των. Το ζή τη μα αυ τό α πο κτά 
ι διαί τε ρη ση μα σί α με τά τη δια κη ρυγ μέ νη 
θέ ση για α νε ξαρ τη σί α του Μαυ ρο βου νί-
ου και τη θέ λη ση των αλ βα νι κών πλη θυ-
σμών να πα ρέμ βουν και ε κεί.

 Το κεί με νο της Α κα δη μί ας Επι στη μών 
κλεί νει με τα λό για του Αλ βα νού α ντι προ σώ-
που στο Συ νέ δριο του Βε ρο λί νου, Α βδούλ 
Φρα σέ ρι (Abdul Fraseri), ο ο ποί ος το νί ζει 
πως «ε άν οι Με γά λες Δυ νά μεις και τα γει-
το νι κά με την Αλ βα νί α κρά τη δε δώ σουν 
στους Αλ βα νούς την ε λευ θε ρί α τους, αυ τοί 
δε θα στα μα τή σουν να πο λε μούν για την 
ε θνι κή τους α νε ξαρ τη σί α. Ό μως ε άν α να-
γνω ρι στούν στους Αλ βα νούς τα ε θνικά τους 
δί καια τό τε τα Βαλ κά νια θα έ χουν ει ρή νη». 
Αυ τά τα λό για απο τε λούν και το γε νι κό 
συ μπέ ρα σμα της Α κα δη μί ας Ε πι στη μών, η 

27 Βλ. την πο λύ εν δια φέ ρου σα έκ δο ση, με τα ξύ των άλ λων και για τον α ριθ μό των Αλ βα νών στην π.Γ.Δ.Μ., 
Milosavlski S - Tomovski M., Albanians in the Federal Republic of Macedonia 1945-1995. Legislative. Political 
Documentation. Statistics. Skopje 1997.

28 Σφέ τας Σ., - Κε ντρω τής Κ., Οι Αλ βα νοί των Σκο πί ων. Θέ μα τα ε θνο τι κής συ νύ παρ ξης, Θεσ σα λο νί κη, εκ δ. 
Ί δρυ μα Με λε τών Χερ σο νή σου του Αί μου, 1995, σ. 104.
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ΒΙ ΒΛΙΟ ΓΡΑ ΦΙΑ

Ελ λη νι κή

 Κόμ μα Ερ γα σί ας της Αλ βα νί ας, Ι στο ρί α του Κόμ μα τος Ερ γα σί ας Αλ βα νί ας, Α θή να, εκ δ. Ι στο ρι κές εκ δό σεις, 

1976, σ. 123.

 Λά σκα ρη Σ., Δι πλω μα τι κή ι στο ρί α της Ευ ρώ πης, 1814-1914, Αθή να, 1936, σ. 335.

 Μαλ κί δης, Θ. Ό ψεις του αλ βα νι κού ε θνι κού ζη τή μα τος, Ιω άν νι να, εκδ. Ί δρυ μα Βο ρειο η πει ρω τι κών Ε ρευ νών, 2006.

 Pollo S., - Puto A., Ι στο ρί α της Αλ βα νί ας, (μετ. Μ. Α κτσό γλου), Θεσ σα λο νί κη, εκ δ. «Εκ δο τι κή Ο μά δα», χ.χ., σ. 210,

 Τού ντα- Φερ γά δη Α., Θέ ματα δι πλω μα τι κής ι στο ρί ας (1912-1934), Θεσ σα λο νί κη 1989.

ο ποί α προ τρέπει τη διε θνή κοι νό τη τα και τα 
γει το νι κά με την Αλ βα νί α κρά τη να α πο δώ-
σουν πλή ρη δι καιώ μα τα στους Αλ βα νούς. 
Α νε ξαρ τη σί α στο Κοσ συ φο πέ διο29, ί ση πο-
λι τι κή δύ να μη στην π.Δ.Γ.Μ., αυ το νο μί α στο 
Μαυ ρο βού νιο, πο λι τι στι κά και εκ παι δευ τι κά 
δι καιώ μα τα στην Ελ λά δα.

Συ μπε ρα σμα τι κές πα ρα τη ρή σεις
Το αλ βα νι κό ε θνι κό ζή τη μα στη σύγχρο-

νη πε ρί ο δο α πο τέ λε σε μεί ζον πο λι τι κό 
θέ μα για τις ε λίτ που δια χει ρίστη καν την 
ε ξου σί α, τό σο στην Αλ βα νί α, ό σο και στο 
Κοσ συ φο πέ διο και την π.Γ.Δ.Μ. Πα ρό τι 
το ε θνι κό ζή τη μα έ γι νε μέ ρος της ψυ χρο-
πο λε μι κής α ντι πα ρά θε σης, ε σω τε ρικής 
ρη το ρεί ας και α ντι κεί με νο εκ με τάλ λευ σης, 
ό ταν άλ λα προ βλή μα τα ή ταν πο λύ έ ντο να 
(φτώ χεια, δια φθο ρά, «πυ ρα μί δες»), ε ντού-
τοις δεν έ πα ψε να συ γκινεί τη συ ντρι πτι κή 
πλειο ψη φί α των αλ βα νι κών πλη θυ σμών.

Το «ε θνι κό ζή τη μα», ό πως α να λύ ε ται 
στην «Πλατ φόρ μα», συ μπί πτει με τα ο ρά μα-
τα των Αλ βα νών λί γο πριν τη δη μιουρ γί α 
του αλ βα νι κού κρά τους για έ νω ση των 
αλ βα νι κών πλη θυ σμών της Βαλ κα νι κής. Η 
ε πι λο γή της συγκε κρι μέ νης χρο νι κής στιγ-
μής για την πραγ μα το ποί η ση της έκ δο σης 
συ νέπε σε με την αυ ξα νό με νη δρά ση του 

ΒΙ ΒΛΙΟ ΓΡΑ ΦΙΑ

Ελ λη νι κή

 Κόμ μα Ερ γα σί ας της Αλ βα νί ας, Ι στο ρί α του Κόμ μα τος Ερ γα σί ας Αλ βα νί ας, Α θή να, εκ δ. Ι στο ρι κές εκ δό σεις, 

1976, σ. 123.

 Λά σκα ρη Σ., Δι πλω μα τι κή ι στο ρί α της Ευ ρώ πης, 1814-1914, Αθή να, 1936, σ. 335.

 Μαλ κί δης, Θ. Ό ψεις του αλ βα νι κού ε θνι κού ζη τή μα τος, Ιω άν νι να, εκδ. Ί δρυ μα Βο ρειο η πει ρω τι κών Ε ρευ νών, 2006.

 Pollo S., - Puto A., Ι στο ρί α της Αλ βα νί ας, (μετ. Μ. Α κτσό γλου), Θεσ σα λο νί κη, εκ δ. «Εκ δο τι κή Ο μά δα», χ.χ., σ. 210,

 Τού ντα- Φερ γά δη Α., Θέ ματα δι πλω μα τι κής ι στο ρί ας (1912-1934), Θεσ σα λο νί κη 1989.

U.C.K., με την α πο μά κρυν ση της λύ σης 
πά νω σ΄ έ να συμ βι βασμό με το σερ βι κό 
κα θε στώς και την ώ ρα που υ λο ποιού νταν 
η ε πέμ βα ση μιας διε θνούς δύ να μης υ πέρ 
των Αλ βα νών. Η Α κα δη μί α ήρ θε στην κα τάλ-
λη λη στιγ μή να εκ φρά σει στο ι δε ο λο γι κό 
ε πί πε δο και ν  ́α να γά γει στο ζη τού με νο, α πό 
την αλ βα νική κοι νω νί α, το ό ρα μα και τους 
ε θνι κούς πό θους, στους ο ποί ους συ νη γό ρη-
σε η ά φι ξη και ε γκα τά στα ση των να το ϊ κών 
δυ νά με ων στο αλ βα νι κό έ δα φος και η, έ στω 
και πρό σκαι ρη, α να βάθ μι ση του στρα τη γι-
κού ρό λου της χώ ρας, δε δο μέ να που θε ω-
ρή θη καν ως το πρώ το α να γκαί ο βή μα για 
την εκ πλή ρω ση του ε θνι κού ο ρά μα τος.

Α ξί ζει να ση μειω θεί βε βαί ως ό τι το κεί-
με νο της Α κα δη μί ας Ε πι στη μών στάλθη κε 
και στην α ντί στοι χη Α κα δη μί α της Πρί στι-
να, με στό χο να απο τε λέσει κοι νό πλαί σιο 
δρά σης. Οι Αλ βα νοί ό μως α κα δη μα ϊ κοί 
του Κοσ συ φο πε δί ου α πέρρι ψαν το κεί-
με νο, α φού δεν έ θε τε το ζή τη μα της πε-
ρι θω ριο ποί ησης του θέ μα τος ε πί Χό τζα, 
ε νώ θε ω ρή θη κε με τριοπα θές, πα ρό τι το 
ε θνι κό ό ρα μα της Α κα δη μί ας των Τιρά νων 
έ θε τε ως στό χο την αλ βα νι κή κυ ριαρ χί α σ’ 
ο λό κλη ρο το Κοσ συ φο πέ διο, στο 50% του 
ε δά φους της π.Γ.Δ.Μ., στο 20% του Μαυ-
ρο βου νί ου και στο 15% της Ελ λάδας30.

29 Για το ζή τη μα της α νε ξαρ τη σί ας του Κοσ συ φοπε δί ου και την πο λι τι κή των Αλ βα νών της πε ριο χής βλ. Zajimi, 
G. Dimensions of the question of Kosova in the Balkans, Kosova Information Center, Prishtina 1994.

30 Ε φη με ρί δα Κό χα Γιον (Koha Jone) Τί ρα να 26/2/2000.
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Γε νι κά

Α πο τε λεί γε γο νός α ναμ φι σβή τη το στο 
φι λο σο φι κό κό σμο ό τι ο Πλά των υ πήρ ξε 
ο κο ρυ φαί ος των φι λο σό φων της αρ χαί ας 
και σύγ χρο νης ε πο χής, ο ο ποί ος τό σο βα-
θιά ε νέ πνευ σε τη με τα γε νέ στε ρη Φι λο σο-
φί α1. Με τη μέ θο δο του δια λό γου και με 
τη δια λε κτι κή τέ χνη, ο Πλά των ε ρεύ νη σε, 
σχε δόν, ό λα τα φι λο σο φι κά θέ μα τα. Μί λη-
σε για τη Γνω σιο λο γί α, την Ο ντολο γί α και 
Κο σμο γο νί α, για τη Δι καιο σύ νη και τους 
Φύ λα κες, για την Ε πι στή μη της Ηγε σί ας 
και την Α ρε τή και για τό σα άλ λα θέ μα τα 
των ο ποί ων η α νά πτυ ξη εκ φεύ γει των 
ο ρί ων της πα ρού σας ερ γα σί ας. Σε ό λες 

KΕΙΜΕΝΟ: 

Υ π τγος ε.α. Άρης Δια μα ντό που λος, 

Ψυ χο λό γος, Δι δά κτο ρας Φι λο σο φί ας

Πα νε πι στη μί ου Αθη νών

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ:

Στρατιωτική Επιθεώρηση

Α φιε ρώ νε ται με ξε χω ρι στή α γά πη στον 

Εύ ελ πι, στον Ί κα ρο και στον Ναυτικό Δό-

κι μο των Στρα τιω τι κών Σχο λών, ζω ντα νές 

προσω πο ποι ή σεις των α ρε τών της δύ να μης 

και της σο φί ας, χά ριν της ευ πρα ξί ας των 

α πο φά σε ών τους ως η γε τών.

ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑ Η ΓΕ ΣΙΑΣ

Ο ΠΛΑ ΤΩ ΝΙ ΚΟΣ

 Η ΓΕ ΤΗΣ

τις φι λο σο φι κές του α πό ψεις ο Πλά των 
υ πήρ ξε δυ να μι κά ε ξε λι κτι κός φι λό σο φος, 
ε κεί ό μως που πα ρέ μει νε διά βί ου στα θε-
ρός στις φι λο σο φι κές του α πό ψεις, ή ταν 
η ση μα ντι κή α ξί α της Αρε τής για την 
ύ παρ ξη του κοι νω νι κού αν θρώ που.

Ό σον α φο ρά στον Η γέ τη και στην 
Ε πι στή μη του, θε ω ρεί ται αυ τή ως πρώ τη 
των άλ λων ε πι στη μών και μά λι στα α νή-
κου σα στην «Ε πι τα κτι κή» τοιαύ τη2. Στο 
ε ρώ τη μα, ε άν ο η γέ της γεν νιέ ται ή γί νε ται, 
ο Πλά των υ πήρ ξε ε ξε λι κτι κός, υ πο στη ρί-
ζο ντας κατ’ αρ χάς τον χα ρισμα τι κό η γέ τη 
και κα τα λή γο ντας στην παι δευ τι κή αρ χή 

1 Με τα ξύ των άλ λων για τον Πλά τω να έ χουν μι λή σει: 
- Κων στα ντί νος Γε ωρ γού λης. Ει σα γω γή - Με τά φρα ση «Πο λι τεί ας» του Πλά τω να.
- Δη μή τριος Γλη νός. Ει σα γω γή - Με τά φρα ση του «Σο φι στή» του Πλά τω να.
- George Sabine. Η Ι στο ρί α των Πο λι τι κών Ε πι στη μών.
- Α.Ε. Ταylor. Πλά των. Ο άν θρω πος και το έρ γο του.
2 Πλά των, «Πο λι τεί α». Πε ρί Φυ λα κι κής Τέ χνης 428β - 429α. Πλά των, «Πο λι τι κός». Πε ρί Πο λι τι κής Ε πι στή μης 460c.
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της η γε σί ας, ό τι «ε κεί νος ο ο ποί ος θα κα-
τορ θώ σει ν’ άρ χει πρώ τα τον ε αυ τόν του, 
θα έ χει μά θει και τους άλ λους ν’ άρ χει»3. 
Α πό ψεις διά φο ρες απ’ αυ τές του Μα θητή 
του Α ρι στο τέ λη, ο ο ποί ος υ πο στή ρι ζε ό τι 
η φύ ση γεν νά Δού λους και Δε σπό τες4. 
Ως ε πι τυ χέ στε ρο ή θος η γέ τη θε ω ρεί και 
προ τεί νει αυ τό του «Φι λο σό φου - Βασι-
λιά», τ’ ο ποί ο δί πτυ χο, αυ τό της σο φί ας 
και της δύ να μης α ντί στοι χα, α πο τε λεί το 
ε μπράγ μα το σύμ βο λο συ νύ παρ ξης και συλ-
λει τουρ γί ας στις α πο φά σεις και στις πρά ξεις 
του Η γέ τη5. Βε βαί ως, με την α μοι βαί α προ-
ϋ πό θε ση της αυ το πει θαρ χί ας της δύ να μης 
στην εν νο μί α της σο φί ας, αλ λά και α ντι στρό-
φως της αυ το πει θαρ χί ας της σο φί ας στη 
δύ να μη, ώ στε τε λι κά να υ πάρ χει ευ βου λί α 
και ευ πρα ξί α. Συν δε τι κός κρί κος της σο φί ας 
και της δύ να μης εί ναι η Α ρε τή στον Η γέ τη. 
Με τά απ’ αυ τές τις γε νι κές και σύ ντομες 
σκέ ψεις, ας ει σέλ θου με στη «Φι λο σο φί α της 
Η γε σί ας κα τά Πλά τω να» που α πο τελεί και 
το θέ μα αυ τής της πα ρου σί α σης.

Σκο πός
Ο σκο πός της φι λο σο φί ας της η γε σί ας 

εί ναι να πα ρου σιά σει την α να γκαιό τητα 
και τη σπου δαιό τη τα αυ τής στην κοι νω-
νί α των αν θρώ πων.

Φι λο σο φι κά Γνω ρί σμα τα
της Η γε σί ας
Η ου σί α της Φι λο σο φί ας της Η γε σί ας 

κα τά Πλά τω να, α πο κα λύ πτε ται α πό τα 
γνω ρί σμα τα αυ τής, τα ο ποί α εν συ ντο-
μί α εί ναι:

• Ω θούν το Αρ χη γόν

Η Θε ά Ε στί α έ χει σχέ ση με τη λέ ξη 
«έ στιν» δη λα δή ε κεί νου που με τέ χει 
στην ου σί α της ύ παρ ξης των πραγ μά-
των. Γι' αυ τό και στα πα λιό τε ρα χρό νια 
η εστί α λε γό ταν και «εσ σί α» τ' ο ποί ον 
ση μαί νει ου σί α. Ε νώ αυ τοί που υ πο στή-
ρι ζαν τη γνώ μη του Η ρά κλει του, ό τι 
ό λα τα ό ντα κι νού νται και τί πο τε δεν 
μέ νει στά σι μο, την ου σί α ο νό μα ζαν και 
«ω σί α» δη λα δή ώ θη ση και κί νη ση, διό-
τι αι τί α και αρ χη γός ό λων αυ τών των 
πραγ μά των εί ναι το «ω θούν» 6. Αλ λά πέ-
ραν α πό τις αρ χη γι κές αυ τές δυ νά μεις, 
που ω θούν τον κό σμο σε μί α α ένα η 
αυ το τέ λεια, υ πάρ χουν ο έ ρω τας και 
η κί νη ση, που συ ντε λούν στο διαρ κές 
«γί γνε σθαι» αυ τού του κό σμου. Ά ρα, η 
ώ θη ση γεν νά την κί νη ση των ό ντων, 
προ ϋ πό θε ση ό μως και αι τί α της ώ θη-
σης εί ναι ο έ ρω τας, ο ο ποί ος δη μιουρ-
γεί και την κο ρυ φαί α των κι νή σε ων, 
που εί ναι αυ τή που θέ τει τον ε αυ τόν 
της σε κί νη ση. Για την ο ποί αν αυ το κι-
νού με νη κί νη ση, ο Πλά των υ πο στη ρί ζει 
ό τι εί ναι η πρώ τη κί νη ση που εμ φα νί-
σθη κε στο Σύ μπαν και η ο ποί α έ θε σε 
σε κί νη ση ό λα τ’ άλ λα εί δη κι νή σε ων. 
Θα συ νε χί σει δε ο Πλά των να υ πο στη-
ρί ζει ό τι ε κεί που υ πάρ χει αυ το κι νη σί α, 
υ πάρ χει και ζω ή. Εί ναι δε α κό μα α πο δε-
κτό ό τι ε κεί που υ πάρ χει ζω ή, υ πάρ χει 
και ψυ χή. Ε πο μέ νως, η ψυ χή που έ χει 
ζω ή, έ χει και αυ το κι νη σί α. Ά ρα, η ψυ χή 
εί ναι το «ε αυ τό κι νούν» και τέ λος η ψυ-
χή α πο τε λεί την πρω το γέννη ση και την 

3 Πλά των, «Πο λι τεί α» 412c. 
4 Α ρι στο τέ λης, «Πο λι τι κά» 1252 α/30-1252b.
5 Πλά των, «Μέ νων», «Λά χης», «Πο λι τεί α», «Πο λι τι κός», «Νό μος». Η ε ξε λι κτι κό τη τα των α πό ψε ων του Πλά τω να 

για το Ή θος του Η γέ τη. 
Ά ρης Δια μα ντό που λος, Φι λο σο φί α Η γεσί ας, Το Ή θος του Η γέ τη στον Πλά τω να. Η Ε ξε λι κτι κή Πλα τω νι κή Δυ-

να μι κή. Σελί δες 6-8.
6 Πλά των, «Κρα τύ λος» 401d.
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α πό τη δύ να μη που έ χει να κά νει κά ποιον 
άλ λον ποι η τή μό λις αυ τόν αγ γί ξει, έ στω 
κι αν ή ταν ά μου σος πρω τύ τε ρα. Αλ λά 
μή πως δεν εί ναι του έ ρω τα σο φί α η ζω-
ντα νή των ό ντων δη μιουρ γί α; Ε πί σης, δε 
γί νε ται πε ρί φη μος και λαμπρός τε χνί της, 
ό ποιος πά ρει για δά σκα λό του αυ τόν 
τον Θε ό ή δε μέ νει στο σκο τά δι ό ποιον 
ο έ ρω τας δεν αγ γί ξει; Εί ναι γε γο νός ό τι 
και ο θε ός Α πόλ λων εί χε τον έ ρω τα ως 
δά σκα λό του που α να κά λυ ψε την το-
ξευ τι κή, την ια τρι κή και τη μαντι κή του 
ι κα νό τη τα, οι Μού σες τη μου σι κή τους, 
ο Ή φαι στος τη με ταλ λουρ γί α, η Α θη νά 
την υ φα ντουρ γί α και ο Ζευς τέ λος τη 
δια κυ βέρ νη ση θε ών και αν θρώ πων. Ο 

πρω ταρ χι κή κί νη ση των ό ντων7, δη λα δή 
την ουσί α του κό σμου8. 

