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Η Ι λιά δα, ως ε πι κό ποί η μα, δεν εί-

ναι μό νο το πρώ το δείγ μα ελ λη νι κής 

γρα φής, αλ λά και το πρώ το γρα πτό 

ελ λη νι κό κεί με νο για τη φρο ντί δα και 

τη θε ρα πεί α τραυμά των.

Το με γα λό πνο ο Έ πος του Ο μή ρου, 

α πο τε λού με νο α πό 15.692 στί χους, με 

έ να άρ τιο αρ χι τε κτο νι κό σχέ διο πλο κής 

του μύ θου και μία ορ γα νι κή διάρ θρω ση 

γύ ρω α πό τη μή νι δα του Α χιλ λέα στε ρεί-

ται πλέ ον ο ποιασ δή ποτε κρι τι κής που 

α φο ρά στην ε νό τη τά του. Τα ζητή μα τα 

σχε τι κά με την ύ παρ ξη του Ο μή ρου, τη 

δη μιουρ γί α του έρ γου, την αρ τιό τη τά 

του, την ι στο ρί α της γέ νε σης και της 

σύν θε σής του,  αί ρο νται κα θώς ο Α ρι-

στο τέ λης μι λά ει για τον Ό μη ρο ως ένα 

πρό σω πο γνω στό και α ναμ φι σβή τη το. 

Η α να ντίρ ρη τη ό μως πι στο ποί η ση του 

ενός και μο να δι κού συγ γρα φέ ως γεν νά 

ε ρω τη μα τι κά σχε τι κά με τα υ γειο νο μι-

κού εν δια φέ ρο ντος θέ μα τα. Βο ή θη σε 

κά ποιος τον Ό μη ρο στη συγ γρα φή; 

Υ πήρ χε υγειο νο μι κή ορ γά νω ση και θε-

ρα πευ τές στα στρα τό πε δα ή οι μα χη τές 

γνώ ρι ζαν και πα ρεί χαν φρο ντί δα στα 

τραύ μα τα τους με τα ξύ τους;

Ε ντυ πω σιά ζει  ο Ό μη ρος κα θώς 

α να γνω ρί ζει τον αυ χέ να, τον τρά χη λο 
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την κλεί δα, τα πλευ ρά, τον καρ πό, τον 

γλουτό, το ι σχί ο, κτλ. Ό πως ε πί σης δια-

κρί νει τους τέ νο ντες, τα νεύ ρα, το νω-

τιαί ο μυε λό και τους σπον δύ λους.

Θαυ μα στός ο τρό πος πε ρι γρα φής 

των τραυ μά των που υ πέ στη σαν οι Έλ-

λη νες και οι Τρώ ες πο λε μι στές στον 

Τρω ι κό Πό λε μο, κα θώς πε ριγρά φο νται 

με α κρί βεια α να τό μου, ο μη χα νισμός 

πρό κλη σης, η θέ ση, η έ κτα ση, η βα ρύ τη-

τα και οι συ νέ πειες των τραυ μα τι σμών.

Α κο λου θεί μια προ σπά θεια πα ρά θε-

σης των χω ρί ων της Ι λιά δας που α φο-

ρούν στην πε ριγρα φή των τραυ μα τι σμών 

των πρω τα γω νι στών.

Ρα ψω δί α Δ 457-462

Ο Α ντί λο χος σκο τώ νει έ ναν Τρώ α πο-

λε μι στή, τον Ε χέ λω πο:

«Πρώ τος δ΄ Α ντί λο χος

Τρώ ων έ λεν άν δρα κο ρυ στήν ε σθλόν 

ε νί προ μά χοι σι,

Θα λυ σιά δην Ε χέ λω πον

τον ρ’ έ βα λε πρώ τος κό ρυ θος φάλον 

ιπ πο δα σεί ης

εν δε με τώ πω λή ξε πέ ρη σε δ΄ ο στέ ον 

εί σω αιχ μή χαλ κεί η.

Τον δε σκό τος όσ σε κά λυ ψεν…».

«Πρώ τος ο Α ντί λο χος σκό τω σε έ να 

πο λε μιστή γεν ναί ο των Τρώ ων α νά με σα 

στους προ μά χους, τον Ε χέ λω πο του Θα-

λύ σιου. Πρώ τος τον χτύ πη σε στο κέ ρα το 

της πε ρι κε φα λαί ας του που εί χε φού ντα 

α πό τρί χες α λό γου και τον τρύ πη σε στο 

μέ τω πο, και η χάλ κι νη αιχ μή πέ ρα σε 

μέ σα στο κό κα λο κι ε κείνου τα μά τια τα 

σκέ πα σε το σκοτά δι…».

«Στους πρώ τους Τρώ ες Α ντί λο χος 

πρώ το ’χει σκο τω μέ νο

Τρώ α, Θα λύ σιου το γιον, Ε χέ λω πο 

α ντρειω μέ νο.

Τ΄ α λο γου ρί σιο κέ ρα το, του κρά νους 

του, χτυ πά ει

πρώ τος. Το μέ τω πο περ νά στο κό κα-

λο και πά ει

ως μέ σα η χάλ κι νη αιχ μή, το φως του 

ε σκο τει νιάστη…».

Ο θά να τος του Α ντί λο χου δεν πε ριγρά-

φε ται ως α κα ριαί ος. Α να φέ ρε ται αρ χι κά 

πως «το φως του ε σκο τεινιά στη». Γνώ ρι ζε 

ο Ό μη ρος το ο πτι κό χί α σμα στον διά με σο 

ε γκέ φα λο που προ φα νώς τραυ μα τί στη κε 

και έ χα σε το φως του ο Ε χέ λω πος;

Το ί διο το θύ μα άλ λω στε δε θα μπο-

ρού σε να α να φέ ρει την α πώ λεια της 

ό ρα σής του.

Στί χοι 480-482

Ο Αί ας ο Τε λα μώ νιος, τραυ μα τί ζει 

θα νά σι μα τον Σι μο εί σιο, γιο του Ανθε-

μί ω νος:

«Πρώ τον γαρ μιν ιό ντα βά λε στή θος 

πα ρά μα ζόν δε ξιόν

α ντί κρυ δε δι’ ώ μου χάλ κε ον έγ χος 

ήλ θεν

ο δ’ εν κονί η σι χα μαί πε σέν αί γει ρος 

ως…».

«Κα θώς προ χώ ραγε μπρο στά, σαν 

πρώ το παλ λη κά ρι,

στο στή θος στο δε ξί βυ ζί, το δό ρυ 

τον ευ ρή κε

α πό την άλ λη ε πέ ρα σε κι α πό τον 

ώ μο εβγή κε,

κι έ πε σε κι ε κυ λί στη κε χα μές στης γης 

τη σκό νη σαν λεύ κα…».

Πρό κει ται προ φα νώς για έ να δια μπε-

ρές τραύ μα που προ κλήθη κε στο θώ ρα-

κα α πό το δό ρυ που τρύ πη σε το δε ξιό 

μα στό και πέ ρα σε στον α ρι στε ρό ώ μο 
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τραυ μα τί ζο ντας την καρ διά και τους 

πνεύ μο νες ώ στε ο Σι μο εί σιος να σω ρια-

στεί σαν λεύ κα στο χώ μα.

Ρα ψω δί α Ε 66-70

Ο Ό μη ρος πε ρι γράφει πως ο Μηριό-

νης τραυ μα τί ζει τον γλύ πτη Φέ ρε κλο, 

γιο του Τέ χτο νος κι εγ γό νι του Άρ μο-

νος, κα θώς το δό ρυ του τρυ πά το δε-

ξιό γλου τό και περ νώ ντας κά τω α πό 

το λα γό νιο ο στό προκα λεί τρώ ση της 

ου ρο δό χου κύ στης.

Με πέ ντε στί χους ο Ό μη ρος πε ρι γρά-

φει με σα φή νεια την α να το μι κή σχέ ση 

μετα ξύ των τραυ μα τι σθέ ντων ορ γά νων:

«…τον μεν Μη ριό νης ό τε δη κα τέ μαρ-

πτε διώ κων

βε βλή κει γλου τόν κα τά δε ξιόν η δε 

δια πρό α ντί κρυ

κα τά κύ στιν υπ’ ο στέ ον ή λυθ΄ α κω κή

γνύξ δ’ ε ριπ’ οι μώ ξας,

θά να τος δε μιν αμ φε κά λυ ψε…».

«Ο Μη ριό νης το λοι πόν κα θώς τον 

κυ νη γού σε

μό λις τον φτά νει, τον χτυ πά, και το 

κο ντά ρι μπαί νει

μέ σα α πό το δε ξιό γλου τό, πέ ρα για 

πέ ρα βγαί νει.

Βρί σκει τη φού σκα και χτυ πά το κό-

καλο α πό κά του

και γο να τί ζει και βογ γά και πέ φτει 

του θα νά του».

Στί χοι 291-294

Πε ρι γρά φε ται η μονο μα χί α Διο μή-

δους - Παν δά ρου, ό που ο Διομή δης…

«…ως φά με νος προ έ η κε βέ λος δ’ 

ί θυ νεν Α θή νη

ρί να παρ’ ο φθαλ μόν, λευ κούς δ΄ ε θέ-

ρη σεν ο δό ντας

τον δ’ α πό μεν γλώσ σα πρυ πνήν τά με 

χαλ κός α τει ρής

αιχ μή δ’ ε ξε λύ θη πα ρά νειά τον αν-

θερώ να…».

«Έ τσι εί πε κι έ ρι ξε. Το ό πλο τ’ ο δή-

γη σε η Α θη νά στη μύ τη κο ντά στο μά τι 

και πέ ρα σε τ΄ ά σπρα του τα δό ντια ο 

αλύ γι στος χαλ κός, έ κο ψε τη γλώσ σα 

στη ρί ζα της και η μύ τη βγή κε α πό το 

σα γό νι του κά τω». Χω ρίς γνώ ση της 

βα σι κής α να τομι κής, δε θα μπο ρού σε 

ο Ό μη ρος να πε ρι γρά ψει την πο ρεί α 

του δό ρα τος κα τά την εί σο δο του στο 

σπλα χνι κό κρα νί ο, την τρώ ση της γλώσ-

σας, τον τραυ μα τι σμό των δο ντιών και 

την έ ξο δό του στη συ νέ χεια κά τω α πό 

την κά τω γνά θο.