Πιο πριν, λοι πόν, α πό την Ψυ χή και 
την Κί νη ση γεν νή θη κε ο έ ρω τας, ο ο ποί-
ος, κα τά τη γνώ μη του Ε ρυ ξί μα χου, εί ναι 
με γά λος και α ξιο θαύ μα στος και α πλώ νει 
την ε νέρ γειά του στο σύ μπαν και στ’ αν-
θρώ πι να και στα θεί α πράγ μα τα. Αυ τός ο 
έ ρω τας κα τορ θώ νει τη δια φορο ποί η ση ή 
τη συμ φι λί ω ση του «ε νός με τον ε αυ τόν 
του», ό πως α κρι βώς συμ βαί νει με την αρ-
μο νί α που βγαί νει α πό το δο ξά ρι και τη 
λύ ρα. Έ χει με γά λη και πολ λα πλή δύνα μη 
ο έ ρω τας και ι διαί τε ρα αυ τός που συ ντε-
λεί στ’ α γα θά με σω φρο σύ νη και δι καιο-
σύ νη και μας προ ξε νεί κά θε ευ δαι μο νί α 
και μας κά νει ι κα νούς να ε πι κοι νω νού με 
και να είμα στε φί λοι και με τους ε αυ τούς 
μας και με τους θε ούς9. Ε νώ κα τά τον Α γά-
θω να, ο έ ρω τας ού τε αδι κεί, αλ λ’ ού τε 
α δι κεί ται α πό αν θρώ πους και θε ούς και 
τού το διό τι ο έ ρω τας δεν υ πη ρε τεί και 
δεν ε νερ γεί με τη βί α, αλ λά θε λη μα τι κά. 
Ε πι πλέ ον, ο έ ρω τας ε κτός α πό δί καιος 
εί ναι και φρό νι μος, διό τι ε ξου σιά ζει ό λες 
τις η δο νές και τις ε πι θυ μί ες. Ό σον α φο-
ρά στην αν δρεί α του, στον έρω τα ού τε 
ο Ά ρης δεν μπο ρεί ν’ α ντι στα θεί, ά ρα, 
ο νι κη τής εί ναι πιο α ντρειω μέ νος α πό 
τον νι κη μέ νο. Ε φό σον δε νι κά τον πιο 
α ντρειω μέ νο α πό τους άλ λους (δη λα δή 
τον Ά ρη), φυ σι κά εί ναι (ο έ ρω τας) ο πιο 
α ντρειω μέ νος απ’ ό λους. Ο έ ρω τας δεν εί-
ναι μό νο δί καιος, φρόνι μος και αν δρεί ος, 
εί ναι συγ χρό νως και σο φός, θα συ νε χί σει 
ο Α γά θων να υ ποστη ρί ζει. 

Η σο φί α του έ ρω τα α πο δει κνύ ε ται 

7 Πλά των, «Νό μος» 893β - 894ε, 895b, 89d.
8 Ά ρης Δια μα ντό που λος. Κύ μα τα ο κό σμος. Η ζω ή και κατ’ ε πέ κτα ση η ψυ χή σύμ φω να με προ σω πι κή θε ω ρί α 

το πο θε τεί ται στο Η λε κτρι κό Δυ να μι κό των Κυτ τά ρων, τ’ ο ποί ο πα ρου σιά ζει το γνώ ρι σμα της αυ το κι νη σί ας σύμ-
φω να με τις α πό ψεις του Πλάτω να.

9 Πλά των, «Συ μπό σιο» 186α, 187α, 188d, 195c.
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έ ρω τας, λοι πόν, εί ναι αρ χη γός και στρα-
τη γός μας10! Ε άν η φύ ση έ χει τον έ ρω τα 
αρ χη γό και στρα τη γό, πο λύ πε ρισ σό τε ρο 
τον έ χει η κοι νω νί α των αν θρώ πων. Ως 
δη μιούρ γη μα της φύ σης, έ χει α νά γκη 
α πό αρ χη γό και στρα τηγό. Ο αρ χη γός 
και ο στρα τη γός εί ναι ε κεί νος ο ο ποί ος 
κι νεί, δη μιουρ γεί, με ρι μνά και συ ντη ρεί 
την κοι νω νί α των αν θρώ πων στην ύ παρ-
ξη και στην ευ πρα ξί α. Α πό τον έ ρω τα 
πρέ πει ο αρ χη γός και ο στρα τη γός να κυ-
ριευ θεί για να προ σφέρει στην κοι νω νί α 
των αν θρώ πων, διό τι μό νο ό ταν α γα πά 
την κοι νω νί α των αν θρώ πων κι νεί ται και 
δη μιουρ γεί για το α γαθό αυ τής. Ό ταν 
α γα πά την κοι νω νί α τό τε ο αρ χηγός και 
ο στρα τη γός εί ναι φρό νι μος, σώ φρων, 
δί καιος, αν δρεί ος, σο φός και ά ρι στος 
τε χνί της της η γε σί ας.

• Νους Άρ χει

Αλ λ’ αν για τον έ ρω τα μί λη σε ως πρω-
ταρχι κή και άρ χου σα του σύ μπα ντος 
κό σμου δύ να μη, ο ί διος ο Πλά των στην 

κο σμογο νί α του α πο φαί νε ται ό τι χω ρίς 
την «αρ χή του νου» δεν μπο ρεί να υ πάρ-
ξει νό μος και τά ξη, αρ μο νί α και ι σορ ρο-
πί α σ’ αυ τόν τον κό σμο. Ε πί σης, ε άν ο 
κό σμος αυ τός ε δώ εί ναι κα λός, ση μαί νει 
ό τι και ο δη μιουρ γός πα τέ ρας του εί ναι 
α γα θός και ό τι, επι πλέ ον, με αυ τό το αιώ-
νιο πρό τυ πο του α γα θού έ φτια ξε αυ τόν 
τον κό σμο. Ή ταν ο δη μιουρ γός α γα θός, 
στον α γαθό δε, κα νείς φθό νος δε γεν νιέ-
ται για κα νέ να πράγ μα, ε πει δή λοι πόν 
ή ταν χω ρίς φθό νο, θέ λη σε να γί νουν ό λα 
ό σο το δυ να τον ό μοια εις τον ε αυ τόν 
του. Α φού θέ λη σε ο Θε ός και Δη μιουρ-
γός ό λα να εί ναι α γα θά και τί πο τε να 
μην είναι α τε λές, πα ρέ λα βε την ά τα κτη 
μά ζα του σύ μπα ντος κό σμου και α πό την 
α τα ξί α την έ φε ρε στην τά ξη, ως προ τι μό-
τε ρη κα τά στα ση α πό την άλ λη. Α κό μα, 
δια λο γι ζό με νος ο Θε ός και Δημιουρ γός 
βρή κε ό τι κα νέ να α πό τα φυ σι κά και 
ο ρα τά πράγ μα τα, ε άν δεν έ χει νου, δε 
θα εί ναι πο τέ σαν σύ νο λο ω ραιό τε ρο και 
τε λειό τε ρο έρ γο α πό έ να άλ λο σύ νο λο 
τ’ ο ποί ο έ χει νου και ό τι νους πά λι είναι 
α δύ να το να γεν νη θεί σε κα νέ να πράγ μα 
χω ρίς την ψυ χή, δη λα δή την α πό έ ρω τα 
αυ το κί νη ση. Λό γω αυ τών των σκέ ψε ων 
α φού έ θε σε το νου στην ψυ χή και την ψυ-
χή στο σώ μα δη μιούρ γη σε το σύ μπα ντα 
κό σμο, προκει μέ νου αυ τός να εί ναι των 
πά ντων ο ω ραιό τα τος και ο ά ρι στος. Η 
το πο θέ τη ση, ό μως, αυ τή της ψυ χής στο 
σώ μα δεν πρέ πει να δη μιουρ γεί σύγ χυση, 
ό τι το σώ μα έ γι νε πριν α πό την ψυ χή, 
κα θό σον ο Θε ός και Δη μιουρ γός έ φτια ξε 
την ψυ χή προ τέ ρα και πρε σβυ τέ ρα α πό 
το σώ μα κα τά την η λι κί α μας και την 
α ρε τή, διό τι έ μελ λε να εί ναι δε σπό της 
και κυ βερ νή τρια του σώ μα τος, τ’ ο ποί ον 

10 Πλά των, «Συ μπό σιο» 193d, 196b - 197b, 200ε.
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έ μελ λε να υ πα κού ει.
Ο Πλά των, ό πως εί δα με, ε ξυ μνεί τον 

έρω τα ως δη μιουρ γό αι τί α του σύ μπα-
ντος κό σμου, αλ λά δεν πα ρα λεί πει στις 
φιλο σο φι κές του α πό ψεις να το νί ζει ό τι 
εί ναι φύ ση του Έ ρω τα η έλ λει ψη, δη-
λα δή η α νά γκη. Έ τσι, η γέν νη ση του 
κό σμου αυ τού έ γινε μι κτή με συ νέ νω ση 
της α νά γκης και του νου. Ο νους δη λα δή 
κυ βερ νού σε την α νά γκη, με το να την 
πεί θει και να την κα τευ θύνει προς το ά ρι-
στο. Η α νά γκη, λοι πόν, υ πο χω ρού σε στη 
φρό νι μη πει θώ του νου, ώ στε να λά βει 
το σύμπαν ο λό κλη ρο τη σύ στα ση αυ τή 
ευ θύς εξ αρχής11.

Απ’ ό λα ό σα μέ χρι τώ ρα ε κτέ θη καν, 
παρα τη ρεί ται ό τι ο Πλά των θε ω ρεί τη 
φύ ση του Θε ού και Δη μιουρ γού α γα θή 
και ε νά ρε τη και ως εκ τού των και τα δη-
μιουρ γήμα τά του «κατ’ ει κό να και καθ’ 
ο μοί ω ση», σε δια φο ρο ποί η ση προς τον 
Ό μη ρο, που τό σο στην «Ι λιά δα» ό σο και 
στην «Ο δύσ σεια», θέ λει την α νά μει ξη 
των θε ών στις δια μάχες των αν θρώ πων 
και στη συ νύ παρ ξη των α ρετών και των 
πα θών σε θε ούς και αν θρώ πους12. Α κό-
μα δε, συ να ντή σα με τον Πλά τω να να 
θέ τει την έλ λει ψη σαν α νά γκη κί νη σης 
του έ ρω τα προς τη δη μιουρ γί α και την 
αρμο νί α, τα ο ποί α αμ φό τε ρα, α νά γκη και 
έ ρω τας, εί ναι δυ νά μεις της ψυ χής στην 
ο ποί α τε λι κά έ χει το πο θε τη θεί ο νους, 
προκει μέ νου το σώ μα του σύ μπα ντος 
κό σμου να πειθαρ χεί στο νου και να πο-
ρεύ ε ται διαρ κώς προς το ά ρι στο. Έ τσι, 
ο Πλά των α πο κλεί ει τη δια κυ βέρνη ση 

του ό λου κό σμου α πό τη δύ να μη του 
α λό γου, του τυ χαί ου και του συ μπτωμα-
τι κού και συμ φω νεί με τον Α να ξα γό ρα 
ό τι ο νους εί ναι ο «Βα σι λιάς» του ου ρα-
νού και της γης και με την προ ϋ πό θε ση 
βέβαια ό τι η σο φί α του νου συ νυ πάρ χει 
με την ερω τι κή δύ να μη της ψυ χής. Αυ τή 
α κρι βώς η συ νύ παρ ξη συμ βαί νει και στη 
φύ ση του Δί α, αρ χη γού των θε ών, δη-
λα δή ε νυ πάρ χει η βα σι λι κή ψυ χή με το 
βα σι λι κό νου13. Ε φό σον στον αρ χη γό των 
θε ών συμ βιώ νουν ο Έ ρω τας με το νου, 
για τί να μην συμ βαί νει το ί διο και στον 
αρ χη γό των αν θρώ πων, να ε νυ πάρ χει 
στη φύ ση του η δύ να μη με τη σοφία; Η 
α πά ντη ση δό θη κε πά λι α πό τον Πλάτω να 
με την πρό τα ση του «Φι λο σό φου-Βασι-
λιά» στην «Πο λι τεί α» αρ χι κά, αλ λά και 
στους «Νό μους» τε λι κά, ό που κυ ρί αρ χοι 
είναι οι ά ρι στοι νό μοι.

• Το α γα θό του Δυ ϊ σμού

Α γα θό, λοι πόν, α πο τε λεί η συμ βί ω ση 
του δυ ϊ σμού του έ ρω τα και του νου, της 
δύ να μης και της σο φί ας και εί ναι α γα-
θό διό τι κά νει την ύ παρ ξη πλη ρέ στερη 
και τε λειό τε ρη. Με αυ τό τ' ο ντο λο γι κό 
πε ριε χό με νο οδη γεί ται ο Πλά των να 
δια τυ πώ σει το λό γο, ό τι συ ντί θε ται το 
α διαί ρε το με το διαι ρε τό, το ά πει ρο με 
το πε πε ρα σμέ νο, για να φτιά ξουν τη ζώ-
σα ψυ χή, την ψυ χή της κί νη σης και της 
δη μιουρ γί ας, η ο ποί α με τέ χνη άρ χει ως 
νους, ε πι μέλεια και νό μος, ενώ τα σώ μα-
τα άρ χο νται απ' αυ τήν. Ό λον τον κό σμο 
διοι κεί η ψυ χή! 

11 Πλά των, «Τί μαιος» 29α, 29ε, 30α, 34c, 48α.
12 Ή λιος. Ε γκυ κλο παι δι κό Λε ξι κό. Αρ χαί ο Ελ λη νι κό Πνεύ μα. Ό μη ρος Κ.Δ.
Γε ωρ γού λης. Σε λί δες λ’ - λδ’.
13 Πλά των. «Φί λη δος» 28d, 28c, 30α - 31α. Ή λιος. Ε γκυ κλο παι δι κό Λε ξι κό. Αρ χαί ο Ελ λη νι κό Πνεύ μα. Α να ξα γό-

ρας. Σε λί δες 226 - 230.
- Οι Προ σω κρα τι κοί φι λό σο φοι. G.S. Kirk - J.E. Raven - M. Schofield. Με τά φρα ση Δη μο σθέ νης Κούρ το βικ. Α να-

ξα γό ρας ο Κλα ζο μέ νιος. Σε λί δες 369 - 376. Ση μεί ω ση 264.
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Α να φύ ε ται ό μως το ζή τη μα, αν υ πάρ-
χει μί α μό νο ψυ χή ή πε ρισ σό τε ρες και ο 
Πλά των α πα ντά ό τι εί ναι α δύ να τον να 
υ πάρ χουν λι γό τε ρες α πό δύ ο ψυ χές. Η 
μί α πρέ πει να εί ναι η «ευερ γέ της ψυ χή» 
και η δεύ τε ρη, η ψυ χή η ο ποί α κά νει έρ-
γα α ντί θε τα προς ε κεί να που ε κτε λεί η 
«ευερ γέ της ψυ χή». Η ά ρι στη ψυ χή, λέ ει 
ο Πλά των, ε πι με λεί ται ώ στε το σύ μπαν 
να ε κτε λεί αρ μο νι κές κι νή σεις, η δε κα κή 
ψυ χή εί ναι υ πεύθυ νη για κά θε α πό την 
τά ξη και την αρ μο νί α πα ρέκ κλι ση. Συ μπε-
ραί νε ται ό τι, πα ντα χού ό που υπάρ χει αρ-
μο νι κή κί νη ση, υ πάρ χει η ά ρι στη ψυ χή, 
ε πο μέ νως και Θε ός. Στη διοί κη ση δε και 
στη μέ ρι μνα του Θε ού ο φεί λε ται αυ τή η 
ε ντε λέ χεια ό λων των πραγ μά των14. Αυ τό 
το α γα θό της ε πάρ κειας, της αυ τάρ κειας 
και της τε λειό τη τας ό λου του κό σμου 
έ χει ως ε πι δί ω ξη και σκο πό τη σύν θε ση 
του δυ ϊ σμού της φύ σης, προ κει μέ νου 
ο κό σμος ό λος να εί ναι σε αρ μο νί α και 
ευ δαι μο νί α15. 

Αυ τό το σκο πό της αρ μο νι κής συ-
νύ παρ ξης ε ξυ πη ρε τούν οι α μοι βαί ως 
συ ντιθέ με νες και συγ χρό νως α ναι ρού-
με νες δυ νά μεις της «Φι λό τη τας» και του 
«Νεί κους» του Ε μπε δο κλή, συ νε πεί α των 
ο ποί ων δυ νά με ων εί ναι ο κό σμος να 
δημιουρ γεί ται, να γεν νιέ ται και να πε θαί-
νει, αλ λά συγ χρό νως να υ πάρ χει αρ μονι-
κά16. Αυ τή τη διαί ρε ση και συγ χρό νως τη 
σύν θε ση εκ φρά ζει και ο μύ θος του Α ρι-
στο φά νη, σύμ φω να με τον ο ποί ον αρ χι κά 

ο άν θρω πος ή ταν μί α ε νιαί α αυ τάρ κης 
ο λό τη τα, ως αρ ρε νο θή λυς ο ντό τη τα, η 
ο ποί α α πο σχί σθη κε και διαι ρέ θη κε ε πει-
δή θέ λη σε ν’ α νέ βει στους θε ούς και 
α πό τό τε ο Δί ας δί χασε αυ τή την ε νιαί α 
ο λό τη τα σε αρ σε νι κό και θη λυ κό, τα 
ο ποί α έ κτο τε ο Έ ρω τας διαρκώς ζη τά να 
ε πα νε νώ σει. Αλ λά και αυ τός ο Έ ρω τας, 
σύμ φω να με το μύ θο της Διο τί μας, εί ναι 
καρ πός της έ νω σης της Πε νί ας (σύμ βο λο 
της έλ λει ψης και της α νά γκης) και του 
Πό ρου (σύμ βο λο της πλη ρό τη τας και της 
αρ μο νί ας)17. Τέ λος και αυ τός ο Ζευς - Δί ας 
(που σημαί νει αρ ρε νο θή λυς) ο αρ χη γός 
των θε ών, α πο τε λεί σύν θε ση του α γα-
θού, του δυϊ σμού, σε μί α ε νιαί α θε τι κή 
προ σω πι κό τη τα, χά ριν της ευ δαι μο νί ας 
θε ών και αν θρώ πων18.

Η ευ δαι μο νί α των αρ χο μέ νων εί ναι και 
ο τε λι κός και κα θο ρι στι κός σκο πός κά θε 
αρ χής, κά θε η γέ τη. Αυ τός ό μως ο ω ραί ος 
σκο πός του η γέτη ε πι τυγ χά νε ται μό νο με 
τον έ ρω τα αυ τόν προς τους αρ χο μέ νους. 
Έ ρω τας, λοι πόν, εί ναι και η σύν θε ση αρ-
χής και αρ χο μέ νων και ο ο ποί ος εί ναι 
α πο τε λε σμα τι κός μό νο με την ε φαρ μογή, 
εκ μέ ρους του σο φού η γέ τη, της τέ χνης 
του «στη μο νιού» και του «υ φα διού», ό πως 
ο ί διος ο Πλά των υ πο στη ρί ζει19. Ά ρα, ο 
δυ ϊ σμός δεν εί ναι μό νο ο ντο λο γι κό, υ παρ-
ξια κό και η γε τι κό α γα θό, είναι συγ χρό νως 
και τέ χνη η γε σί ας και κυβέρ νη σης των 
αρ χο μέ νων, χά ριν της ε νό τη τας και της 
ευ δαι μο νί ας αυ τών.