Στην ί δια μά χη, στί χοι 305-307, ο Διο-

μή δης ε πι τί θεται στον Αι νεί α, τον γιο 

της Α φρο δί της, η ο ποί α στη συ νέ χεια 

προ σπά θει να τον γλι τώ σει:

«Τω βά λεν Αι νεί α ο κατ’ ι σχί ον,

έν θα τε μη ρός ι σχί ω εν στρέ φε ται κο-

τύ λην δε τε μιν κα λέ ου σι

θλάσ σε δε οι κο τύ λην, προς δ’ άμ φω 

ρή ξε τέ νο ντε».

«Πε τά τη νε και στον γο φό χτύ πη σε 

τον Αι νεί α,

και στου με ρού το κό κα λο που στρί-

βει τό νε βρί σκει

στα δυο τα νεύ ρα ε κό πη καν κι η κλεί-

δω ση ε τσα κίστη…».

Εί ναι θαυ μα στή η πε ρι γρα φή του μη-

χα νι σμού του κα τάγ μα τος της κο τύ λης:

Η πέ τρα του Διο μή δη τραυ μα τί ζει την 

άρθρω ση του ι σχί ου, ρη γνύ ει το δέρ μα, 

τους μύ ες που πε ρι βάλ λουν την άρ θρω ση 

και συ ντρίβει τους τέ νο ντες (και ό χι τα νεύ-
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ρα, ό πως πολ λοί με τα φρα στές α πο κα λούν 

τους τέ νο ντες) του μέ γα και μέ σου γλου-

τιαί ου μυός, που κα τα φύ ο νται στο μεί ζο να 

τρο χα ντή ρα. Στη συ νέ χεια υ πο χωρεί προς 

τα μέ σα η κε φα λή του μη ριαί ου προ κα λώ-

ντας την τρώ ση της κο τύ λης. Μέ σα α πό 

την πε ρι γρα φή του συ γκε κρι μέ νου τραυ-

μα τι σμού προ κύ πτει και ο σα φής δια χω-

ρι σμός με τα ξύ τε νό ντων και νεύ ρων, που 

στο ευ ρύ κοι νό εί ναι ά γνω στος.

Ρα ψω δί α Θ 325-331

Ο Έ κτο ρας εκ δι κούμε νος για το σκο-

τω μό του ιπ πο κό μου του Αρ χε πτό λε μου 

υ πό του Τεύ κτρου, του επι τί θε ται με 

πέ τρα τη στιγ μή που ο Τεύ κτρος ε τοι μά-

ζε ται να σα ϊτεύ σει:

«Τον δ’ αν κο ρυ θαί ο λος Έ κτωρ α νευ-

ρύ ο ντα παρ’ ώ μον

ό θι κλη ίς α πο έρ γει

αυ χέ να τε στή θος τε, μά λι στα δε 

καίριον έ στι

τη ρ’ ε πί οι με μα ώ τα βά λεν λί θω 

ο κριό ε ντι ρή ξε δε οι νευ ρήν.

Νάρ κη σε δε χειρ ε πί καρ πώ

στη δε γνυξ ε ρι πών, τό ξον δε οι εκ πέ-

σε χει ρός».

«Πά νω στην κλεί δω ση, λαι μό και στή-

θος ό που δέ νει

ά σκη μο μέ ρος σαν κα νείς ε κειά θα 

σε χτυ πή σει,

ε κεί το βέ λος στη στιγ μή που θέ λατ’ 

α πο λύ σει

ο κρα νο σεί στης Έ κτο ρας μπρο κά νει 

και χτυ πά του

μ΄ ε κεί νη του τσου γκρό πε τρα π’ αρ πά 

κι α σφε ντου ρά του

και με τα γό να τα πέ σε στο χώ μα και 

σω ριά ζει

κι α πό το χέ ρι του φύ γε το τό ξο και 

το χά νει».

Στο ση μεί ο αυ τό ο Ό μη ρος πε ρι γρά-

φει μια κά κω ση του βρα χιο νί ου πλέγμα-

τος με αι σθη τι κές και κι νη τι κές διατα-

ρα χές του ά νω ά κρου, (συμ με τε χού σης 

και της ά κρας χεί ρας) από έ ναν ε ξω γε νή 

πα ρά γο ντα.

Η με τά φρα ση της φρά σης «ό θι κλη-

ίς» ως «πά νω στην κλεί δω ση» θε ω ρού με 

πως ο φεί λε ται στη γε νι κό τε ρη άγνοια 

της συ γκε κρι μέ νης το πο γρα φί ας των 

ορ γά νων και της ο ρο λο γί ας της α να το-

μι κής, ο πό τε δε χό μα στε ως ορ θό τε ρη 

τη με τά φρα ση της Όλ γας Κο μνη νού 

- Κα κρι δή «…ε κεί που το κλει δί χω ρί ζει 

το λαι μό α πό το στή θος…» που προσ-

διο ρί ζει α κρι βώς την κλεί δα.