14 Πλά των, «Νό μοι» 892α, 896 b-d, 896ε, 899α, 905ε.
15 Πλά των, «Τί μαιος» 33d.
16 Ή λιος. Ε γκυ κλο παι δι κό Λε ξι κό. Αρ χαί ο Ελ λη νι κό Πνεύ μα. Ε μπε δο κλής. Α πο σπά σμα τα 8 - 16. 
- Οι Προ σω κρα τι κοί Φι λό σο φοι, G.S. Kirk - J.E. Raven - M. Schofield. Με τά φρα ση Δη μο σθέ νης Κούρ το βικ. 

Ε μπε δο κλής ο Α κρα γα ντι νός. Σε λί δες 297 - 302.
17 Πλά των, «Συ μπό σιο». Ο Μύ θος του Α ρι στο φά νους. 189c - 193d. Ο Μύ θος της Διο τί μας 202ε - 212.
18 Α πο συμ βο λι σμός της Ελ λη νι κής Μυ θο λο γί ας.
Νι κό λα ος Μαρ γιω ρής. Ζευς - Δί ας. Σε λί δες 133 - 166.
19 Πλά των, «Πο λι τι κός» 309d, 309ε, 310α - Φι λο σο φί α Η γε σί ας. Το Ή θος του Η γέ τη στον Πλά τω να. Ά ρης Δια-

μα ντό που λος. Αρχές και Τέ χνη Η γε σί ας. Η Τέ χνη της Ε νό τη τας. Σε λί δες 175 - 177.
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Ι στο ρί α Ή θους Η γε σί ας
Μέ χρις ε δώ δια πι στώ θη κε ό τι η η γε-

σί α ως κοι νω νι κό γε γο νός εί ναι α να γκαί α 
στην αν θρώ πι νη λει τουρ γί α με τα πρω-
ταρ χι κά αυ τής γνω ρί σμα τα: του έ ρω τα 
για δη μιουρ γί α, της σο φί ας για την ορ θή 
δια κυ βέρ νη ση και του α γα θού της αυ-
τάρκειας για την τέ λεια η γε σί α.

Στο πέ ρα σμα ό μως της αν θρώ πι νης 
ιστο ρί ας η μορ φο λο γί α της η γε σί ας εί χε 
τα ε ξής στά δια ε ξέ λι ξης κα τά Πλά τω να20:

• Θε ός Πά ντων Η γε μών

Εί ναι η ε πο χή ε κεί νη κα τά την ο ποί αν 
ο Πλά των βλέ πει τον ί διον τον Θε ό να 
στρέ φει ο λό κλη ρο το σύ μπαν, ε φό σον αυ-
τού ο Θε ός υ πήρ ξε δη μιουρ γός και ως εκ 
τού του προ η γεί ται του δη μιουρ γή μα τός 
του, ε πο μέ νως και των κι νή σε ων του σύ-
μπα ντος η γεί ται21. Για δε την α θε ΐ α, η ο ποί α 
λό γω η λι κί ας πα ρα τη ρεί ται στους νέ ους 
αν θρώ πους, ο Πλά των ε πιρ ρί πτει ευ θύ νες 
στους πα λιό τε ρους φι λο σό φους, οι ο ποί οι 

δί δασκαν ό τι ό λα τα πράγ μα τα και ε κεί να 
τα ο ποί α υ πήρ ξαν και ε κεί να τα ο ποί α 
υ πάρ χουν και θα υ πάρ ξουν ο φεί λουν την 
ύ παρ ξή τους κα τά σει ρά προ τε ραιό τη τας 
στη φύ ση, στην τύ χη και στην τέ χνη. 

Ο Θε ός κα τά Πλά τω να δεν πε ριο ρί ζε ται 
μό νο στη δη μιουρ γί α του κό σμου, αλ λά 
ε ξα κο λου θεί να η γε μο νεύ ει αυ τού, φρο ντί-
ζο ντας και με ρι μνώ ντας διαρ κώς δια τα πλά-
σμα τά του, με το να κα τέ χουν το κα θέ να 
απ’ αυ τά τη δι κή του θέ ση και λει τουρ γί α 
μέ σα στο σύ νο λο του κό σμου, ώ στε κα νέ να 
α πό τα πλά σμα τά του να μην α δι κεί ται και 
ό λα δί καια να δια βιώ νουν22. Έ τσι, κα τα λή γει 
ο Πλά των να δη λώ σει ό τι υ πάρ χει βα σι λιάς 
των πά ντων, στον ο ποί ο α νήκουν τα πά ντα 
και έ νε κεν αυ τού υπάρ χουν τα πά ντα και 
αυ τός εί ναι αι τί α ό λων των κα λών. Των 
πά ντων η γε μών εί ναι ο Θε ός, αυ τών που 
έ χουν δη μιουρ γη θεί και υ πάρ χουν και 
αυ τών που πρό κει ται να υ πάρ ξουν στο 
μέλ λον και αυ τές οι α πό ψεις εκ φρά ζουν τη 
θε ο κρατι κή πε ρί ο δο της ι στο ρί ας23.

20 Τα στά δια ε ξέ λι ξης της μορ φο λο γί ας της η γε σί ας κα τά Πλά τω να α πο τε λούν συ μπέ ρα σμα της έ ρευ νας της 
δι δα κτο ρι κής δια τρι βής του Ά ρη Δια μα ντό πουλου, με τί τλο:«Φι λο σο φί α Η γε σί ας. Το Ή θος του Η γέ τη στον Πλά-
τω να» και τ’ ο ποί ο συ μπέ ρα σμα συ μπί πτει με ι στο ρι κή επι στη μο νι κή δια πί στω ση. Τα στά δια αυ τά γε νι κά έ χουν 
τα ε ξής ο νό μα τά κα τά τους G.B. Vico και Ang. Comte:

• Θε ολο γι κό ή Μυ θι κό. Ε πο χή κα τά την ο ποί α οι άν θρω ποι πίστευαν ό τι κυ βερ νού νταν α πό τους θε ούς.
•• Η ρω ι κό ή Με τα φυ σι κό. Ε πο χή κα τά την ο ποί α η αν θρω πό τη τα κυ βερ νού ταν α πό θε ό πνευ στους χα ρι σμα τι κούς η γέ τες.
••• Ε πι στη μο νι κό ή Λο γι κό. Ε πο χή κα τά την ο ποί αν κυ ριαρ χεί η διά νοια και ο λό γος, δη λα δή οι αρ χές και ο νό μος. 
Ό λα αυ τά α πό τα συγ γράμ μα τα:
- Δη μή τριος Ν. Κού τρας. Θέ μα τα Φι λο σοφί ας. Η Ε πι στη μο λο γι κή Θε ώ ρη ση του κό σμου και της ι στο ρί ας. 

Α θή να. Πα νε πι στη μια κή Έκ δο ση.
- Γε ώρ γιος Κ. Βλά χος. Πο λι τι κή. Τό μος Α'.
Πο λι τι κή Ε πι στή μη και Ε πι στή μες της Πο λι τι κής. Σε λί δα 184.
21 Πλά των, «Πο λι τι κός» 269d, ε. «Φί λη βος» 27α.
22 Πλά των, «Νό μοι» 888d, 899α, 899d - 905d.
23 Πλά των, «Ε πι στο λές» 312ε, 323d.
Κα τά τον George Sabine το θε ο λο γι κό πρό τυ πο δια κυ βέρ νη σης του κό σμου α πό τον Θε ό, ο Πλά των προ βάλ-

λει στην Πο λι τεί α και δη μιουρ γεί τον φι λό σο φο - βα σι λιά, χά ριν της ε νό τη τας της πό λης. Ε νώ, ο Καρ λ Πόπ περ 
αμ φι σβη τεί τη γνήσια θρη σκευ τι κό τη τα του Πλά τω να, υ πο στη ρί ζο ντας ό τι το συμ φέ ρον της Πόλης υ πα γο ρεύ ει σ' 
αυ τόν τις πε ρί Θε ού α πό ψεις του. Η ά πο ψη αυ τή του Καρ λ Πόπ περ εί ναι πα ρό μοια με αυ τήν του Κρι τί α, ο ο ποί ος 
υ πο στή ρι ξε ό τι ο Θε ός και η Θρη σκεί α υ πήρ ξαν σο φή ε πι νό η ση των αν θρώ πων της Πο λι τεί ας για την πει θαρ χί α 
των πο λι τών στους νό μους για πρά ξεις που δεν ε λέγ χο νταν α πό μαρ τυ ρί ες. Ε νώ, ο Πλά των υ πήρ ξε υ πέρ μα χος 
του Θε ϊ σμού ως αρ χή του κό σμου. Οι πα ρα πά νω σκέ ψεις ε κτί θε νται κατά σει ρά στα συγ γράμ μα τα:

- George H. Sabine. Ι στο ρί α των Πο λι τι κών Ε πι στη μών. Με τά φρα ση Μάν θος Κρί σπης. Ο μό νοια και Μο ναρ χί α. 
Σε λί δες 166 - 167.

- Καρ λ Πόπ περ. Η Α νοι κτή Κοι νω νί α και οι ε χθροί της. Με τά φρα ση Ει ρή νη Πα παδά κη. Σε λί δα 238.
W.K.C. Guthrie. Οι Σο φι στές. Με τά φρα ση Δα μια νός Τσε κου ρά κης. Σε λί δες 296 - 297 και 298 - 299.
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• Δαί μο νες Άρ χο ντες Αν θρώ πων

Α φού ο Πλά των έ βα λε τον Θε ό ως 
άρ χοντα ό λου του κό σμου, για τη διοί-
κη ση του αν θρώ πι νου γέ νους κα θό ρι σε 
τους δαί μο νες. Δαί μο νες εί ναι το «χρυ σό 
γέ νος» των αν θρώ πων οι ο ποί οι προσ διο-
ρί ζο νται α πό την α γα θή και ω ραί α φύ ση 
αυ τών. Ο νο μά στη καν δαί μο νες (δα ή μο-
νες = υπέ ρο χοι) α κρι βώς ε πει δή αυ τό το 
γέ νος ή ταν φρό νι μο και σο φό, δη λα δή 
θε ϊ κό τε ρο των αν θρώ πων24.

Κα θα ρό τε ρα ό μως η α νά θε ση της 
διακυ βέρ νη σης των αν θρώ πων α πό τους 
δαί μο νες φαί νε ται στο μύ θο, σύμ φω να 
με τον οποί ον -κα τά την ε πο χή ε κεί νη 
των Πρω το πλά στων που η γη ή ταν ά φθο-
νη σε α γα θά, τα ο ποί α α πο κτού νταν 
χω ρίς κό πους και μό χθους- ο Κρό νος, 

γνω ρί ζο ντας ό τι κα νέ νας α πο λύ τως άν-
θρω πος δεν μπο ρεί α πό τη φύ ση του 
να διοι κή σει ως α πόλυ τος άρ χο ντας τ’ 
αν θρώ πι να πράγ μα τα, χω ρίς να γε μί σει 
α πό αυ θά δεια και αδι κί α, το πο θέ τη σε 
ως βα σι λείς και άρ χο ντες στις πό λεις ό χι 
αν θρώ πους, αλλά τους δαί μο νες. Το ί διο 
α κρι βώς έ πρα ξε και ο Θε ός, ε πει δή α γα-
πού σε τους αν θρώ πους, έ βα λε ε πι κε φα-
λής το α νώ τε ρό μας γέ νος, το γέ νος των 
δαι μό νων, οι ο ποί οι με πολ λή ευ κο λί α και 
ά νε ση γι’ αυ τούς, αλ λά και για μας, α φού 
α νέ λα βαν τη φρο ντί δα μας και α φού 
μας χά ρι σαν την ει ρή νη, την ευ νο μί α, 
το αί σθη μα ε ντρο πής και την α κέ ραι η 
δι καιο σύ νη, προ φύ λα ξαν το αν θρώ πινο 
γέ νος α πό ε πα να στά σεις και ε δραί ω σαν 
την ευ τυ χί α του. Τέ λος, ο Πλά των θα υ πο-

24 Πλά των, «Κρα τύ λος» 397ε - 398c.
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στη ρί ξει συ μπε ρα σμα τι κά, ό τι σε ό σες 
πό λεις δεν άρ χει ο Θε ός, αλ λά κά ποιος 
θνη τός, στις πό λεις αυ τές δε λεί πουν πο-
τέ ού τε τα κα κά ού τε οι πό νοι25.

Ως δαί μο νες, προ φα νώς, ε δώ ο Πλά-
των εννο εί τους χα ρι σμα τι κούς η γέ τες, 
οι ο ποί οι, κα τά τον Μαξ Βέ μπερ, δη λώ-
νουν την ύ παρ ξη κά ποιας ι διαί τε ρης 
προ σω πι κό τητας, χά ρη της ο ποί ας το 
ά το μο ξε χω ρί ζει α πό τους συ νη θι σμέ-
νους αν θρώ πους και θε ωρεί ται ό τι 
εί ναι προι κι σμέ νο με υ περ φυ σι κές δυ-
νά μεις, υ πε ράν θρω πες ή του λά χι στον 
μ’ ε ξαι ρε τι κές δυ νά μεις ή ι διό τη τες26. 

Ε νώ, πλη σιέ στε ρος προς τις α πό-
ψεις του Πλά τω να α πό τους νε ό τε ρους 
φι λο σόφους εί ναι ο Έ γε λος, ο ο ποί ος 
λέ γει: Το πνεύ μα του κό σμου εν σαρ κώ-
νε ται από και ρού εις καιρόν σε α ριθ-
μό πνευ μά των του λα ού. Το πνεύ μα 
του λα ού έ χει τη δύ να μη να εκ φρά ζει 
ε πί ο ρι σμέ νη χρο νι κή πε ρί ο δο το ου-
σιώ δες του πνεύ μα τος του κό σμου, 
τ’ ο ποί ον κυ ρί ως κα θο ρί ζει κά ποια 
ι στο ρι κή πε ρί ο δο. Τα κο σμο ϊ στο ρι κά 
πρό σω πα -τέ τοιο πρό σω πο κα τά τον 
Έ γε λο υ πήρ ξε ο Να πο λέ ων- εί ναι τα 
σκεύ η ε κλο γής του πνεύ μα τος του κό-
σμου και τα όρ γα να, διά των ο ποί ων 
δη μιουρ γεί ται κά ποια νέ α ε πο χή και 
πραγ μα το ποιεί ται νέ α φά ση ε ξέ λι ξης 
στο συ νει δέ ναι του πνεύ μα τος του κό-
σμου 27. Α πό τις πα ρα πά νω πα ρα θέ σεις 
δύ να ται να πα ραλ λη λι σθούν ο Κρό νος 
και ο Θε ός του Πλά τω να για τους δαί-
μο νες, με το πνεύ μα του κό σμου του 
Έ γε λου για τους χα ρι σμα τι κούς η γέ τες 
του Βέ μπερ.

• Αρ χές Άρ χουν

Μπο ρεί ο Θε ός να κυ βερ νά το σύ-
μπα ντα κό σμο, μπο ρεί οι δαί μο νες, ως 
θε ϊ κό τε ροι των αν θρώ πων, ν' α πο δεί χθη-
καν α να γκαί οι για τη δια κυ βέρ νη ση των 
αν θρώ πων, η ι στο ρι κή ό μως πραγ μα τι-
κό τη τα δια μόρ φω σης των κοι νω νιών 
και οι ε μπει ρίες της διοί κη σης επέ βα λαν 
την ε φαρ μο γή αρ χών και νό μων η γε σί-
ας, που έ χουν ι στορι κή ση μα σί α για τη 
δια κυ βέρ νη ση του αν θρώ πι νου γέ νους. 
Α ξί ζει ε πο μέ νως να δού με πως ο Πλά-
των αι τιο λο γεί την αρ χι κή γέ νε ση των 
διά φο ρων νό μων των πό λε ων, δη λα δή 
τα πο λι τεύμα τα αυ τών.

Ο Πλά των υ πο στη ρί ζει ό τι το αν θρώ-
πινο γέ νος δια σώ θη κε α πό τους κα τα κλυ-
σμούς, απ'αυ τούς που ή ταν ο ρε σί βιοι 
ποι μέ νες και διέ με ναν στις κο ρυ φές των 
βου νών. Αυ τού ό μως του εί δους οι άν-
θρω ποι ήταν ά πει ροι α πό τις άλ λες τέ-
χνες γε νι κά και ό τι την ίδια ε κεί νη ε πο χή 
χά θη καν όλα τα ερ γα λεί α κα θώς και κά θε 
ε πι νό η ση σχε τι κή με την τέχνη, την πο λι-
τι κή ως και με κά ποια άλ λη γνώ ση. Αυ το-
νό η το ε πο μέ νως τυγ χά νει ό τι από θέ μα τα 
που α φο ρούν στην πό λη, στο πο λί τευ μα 
και στη νο μο θε σί α, μπο ρού με να πού με 
ό τι δεν έ μει νε η πα ρα μι κρή α νά μνη ση. 
Ά ρα, α πό τους αν θρώ πους ε κεί νους που 
δια σώ θη καν στις βου νο κορ φές δη μιουρ-
γή θη καν ό λα ό σα έ χου με σή με ρα, δη λα-
δή οι πόλεις, τα πο λι τεύ μα τα, οι τέ χνες, οι 
νό μοι, κα θώς και πολ λή κα κί α, αλ λά και 
πολ λή α ρε τή. Οι άν θρω ποι ό μως ε κεί νης 
της ε πο χής εί χαν α νά γκη και νό μων και 
νο μο θε τών, με τη δια φο ρά ό τι ο νό μος 
τους ή ταν ά γραφος και ζού σαν α κο λου-

25 Πλά των, «Νό μοι» 713c-714α.
26 Δη μή τριος Γ. Τσα ού σης. Στοι χεί α Κοι νω νιο λο γί ας. Οι Μορ φές Ε ξου σί ας. Σελί δες 367 - 370.
27 Δη μή τριος Μ. Κού τρας. Ι στο ρί α και Με τα φυ σι κή. Νε ώ τε ρη Φι λο σο φί α. Σε λί δα 30. Πα νε πι στη μια κή Έκ δο ση. 

Α θή να 1995. 
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θώ ντας τα έ θι μα κα τά τους λε γό με νους 
πά τριους νό μους. Αλ λά, ό πως γί νε ται 
α ντι λη πτό, αυ τή τη μορ φή των νό μων 
α πο τε λεί έ να εί δος πο λι τεύ μα τος για το 
ο ποί ο μά λι στα και ο Ό μη ρος α να φέ ρε ται, 
δη λα δή ό τι ο νό μος δια μορ φώ θη κε μέ σα 
στην οι κο γέ νεια, της ο ποί ας ο γε ρο ντό τε-
ρος ή ταν και αρ χη γός, πα ρα δί δο ντας την 
ε ξου σί α κα τά σειρά στους α πο γό νους. Οι 
οι κο γέ νειες αυ τές, με το πέ ρα σμα των 
χρό νων, διευ ρύν θη καν σε κοι νό τη τες 
και α φού ε ξέ τα σαν τα έ θι μα κά θε οι κο γέ-
νειας ε πέ λε ξαν ε κεί να που ε ξυ πη ρε τούν 
το κοι νό συμ φέ ρον ό λης της κοι νό τη τας. 
Έ τσι, κά πως προ έ κυ ψαν οι νο μο θέ τες, οι 
νό μοι και οι άρ χο ντες της διευ ρυ μέ νης 
πλέ ον ε νιαί ας κοι νό τη τας και της πό λης 
αρ γό τε ρα28.