Το συ γκε κρι μέ νο ο στό μα ζί με το δελ το-

ει δή και τον μεί ζων θω ρα κι κό μυ ο ρί ζουν 

το θω ρα κοδελ το ει δές τρί γω νο, στην εν τω 

βά θει στοι βά δα του ο ποί ου βρί σκο νται 

ε κτός των άλ λων τα τρί α δευ τε ρεύ οντα 

στε λέ χη (πρό σθιο έ ξω, πρό σθιο έ σω και 
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ρα χιαί ο) του βρα χιο νί ου πλέγμα τος ό που 

στη συ νέ χεια, κλά δοι τους δί δουν ε κτός 

των άλ λων το κερ κι δι κό, μέ σο και ω λέ νιο 

νεύ ρο που νευ ρώ νουν έ ως και τους μύ ες 

της άκρας χεί ρας και των δα κτύ λων. Ο στί-

χος λοι πόν «ρή ξε δε οι νευ ρήν» α να φέ ρε-

ται σε τραυ μα τι σμό των εκ πο ρευο μέ νων 

α πό το βρα χιό νιο πλέγ μα νεύ ρων.

Ρα ψω δί α Ν 437-442

Ο γιος του Αι συ ή τη, Αλ κα θό ω νας, 

τραυ μα τίζε ται θα νά σι μα α πό τον Ι δο με-

νέ α:

«στή θος μέ σον ού τα σε δου ρί ή ρως 

Ι δο με νεύς

ρή ξε δε οι αμ φί χι τώ να

χαλ κέ ον, ος οι πρό σθεν α πό χρό ος 

ηρ κει ό λε θρον

δη τό τε γ’ αυ τόν ά ϋ σεν ε ρεικό με νος 

πε ρί δου ρί

δού πη σεν Δε πε σών, δό ρυ δ’ εν κρα-

δί η ε πε πή γει

η ρα οι α σπαί ρου σα και ου ρί α χον πε-

λέ μι ζεν εγ χε ος».

«Κι ο Ι δο με νέ ας του ΄μπη ξεν κα τά στη-

θα το δό ρυ

π΄ α κί νη τος ω σάν δε ντρό ψη λό φου-

ντον ε στή θη

κι ω σάν κο λώ να κι έ σκη σεν ο χάλ κι-

νος στα στή θη

θώ ρα κας, που του χά ρο ντα του έ σω-

ζεν ως τώ ρα.

Μα ξε ρο βού ι ζεν ε δά στου κο ντα ριού 

τη φό ρα,

ό πως τον έ σκι ζε, βρο ντά στη γη το 

πα λι κά ρι

και στην καρ διά του α πό μη νε μπηγ-

μένο το κο ντά ρι,

που ’τρε με η ά κρη του κα θώς αυ τός 

στη γη σπα ρά ζει…».

Δια κρί νου με στο ση μεί ο αυ τό την έμφα-

ση που δί δε ται και στη λει τουρ γί α των ορ-

γά νων ό πως προ κύ πτει α πό την πε ρι γρα-

φή της παλ μι κής κί νησης της ά κρης του 

δό ρα τος α πό τους παλ μούς της καρ διάς.

Συ νε χί ζο ντας στην ί δια ρα ψω δί α και 

συ γκε κρι μέ να στους στί χους 566–568 

όπου ο Μη ριό νης βάλλει κα τά του Α δά-

μα ντος, ο Ό μη ρος δια κρί νει και το νί ζει 

την ευαι σθη σί α της κά τω κοι λί ας και 

της πε ριο χής των γεν νη τι κών ορ γά νων 

στους τραυμα τι σμούς:

«Μη ριό νης σ’ α πιό ντα με τα σπό με νος 

βά λε δου ρί

αι δοί ων τε με ση γύ και ομ φα λού, ένθα 

μά λι στα

γι γνετ’ Ά ρης ο λε γει νός ο ϊ ζυ ροί σι βρο-

ντοί σιν».

«…Μα ο Μη ριό νης βγαί νει,

κα θώς τον εί δε κι έ φυ γε ξω πί σω το νε 

παίρ νει

κι ε κτύ πη σεν το νε κι αυ τός με το κο-

ντά ρι πά λι

α να με σίς γεν νη τι κών ορ γά νων και 

το φάλι 

που πό νος άλ λος πιο βα ρύς τα’ ά μοι-

ρους δεν υ πάρ χει».

Ρα ψω δί α Ξ 465-468

Ο γιος του Αρ χέ λοχου, Α ντή νο ρας, θα-

να τώ νε ται α πό τον Αί α ντα τον Τε λα μώ νιο, 

ο ο ποί ος ε ξαρ χής εί χε ως στό χο τον Πο λυ-

δά μα ντα που διέ φυ γε τον κίν δυ νο:

«Το ρ’ έ βα λεν κε φα λής τε και αυ χέ νος 

εν συ νε οχ μώ

νεί α τον α στρά γα λον, α πό δ’ άμ φω 

κέρ σε τέ νο ντε

του δε πο λύ πρό τε ρον κε φα λή στό μα 

τε ρί νες ου δεί πλη ντ’

η περ κνή μαι και γού να πε σό ντος».

«Τον κτύ πη σε ε κεί που σμί γει το κε φά-
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λι με το σβέρκο στον τε λευ ταί ο σπόν δυ-

λο και του ’κο ψε και τους δύ ο τέ νο ντες κι 

ό πως έ πε φτε, το κε φά λι του και το στόμα 

κι η μύτη άγ γι ξαν το χώ μα πο λύ πιο πριν 

αγ γί ξουν οι κνή μες και τα γόνα τα».

Με θαυ μα στό τρό πο ο Ό μη ρος, ως 

γνώ στης της Α να τομι κής του αν θρω-

πί νου σώ μα τος, (ό πως συ νεχώς προ-

κύ πτει απ’ τις πε ρι γρα φές του) δια κρί-

νει τους τέ νο ντες απ’ τα νεύ ρα και με 

σα φή νεια στους πα ρα πά νω στί χους 

ανα φέ ρει τη δια το μή των τε νό ντων (δ΄ 

άμ φω κέρ σε τένο ντε) της ά νω μοί ρας 

του τρα πε ζο ει δούς, που προ σφύ ο ντται 

στο έξω ι νια κό ό γκω μα.

Α ξί ζει να α να φερ θεί πως στα πλαί-

σια του μα θή μα τος της Κι νη σιο λο γί ας 

σχε τι κά με τη δρά ση των μυών, μία 

α πό τις «πο νη ρές» ε ρω τή σεις των κα θη-

γη τών ή ταν και η ε ρώτη ση «ποιος μυς 

αν κο πεί ο δη γεί σε πτώ ση της κε φα λής 

προς τα ε μπρός». Εί ναι φα νε ρό πως ο 

Ό μη ρος πριν α πό 2800 χρό νια εί χε δώ-

σει την α πά ντη ση.

Ρα ψω δί α Υ

Ο Α χιλ λέ ας που «έ μοια ζεν α πα ράλ λα-

χτα τ’ αν θρω πο φά γου τ΄ Ά ρη», πλαι σιω μέ-

νος α πό τους Αχαιούς αρ χί ζει να σκο τώ νει 

τους Τρώ ες τον έ να κα τό πιν του άλ λου. 

Η πε ρι γρα φή δί δε ται με την τεχνι κή της 

ποι κι λί ας στον τρό πο των τραυ μα τι σμών. 

Εν δει κτι κά στους στί χους 481-484 ο γιος 

της Θέ τι δος θα να τώ νει τον Δευκα λί ω να:

«…ο δε φα σγά νω αυ χέ να θεί νας

τηλ’ αυ τή πή λη κι κά ρη

βά λε μυε λός αύ τε σφον δύ λων εκ παλ θ’ 

ο δ’ ε πί χθό νι κεί το τα νυ σθείς».

«Στο σβέρ κο του με το σπα θί χτυ πά 

και ε τι νά χτη

κι έ φυ γε η κε φα λή μα κριά, και το 

μυα λό ε πε τά χτη

μέ σα α πό τα σπο ντύ λια του, στο χώ μα 

και ξα πλώ νει».

Α πό τα πα ρα πά νω προ κύ πτει η γνώ-

ση του νω τιαί ου σω λή νος και του νω-

τιαί ου μυε λού και ό χι του μυα λού ό πως 

«ποι ητι κή α δεί α» α να φέ ρε ται.

Ρα ψω δί α Χ 326-329

Την κο ρυ φαί α στιγμή της μο νο μα χί ας 

του Α χιλ λέ ως και του Έ κτο ρος, πε ρι γρά-

φε ται ο θανα τη φό ρος τραυ μα τι σμός του 

ή ρω α των Τρώ ων:

«Τη ρ’ ε πί οι με με ώτ’ ε λασ’ εγ χει δί ος 

Α χιλ λεύς

α ντι κρύ δ’ α πα λοί ο δι’ αυ χέ νος η λυθ’ 

α κω κή

ουδ’ αρ απ’ α σφά ρα γον με λί η τά με 

χαλ κο βά ρεια

ό φρα τι μιν προ τιεί ποι α μει βό με νος 

ε πέ εσ σιν…».
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«Ε κεί κα θώς του ε χί μα,

τον κάρ φω σε και της ζω ής του ’κο ψε 

ευ τύς το νή μα

ο θεί ος Α χιλ λέ ας με μιας, που πέ ρα σε 

ο χαλ κός του

στ’ α ντί πε ρα, τό σος α πα λός που ή ταν 

ο λαι μός του.

Αλ λά η βα ριά με το χαλ κό με λιά δεν 

σιο χω ρίζει,

τον λά ρυγ γα, να μην μπο ρεί κα θό λου 

να ψελ λί ζει».

Κα θώς ο Έ κτο ρας τραυ μα τί ζε ται έ τσι 

ώ στε «να μην μπο ρεί κα θόλου να ψελ-

λί ζει» δια πι στώ νου με πως ο Ό μη ρος 

γνώ ρι ζε την ύ παρ ξη των φω νη τι κών 

χορ δών ε ντός του λά ρυγ γα και δί δει 

τη συ γκε κρι μέ νη πε ρι γρα φή το νί ζο ντας 

έ τσι την τρα γι κό τητα της τε λι κής πτώ-

σης του Έ κτο ρος.