Σύμ φω να λοι πόν με τον Πλά τω να, αλ-
λά και κα τά τον Α ρι στο τέ λη, η σύγ χρο νη 
έν νο μη και με αρ χές πο λι τεί α προ έρ χε ται 
από την ιε ραρ χη μέ νη αρ χη γι κή αρ χι κή 
οι κο γέ νεια29. Έ στω και αν η σύγ χρο νη πο-
λι τι κή θε ω ρί α θέ λει να πα ρου σιά ζει την 
πρω τό γονη κοι νω νί α με ο μα δι κή προ σω-
πι κό τη τα διε πό μενη α πό κοι νω νι κή αλ λη-
λεγ γύ η χω ρίς ιε ράρ χη ση, με λέ τες και σ’ 
αυ τόν τον κό σμο των ζώων δεί χνουν ό τι 
οι ψυ χο λο γι κοί πα ρά γο ντες ε πι βάλ λουν 
την κοι νω νι κή τους λειτουρ γί α με η γε τι κή 
ε πι βο λή ή ιε ραρ χη μέ νη ορ γά νω ση30.

Τέ λος, η ε πι βο λή αρ χών στην κοι νω-
νί α των αν θρώ πων προ κύ πτει α πό την 
ί δια τη φύ ση της ψυ χής, η ο ποί α εί ναι 
διαρ χι κή (ευερ γέ της και κα κή ψυ χή) και 
ως εκ τού του πρέ πει να υ πάρ χουν αρ χές 
ώ στε να καλ λιερ γούν το δε σπό ζο ντα και 

ό χι του δού λου χα ρα κτή ρα της ψυ χής. Αυ-
τή τη θεί α α πο στο λή οι νό μοι δου λεύ ουν, 
την α πε λευ θέ ρω ση των αν θρώ πων α πό 
τη δού λα ψυ χή. Οι αρ χές με το πέ ρα σμα 
των χρό νων και των αιώ νων βιώ νο νται, 
γί νο νται γο νί δια των κυτ τά ρων, με στό χο 
τον «δαί μο να» - υ πε ράν θρω πο της αιω-
νιό τη τας, τον α γα θό ε νά ρε το και σο φό 
άν θρω πο.

Σκο ποί η γε σί ας
Εί δα με μέ χρις ε δώ, ό τι ο φι λό σο φος 

αρ χη γός και οι ά ρι στοι νό μοι γεν νή-
θη καν τό σο α πό φυ σι κή ό σο και α πό 
ι στο ρι κή κοινω νι κή α νά γκη και έ ρω τα 
προς το τέ λειο, ε πο μέ νως αφ’ ε αυ τή 
η γέν νη σή τους εμπε ριέ χει σκο πούς 
ύ παρ ξης και λει τουρ γί ας. Αλ λά, ε άν ο 
Α ρι στο τέ λης ευ θέ ως α ναφέ ρε ται στους 
σκο πούς του πο λι τι κού η γέ τη και ό τι 
αυ τοί σε γε νι κές γραμ μές εί ναι η ευ-
δαι μο νί α, η αυ τάρ κεια και ο ε νά ρε τος 
βί ος των πο λι τών31, ο Πλά των δεν κά-
νει κα θα ρή α να φο ρά πε ρί αυ τών και 
ως εκ τού του αυ τή η προ σπά θεια ε δώ 
θα γί νει, ώ στε ν’ α νο ρύ ξου με και να 
συ γκο μί σου με αυτούς α πό το πνεύ μα 
και τους λό γους του Πλά τωνα.

Ε πο μέ νως οι σκο ποί η γε σί ας κα τά 

Πλά τω να εί ναι:

• Ποι μέ νας αν θρώ πων

Κατ' αρ χάς, ο κυ βερ νή της της αν-
θρώ πι νης κοι νω νί ας πα ρο μοιά ζε ται με 
τον βο σκό και τον βου κό λο που με ρι-
μνά γε νι κά για το ποί μνιό του. Ό σον 
α φο ρά στ' ό νο μα που ται ριά ζει στον 

28 Πλά των, «Νό μοι» 676c-681d, 726α.
29 Α ρι στο τέ λης, «Πο λι τι κά» 1252b/20-25.
30 Γε ώρ γιος Κ. Βλά χος. Πο λι τι κή. Τό μος Α. Φυ σι κές και Πο λι τι κές Κοι νω νί ες. Απλή Πρω τό γο νη Κοι νω νί α. Διά χυ τη 

κυ ριαρχί α. Βιο λο γι κή θε ώ ρη ση της Πο λι τι κής. Σε λί δες 197 - 199.
31 Α ρι στο τέ λης, «Πο λι τι κά» 1252α/5, 1258α/25, 1278β/30, 1281α/5, 1282β/15, 1331α/30, 1332α/5-10, 1332α/35, 1334α/15.
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κυ βερ νή τη της αν θρώ πι νης «α γέ λης», 
πα ρέ χε ται τ' ό νο μα του πο λι τι κού η γέ-
τη, διό τι αυ τό πλη σιά ζει πε ρισ σό τε ρο 
προς την ι δέ α της μέ ρι μνας πα ρά προς 
την ι δέ α της τρο φής. Για δε τ' ό νο μα 
της τέ χνης, που ται ριά ζει στη φρο ντί δα 
για την αν θρώ πι νη «α γέ λη», βρί σκε ται 
ό τι αυ τή εί ναι η πο λι τι κή τέ χνη32. Ώ στε 
ο κύ ριος σκο πός του η γέ τη εί ναι η φρο-
ντί δα, η μέ ρι μνα για τους αν θρώπους, 
η ο ποί α ε πι διώ κε ται με τέ χνη και δεν 
ε πι βάλ λε ται ε ξου σια στι κά. 

Η μέ ρι μνα των με λών ή ταν ο κύ ριος 
σκο πός των πρώ των οι κο γε νειών της 
αν θρώ πι νης κοι νω νί ας, ο ί διος πρω ταρ-
χι κός σκοπός πα ρα μέ νει και σή με ρα για 
την πο λι τεί α των πο λι τών (α πο φεύ γε ται 
ο ό ρος κρά τος ως α δό κι μος προς το σκο-
πό). Η πο λι τεί α (δη λα δή το κρά τος, ό πως 
λέγε ται) εί ναι το ε ξου σιο δο τη μέ νο ε κεί νο 
τμή μα των πο λι τών, τ’ ο ποί ον έ χει ως 
πρω ταρ χι κό σκο πό να με ρι μνά για την ευ-
δαι μο νί α, την αυ τάρ κεια και τον ενά ρε το 
βί ο του συ νό λου των πο λι τών. Αυ τό εί ναι 
το μή νυ μα των τι μών που αντα πο δί δουν 
οι πο λί τες προς τους φο ρείς της πο λι τεί-
ας, ως έκ φρα ση ευ γνω μο σύ νης και για τις 
προς αυ τούς φρο ντί δες. Η μέ ρι μνα αυ τή 
των «ποι μέ νων» α πορ ρέ ει α πό την α γά πη 
τους για την αν θρώπι νη «α γέ λη» κι ε δώ 
α κρι βώς ο ό ρος «αν θρώ πι νος» ο μοιά ζει 
με τον θεί ο «ποι μέ να».

• Ευ σε βείν πε ρί θε ούς

Βα θύς α πό τη νε α ρά α κό μα η λι κί α 
είναι ο σε βα σμός του Πλά τω να προς 
τους θε ούς και το δέ ος του α πό τη θεί α 
τι μω ρί α, πα ρα κι νώ ντας μά λι στα και τους 
άλ λους προς αυ τόν το σκο πό, πα ρο τρύ-
νο ντας την «έ νω σή τους» με το «Θεί ον 
Λό γο», ό πως ο θε ός Έ ρω τας μας ο δη γεί 
ως αρ χη γός και στρα τη γός μας33. Ε νώ 
συγ χρό νως συμ βου λεύ ει τους νέ ους αν-
θρώ πους να μην αλ λά ξουν γνώ μη, καθό-
σον α φο ρά στο σε βα σμό τους προς τους 
θε ούς και ου δέ πο τε να τολ μή σουν ν’ 
α σε βήσουν ε να ντί ον των θε ών, κα θό-
σον η ευ τυ χία τους βρί σκε ται πλη σί ον 
των θε ών. Την ευ τυ χί α δε του αν θρώ που 
πλη σί ον των θε ών ο Πλά των θα αι τιο λο-
γή σει και θ’α πο δώ σει στην ταύ τι ση της 
αν θρώ πι νης ψυ χής με τη θεί α φύ ση. Ε πο-
μέ νως, κά θε α σέ βεια προς τους θε ούς, 
λό γω συγ γέ νειας της ψυ χής μας, είναι και 
πρά ξη ε να ντί ον αυ τού του ε αυ τού μας. 
Γι’ αυ τόν το λό γο ο Πλά των προ τεί νει 
αυ στη ρές ποι νές να ε πι βάλ λο νται α πό τη 
δι καιο σύ νη στους α σε βείς προς τους θε-
ούς κα τά πε ρί πτω ση, οι ο ποί ες άρ χο νται 
α πό πε ντα ε τή ως ι σό βιο κά θειρ ξη, για να 
κα τα λή ξουν και σ’ αυ τήν την ε πι βο λή α κό-
μα του θα νά του. Αλ λά ε άν ο Πλά των εί ναι 
αυ στη ρός για βα ριές πρά ξεις α σέ βειας 
των αν θρώ πων προς τους θε ούς δεν πα-
ρα λεί πει να εί ναι ε πιει κής για ε λα φρό τε ρα 

32 Πλά των, «Πο λι τι κός» 275b-276c. Για τις πα ρο μοιώ σεις του η γέ τη με βο σκό και βου κό λο και της κοι νω νί ας 
των αν θρώ πων με α γέ λη, ο Πλά των ε πι δέ χε ται δυ σμε νούς κρι τι κής α πό το σύγ χρονο φι λό σο φο Καρ λ Πόπ περ, 
χα ρα κτη ρί ζο ντας τον Με γά λο Αρ χαί ο 'Ελ λη να Φι λό σοφο, τον Πλά τω να, α κα τάλ λη λο λό γο ως «ε κτρο φέ α ζώ ων». 
Η α πά ντη ση δί δε ται ά με σα και ε κεί νη την ε πο χή προ κα τα βο λι κά α πό τον ί διο τον Πλά τω να και στα ί δια ση μεί α 
του «Πο λι τι κού», ό τι α φο ρά «ι δέ α φρο ντί δας, πα ρά ι δέ α τρο φής». Ε πί σης, η α πά ντη ση δί δε ται και α πό το σύγ-
χρο νο φι λό σο φο Martin Heidegger, ο ο ποί ος ι διαί τε ρα το νί ζει την πο λυ με ρό τη τα της φρο ντί δας ως μέ ρι μνας 
υπο στη ρί ζο ντας ό τι η μέ ρι μνα α πο τε λεί την ου σί α της αν θρώ πι νης ύ παρ ξης, του «ώ δε - εί ναι» και ό τι εκ δη λώ νε ται 
κα τά ποι κί λους τρόπους. Τ' α νω τέ ρω α να φέ ρο νται στα ε ξής συγ γράμ μα τα α ντι στοί χως:

- Κάρ λ Πόπ περ. Α νοι κτή Κοι νω νί α και οι Ε χθροί της. Με τά φρα ση Ει ρή νη Πα πα δάκη.
Κε φά λαιο 8. Σε λί δα 247. Ση μεί ω ση 39.
- Γρη γό ρης Κω στα ράς. Μartin Heidegger. Ο Φι λό σο φος της Μέ ρι μνας. Σε λί δα 64.
33 Πλά των, «Συ μπό σιο» 193α-b, 193d.
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πε ρί τους θε ούς α δι κή μα τα, προ τεί νο ντας 
μέ τρα ε πα νόρ θω σης και θρη σκευ τι κής 
ε πα νέ ντα ξης των α σε βών34.

Α νά λο γες α πό ψεις σε βα σμού προς 
το Θεί ο θα υ πο στη ρί ξουν λέ γο ντας: Ο 
Πίν δα ρος, ο ο ποί ος δέ χε ται ό τι ο νόμος 
εί ναι η βού λη ση του Δί α, που ο δη γεί 
στη δι καιο σύ νη και στην ευ η με ρί α. Ο 
Πρω τα γό ρας υ πο στη ρί ζει βέ βαια τον 
ά γνω στο Θε ό, αλ λά τη λα τρεί α θε ω-

ρεί ως κοι νω νι κή α νά γκη της πό λης. 
Επίσης, ο Πρό δι κος βλέ πει την αρ χή 
της θρη σκευ τι κής πί στης στην α νά γκη 
της ω φε λι μό τη τας του αν θρώ που και 
στην έκ φρα ση ευ γνω μο σύ νης 

προς τον Θε ό35. Ε νώ, ο 
σύγ χρο νος υ παρ ξια-
κός φι λό σο φος Sören 
Kierkegaard λέ γει ό τι 

ο θρη σκευ τι κός άν θρω-
πος ζει πνευ μα τι κά με την 

προσ δο κί α της αιω νιό τη τας και ό τι 
ο θρη σκευ τι κός τρό πος ζω ής α πο τε λεί 
προϊ όν ε λεύ θε ρης α πό φα σης του α τό-
μου, που ε πι τρέ πει στο θρη σκευό με νο 
άν θρωπο να βιώ νει και να κά νει πρά-
ξη την ε σω τε ρι κευ μέ νη υ πο κει με νι κή 
α λή θεια36. Ό λων αυ τών των πε ρί Θε ού 
σκέ ψε ων δεν υ στε ρεί και ο Α ρι στο τέ λης, 
ο ο ποί ος δέ χε ται τη θαυ μα στή και μα κά-
ρια ύ παρ ξη του Θε ού ως αιώ νια νο η τι κή 
ε νερ γεια κή πηγή ζω ής37.

• Κα λούς κα γα θούς πο λί τες

Κα θή κον του η γέ τη α πο τε λεί η διαρ κής 
φρο ντί δα για τη συ νε χή ποιο τι κή βελ τί ω ση 
των συ μπο λι τών του. Με αυ τά τα δε δο μέ να 
ο Πλά των θα πει ό τι σκο πός ο λό κλη ρης της 
πό λης πρέ πει να εί ναι ο κά θε πο λί της να 
εί ναι δί καιος και σώ φρων, ώ στε να ευ τυ χεί 
και να μην πα ρα δί δε ται στις α χα λί νω τες 
ε πι θυμί ες του, οι ο ποί ες θα κα τα ντή σουν 
τον άν θρω πο λη στή. Αυ τός ο λη στρι κός άν-
θρω πος δεν εί ναι προ σφι λής ού τε σ' άλ λους 
αν θρώ πους ού τε στον Θε ό, με α πο τέ λε σμα 
να μην υ πάρ χει επι κοι νω νί α και φι λί α με τα-
ξύ των πο λι τών.

34 Πλά των, «Νό μοι» 888d, 899d, 907d - 910d. 
35 W.K.C. Guthrie. Σο φι στές. Με τά φρα ση Δα μια νός Τσε κου ράκης. Σε λί δες 171, 287, 290, 293.
36 Γρη γό ρης Φιλ. Κω στα ράς. Sφren Kierkegaard. Ο Φι λό σο φος της Ε σω τε ρι κό τη τας. Σε λί δα 108.
37 Α ρι στο τέ λης. Με τα φυ σι κά 1074b/24, 1072b/3.
- Ή λιος. Αρ χαί ο Ελ λη νι κό Πνεύ μα. Α ριστο τέ λης. Κ. Δ. Γε ωρ γού λης. Η Ο ντο λο γι κή Θε ο λο γί α. Σε λί δες 441 - 442.
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Α κό μα και οι πα λαιό τε ροι σο φοί (προ-
φα νώς ο Πλά των εν νο εί τον Ορ φέ α) έ λε-
γαν ό τι τον ου ρα νό και τη γη, τους θε-
ούς και τους αν θρώ πους, τους ε νώ νει η 
ε πι κοι νωνί α, η φι λί α, η κο σμι κό τη τα, η 
σω φρο σύ νη και η δι καιο σύ νη, γι' αυ τό 
ό λα αυ τά κό σμο τα ο νο μά ζουν και ό χι 
α κο σμί α ού τε α κολα σί α. Κατ' αυ τόν τον 
τρό πο πρέ πει να φροντί ζου με να θε ρα-
πεύ ου με την πό λη και τους πο λί τες, ώ στε 
να κα τα στούν αυ τοί όσον το δυ να τόν 
ά ρι στοι. Διό τι χω ρίς αυ τόν το σκο πό, δη-
λα δή να κα τα στεί κα λή κα γα θή η διά νοια 
των μελ λό ντων, δεν ω φε λού με κα θό λου 
την πό λη προ σφέ ρο ντας άλ λη ευερ γε σί α, 
όπως ε πι διώ κου με να λαμ βά νουν χρή μα-
τα πολ λά ή κά ποια ε ξου σί α ή οια δή πο τε 
άλ λη δύ να μη.

Α πε να ντί ας δε θε ω ρεί ται ι κα νός πο-
λι τι κός η γέ της, ό ταν οι συ μπο λί τες του 
κα τα στούν χει ρό τε ροι, α γριό τε ροι και 
α δι κό τε ροι κα τά το χρό νο της δι κής του 
διοί κη σης38. Αλ λά αυ τή η χει ρο τέ ρευ ση 
της πό λης και των πο λι τών, θα ε ξα κο-
λου θή σει ο Πλά των να λέ γει, μπο ρεί ν’ 
α πο δο θεί στην πλε ο νε ξί α των πο λι τών, 
κα θό σον στους τυ ραννι κούς άρ χο ντες 
και στους βαρ βά ρους δε συμφέ ρει να 
γεν νιού νται στις ψυ χές των πο λι τών με γά-
λα φρο νή μα τα και δυ να τές φι λί ες, που ο 
έ ρω τας ε μπνέ ει39. Γι’ αυ τό και ο Πλά των 
θε ω ρεί ως μέ γι στο κα κό ε κεί νο τ’ ο ποί ο 
δια σπά την πόλη και α πό μί α που εί ναι 

την κά νει πολ λές και α πε να ντί ας με γα-
λύ τε ρο α γα θό απ’ αυ τό που ε νώ νει την 
πό λη και την κά νει μί α ε νό τη τα. Χά ριν 
αυ τού του σκο πού ο Πλά των θέτει ως 
πρω ταρ χι κό στό χο την ε νό τη τα της πό-
λης και των πο λι τών με το με τρια σμό 
της χα ράς και της λύ πης με τα ξύ των πο-
λι τών40. Αλ λά αυ τή η ε νό τη τα της πό λης 
και των πο λι τών ε πι τυγ χά νε ται μό νο α πό 
πραγμα τι κή φι λι κή έλ ξη των ψυ χών των 
πο λι τών και ό χι α πό αι σθη σια κά ή υ λι κά 
ή τι μο κρα τι κά συμ φέ ρο ντα αυ τών41.

• Ε λεύ θε ροι εν Δι καιο σύ νη

Πρώ τι στο ε πί σης α γα θό θε ω ρεί ο 
Πλάτων την ε λευ θε ρί α των πο λι τών μέ σα 
στην πό λη, α πο τέ λε σμα της ο ποί ας ό μως 
εί ναι να κά νει ο κά θε πο λί της ό,τι θέ λει. 
Ε ξαι τί ας τέ τοιας α χα λί νω της ε λευ θε ρί ας 
η πό λη με τα τρέ πε ται σ’ έ να πραγ μα τι κό 
«πα ντο πω λεί ον» συ μπε ρι φο ρών των 
πο λι τών, με κίν δυ νο την ε γκα τά στα ση 
της τυ ραν νί ας. Αλ λά ε άν αυ τό συμ βαί νει 
στην πό λη, α νά λο γα συμ βαί νει και σε 
κά θε ά το μο, σύμφω να με την αρ χή των 
σχέ σε ων του ό λου και του μέ ρους. Κά θε 
ά το μο χα ρα κτη ρί ζε ται α πό τις α να γκαί-
ες και μη α να γκαί ες ε πι θυ μί ες τρο φής, 
η δο νής, πλού του, τι μών και πο λι τι κής. 
Ό ταν ο άν θρω πος υ περ βαί νει τα ό ρια 
των μη α να γκαί ων ε πι θυ μιών -οι ο ποί ες 
δε ξε ρι ζώ θη καν α πό τη νε α ρά α κό μα 
η λι κί α- τό τε προ κα λεί βλά βες στο σώ μα 

38 Πλά των, «Γορ γί ας» 508α, 513α-514α, 516c.
39 Πλά των, «Συ μπό σιο» 182c. Διαί ρε ση ό μως των πο λι τών δεν ε πι φέ ρει μό νο ο τυ ραν νι κός άρ χο ντας, αλ λά και 

κά θε άλ λο σύ στη μα, που α πό μί α την πόλη κά νει αυ τή πολ λές.
40 Α ρι στο τέ λης. «Πο λι τι κά» 1261b/10-15, 1261b/35. Ε άν ο Πλά των υ πο στη ρί ζει ό τι η ε νό τη τα των πο λι τών 

ε πι τυγ χά νε ται με την κοι νό τη τα των α γα θών, ο Α ρι στο τέ λης δια φο ρο ποιεί ται του δα σκά λου του, υ πο στη ρί ζο-
ντας ό τι η ε νό τη τα πό λης και πο λι τών ε πι τυγ χά νε ται με την αυ τάρ κεια και την ι διο κτη σί α των α γα θών διό τι η 
ε πι μέ λεια των ι δι κών μας εί ναι αυ ξη μέ νη. Ας ση μειω θεί ό τι ο Πλά των υ πο στή ριξε την κοι νό τη τα των α γα θών 
μό νον κα θό σον α φο ρού σε τους «Φύ λα κες».

41 Πλά των, «Αλ κι βιά δης Α’» 131c - 132α. Α ρι στο τέ λης, «Πο λι τι κά» 1262b/ 10- 15. O Aρι στο τέ λης συμ φω νεί με 
τον Πλά τωνα ό τι η φι λί α εί ναι μέ γι στο α γα θό για την πο λι τεί α και ό τι η ε νό τη τα πό λης και πο λι τών εί ναι καρ πός 
της με τα ξύ τους φι λί ας.
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και στην ψυ χή, στη φρό νη ση και στη 
σω φρο σύ νη.

Αυ τή η α χα λί νω τη ε λευ θέ ρω ση των 
μη α να γκαί ων ε πι θυ μιών κα τα κρη μνί ζει 
τον άν θρω πο και δεν τον κρα τά όρ θιο, 
ό πως θα συ νέ βαι νε ε άν ζού σε ε ντός των 
α να γκαί ων ε πι θυ μιών. Έ τσι, α πο δει κνύ ε-
ται ό τι η υ περ βο λική ε λευ θε ρί α χω ρί ζει 
σε υ περ βο λι κή δου λεί α και την πό λη και 
τον πο λί τη42. Ε πο μέ νως, για να πα ρα μεί-
νει στο χώρο του α γα θού η ε λευ θε ρί α 
πρέ πει να συ ζευ χθεί με το άλ λο α γα θό 
της δι καιο σύ νης, τ’ οποί ον εί ναι ω ραιό-
τα το και η κα το χή του ευ χά ρι στη, ό χι 
ε πει δή α πο ζη τού νται τ’ α πο τε λέ σμα τά 
της, αλ λά ε πει δή ου σια στι κά αυ τή η ί δια 
εί ναι α γα πη τή. Την έν νοια της δι καιο σύ-
νης -ό πως και την ε λευ θε ρί α- ο Πλά των 
την ε ξε τά ζει συ νο λι κά ως α γα θό της πό-
λης, αλ λά και α το μι κά κα τά πο λί τη. Στο 
ε πί πε δο της πό λης θε ω ρεί ται δικαιο σύ νη 
ό ταν κά θε πο λί της κά νει τη δου λειά που 
του α νή κει και α πό τη φύ ση του ται ριά-
ζει, χω ρίς ν’ α να κα τεύ ε ται σε πολ λές 
δου λειές. Κά θε ε κτρο πή και υ πέρ βα ση 
απ’ αυ τήν τη δι καιο σύ νη εί ναι για την 
πό λη με γί στη βλά βη και θα ή ταν σω στό-
τα το πράγ μα να χα ρα κτη ρι στεί αυ τή η 
κα κουρ γί α ύ ψιστου βαθ μού.

Αλ λά ό πως υ πάρ χει η δι καιο σύ νη 
στην πό λη, καθ’ ό μοιο τρό πο λει τουρ-
γεί α το μι κά και σε κά θε πο λί τη, κα θό-
σον αν και τρι συ πό στα τη η ψυ χή του 
αν θρώ που (ως θυ μο ει δής, ε πι θυ μη τι κή 
και λο γι στι κή) ε νερ γεί και δρα στη ριο-
ποιεί ται ως μί α ε νιαί α υ παρ ξια κή ο ντό-
τη τα χά ριν του λο γι σμού του λο γι στι-

κού, τ’ ο ποί ον ελέγ χει και συ ντο νί ζει 
κα τά δί καιο τρό πο τ’ α λό γι στα γέ νη 
του θυ μο ει δούς και του ε πι θυ μη τι κού 
της ψυ χής, τα ο ποί α πει θαρ χού νται στη 
δια κυ βέρ νη σή τους από το λο γι στι κό, 
χω ρίς να ε πα να στα τούν ε να ντί ον του43. 
Δι καί ως λοι πόν α πο τε λεί η γε τι κό σκο-
πό η ε λευ θε ρί α εν δι καιο σύ νη με τη 
συ νύ παρ ξη και συλ λει τουρ γί α αμ φοτέ-
ρων των α γα θών χά ριν της ευ δαι μο νί ας 
και της προ ό δου της πό λης και των πο-
λι τών α το μι κά. Αυ τή τη συλ λει τουρ γί α 
των α γα θών υπα γο ρεύ ει και η ί δια η 
φύ ση χά ριν της αρ μο νί ας του κό σμου, 
την ο ποί α φυ σι κή ε πι λε κτι κό τη τα ο 
Πλά των θα ε πε κτεί νει στην κοι νω νι κή 
ζω ή α πο βλέ πο ντας στην ευ δαι μο νί α 
και στην ε νό τη τα πο λι τών και πό λης. 
Δη λα δή ό πως ο κό σμος δια τη ρεί την 
ι σορ ρο πί α του σ’ αυ τήν την ε πι λε κτι-
κή δια φο ρο ποί η ση, το ί διο μπο ρεί να 
συμβεί και στις κοι νω νί ες των αν θρώ-
πων. Έ τσι, ο Πλά των κα τορ θώ νει με 
την πρότα σή του για δι καιο σύ νη να 
ε ξι σώ σει το πρό βλη μα της ι σό τη τας 
των πο λι τών έ να ντι των νό μων -μί α 
δε δο μέ νη κα τά σταση- και την ε πι λε κτι-
κό τη τα της φύ σης για τις ι κα νό τη τες 
των αν θρώ πων44.

Η έν νοια της ε λευ θε ρί ας εν δι καιο-
σύνη α πο τε λεί ι δε ώ δες αί τη μα του Πλά-
τω να, ως μη κα τα στρα τη γού σα την ε λευ-
θε ρί α του α τό μου και μη ε πι διώ κου σα 
την ε πι βολή της τα ξι κής δι καιο σύ νης, 
ό πως «ερ μη νεύθη κε» ο Πλά των α πό το 
σύγ χρο νο φι λό σο φο Κάρ λ Πόπ περ45. Ο 
Πλά των το πο θε τεί το ά το μο ε ντός της 

42 Πλά των, «Πο λι τεί α» 557α-d, 559b-c, 561α, 561ε, 562c, 563c-564α.
43 Πλά των, «Πο λι τεί α» 357β-d, 368e-369a, 433α-β, 433β, 433d, 433ε, 434c, 435b, 435ψ, 436α-ε, 439c-440d, 

441d-ε, 442c-d, 443β, 434d - 444α.
44 W.K.C. Guthrie. Σο φι στές. Με τά φρα ση Δα μια νός Τσε κου ρά κης. Σε λί δες 83 - 84, 163, 167 - 168, 217 - 220. 
- G. H. Sabine. Ι στο ρί α Πο λι τι κών Ε πι στη μών. Με τά φρα ση Μάν θου Κρί σπη. Σε λί δες 39, 44.
45 Καρ λ Πόπ περ. Α νοι κτή Κοι νω νί α και οι ε χθροί της. Με τά φρα ση Ει ρή νη Πα παδά κη. Σε λί δες 175 - 181, 159 - 174.
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κοι νω νί ας, αλ λά και την κοι νω νί α να εν-
δια φέ ρε ται για το ά το μο46. Αυ τό υ πήρ ξε 
τ’ ό ρα μα του Λυ κούρ γειου Πο λι τεύ μα τος 
στη Σπάρ τη, να κα τα στήσει τον πο λί τη 
ε λεύ θε ρο, αυ τάρ κη και σώ φρο να, ώ στε 
να ε ξυ πη ρε τεί το συμ φέ ρον της πό λης. 
Α νά λο γα έ πρα ξε και ο Σό λων στη νο-
μοθε σί α του για τον Ατ τι κό χα ρα κτή ρα, 
πε ριό ρι σε την α το μι κή ε λευ θε ρί α χά ριν 
του κοινού α γα θού, δια πι στώ νο ντας την 
α νά γκη της έν νο μης πει θαρ χί ας47.

• Με γί στη πό λη

Τε λι κός σκο πός του η γέ τη εί ναι η 
ύ παρ ξη και η με γι στο ποί η ση αυτής ταύ-
της της πο λι τεί ας, αυ τού του ί διου του 
θε σμού, διό τι χω ρίς αυ τόν δεν έ χει α ξί α 
πα ρου σί ας και ο η γέ της. Αλ λά ας δού με 
με κά ποια συ ντο μί α και το φι λο σο φι κό 
πε ριε χό με νο αυ τού του σκοπού.

Ο Θρα σύ μα χος στην «Πο λι τεί α» του 
Πλά τω να, προ κει μέ νου ν' α πο δεί ξει ό τι 
δί καιο εί ναι το συμ φέ ρον του ι σχυ ρο-
τέ ρου και με το δε δο μέ νο ό τι σε κά θε 
πό λη την ι σχύ του κρά τους κα τέ χει η 
αρ χή, υ πο στηρί ζει ό τι κά θε αρ χή φτιά-
χνει νό μους σύμ φω νους με το συμ φέ-
ρον της, η δη μο κρα τί α δη μο κρα τι κούς, 
η τυ ραν νί α τυ ραν νι κούς και κά θε άλ λη 
αρ χή κα τά τον ί διο τρό πο συ μπε ρι φέ-
ρε ται. Α φού ε γκα τα στή σουν τέ τοιους 

νό μους δι καί ου τι μω ρούν αυ τούς που 
ή θε λαν να βγουν έ ξω απ' αυ τούς, για τί 
εί ναι τά χα πα ρά νο μοι και ά δι κοι άν θρω-
ποι. Το συμ φέ ρον της αρ χής εί ναι το 
πο λίτευ μα κά θε πό λης και αυ τό συμ-
βαί νει διό τι η ε ξου σί α αυ τή έ χει στα 
χέ ρια της την υ πε ρο χή της κρα τι κής 
δύ να μης48. 

Αλ λ’ αν τό τε ο Θρα σύ μα χος υ πο στή ρι-
ζε αυ τά για το συμ φέ ρον και τη δύ να μη 
της ε ξου σί ας κά θε αρ χής, α νά λο γα θα 
μι λή σουν για το σκο πό του σύγ χρο νου 
κράτους και νε ό τε ροι φι λό σο φοι: Ο Μαξ 
Βέ μπερ θα ο ρί σει την έν νοια του κρά-
τους, ό τι εί ναι η κοι νό τη τα ε κεί νη των 
αν θρώ πων που διεκ δι κεί α πο τε λε σματι-
κά το μο νο πώ λιο στη νό μι μη χρή ση της 
φυ σι κής βί ας49. Ε νώ ο Μα κια βέ λι, χά ριν 
της δύ να μης του η γε μό να και του κρά-
τους, χρη σι μο ποιεί ό λα τα δυ να τά και 
πραγ μα τι κά γι’ αυ τόν το σκο πό μέ σα με 
τον κα λό ή τον κα κό τρόπο, με την α γά-
πη ή με τη βί α ε πί του λα ού50. Επίσης, 
το κρά τος θα το θε ο ποι ή σει ο Έ γε λος 
ως αιώ νια πραγ μα τι κή δύ να μη, που υ φί-
στα ται χά ριν αυ τού του ι δί ου, ως μό νη 
α λη θι νή υ παρ κτή, πραγ μα τω μέ νη η θι κή 
ζω ή51, ε νώ ο Μαρ ξ θα χα ρα κτη ρί σει το 
κρά τος ως όρ γα νο τα ξι κής κυ ριαρ χί ας, 
το ο ποί ο πρέ πει να γκρε μι στεί χά ριν της 
α κρα τι κής κοι νω νί ας52. 

46 Γ.Κ. Βλά χος. Πο λι τι κή. Α’ Τό μος. Πο λι τι κή Φι λο σο φί α και Θε ω ρί α του Rousseau. Σε λί δες 129 - 131.
- G.H. Sabine. Ι στο ρί α Πο λιτι κών Ε πι στη μών. Με τά φρα ση Μάν θου Κρί σπη. Σε λί δες 69, 63, 64 - 65, 66 783 - 784.
47 Ή λιος. Ε γκυ κλο παί δεια. Τό μος Αρ χαί ο Ελ λη νι κό Πνεύ μα. Οι Νο μο θέ τες. Λυ κούρ γος. Σε λί δες μθ’ - ν. Οι Ε πτά 

Σο φοί. Σό λων. Σε λί δα να’.
48 Πλά των. «Πο λι τεί α» 338c, 338ε, 339α, 342 ε, 343β.
49 Δ.Γ. Τσα ού σης. Στοι χεί α Κοι νω νιο λογί ας. Οι Πο λι τι κοί Θε σμοί. Σε λί δα 372.
50 Νί κο λο Μα κια βέ λι. Η γε μό νας. Με τά φρα ση Η λέ κτρα Αν δρε ά δη. Σε λί δες 36, 47 - 48, 69 - 70, 76.
- Δ.Γ. Τσα ού σης. Στοι χεί α Κοι νω νιο λο γί ας. Σε λί δα 378. 
- Γ.Κ. Βλά χος. Πο λι τι κή Ψυ χο λο γί α. Μα κια βέ λι.
- R.G. Schwarzenbera. Πο λι τι κή Κοι νω νιο λο γί α. Τό μος Ι. Με τά φρα ση Δη μή τριος Γιαν νό που λος - Βαρ βά ρα Κο-

λιο πού λου. Μα κια βέ λι. Σε λί δα 19.
51 Δη μή τριος Κού τρας. Ι στο ρί α και Με τα φυ σι κή. Νε ώ τε ρη Φι λο σο φί α. Θέ μα τα Φι λο σο φί ας. Πε ρί Ε γέ λου.
- Κάρ λ Πόπ περ. Α νοι κτή Κοι νω νί α και οι Ε χθροί της. Τό μος Ι Ι. Με τά φρα ση Ει ρήνη Πα πα δά κη. Σε λί δα 54.
52 Καρ λ Πόπ περ. Α νοι κτή Κοι νω νί α και οι Ε χθροί της. Τό μος Ι ι. Με τά φρα ση Ει ρήνη Πα πα δά κη. Σε λί δες 177Β.
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Η δια φο ρο ποί η ση στα νε ό τε ρα φι λο-
σοφι κά χρό νια αρ χί ζει α πό τον Τό μας 
Χό μπς και τον Τάλ κοτ Πάρ σους, που 
ει σά γουν την έν νοια της λα ϊ κής κυ ριαρ-
χί ας για να κα τα λή ξει στις φι λο σο φι κές 
α πό ψεις του Μάρ τιν Χέ ϊ ντε γκερ πε ρί 
ε ξου σί ας της μέ ρι μνας του προ σεί ναι 
και του συ νεί ναι της κοι νω νί ας μας53. 
Α πό ψεις τις ο ποί ες ο ί διος ο Πλά των, 
απ’ ε κεί νη την ε πο χή, υ πο στή ρι ζε με 
τους πα ραλ λη λι σμούς του η γέ τη προς 
τον βο σκό και τον βου κό λο, προς τον 
για τρό και τον κυ βερ νή τη πλοί ου, για 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 Α πο σπά σμα τα α πό τη Δι δα κτο ρι κή Δια τρι βή του Ά ρη Δια μα ντό που λου, με τί τλο:«Φι λο σο φί α Η γε σί ας. Το 

Ή θος του Η γέ τη στον Πλά τω να».

 Αποσπάσματα από τα έργα του Πλάτωνα: «Πολιτεία», «Νόμοι», «Πολιτικός», «Μένων», «Λάχης», «Τίμαιος», 

«Κρατίλος», «Συμπόσιο», «Φίληδος», «Επιστολές» και «Αλκιβιάδης Α΄».

53 Δ.Γ. Τσα ού σης. Στοι χεί α Κοι νω νιο λο γί ας. Ε πι κρά τεια και κυ ριαρ χί α. Σε λίδες 380-381.
-R.G. Schwartzenberg. Πο λι τι κή Κοι νω νιο λο γί α. Τό μος Ι. Με τά φρα ση Δη μή τριος Γιαν νό που λος - Βαρ βά ρα 

Κο λιο πού λου. Σε λί δες 163 - 164.
- Γρη γό ρης Φιλ. Κω στα ράς. Martin Heidegger. Τα εί δη του εί ναι ως Μορ φές Μέ ρι μνας. Σε λί δες 142, 150.
54 Πλά των, «Νό μοι» 742d, 743c, 744d.

να κλεί σει με την πα ρό τρυν ση, ό τι 
ε πι δί ω ξη του πο λιτι κού η γέ τη και του 
κα λού νο μο θέ τη εί ναι πώς θα κά νει πιο 
με γά λη την πό λη και ό σο γί νε ται πε-
ρισ σό τε ρο πλού σια, πώς ε πί σης να’χει 
χρυ σά φι και α σή μι και ν’ άρχει ό σο 
μπο ρεί πιο πο λύ και κα τά ξη ρά και 
κα τά θά λασ σα54.

Ε πί λο γος
Αυ τή εί ναι της Η γε σί ας η Φι λο σο φί α: 

Ό,τι εί ναι η κε φα λή για το αν θρώ πι νο σώ-
μα, εί ναι ο η γέ της για την κοι νω νί α.
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λάσ σης και δια λύ θη κε κά θε αμ φιβο λί α που 

υ πήρ χε σχε τι κά με τη μη α πο δο χή της αυ θε-

ντι κό τη τας των βι βλι κών κει μέ νων, τα ο ποί α 

εί χε δια σώ σει η χει ρό γρα φη πα ρά δο ση έ ως 

σή με ρα. Η κριτι κή του κει μέ νου της Πα λαιάς 

Δια θή κης έ χει πλέ ον στη διά θε σή της νέ α 

βιβλι κά κεί με να τα ο ποί α χρο νο λο γού νται 

το 2ο και 1ο π.Χ. αιώ να.

Ο με γά λος θό ρυ βος που προ κλή θη κε 

για τα χει ρό γρα φα της Νε κράς Θα λάσ σης 

και το πα γκό σμιο εν δια φέ ρον γε νι κά, δι-

καιο λο γού νται α πό τον α συ νή θι στο με γά-

λο α ριθ μό τους, α πό την αρ χαιό τη τά τους, 

(ΕΥ ΡΗ ΜΑ ΤΑ ΤΟΥ KHIRBET QUMRAN)

ΚΕΙΜΕΝΟ: Αν θστης (ΕΜ) Κων/νος Κού τσι κος

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση

ΤΑ ΧΕΙ ΡΟ ΓΡΑ ΦΑ 
ΤΗΣ 

ΝΕ ΚΡΑΣ 
ΘΑ ΛΑΣ ΣΗΣ

ΤΑ ΧΕΙ ΡΟ ΓΡΑ ΦΑ
ΤΗΣ 

ΝΕ ΚΡΑΣ 
ΘΑ ΛΑΣ ΣΗΣ

Ό πως εί ναι γνω στό, το κεί με νο της Πα-

λαιάς Δια θή κης δια σώ θη κε μέ χρι σή με ρα 

χά ρη στη χει ρό γρα φη πα ρά δο ση. Τα αρ-

χαιό τε ρα χει ρό γρα φα, που δια σώ ζουν το 

κεί με νο αυ τό στην πρω τό τυ πη μορφή του, 

ή ταν μέ χρι πρό σφα τα του 10ου μ.Χ. αιώ να. 