Ε πί λο γος

Έ χο ντας ως α φε τηρί α τους πα ρα πά-

νω α να φε ρό με νους στί χους που ε πι λε-

κτι κά α ναφέρ θη καν χω ρίς να εί ναι τα 

μό να ε πει σό δια πε ρι γρα φής τραυ μα τι-

σμών στην Ι λιά δα, συ μπε ραί νου με πως 

ο τυ φλός ποι η τής δεν ή ταν ά μοι ρος 

γνώ σε ων που α φο ρούν στην Α να τομί α 

του αν θρω πί νου σώ μα τος. Ε πέ κει να 

τού του α πο δει κνύ ε ται πε ρί τρα να πως 

πριν του λά χι στον 2800 χρό νια, οι Έλ λη-

νες γνώ ρι ζαν λε πτο με ρώς το αν θρώ πι-

νο σώ μα και τις λει τουρ γί ες του, θέ το-

ντας τις βά σεις ό λων των σύγ χρο νων 

ε πι στη μών Υ γεί ας.
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Α κού με συ χνά ό τι με λε τώ ντας την   

Ι στο ρί α, ι διαί τε ρα τις μά χες που δό θη καν 

κα τά το πα ρελ θόν (τα κτι κές και στρα τη γι-

κές που χρη σι μο ποι ήθη καν), μπο ρού με 

να πά ρου με πολ λά δι δάγ μα τα τα ο ποί α 

έ χου με τη δυ να τό τητα να τα χρη σι μο ποι-

ή σου με και στη σύγ χρο νη ε πο χή. Αυ τό 

ό μως ι σχύ ει για όλες τις Ι στο ρι κές πε ριό-

δους; Δη λα δή, αν με λε τή σου με μά χες 

της Αρ χαί ας ε ποχής, μία πε ρί ο δο πο λύ 

δια φο ρε τι κή ό σον α φο ρά στον τρό πο 

διε ξα γω γής της μά χης, συ γκρι τι κά με 

τη σύγ χρο νη, θα βρού με ο μοιό τη τες οι 

ο ποί ες έ χουν ε φαρμο στεί στη σύγ χρο νη 

ε πο χή και θα έ χου με τη δυ να τό τη τα να 

ε φαρ μο στούν και στο μέλ λον; Τι κοι νό 

μπο ρεί να έ χει δη λα δή έ να Στρά τευ μα, 

α πο τε λού με νο από ο πλί τες, οι ο ποί οι 

μά χο νταν με α σπί δα, δό ρυ, πε ρι κε φα λαί α 

και θώ ρα κα, σε πο λύ στε νό σχη μα τι σμό, 

με έ ναν Στρα τό, ο πλι σμέ νο με πυ ρο βό-

λα ό πλα ευ θυ τενούς τρο χιάς (τυ φέ κια, 

πο λυ βό λα κτλ.) και μα χό με νο σε α ραιό 

σχη μα τι σμό; Για να δώ σου με α πά ντη ση 

στο συ γκε κρι μέ νο ε ρώ τη μα, θα χρεια-

στεί να α να λύ σου με τον ο πλι σμό των 

Αρ χαί ων Ελ λή νων και να το συ γκρί νου-

με με το σύγ χρο νο ο πλι σμό, ώ στε να 

α ντι λη φθού με τις δια φο ρές στον τρό πο 

διε ξα γω γής της μά χης. Έ πει τα θα α να φερ-

θού με σε κά ποια Ι στο ρι κά πα ρα δείγ μα τα 

της Αρ χαί ας και Σύγ χρο νης ε πο χής που 

κα τα δει κνύ ουν ό τι οι τρό ποι ε νερ γεί ας 

των Διοι κη τών πα ρα μέ νουν ί διοι ε νώ 

χρη σι μο ποιού νταν ε πί σης α πό την αρ-

χαιό τη τα ε πιχει ρή σεις πα ρα πλά νη σης. 

Έ τσι θα α πο δει χθεί ό τι, ο πό λε μος, α πό 

την Αρ χαιότη τα μέ χρι σή με ρα, πα ρα μέ-

νει ί διος σε ό,τι α φο ρά το Σχε δια σμό των 

ε πι χει ρήσε ων, έ χο ντας δη λα δή ως βά ση 

τις ί διες αρ χές πο λέ μου. Τα στοι χεί α που 

έ χουν με τα βλη θεί, εί ναι α πλά ο τρό πος 

διε ξα γω γής της μά χης και τα μέ σα που 

χρησι μο ποιού νται για να ε φαρ μο στούν 

οι ί διοι α κρι βώς ε λιγ μοί που ε φαρ μό-

ζονταν και στην Αρ χαιό τη τα.

Στην αρ χαί α Ελλά δα, το κύ ριο ε ξάρ τη-

μα του φόρ του μα χης, ό πως θα λέ γα με 

στη σύγ χρο νη ε ποχή, ή ταν το «ό πλον», 

δη λα δή η α σπί δα. Ή ταν στρόγ γυ λη, σε 

σχή μα ρη χής κού πας και με διά με τρο 80 

έ ως 100 εκ. Αρ χι κά ξύ λι νη με ο ρει χάλ κι νη 

ε νί σχυ ση στα ά κρα, αλλά στη συ νέ χεια κα-

λύ φθη κε τε λειως με ο ρεί χαλ κο. Το κέ ντρο 

της α σπί δας ονο μα ζό ταν «πόρ παξ», ε κεί 

υ πήρ χε μί α δερ μά τι νη λω ρί δα ή με ταλ λι-

κό έ λα σμα, α πό ό που ο ο πλί της περ νού σε 

τον βρα χί ο να και με το χέ ρι του κρα τού σε 

έ να σχοι νί ή δερ μά τι νη λα βή, «α ντι λα βή» 