Αυ τό το γε γο νός ό μως προ κα λού σε μί α 

α βε βαιό τη τα στους βι βλι κούς ε ρευ νη τές 

σχε τι κά με την αυ θε ντι κό τη τα και κα τά 

πό σο πι στή ή ταν η α ντι γρα φή των χειρο γρά-

φων αυ τών α πό το πρω τό τυ πο κεί με νο. Την 

ά νοι ξη όμως του 1947, α να κα λύ φθηκαν 

τα πε ρί φη μα χει ρό γρα φα της Νε κράς Θα-
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α πό την ι διο τυ πί α του πε ριε χομέ νου τους 

κα θώς και α πό την πο λύ μορ φη ε πι στη μο νι-

κή α ξί α τους. Η ι διο τυπί α των χει ρο γρά φων 

αυ τών ο φεί λε ται στο υ ψη λό πνευ μα τι κό 

και αυ στη ρώς θρη σκευ τι κό πε ριε χό με νό 

τους κα θώς και στην εκ φρα ζό με νη πνευ μα-

τι κή α νωτε ρό τη τα των συγ γρα φέ ων τους1. 

Στα πρώ τα κυ ρί ως χρό νια της α νεύ ρε σης 

τους εκ φρά σθη καν αρ κε τές αμ φι βο λί ες 

σχε τι κά με τη θε ο λο γι κή τους α ξί α, οι ο ποί-

ες α πο δεί χθη καν λαν θα σμέ νες διό τι δεν 

εί χαν στη ρι χθεί σε α πο δεί ξεις αλ λά σε 

αν θρώ πι νες ε κτι μή σεις. Αυ τό προ κλή θη κε 

κυ ρί ως α πό το φό βο της α να κά λυ ψης νέ ων 

θε ο λο γι κών ι δε ών, μη α πο δε κτών α πό το 

χρι στια νι κό κό σμο2. 

Πε ρι γρα φι κά Στοι χεί α 
των Χει ρο γρά φων

Η έ ρη μος της Ιου δαί ας ή του Ιού δα 

ό πως ή ταν γνω στή στην Πα λαιά Δια θή-

κη, α πο τε λεί τον ευ ρύ τε ρο γε ω γρα φι κό 

χώ ρο, ο ο ποί ος α πό το 1947 έ ως το 1956, 

μας έ δω σε ση μα ντι κά σε α ριθ μό και α ξί α 

αρ χαιο λο γι κά ευ ρή μα τα. Πρό κει ται για 

μί α ο ρει νή και βρα χώ δη πε ριο χή, που 

ε κτεί νε ται δυ τι κά της Νε κράς Θα λάσ σης 

ως την Ιε ρου σα λήμ και τη Βη θλε έμ και 

ορί ζε ται προς βορ ρά α πό την πό λη Ιε ρι-

χώ και προς νό το α πό την αρ χαί α Εγ γαδί, 

α πό ό που περ νά σή με ρα η συ νο ρια κή 

γραμ μή Ιορ δα νί ας-Ισ ρα ήλ.

Αν και ορ θό τε ρη θα ή ταν η ο νο μα σί α 

«Χει ρό γρα φα της ε ρή μου της Ιου δαί ας», 

ε πι κρά τη σε τε λι κά να δο θεί το ό νο μα 

της πε ριο χής των πρώ των α να καλύ ψε ων 

ως α ντι προ σω πευ τι κό τε ρης για τα χει ρό-

γρα φα αυ τά ο νο μα σί ας. Διατυ πώ θη καν 

διά φο ρες γνώ μες σχε τι κά με τον τρό πο 

που α να κα λύ φθη καν τα χειρό γρα φα, αλ-

λά σύμ φω να με την α να φο ρά του τό τε 

διευ θυ ντή της αρ χαιο λο γι κής υ πη ρε σί ας 

της Ιορ δα νί ας, G. L. Harding, το ε πί τευγμα 

αυ τό το πέ τυ χε ο 15χρο νος γι δο βο σκός 

1 Μ. Σιώ του, ‘’Τα χει ρό γρα φα της Νε κράς Θα λάσ σης’’, Α θή να 1961, σσ. 3-4.
2 M. Burrows,‘’More Light on the Dead Sea Scrolls’’, N. York 1958, p. 6.
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Μο χά μεδ Ελ-Δίβ (Μο χά μεδ ο λύ κος), ο 

οποί ος ή ταν βε δου ί νος της φυ λής Τα α-

μι ρέ3. 

Την ά νοι ξη του 1947, ο νε α ρός γι δο-

βο σκός α να ζη τώ ντας έ να χα μέ νο πρό-

βα το, βρέθη κε στο στό μιο ε νός σπη-

λαί ου. Το σπή λαιο αυ τό βρι σκό ταν σε 

μί α α πό κρη μνη το πο θε σί α της πε ριο χής 

του Κουμ ράν (Qumran). Α πό πε ριέρ γεια 

έ ρι ξε μί α πέ τρα στο ε σω τε ρι κό του, με 

α πο τέ λε σμα να α κου σθεί θό ρυ βος α πό 

θραύ ση πή λι νου δο χεί ου. Αυ τό του κί-

νη σε το εν δια φέ ρον και ειδο ποιώ ντας 

τον ε ξά δελ φό του που βρι σκό ταν ε κεί 

κο ντά, ει σχώ ρη σαν στο ε σωτε ρι κό του 

σπη λαί ου. Ε κεί α να κά λυ ψαν μί α σει ρά 

α πό 8 ά θραυ στα πι θά ρια, τοπο θε τη μέ να 

το έ να δί πλα στο άλ λο, ε νώ στο έ δα φος 

υ πήρ χαν πή λι να θραύ σμα τα του 9ου πι-

θα ριού που εί χε σπά σει α πό την πέ τρα 

του γι δο βο σκού. 

Τα 7 α πό τα 8 πι θά ρια βρέ θη καν κε νά, 

προ φα νώς συ λη μέ να α πό πα λαιό τε ρη 

α νά λογη ε πί σκε ψη. Σε 1 μό νο α να κά λυ-

ψαν 3 κυ λίν δρους τυ λιγ μέ νους με λι νά 

υ φά σματα, οι ο ποί οι πε ριεί χαν πα λαιά 

χει ρό γρα φα σε 8 ει λη τά ρια περ γα μη νής. 

Οι δύ ο γι δο βο σκοί δεν άρ γη σαν να συ νει-

δη το ποι ή σουν ό τι εί χαν στα χέ ρια τους 

έναν αρ χαιο λο γι κό θη σαυ ρό4. 

Οι νε α ροί βε δου ί νοι α μέ σως ήρ θαν 

σε ε πα φή με γνω στούς ε μπό ρους στη 

Βη θλεέμ και στην Ιε ρου σα λήμ για την ε κτί-

μη ση των χει ρο γρά φων και την ε ξεύ ρε ση 

α γο ρα στών. Στο προ σκή νιο εμ φα νί στη κε 

έ να νέ ο πρό σω πο που ά κου γε στην επω-

νυ μί α Kado. Ε πρό κει το για έ ναν υ πο δη μα-

το ποιό-μπα λω μα τή, ο ο ποί ος ή ταν μέ λος 

της Συ ρο-ορ θό δο ξης εκ κλη σί ας. Ο Kado 

πού λη σε, ύ στε ρα α πό δια πραγ μα τεύ σεις, 

τα 5 από τα 8 ει λη τά ρια στον Συ ρο-ορ θό-

δο ξο Μη τρο πο λί τη του Α γί ου Μάρ κου της 

Ιερου σα λήμ, Α θα νά σιο Γιε σού ε Σα μουέλ, 

έ να ντι του πο σού των 150 δο λα ρί ων.

Τα υ πό λοι πα 3 ει λη τά ρια τα α γό ρα σε ο 

E.K. Sukenik, Ε βραί ος Στρα τη γός και κα θη-

γη τής της βι βλι κής αρ χαιο λο γί ας του πα-

νε πι στη μί ου της Ιε ρου σα λήμ5. Ο Σα μουέλ 

κα τέ φυ γε στο Α με ρι κα νι κό Ιν στι τού το 

Α να το λι κών Ε ρευ νών της Ιε ρου σα λήμ για 

3 R.K. Harrison, ‘’The Dead Sea Scrolls’’, London 1961, p. 2.
4 Σ. Κα λα ντζά κης, ‘’Γε νι κή Ει σα γω γή στην Πα λαιά Δια θή κη’’, Θεσ σα λο νίκη 2000, σσ. 187-188.
5 Γ. Γρα τσέ ας, ‘’Τα χει ρό γρα φα της Νε κράς Θα λάσ σης’’, Α θή να 1991, σσ. 10-11.



Τα Χειρόγραφα της Νεκράς Θαλάσσης

Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η  Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η 131

μί α αυ θε ντι κή ε κτί μη ση της αξί ας των χει-

ρο γρά φων. Το Ιν στι τού το α πο φάν θη κε θε-

τι κά σχε τι κά με την αρ χαιο λο γι κή α ξί α των 

χει ρο γρά φων και ο Σα μουέλ σί γου ρος 

πλέ ον για τη σπου δαιό τη τά τους α πο φα-

σί ζει να α να ζη τή σει α γο ρα στές. Ο Ε βραί ος 

Στρα τη γός και κα θη γη τής Sukenik ε πε-

δί ω ξε να ε πι κοι νω νή σει μαζί του για να 

δια πραγ μα τευ θεί την α γο ρά τους αλ λά 

κά τι τέ τοιο στά θη κε α δύνα το. 

Το κα λο καί ρι του 1949, ο Σα μουέλ με 

την ευ και ρί α της ε πί σκε ψης του στους 

Συ ρο-ορ θό δο ξους της Α με ρι κής και του 

Κα να δά, α πο φα σί ζει να τα με τα φέ ρει μα-

ζί του για την α να ζή τη ση α γο ρα στών. 

Ό μως, η χω ρίς ά δεια με τα φο ρά των χει-

ρο γρά φων ε κτός Πα λαι στί νης θε ω ρή θη κε 

πρά ξη πα ρά νο μη με συ νέ πεια τα διά φο ρα 

ε πι στη μο νι κά ι δρύ μα τα να δι στά ζουν να 

δια πραγ μα τευ τούν την α γο ρά τους αλ λά 

και οι ι διώ τες να προ βλη μα τί ζο νται με την 

υ περ βο λι κή τι μή του 1 ε κατομ μυ ρί ου δο-

λα ρί ων στην ο ποί α προ σφέ ρο νταν. Πα ρά 

το γε γο νός ό τι πα ρα τά θηκε η πα ρα μο νή 

του Σα μουέλ στην Α με ρι κή για μί α πε ντα ε-

τί α και τα χει ρό γραφα έ γι ναν πα γκο σμί ως 

γνω στά με τις δη μό σιες εκ θέ σεις τους σε 

διά φο ρα πνευ μα τι κά ι δρύ μα τα, δεν ε πι τεύ-

χθη κε η ε πι θυ μη τή πώ λη σή τους.

Τε λι κά, το Μάρ τιο του 1954 α να γκά-

στη κε ο Συ ρο-ορ θό δο ξος Μη τρο πο λί της 

να τα που λή σει στον Στρα τη γό Yigael 

Yadin, υ ιό του Στρα τη γού και κα θη γη τή 

E.L Sukenik, έ να ντι του πο σού των 250.000 

δο λα ρί ων. Έ τσι, μετά α πό 7 χρό νια ό λα 

τα χει ρό γρα φα που α να κα λύ φθη καν α πό 

τους βε δου ί νους στο πρώ το σπή λαιο 

του Κουμ ράν, κο ντά στη Νε κρά Θά λασ-

σα, πε ρι ήλ θαν στην κυ ριό τη τα ε νός και 

μό νου κα τό χου. Έ να ει δι κό κτή ριο που 

α νοι κο δο μή θη κε τό τε στην Ιε ρου σα λήμ 

και ο νο μά ζε ται «Τέ με νος του βι βλί ου» 

(Ehal Hasepher), στε γά ζει α πό τό τε τους 

πο λύ τι μους αυ τούς θη σαυ ρούς. 

Πρέ πει ε δώ να ε πι ση μά νου με ό τι με τά 

την α νεύ ρε ση των χει ρο γρά φων α πό τους 

δύ ο βε δου ί νους στο σπή λαιο του Κουμ ράν, 

ξε κί νη σαν ε πί ση μες αρ χαιο λο γικές α να-

σκα φές σε ο λό κλη ρη την πε ριο χή. Στην 

πε ριο χή του Κουμ ράν α να κα λύφθη καν 

συ νο λι κά 11 σπή λαια, τα ο ποί α έ δω σαν 

έ ναν α ξιό λο γο σε α ριθ μό και α ξί α ό γκο 

χει ρο γρά φων. Κά νο ντας λό γο για 11 συ νο-

λι κά σπή λαια στην πε ριο χή του Κουμ ράν, 
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δεν πρέ πει να σχη μα τί σου με την ε ντύ πω ση 

ό τι μό νο 11 το πο θε σί ες είχαν α να σκα φεί 

ε κεί. Τα σπή λαια και οι ε σο χές των ο ρει νών 

ό γκων ό που ε νερ γήθη καν α να σκα φές ή ταν 

συ νο λι κά 270. Σε 40 α πό αυ τά βρέ θη καν 

αρ χαιο λο γι κά α ντικεί με να, ε νώ τα 11 α πό 

αυ τά α πέ δω σαν χει ρό γρα φα. Τα 11 σπή-

λαια α ριθ μού νται κατά τη σει ρά της α νεύ ρε-

σής τους ως 1Q (Q = Qumran = Κουμ ράν), 

2Q, 3Q…11Q. Α πό αυ τά στους βε δου ί νους 

ο φεί λο νται τα: 1Q, 2Q, 4Q, 6Q και 11Q. Οι 

αρ χαιο λό γοι εί χαν την πρω το βου λί α στα: 

3Q, 5Q και 7-10Q. Τα πλου σιό τε ρα σε α πό-

δο ση σπή λαια εί ναι εκεί να που ο φεί λο νται 

στους βε δου ί νους.

Κα τά τη διάρ κεια των ε πί ση μων α να-

σκα φών δια πι στώ θη κε ό τι στην «α γο ρά» 

πω λού νταν «νέ α» χει ρό γρα φα που δεν 

προ έρ χο νταν α πό τα σπή λαια του Κουμ-

ράν αλ λά α πό άλ λες πε ριο χές, οι ο ποί ες 

πα ρέ μει ναν γνω στές μό νο με τα ξύ λί γων 

«συ νερ γα τών». Πα ρά το γε γο νός ό τι ή ταν 

πα ρά νο μες αυ τές οι δο σο λη ψί ες, οι α γο-

ρα στές ό λο και πλή θαι ναν.

Στην «α γο ρά» εί χαν δια μορ φω θεί και 

τι μές. Τα α πο σπά σμα τα α πό τα χει ρό γρα-

φα α γο ρά ζο νταν πλέ ον με το τε τραγω νι-

κό πό ντο.

Το ε μπό ριο των «νέ ων» χει ρο γρά φων 

ή ταν φυ σι κό να προ βλη μα τί σει τό σο τους 

ε πι στή μο νες ό σο και τις αρ μό διες αρ χές. 

Έ πρε πε να μά θουν τον τό πο, α πό τον 

ο ποί ο προ έρ χο νταν τα «νέ α» χει ρό γρα-

φα. Ο Γάλ λος Δο μι νι κα νός μο να χός και 

διευ θυ ντής της Γαλ λι κής Αρ χαιο λο γι κής 

Σχο λής της Ιε ρου σα λήμ, de Vaux, κα τά φε-

ρε να μά θει την α λή θεια. Τα χει ρό γρα φα 

προ έρ χο νταν α πό τη Μου ρα μπά ατ. Η 

πε ριοχή Μου ρα μπά ατ βρί σκε ται 18 χιλ. 

νό τια του Κουμ ράν και 5 χιλ. δυ τι κά α πό 

τις α κτές της Νε κράς Θα λάσ σης. Ό ταν ο 

G.L. Harding, ο de Vaux και οι συ νεργά τες 



Τα Χειρόγραφα της Νεκράς Θαλάσσης

Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η  Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η 133

τους έ φτα σαν ε πί τό που, βρή καν 34 ι διώ-

τες να ε νερ γούν α να σκα φές. Α ποφά σι σαν 

να τους προ τεί νουν να προ σλη φθούν ως 

ερ γά τες στις ε πι κεί με νες επί ση μες α να σκα-

φές. Ε κεί νοι δέ χθη καν την πρό τα ση και το 

α να σκα φι κό έρ γο άρχι σε στις 21 Ια νουα ρί-

ου και ο λο κλη ρώ θη κε στις 3 Μαρ τί ου του 

1952. Έ κτο τε, ε πε κτά θη καν οι α να σκα φές 

σε ο λό κλη ρη την έ ρη μο της Ιου δαί ας και 

ό ταν ο λο κλη ρώ θη καν το έ τος 1956, εί χαν 

προ σφέρει στην ε πι στή μη και ει δι κά στη 

βι βλι κή θε ο λο γί α, έ να με γά λο α ριθ μό χει-

ρο γρά φων α νυ πο λό γι στης αρ χαιο λο γι κής, 

αλ λά κυ ρί ως πνευ μα τι κής α ξί ας.

Ποιοι ή ταν οι Συγ γρα φείς
των Χει ρο γρά φων;

Ως συγ γρα φείς ή α ντι γρα φείς των χει ρο-

γρά φων της Νε κράς Θα λάσ σης προ τά θη καν 

α πό τους πα λαιο δια θη κο λό γους, διά φο ρες 

κι νή σεις και αι ρέ σεις που εί χαν εμ φα νι σθεί 

κα τά την πε ρί ο δο αυ τή. Προ τά θη καν με τα-

ξύ άλ λων οι Φα ρι σαί οι, οι Σαδ δου καί οι, οι 

Εσ σαί οι, οι Ζη λω τές, α κό μα και η ιου δαιο χρι-

στια νι κή αί ρε ση των Ε βιω ναί ων6. 

Α πό το πε ριε χό με νο των χει ρο γρά φων 

ό μως γί νε ται φα νε ρό ό τι οι συγ γρα φείς 

α νή καν σε μί α ι διαί τε ρη θρη σκευ τι κή 

τά ξη του ιου δα ϊ σμού των ελ λη νι στι κών 

χρό νων. Η τά ξη αυ τή πα ρέ μει νε, ου σια στι-

κά, σχε δόν ά γνω στη στον ε πι στη μο νι κό 

κό σμο πριν α πό τη με λέ τη των χει ρο-

γρά φων. Ό λα ο δη γούν στο συ μπέρα σμα 

ό τι τα χει ρό γρα φα προ έρ χο νται α πό τη 

μο να στι κή α δελ φό τη τα των Εσ σαί ων, οι 

ο ποί οι ζού σαν κοι νο βια κά, με έ να αυ στη-

ρό και ά κρως α σκη τι κό τρό πο ζω ής7. 

Το σύ νο λο των πα λαιο δια θη κο λό γων 

χα ρα κτη ρί ζει τα χει ρό γρα φα της Νε κράς 

Θα λάσ σης ως εσ σα ϊ κά κεί με να. Θε ω ρεί 

ό τι οι πα ρα γω γοί των χει ρο γρά φων εί ναι 

οι Εσ σαί οι, οι ο ποί οι κα τά τον Πλί νιο τον 

πρε σβύ τε ρο ζού σαν κο ντά στο Ά ιν Γκαι-

ντί, μί α πε ριο χή που βρί σκε ται νο τιό τε ρα 

του Κουμ ράν. 

Η κοι νό τη τα των Εσ σαί ων ή ταν η με γα-

λύ τε ρη μο να στι κή κοι νό τη τα της αρ χαιό τη-

τας. Σή με ρα μπο ρεί να δια κρί νει κα νείς τα 

ε ρεί πια της κοι νό τη τας αυ τής στο κέ ντρο 

μί ας ά γο νης και δυ σπρό σι της ε ρή μου.

Πέ ρα α πό την αρ χαιο λο γι κή ε κτί μη ση 

των χει ρο γρά φων α πό τη σύγ χρο νη πο λιτι-

κή και θρη σκευ τι κή η γε σί α του Ισ ρα ήλ, 

προ ξε νεί ε ντύ πω ση η α να κή ρυ ξή τους 

α πό την ισ ρα η λι τι κή η γε σί α ως ε θνι κά και 

θρη σκευ τι κά μνη μεί α. Αυ τή η ε ντύ πωση 

πη γά ζει α πό το γε γο νός ό τι τα χει ρό γρα φα 

προ έρ χο νται α πό τα μέ λη μί ας υ περ συ ντη-

ρη τι κής ιου δα ϊ κής αί ρε σης, η ο ποί α κα μί α 

σχέ ση δεν ή θε λε να έ χει, ού τε προς την 

ε πί ση μη πο λι τι κή ζω ή του τό τε ιου δα ϊ σμού 

ού τε προς την επί ση μη θρη σκεί α αυ τού8. 

Το Περιε χό με νο των Χει ρο γρά φων
Με τά α πό αλ λε πάλλη λες ε ξε ρευ νη τι-

κές προ σπά θειες σε ό λη την έ κτα ση της 

ε ρή μου της Ιου δαί ας, ήλ θε στο φως της 

δη μο σιό τη τας πλή θος χει ρο γρά φων κα-

θώς και άλ λων αξιό λο γων αρ χαιο λο γι κών 

ευ ρη μά των. Τα αρ χαιο λο γι κά ευ ρή μα τα 

κα λύ πτουν μί α μα κρά χρο νι κή πε ρί ο δο 17 

αιώ νων, που αρ χί ζει α πό τον 6ο π.Χ. αιώ να 

και κα τα λή γει στον 11ο μ.Χ. αιώ να. Ει δι κό-

τε ρα, τα χει ρό γρα φα που α να κα λύ φθη καν 

στα 11 σπή λαια της πε ριο χής του Κουμ ράν 

χρο νο λο γού νται α πό το τέ λος του 3ου π.Χ. 

αιώ να έ ως τις αρ χές του 3ου μ.Χ. αιώ να. Τα 

πε ρισ σό τε ρα α πό αυ τά ό μως α νά γο νται 

6 Μ. Γρα τσέ ας, ‘’Τα Χει ρό γρα φα της Νε κράς Θα λάσ σης’’, Α θή να 1991, σ. 30.
7 Μ. Σιώ του, ‘’Τα Χει ρό γρα φα της Νε κράς Θα λάσ σης’’, Α θή να 1961, σσ. 4-5.
8 Μ. Σιώ του, ‘’Τα Χει ρό γρα φα της Νε κράς Θα λάσ σης’’, Α θή να 1961, σ. 4.
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στο 2ο με 1ο π.Χ. αιώ να. Εί ναι γραμ μέ να 

κα τά κα νό να στη βι βλι κή ε βρα ϊ κή γλώσ σα, 

αλ λά υ πάρ χουν και ο ρι σμένα που εί ναι 

γραμ μέ να σε άλ λες γλώσ σες, ό πως την 

α ρα μα ϊ κή, φοι νι κι κή, ελ ληνι κή, να βα ϊ τι κή, 

α κό μα και την α ρα βι κή9. 

Για να με λε τή σουν οι ει δι κοί τα χει ρό-

γρα φα της Νε κράς Θα λάσ σης, τα κα τέ τα-

ξαν σε 2 βα σι κές κα τη γο ρί ες, α νάλο γα με 

το πε ριε χό με νό τους:

❖ στα βι βλι κά κεί με να και υ πο μνή-

ματα και ❖ στα ε ξω βι βλι κά κεί με να.

❖ Βι βλι κά κεί με να και υ πο μνή μα τα

♦ Βι βλι κά κεί με να

Πρό κει ται για χει ρό γρα φα που εί ναι 

α ντί γρα φα βι βλί ων της Πα λαιάς Δια θήκης. 

Στην ο μά δα αυ τή α νή κουν: ➧ το βι βλί ο 

του Η σα ΐ α, ➧ το Λευ ϊ τι κό, ➧ το Δευ τερο νό-

μιο, ➧ το Α’ Βα σι λειών (Α’ Σα μου ήλ), ➧ των 

Ψαλ μών και ➧ το Δω δε κα πρό φη το.

♦♦Υ πο μνή μα τα και ερ μη νεί ες

Ε ξε τά ζο νται στην ο μά δα αυ τή τα χει-

ρό γρα φα που προ σφέ ρουν ερ μη νεί α ή 

υ πο μνη μα τι σμούς σε βι βλί α της Παλαιάς 

Δια θή κης. Τα χει ρό γρα φα της κα τη γο ρί ας 

αυ τής εί ναι: ➧ Υ πο μνή μα τα: πρόκει ται για 

υ πο μνή μα τα στους προ φή τες Αβ βα κούμ, 

Να ούμ, Ω ση έ, Μι χαί α κ.τ.λ. και ➧ Α πο σπά-

σμα τα ε ξη γη μα τι κών συγ γρα φών: τα α πο-

σπά σμα τα αυ τά εί ναι οι λόγοι Μω υ σή, το 

Αν θο λό γιο (Floriligium), οι Πα τριαρ χι κές 

ευ λο γί ες, οι Μαρ τυ ρί ες (Testimonia) κ.τ.λ.

❖ Ε ξω βι βλι κά κεί με να

♦ Κα νο νι σμοί

Στην ο μά δα αυ τή ε ντάσ σο νται τα 

χει ρό γρα φα που α να φέ ρο νται στη ζω ή 

της κοι νό τη τας, την ορ γά νω σή της, τα 

κα θή κο ντα των με λών κ.ά. Πρό κει ται 

για τα ε ξής χει ρόγρα φα: ➧ εγ χει ρί διο πει-

θαρ χί ας, ➧ κα νο νι σμός της κοι νό τη τας, 

➧ συλ λο γή ευ λογιών, ➧ βι βλί ο πο λέ μου 

των Υ ιών του Φω τός κα τά των Υ ιών του 

Σκό τους, ➧ δα μασκη νό κεί με νο και ➧ χει-

ρό γρα φο του να ού.

♦♦ Ύμνοι και προ σευ χές

Οι Εσ σαί οι καλ λιέρ γη σαν σε με γά λο 

βαθ μό τον ποι η τι κό λό γο. Το λό γο αυ-

τό, θρη σκευ τι κής έ μπνευ σης πά ντο τε, 

τον έ θε ταν στην υ πη ρε σί α της λα τρευ τι-

κής ζω ής. Στην ο μά δα αυ τή α νή κουν: ➧ 

ύ μνοι ευ χα ρι στί ας και ➧ λοι ποί ύ μνοι και 

προ σευ χές, ό πως α πο σπά σμα τα λει τουρ-

γι κών κει μέ νων, η λει τουρ γι κή προ σευ χή, 

ο ύ μνος για το ο λο καύ τω μα του Σαβ βά-

του (αγ γε λι κή λει τουρ γία), η προ σευ χή 

του Να βα νί δου κ.τ.λ. 

♦♦♦ Α πό κρυ φα - Α πο κα λυ πτι κά

Στην τε λευ ταί α αυ τή κα τη γο ρί α ε ντάσ-

σο νται 3 έρ γα: ➧ Γε νέ σε ως α πό κρυ φο, 

➧ βιβλί ο των Μαρ τυ ριών και ➧ χάλ κι νο 

ει λη τά ριο.

Τα χει ρό γρα φα που α να κα λύ φθη-

καν στην πε ριο χή του Κουμ ράν, α νέρ-

χο νται στα 600, αλ λά πλή ρως σώ θη καν 

μό νο τα κεί με να 12 έρ γων. Τα πε ρισ σό-

τε ρα α πο σπά σμα τα προ έρ χο νται α πό 

α ντί γρα φα του βι βλί ου του Η σα ΐ α, το 

ο ποί ο ο Ιε ρώ νυ μος το χα ρα κτή ρι σε 

ως πέ μπτο Ευαγ γέλιο. Το βι βλί ο του 

Η σα ΐ α έ χαι ρε, με τα ξύ των με λών της 

κοι νό τη τας του Κουμ ράν, ι διαί τε ρης 

ε κτί μη σης διό τι ή ταν το πνευ μα τι κό τε-

ρο προ φη τι κό κεί με νο του Ιου δα ϊ σμού 

και πε ριεί χε τις πλέ ον εκ φρα στι κές 

προ φη τεί ες για έ να ευτυ χι σμέ νο μέλ-

λον του Ισ ρα ήλ10.

9 Σ. Κα λα ντζά κης, ‘’Γε νι κή Ει σα γω γή στην Πα λαιά Δια θή κη’’, Θεσ σα λο νίκη 2000, σσ. 193-195.
10 Μ. Σιώ του, ‘’Τα Χει ρό γρα φα της Νε κράς Θα λάσ σης’’, Α θή να 1961, σσ. 80-81.
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Η ση μα σί α των Χει ρο γρά φων για 
την Πα λαιά Δια θή κη

Μί α α πέ ρα ντη πο σό τη τα νέ ου αρ χαιο-

λο γι κού υ λι κού εί ναι δια θέ σι μη πλέ ον για 

τους ε πι στή μο νες, με τά τις α νακα λύ ψεις 

στην πε ριο χή γύ ρω α πό τη Νε κρά Θά λασ-

σα, ε νώ η κρι τι κή έ ρευ να τώρα κα τέ χει 

χει ρό γρα φα, τα ο ποί α α πο τε λούν μί α 

α στεί ρευ τη πη γή πλη ρο φο ριών αλ λά και 

α πο δεί ξε ως της γνη σιό τη τας των κει μέ-

νων της Πα λαιάς Δια θή κης11.

Α να φο ρι κά με την Α γί α Γρα φή και ει δι κό-

τε ρα με την Πα λαιά Δια θή κη, η ση μασί α των 

βι βλι κών χει ρο γρά φων γί νε ται φα νε ρή, αν 

λά βει κα νείς υ πό ψη του, ότι εί ναι κα τά μί α 

και πλέ ον χι λιε τη ρί δα αρ χαιό τε ρα α πό το 

σύγ χρο νο μα σω ριτι κό ε βρα ϊ κό κεί με νο.

Το αρ χαιό τε ρο μα σω ρι τι κό ε βρα ϊ κό 

κεί με νο στο ο ποί ο στη ρί ζε ται η ε πί σημη 

ε βρα ϊ κή Βί βλος, ό πως ή δη α να φέ ρα με, 

χρο νο λο γεί ται το 10ο μ.Χ. αιώ να. Το γε γο-

νός αυ τό δεν μπο ρού σε να α πο τε λέ σει 

α διά σει στη α πό δει ξη για την κρι τι κή του 

κει μέ νου της Πα λαιάς Δια θή κης, η ο ποί α να 

μαρ τυ ρά ό τι το ση με ρι νό ε βρα ϊ κό κεί με νο 

συ νε χί ζει την πα ρά δο ση του αρ χετύ που.

Οι Μα σω ρί τες (λό γιοι Ιου δαί οι) με τέ-

φε ραν το ιου δα ϊ κό κεί με νο της Πα λαιάς 

Δια θή κης α πό τη συμ φω νι κή μορ φή στη 

φω νη ε ντι σμέ νη και για αυ τό οι με λετη τές 

της Βί βλου δεν ή ταν σί γου ροι ό τι δεν 

υ πήρ ξαν πα ρεμ βά σεις και ου σιώδεις 

με τα βο λές στην πα ρα δο σια κή μορ φή 

του. Η α νεύ ρε ση των χει ρο γρά φων της 

Νε κράς Θα λάσ σης, έρ χε ται να δια λύ σει 

κά θε αμ φι βο λί α σχε τι κά με τη γνη σιό-

τη τα του μα σω ρι τι κού κει μέ νου που 

χρη σι μο ποιεί ται σή με ρα. Α πο δει κνύ ει 

ό τι α νά με σα σε αυ τό, που χρο νο λο γεί ται 

το 2ο - 1ο π.Χ. αιώ να, και στο ση με ρι νό, 

που χρο νο λο γεί ται το 10ο μ.Χ. αιώ να, δεν 

υ πάρ χουν ου σια στι κές δια φο ρές.

Ε πί σης, τα χει ρό γρα φα της Νε κράς 

Θα λάσ σης α πο δει κνύ ουν ό τι η με τά φρα-

ση των ε βδο μή κο ντα (Ο’), το κεί με νο της 

ο ποί ας εί ναι το ε πί ση μο εκ κλη σια στικό 

κεί με νο της Πα λαιάς Δια θή κης της Α να το-

λι κής Ορ θό δο ξης Εκ κλη σί ας, δεν υπο λεί-

πε ται σε αυ θε ντι κό τη τα α πό ε κεί νη του 

μα σω ρι τι κού ε βρα ϊ κού κει μένου.

Με τα δε δο μέ να αυ τά η βι βλι κή κρι-

τι κή έ ρευ να ο δη γή θη κε στο συ μπέ ρα-

σμα ότι τό σο το μα σω ρι τι κό κεί με νο 

ό σο και η με τά φρα ση των ε βδο μή κο ντα 

(Ο’), διασώ ζο ντας, μέ σω των δι κών τους 

χω ρι στών πα ρα δό σε ων, την αρ χαί α ου-

σια στι κά πα ρά δο ση του αρ χε τύ που της 

Πα λαιάς Δια θή κης, συ νι στούν κεί με να 

ε ξί σου αυ θε ντι κά και α ξιό πι στα.

Α πό ό λα αυ τά α ντι λαμ βά νε ται κα νείς 

την τε ρά στια ση μα σί α των χει ρο γρά-

φων της Νε κράς Θα λάσ σης, ει δι κά για 

την κρι τι κή του κει μέ νου της Πα λαιάς 

Δια θή κης.

11 R.K. Harrison,’’The Dead Sea Scrolls’’, London 1961, p. 61. 
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ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: 

Α ντ γος Πα να γιώ της Κων στα ντό που λος

 Διευ θυ ντής ΔΙΣ/ΓΕΣ

Στη διάρ κεια της πε ριό δου 1941-1944, 

η Ελ λά δα βρι σκό ταν υ πό την κα το χή των 

δυ νάμε ων του Ά ξο να. Η βα ριά γερ μα νι κή 

μπό τα της κα το χής, που συμ βο λί ζει τη 

φα σιστι κή στρα τιω τι κή δύ να μη, που κα-

ταρ γεί ό χι μό νο την ε λευ θε ρί α του α τό μου 

αλ λά και κά θε ε λεύ θε ρη σκέ ψη, δη μιούρ-

γη σε τις προ ϋ πο θέ σεις της κα θο λι κής 

α ντί στα σης του λα ού. Α ντί στα ση που 

α ντι με τω πί σθη κε με τη βί αι η α ντί δραση 

των κα τα κτη τών. Α ντί δρα ση η ο ποί α 

εκ δη λώ θη κε με τη διά πρα ξη ε γκλη-

μά των κα τά της ζω ής και της πε ριου σί ας 

των κα τοί κων του Νο μού με τη μορ φή 

α ντιποί νων, α νε ξάρ τη τα α πό το βαθ μό 

ε νο χής τους. 

Ό μως, το φρό νη μα του λα ού δεν κάμ-

φθη κε. Α πά ντη σε με την κα θο λι κή α ντί-

σταση του στη γερ μα νι κή πρα κτι κή, την ορ-

γά νω ση αυ το τε λών και αυ το διοι κού μενων 

α ντι στα σια κών ορ γα νώ σε ων το πι κού και 

πα νελ λα δι κού χα ρα κτή ρα, στις οποί ες 

ε ντά χθη κε και προ σέ φε ρε τις υ πη ρε σί ες 

Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ
ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ 

ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ
ΤΗΣ 

ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ
ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ

1941-1944

ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ
ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ

ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ
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του. Ο Νο μός Α χα ΐ ας α πο τε λεί πα ρά δειγ μα 

δρά σης των α ντι στα σια κών ορ γα νώ σε ων 

και της ω μής α ντί δρα σης των κα το χι κών 

δυ νά με ων, με α πο κο ρύ φω μα τη σφα γή 

των α μά χων στα Κα λά βρυτα. 

ΔΙΑ ΤΑ ΞΗ ΓΕΡ ΜΑ ΝΟΪ ΤΑ ΛΙ ΚΩΝ 
ΔΥΝΑ ΜΕ ΩΝ ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ

Με τά τη γερ μα νι κή κα το χή και την 

κα τα νο μή των ζω νών ε πιρ ρο ής α νά με σα 

σε Γερ μα νούς, Ι τα λούς και Βούλ γα ρους, η 

Πε λο πόν νη σος α νή κε πε ρισσό τε ρο στην 

ι τα λι κή ζώ νη ε πιρ ρο ής, με πα ρου σί α δύ ο 

Με ραρ χιών με έ δρα την Πά τρα και την 

Τρί πο λη. Οι γερ μα νι κές δυ νά μεις ή ταν 

οι α κό λου θες:

➣Δύ ο (2) Τάγ μα τα του 22ου Συ ντάγ-

μα τος Κυ νη γών

➣Το Ε πι τε λεί ο και ο Λό χος Διοι κή σε-

ως του 963ου Συ ντάγ μα τος

➣Το 3ο Τάγ μα του 961ου Συ ντάγ μα τος

➣Το 3ο Τάγ μα του 962ου Συ ντάγ μα τος

➣Το 4ο Τάγ μα του 699ου Συ ντάγ μα-

τος Πυ ρο βο λι κού

➣Έ νας Λό χος Τε θω ρα κι σμέ νων κα τα-

νεμη μέ νος στις με γά λες πό λεις.

Ό λες οι πα ρα πά νω δυ νά μεις, που υ πά-

γο νταν στο 68ο Σώ μα Στρα τού, τέ θη καν 

υ πό τις δια τα γές του Κάρ λ φον Λε Σου ίρ, 

διοι κη τή της 117ης Με ραρ χί ας. Η αυ στρια-

κή αυ τή Με ραρ χί α με ταστάθ μευ σε στην 

Πε λο πόν νη σο, με έ δρα την Τρί πο λη στις 

5 Μα ΐ ου του 1943 για την κα τα πο λέ μη ση 

της α νταρ τι κής δρα στη ριό τη τας. Α πο τε-

λού ταν α πό: 

➣ Το 737ο Σύνταγ μα Κυ νη γών με 

έ δρα την Κα λα μά τα

➣ Το 749ο Σύ νταγ μα Κυ νη γών με 

έ δρα την Πά τρα

➣Το 670ο Σύ νταγ μα Πυ ρο βο λι κού

➣Το 117ο Τάγ μα Μη χα νι κού

➣Την 117η Ε πιλαρ χί α και 

➣Δύ ο Λό χους Με τα φο ρών 

Οι Γερ μα νι κές δυ νά μεις κα το χής στή-

ρι ξαν την α πό λυ τη κυ ριαρ χί α τους ό χι 

μό νο στην πλή ρη υ πο τα γή του λα ού, 

αλ λά και στην πλή ρη συ νερ γα σί α των 

αρ χών που ε γκα τέ στη σαν. Κά θε α ντί-

στα ση και κά θε α ντί δρα ση τι μω ρού νταν 

με α ντί ποι να ε να ντί ον της ζω ής και της 

πε ριου σί ας ό λων α νε ξαρ τή τως φύ λου 

και ηλι κί ας. Με βά ση την αρ χή αυ τή, τα 

Γερ μα νοϊτα λι κά στρα τεύ μα τα κα το χής 

προέ βη σαν σε ε γκλή μα τα και δη ώ σεις 

σε βά ρος του ελ λη νι κού πλη θυ σμού με 

δι καιο λο γί α τα α ντί ποι να για τη δρά ση 

των α ντι στα σια κών ορ γα νώ σε ων. 