η ο ποί α βρι σκό τα νε κο ντά στο ε ξω τε ρικό 

χεί λος. Η διά με τρος της α σπί δας για κά θε 

ο πλί τη ή ταν δια φο ρε τι κή. Συ γκε κρι μέ να, 

ό σο το δι πλά σιο του βρα χί ο να του κά θε 

στρα τιώ τη. Το μι σό του «όπλου» κά λυ-

πτε το α ρι στε ρό μι σό σώ μα του ί διου 

και το άλ λο μι σό το δε ξί μι σό σώ μα του 

δι πλα νού του. Το γε γο νός αυ τό α πο τε λεί 

και την αι τί α της μορ φής της φά λαγ γας 

που ε φαρ μο ζό ταν την ε πο χή ε κεί νη, την 

ο ποί α θα α να λύ σου με αργό τε ρα.

Α ξί ζει να ση μειω θεί ε πί σης ό τι στην 

αρ χα ϊ κή ε πο χή η α σπί δα εί χε ε ξω τε ρικά 

κά ποιο προ σω πι κό ή οι κο γε νεια κό έμ-

βλη μα (γορ γό νες, μυ θι κά τέ ρα τα ή ζώ α) 

του ι διο κτή τη. Κα τά τον 5ο και 4ο αιώ να 

τα ι διω τι κά εμ βλή μα τα α ντι κα τα στά θη-

καν α πό ε θνι κά. Οι Σπαρ τιά τες ό μως, 

για λό γους ο μοιο μορ φί ας, ε πέ βαλ λαν ο 

κά θε ο πλί της στην α σπί δα του να φέ ρει 

α πλά το γράμ μα «Λ» το πρώ το γράμ μα 

δη λα δή της λέ ξης «Λα κε δαι μό νιοι». Το 

συ γκε κρι μέ νο πρό τυ πο α κο λού θη σαν 

και άλ λες πό λεις (οι Σι κυώ νοι το Σ και οι 

Μεσ σή νιοι το Μ).
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Το ε πό με νο ε ξάρ τη μα του ο πλί τη 

ή ταν το κρά νος. Κα τά την αρ χαιό τη τα 

υ πήρ χαν διά φο ροι τύ ποι. Κα τά τον 6ο αιώ-

να πο λύ δια δε δομέ νος, ει δι κά στην Πε λο-

πόν νη σο, ή ταν ο Κο ριν θια κός τύ πος. Ο 

συ γκε κρι μέ νος τύ πος κρά νους κα λύ πτει 

πλή ρως το κε φά λι α φή νο ντας μό νο το 

στό μα και τα μά τια α κά λυ πτα. Αρ γό τε ρα 

προ στέ θη κε έ να προ στα τευ τι κό κά λυμ-

μα για τη μύτη, το «ε πιρ ρί νιον». Ε πί σης 

δη μιουρ γή θη κε ά νοιγ μα για τα αυ τιά 

προ κεί με νου να μην ε μπο δί ζε ται η α κο ή 

του ο πλί τη. Η ό ρα ση, με τον πα ρα πά νω 

τύ πο ή ταν αρκε τά μειω μέ νη. Έ τσι, κα τά 

τον 4ο αιώ να δια δό θη καν πολ λά κρά νη 

που προ έρ χο νταν α πό τον α πλό πί λο, το 

φρυ γι κό σκού φο ή τον βοιω τι κό πέ τα σο, 

που εί χαν το με γά λο πλε ο νέ κτη μα ε νός 

πο λύ ευ ρύ τε ρου ο πτικού πε δί ου α φού 

ά φη ναν α κά λυ πτο το πρό σω πο. Ό μοιο 

με αυ τό ή ταν και το θρα κικό κρά νος, το 

ο ποί ο εί χε σχή μα μυ τε ρού σκού φου. Εί-

χε με γά λη διά δο ση στον 4ο αιώ να ει δι κά 

με τά την ευ ρεί α χρή ση Θρα κών πελ τα-

στών α πό τον Ι φι κρά τη. Το κρά νος ή ταν 

κυ ρί ως ο ρει χάλ κι νο. Κρά νη α πό σί δερο 

συ να ντά με α πό τον 4ο αιώ να και με τά. Σε 

αυ τήν τη χρο νι κή πε ρί ο δο γε νι κεύ ε ται 

πλέ ον η χρή ση του με ταλ λι κού πί λου.

Για τον υ πό λοι πο ε ξο πλι σμό υ πάρ-

χουν πολ λές α πό ψεις. Εί ναι αρ κε τοί 

ε κείνοι που πι στεύ ουν ό τι δεν υ πήρ χε 

ε πι πλέ ον α μυ ντι κός ε ξο πλι σμός , στη ρι-

ζόμε νοι στις α πει κο νί σεις της αρ χαί ας 

ελ λη νι κής τέ χνης. Η πραγ μα τι κό τη τα 

φαί νε ται να εί ναι δια φο ρε τι κή. Οι ο πλί-

τες φέ ρα νε θώ ρα κα, πε ρι κνη μί δες και 

μέ χρι τον 7ο ως 6ο αιώ να πε ρι βρα χιό νια 

και πε ρι μη ρίδες. 