ΟΡ ΓΑ ΝΩ ΣΗ Ε ΘΝΙ ΚΗΣ Α ΝΤΙ ΣΤΑ-
ΣΗΣ ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ

Α πό τις πρώ τες μέ ρες της κα το χι κής 

πε ριό δου, η ελ λη νι κή α ντίστα ση στις 

δυ νά μεις του Ά ξο να εκ φρά ζε ται σε δύ ο 

ε πί πε δα, το στρα τιω τι κό και το α ντι στα-

σια κό. Α μέ σως με τά τη μά χη της Κρή-

της, η νό μι μη ελ λη νι κή κυβέρ νη ση του 

Εμ μα νου ήλ Τσου δε ρού με τα βαί νει και 

λει τουρ γεί στο Κά ι ρο της Αι γύ πτου. Α πό 

ε κεί ε πι βλέ πει τη συ νέ χι ση της λει τουρ-

γί ας των κέ ντρων – έ μπε δων κα τά τα ξης 

και εκ παί δευ σης του ελ λη νι κού στρα τού 

Μέ σης Α να το λής και την εν συ νε χεί α 

συμ με το χή του στον α γώ να των συμ-

μά χων στη Βό ρεια Αφρι κή. Πα ράλ λη λα 

σχε διά ζει και συ ντο νί ζει ε πι χει ρή σεις 

σε συ νερ γα σί α με τους συμ μά χους στο 

ε σω τε ρι κό της χώ ρας ε να ντί ον των κα το-

χι κών στρα τευμά των.

Στο ε σω τε ρι κό της Χώ ρας ορ γα νώ νε-

ται η Ε θνι κή Α ντί στα ση ό που η συμ με-

το χή του λα ού ή ταν α θρό α, με κί νη τρο 

την α ντί δρα ση στις κα το χι κές δυ νά μεις. 

Η δρά ση των α ντι στα σια κών ορ γα νώ σε-

ων ό μως πλη ρώ θη κε με βα ρύ τί μη μα 
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α θώ ων πο λι τών που σφα γιά σθη καν, με 

τη μορ φή α ντι ποί νων α πό τις δυ νά μεις 

κα το χής.

Α πό κα θα ρά στρατιω τι κή ά πο ψη, η 

συμ βο λή της Ελ λη νι κής Ε θνι κής Α ντί στα-

σης στο συμ μα χι κό μέ τω πο της Με σο γεί-

ου ή ταν ι διαι τέ ρως ση μα ντι κή. Κα θή λω-

σε με γά λες στρατιω τι κές μο νά δες του 

Ά ξο να και πα ρε νο χλού σε συ στη μα τι κά 

τις χερ σαί ες και θα λάσ σιες με τα φο ρές 

του την κρί σι μη πε ρί ο δο της μά χης στη 

Βό ρεια Α φρική. Ή ταν τό σο έ ντο νη η 

δρά ση των ελ λη νι κών α ντι στα σια κών ορ-

γα νώ σε ων ε να ντί ον των στρα τευ μά των 

κα το χής, ώ στε το Γερ μα νι κό ε πι τε λεί ο τη 

θε ώ ρη σε α ντι πε ρι σπα σμό και προ οί μιο 

συμ μα χι κής α πό βα σης. Η α να γνώ ρι ση 

της ε θνι κής α ντί στα σης και των α ντι στα-

σια κών ορ γα νώ σε ων έ γι νε πρά ξη με το 

Νό μο 1285/20-09-1982/ΦΕΚ Α΄115.

Ει δι κό τε ρα στην Πε λο πόν νη σο οι κυ ριό-

τε ρες α ντι στα σια κές ορ γα νώ σεις ή ταν:

➣ Ε.Ο.Ε.Α./Ε.Δ.Ε.Σ. Πε λο πον νή σου 

(Ε θνι κές Ο μά δες Ελ λή νων Α νταρ τών/ 

Ε θνι κού Δη μο κρα τι κού Ελ λη νι κού Συν-

δέ σμου )

➣Μο νά δες του Ε.Α.Μ./Ε.Λ.Α.Σ. (Ε θνι-

κό Α πε λευ θε ρω τι κό Μέ τω πο/ Ελ λη νι κός 

Λα ϊ κός Α πε λευ θε ρω τι κός Στρα τός) Το 

6ο και 12ο Σύ νταγ μα και το Α νε ξάρ τη το 

Τάγ μα Καλα βρύ των.

➣ Ε θνι κή Α ντι στα σια κή Ορ γά νω ση 

Ε.Σ. (Ελ λη νι κός Στρα τός).

➣Ε θνι κή α νταρ τι κή Ο μά δα ΖΗ ΡΕΙΑ.

Ε ΓΚΛΗ ΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΣΤΟ 
ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ

Τα Γερ μα νοϊτα λι κά στρα τεύ μα τα κατο-

χής προ έ βη σαν σε ε γκλή μα τα και δη ώ σεις 

σε βά ρος του ελ λη νι κού πλη θυ σμού με 

δι καιο λο γί α τα α ντί ποι να για τη δρά ση των 

α ντι στα σια κών ορ γα νώ σε ων. Δεν υ πήρ ξε 
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ά με ση και ορ γα νω μέ νη ε πί ση μη κα τα γρα-

φή των υ πό ψη ε γκλη μά των και δη ώ σε ων 

κα τά τη διάρ κεια της κα το χι κής πε ριό δου, 

αλ λά και α μέ σως μετά την α πε λευ θέ ρω ση. 

Το 1973 η ΔΙΣ σε μια προ σπά θεια να συ-

μπλη ρώ σει το αρ χείο της στο συ γκε κρι μέ-

νο το μέ α αι τή θη κε με έγ γρα φο της προς 

το Υ πουρ γεί ο Εσω τε ρι κών (Διεύ θυν ση Το πι-

κής Αυ το διοί κη σης) την α πο στο λή στοι χεί-

ων α πό τα αρ χεί α Δή μων και Κοι νο τή των, 

που α φο ρού σαν στη δρα στη ριό τη τα των 

κα τοχι κών δυ νά με ων, την κα τα γρα φή των 

δη ώ σε ων και των ε γκλη μά των, κα θώς και 

στις συν θή κες δια βί ω σης και α ντί δρα σης 

των Ελ λή νων κα τά τη διάρ κεια της κα το-

χής. Α πώ τε ρος σκο πός ή ταν η συ μπλή ρω-

ση του αρ χεια κού υ λι κού για τη δια φύ λα ξη 

της ι στο ρι κής μνή μης του Έ θνους και την 

προ βο λή του πο λύ πλευ ρου α γώ να των 

Ελ λή νων, που με πρά ξεις γεν ναιό τη τας 

και αυ το θυ σί ας συ νέ βα λαν στη νί κη των 

συμ μα χι κών ό πλων.

Α πό τις 6.200 Νομαρ χί ες, Δή μους και 

Κοι νό τη τες με το ι σχύ ον τό τε σύ στη μα 

το πι κής αυ το διοίκη σης υ πέ βα λαν α πα-

ντή σεις οι 2.512. Α πό τις 2.512 α πα ντή-

σεις οι 1.618 πε ριεί χαν ι στορι κά στοι χεί α, 

τα ο ποί α σε έ να με γά λο πο σο στό ή ταν 

ι διαι τέ ρως ι σχνά. Τα παρα πά νω έγ γρα φα 

τα ξι νο μή θη καν κα τά Νο μούς. Ει δι κό τε-

ρα για το Νο μό Α χα ΐ ας ε στά λη σαν 44 

έγ γρα φα α πό δή μους ή Κοι νό τη τες εκ 

των ο ποί ων ι στο ρι κά στοιχεί α πε ριεί χαν 

τα 20 εξ αυ τών. 

Σύμ φω να με το αρχεί ο πε σό ντων που 

τη ρεί ται στη διεύ θυν ση, οι νε κροί κα τα γό-

με νοι α πό το Νο μό Α χα ΐ ας που έ πε σαν κα-

τά τη διάρ κεια του Β  ́Πα γκό σμιου Πο λέ μου 

και την πε ρί ο δο της Κα το χής (1941-1944) 

α νέρ χο νται σε 443 ά το μα, α ξιω μα τι κοί και 

ο πλί τες. Διευ κρι νί ζε ται ό τι στους νε κρούς 

και α γνο ού με νους πε ρι λαμ βά νο νται Αξιω-

μα τι κοί και ο πλί τες που σκο τώ θη καν στα 

πε δί α των μα χών ή υ πέ κυ ψαν στα χει ρουρ-

γεί α και τα νο σο κο μεί α ό που δια κο μί στη-

καν συ νε πεί α τραυ μά των ή κα κου χιών του 

πο λέ μου. Δεν πε ρι λαμ βά νο νται οι τραυ μα-

τί ες κα θώς και οι απώ λειες της Πο λε μι κής 

Α ε ρο πο ρί ας και του Ναυ τι κού. Ό μως, ο 

Νο μός Α χα ΐ ας πλή ρω σε βα ρύ τί μη μα σε 

νε κρούς α θώ ους πο λί τες οι ο ποί οι ε κτε λέ-

στη καν α πό τις κα το χι κές δυ νά μεις με τη 

μορ φή α ντι ποί νων. 

Με τά α πό με λέ τη, διε ρεύ νη ση και 

α νά λυ ση των στοι χεί ων α πό το αρχεια κό 

υ λι κό της ΔΙΣ προ κύ πτει το συ μπέ ρα σμα 

ό τι τα στρα τεύ μα τα κα το χής προ έ βη σαν 

σε ε γκλή μα τα εις βά ρος του ά μα χου πλη-

θυ σμού του Νο μού Α χα ΐ ας με α πο κο ρύ-

φω μα τη σφα γή στα Κα λά βρυ τα. Για τη 

με λέ τη των δια πρα χθέ ντων ε γκλη μά των 

έ γι νε μια προ σπά θεια κα τη γο ριο ποί η σης 

τους ως α κο λού θως: 

➣ Διαρ πα γές ζώ ων, μη χα νη μά των 

και υ λι κών

➣Διαρ πα γές τρο φί μων και λοι πών γε-

ωρ γι κών ή γαλα κτο κο μι κών προ ϊ ό ντων

➣ Λε η λα σί ες κα τα στη μά των ή κα-

τοι κιών

➣Πυρ πο λή σεις και κα τα στρο φές οι-

κιών και κοι νωφε λών έρ γων

➣Στρα το λο γί α για α να γκα στι κή ερ-

γα σί α

➣Συλ λή ψεις και βα σα νι σμοί Ελ λή νων

➣Συλ λή ψεις και με τα φο ρά Ελ λή νων 

ως ο μή ρων σε εχθρι κή χώ ρα

➣Δο λο φο νί ες συ νε πεί α βα σα νι σμών 

ή ε κτε λέ σε ων

Α πό τα τη ρού με να στοι χεί α στο αρ-

χεί ο της ΔΙΣ εν δει κτι κά α να φέ ρο νται τα 

πα ρα κά τω:

➣Στην κοι νό τη τα Πα γκρα τί ου, κα τα-

στρά φη καν 4 κα τα στή μα τα, 150 οι κίες, 

το δη μο τι κό σχο λεί ο και έ να ε ξω κλή σι. 
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Συ νε λή φθη σαν και βα σα νί στη καν 50 

κά τοι κοι και θα να τώ θη καν 10. Σε α να-

γκα στι κή ερ γα σί α χρη σι μο ποι ή θη καν 

400 κάτοι κοι της κοι νό τη τας. 

➣Στην κοι νό τη τα Κο μπη γα δί ου, πυρ-

πο λή θη καν 50 οι κί ες και ε κτε λέστη καν 

5 ά το μα. Με γά λος α ριθ μός κα τοί κων με 

υ πο χρε ω τι κή ε πι στρά τευ ση χρησι μο ποι ή-

θη κε για την κα τα σκευ ή χα ρα κω μά των. 

➣ Στην κοι νό τη τα Χα λαν δρι τσί ου, 

κα τα στρά φη καν 65 οι κί ες, το δη μο τι κό 

σχο λεί ο και το κοι νο τι κό κα τά στη μα. 

➣ Στο Δή μο Πα τρών, σύμ φω να με 

ο νο μα στι κή κα τάστα ση που υ πο βλή θη-

κε, ε κτε λέ στη καν α πό τις Γερ μα νι κές και 

Ι τα λι κές Αρ χές συ νο λι κά 68 πο λί τες. 

➣ Στην κοι νό τη τα Συ λι βαι νιω τί κων, 

πυρ πο λή θηκαν 9 οι κί ες και φο νεύ θη καν 

18 κά τοι κοι.

➣Στην κοι νό τη τα Σα γαί ι κων, έ γι ναν 

με γά λες αρ πα γές σε τρό φι μα και ζώ α, 

πυρ πο λή θη καν 2 Δη μο τι κά σχο λεί α και 

συ νε λή φθη σαν και βα σα νί στη καν 50 ά το-

μα, 5 εκ των ο ποί ων α πε βί ω σαν συ νε πεί α 

των βα σα νιστη ρί ων.

➣ Στο δή μο Κα λα βρύ των, έγινε η 

πε ρί φη μη σφα γή και η ολο κλη ρω τι κή κα-

τα στρο φή της Ε παρ χί ας για την ο ποί α γί-

νε ται λό γος ε κτε νέστε ρα στη συ νέ χεια.

Η πε ρί ο δος της κα το χι κής τρο μο-

κρα τί ας βρί σκει τους Έλ λη νες να α γω-

νί ζονται για την ε πι βί ω ση τους και να 

ε ντεί νουν τις προ σπά θειες τους για 

να απο τι νά ξουν το ξέ νο ζυ γό. Τα λί γα 

προ ϊ ό ντα και εί δη πρώ της α νά γκης 

που πα ράγο νται στην κα τε στραμ μέ νη 

χώ ρα κα τά σχο νται α πό τα κα το χι κά 

στρα τεύ ματα για ι δί α χρή ση ή με τα-

φέ ρο νται στη Γερ μα νί α και την Ι τα λί α 

ή διο χε τεύ ονται στη «μαύ ρη α γο ρά». 

Ο υ πο σι τι σμός και η πεί να εί ναι τα 

ε πα κό λου θα.

ΣΦΑ ΓΗ ΤΩΝ ΚΑ ΛΑ ΒΡΥ ΤΩΝ
Ι διαί τε ρη μνεί α χρή ζει να γί νει για τα 

ε γκλή μα τα και τις δη ώ σεις στο Δή μο Κα λα-

βρύ των. Λό γω κα τα στρο φής των αρ χεί ων 

του Δή μου τα στοι χεί α α ντλή θη καν α πό 

δελ τία πλη ρο φο ριών και α πό τον η με ρή σιο 

τύ πο κα θώς και α πό το Γερ μα νι κό αρ χείο. 

Τον Ο κτώ βριο του 1943 έ νας γερ μα νι κός 

Λό χος υ πό τον Λο χα γό Σό μπερ συ νε πλάκη 

με το «Α νε ξάρ τη το Τάγ μα Κα λα βρύ των» 

του Ε.Λ.Α.Σ. κο ντά στο Χω ριό Κερ πι νή, με 

α πο τέ λε σμα να συλ λη φθούν 70 γερ μα νοί 

αιχ μά λω τοι. Οι συ γκε κρι μέ νοι αιχμά λω τοι 

αρ χι κά α πο τέ λε σαν θέ μα δια πραγ μα τεύ σε-

ων με τους Γερ μα νούς, τελι κά ό μως ε κτε λέ-

σθη καν. Α πό τις 7 Δε κεμ βρί ου 1943, άρ χι σε 

η ε ξόρ μη ση Γερ μα νι κών τμη μά των α πό 

Πά τρα - Αί γιο - Δια κο φτό προς την Ε παρ χί α 

Κα λα βρύ των για τη διά λυ ση των α νταρ τι-

κών ο μά δων και την ε πι βο λή α ντί ποι νων. 

Διοι κη τής της ε πι χεί ρη σης «Κα λά βρυ τα» 

ο ρί στη κε ο Συ νταγ μα τάρ χης Γιού λιους Βέλ-

φιν γκερ, συ νο λι κά στην ε πι χεί ρη ση έ λα βαν 

μέ ρος 954 Γερ μα νοί Α ξιω μα τι κοί, υπα ξιω-

μα τι κοί και στρα τιώ τες. Η ε πι χεί ρη ση θα 

διε ξα γό ταν α πό τρεις ο μά δες κρού σεις. 

Στις 13 Δε κεμ βρί ου 1943, ει σήλ θαν στην 

Κω μό πο λη των Κα λα βρύ των και αφού πυρ-

πό λη σαν την πό λη, (α πό τις 1.000 πε ρί που 

οι κί ες δια σώ θη καν μό νο 6), συ νέλα βαν 

ό λους τους άρ ρε νες ά νω των 17 ε τών και 

τους ε κτέ λε σαν, (πε ρί που 600). Κα τά την 

ε πι χεί ρη σή τους αυ τή ε να ντί ον της Ε παρ χί-

ας Κα λα βρύ των οι Γερ μα νοί συνέ λα βαν και 

ε κτέ λε σαν συ νο λι κά πε ρί που 1.300 ά το μα, 

κα τά το πλεί στον άρ ρε νες. Ε πι πλέ ον, πυρ-

πό λη σαν χω ριά και Μο νές.

Α να λυ τι κό τε ρα τα ε γκλή μα τα και οι δη ώ-

σεις των Γερ μα νών έ χουν ως α κο λούθως: 

➣ Χω ριό Κερ πι νή, το πυρ πό λη σαν 

εξ ο λο κλή ρου και ε κτέ λε σαν ό λους τους 

άρ ρε νες
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Ε ΠΙ ΛΟ ΓΟΣ
Η σύ ντο μη αυ τή με λέ τη εί χε στόχο να 

πα ρου σιά σει τις θυ σί ες και τις α πώ λειες 

σε έμ ψυ χο και ά ψυ χο υ λι κό των κα τοί-

κων του Νο μού Α χα ΐ ας στην πε ρί ο δο 

της γερ μα νο ϊ τα λι κής κα το χής, μέ σα απ’ 

το αρ χεια κό υ λι κό της ΔΙΣ. Η διά λυ ση 

του στρα τού τη συ γκε κρι μέ νη χρο νι κή 

πε ρί ο δο εί χε ως α πόρ ροια τη μη τή ρη ση 

αρ χεί ου. Η διά σω ση ε πο μέ νως του ι στο-

ρι κού μας πα ρελθόντος θέ τει ό σο πο τέ 

άλ λο τε α να γκαί α την ε νασχό λη ση νέ ων 

ι στο ρι κών με τό σο ση μα ντι κές πε ριό δους. 

Η εν δε λε χής έ ρευ να και η α με ρό λη πτη 

α νά λυ ση των γε γο νό των θα ρί ξει ά πλε το 

φως στη δρά ση της Ε θνι κής Α ντί στα σης 

και τα ε γκλή μα τα των στρα τευ μά των κα-

το χής, και θα παρα δειγ μα τί σει τους νέ ους 

για το πα ρόν και το μέλ λον.

➣ Χω ριό Ρω ξοί, το πυρ πό λη σαν εξ 

ο λο κλή ρου και εκτέ λε σαν 67 ά το μα

➣Χω ριό Ζα χλω ρού, το πυρ πό λη σαν 

εν μέ ρει και εκτέ λε σαν 30 κα τοί κους

➣ Χω ριό Βυ σω κά, το πυρ πό λη σαν 

εξ ο λο κλή ρου

➣ Χω ριό Σου δε νά, το πυρ πό λη σαν 

εξ ο λο κλή ρου

➣Πυρ πό λη σαν την Ιε ρά Μο νή της Α γί-

ας Λαύ ρας, δια σώ θη κε μό νο η εκ κλη σί α

➣Πυρ πό λη σαν την Ιε ρά Μο νή Με γά-

λου Σπη λαί ου και στις δύ ο μο νές ε κτέ λε-

σαν ό λους τους Μο να χούς.

Στη συ γκε ντρω τι κή έκ θε ση της 117ης 

Με ραρ χί ας προς το 68ο Σώ μα Στρα τού 

στις 19 Ια νουα ρί ου 1943 α να φέ ρε ται ότι 

κα τα στρά φη καν 24 χω ριά και 3 Μο νές, 

οι ε κτε λέ σεις δε, α νήλ θαν σε 696 ά το μα. 

Η επι χεί ρη ση ο λο κλη ρώ θη κε στις 14 

Δε κεμ βρί ου και οι γερ μα νι κές Μο νά δες 

ε πέστρε ψαν στη βά ση τους.
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