Ο θώ ρα κας ο ο ποί ος χρη σι μο ποιού-

ταν α πό το δευ τε ρο μι σο του 8ου έ ως το 

τέ λος του 6ου αιώ να ή ταν ο ά κα μπτος 

ο ρει χάλ κι νος «κω δω νό σχη μος» θώ ραξ. 

Για την προ στα σία του υ πο γα στρί ου 

χρη σι μο ποιού σαν στην Κρή τη έ να μη νο-

ει δές έ λα σμα που ήταν προ σαρ μο σμέ νο 

στο κά τω μέ ρος του θώ ρα κα. Με τά τον 

6ο αιώ να για προ στα σί α του ευαί σθη του 

αυ τού ση μεί ου υ πήρ χαν προσαρ μο σμέ-

νες στο κά τω μέ ρος του θώ ρα κα «πτέ-

ρυ γες» δι πλής σει ράς α πό με ταλλι κές 

ή δερ μά τι νες, με με ταλ λι κή ε πέν δυ ση, 

λω ρί δες. Προς το τέ λος του 4ου αιώ να 

εμ φα νί ζε ται έ νας με ταλ λι κός θώ ρα κας, 

ο ο ποί ος ή ταν σκα λι σμέ νος έ τσι ώ στε 

να μοιά ζει με μυώ δη κορ μό. Πα ράλ λη λα 

από το τέ λος του 6ου αιώ να, εμ φα νί ζε ται 

έ νας ε λα φρύ τε ρος θώ ρα κας ο ο ποί ος 

χρη σι μο ποι ή θη κε και μέ χρι τον 4ο αιώ να. 

Α πο τε λούταν α πό στρώ μα τα λι νού υ φά-

σμα τος ή από δέρ μα. Ο συ γκε κρι μέ νος 

θώ ρα κας ήταν αρ κε τά πιο φθη νός σε 

σχέ ση με τον με ταλ λι κό και έ δι νε στον 

ο πλί τη πε ρισ σό τε ρη ευ κι νη σί α. Για την 

προ στα σί α του υ πογα στρί ου εί χε αρ κε τό  

μή κος ώ στε να φτά νει χα μη λά με α πο τέ-

λε σμα να δη μιουργεί έ να εί δος πο διάς 

που α πο τε λού νταν α πό μία ή δυο σει ρές 

πτε ρύ γων. Ο παρα πά νω θώ ρα κας έ χει 

α πο δει χθεί ό τι είχε τη δυ να τό τητα να 

α ντέ ξει χτύ πη μα α πό ξί φος.

Ε κτός α πό ό λα τα πα ρα πά νω, ο ο πλί-

της έ φε ρε και πε ρι βρα χιό νια (για την 

προστα σί α των βρα χιό νων) και πε ρι μη ρί-

δες (για την προ στα σί α των μη ρών), τα 

ο ποία ό μως με τά τον 6ο αιώ να έ πα ψαν 

πλέ ον να εμ φα νί ζονται. Α ντί θε τα οι πε ρι-

κνη μί δες, οι ο ποί ες προ στά τευαν α πό τα 

ε χθρι κά βέλη, χρη σι μο ποιού νταν μέ χρι 

και τον 4ο αιώ να. Α πο τελού νταν α πό έ να 

έ λα σμα χαλ κού με ε σω τε ρι κή, υ φα σμά τι-

νη ε πέν δυ ση, προ κείμε νου να ε φαρ μό ζει 

στο ε μπρό σθιο μέ ρος της κνή μης.

Ό σο για τον ε πι θε τι κό ο πλι σμό, αυ τός 



Σύγκριση Πολέμου της Αρχαίας Εποχής με τη Σύγχρονη και η Αναγκαιότητα Μελέτης της Ιστορίας

Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η  Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η 17

α πο τε λούταν α πό το δό ρυ και α πό το 

ξί φος. Το δό ρυ εί χε μή κος 2-2,5 μέ τρα. 

Η αιχ μή που βρι σκό ταν στο μπρο στι νό 

μέ ρος ή ταν α πό ο ρεί χαλ κο και αρ γό τε ρα 

α πό σί δη ρο. Στο πί σω μέ ρος ή ταν προ-

σαρ μο σμέ νος ο «σαυ ρω τήρ» ο ο ποί ος 

χρη σι μο ποιούταν για τη στή ρι ξη του δό-

ρατος στο έ δα φος ή ως ε πι θε τι κό ό πλο 

στην πε ρί πτω ση που έ σπα γε το δό ρυ ή 

για το α πο τε λεί ω μα των ή δη πε σμέ νων 

ε χθρι κών στρα τιω τών.

Τα ξί φη που χρη σι μο ποιού νταν ή ταν 

δυο ει δών. Και τα δυο ξί φη ή ταν πά ντο-

τε σι δε ρέ νια με μή κος 0,48-0,60 μέ τρα. 

Το έ να ξί φος ή ταν λί γο με γα λύ τε ρο, το 

αιχ μη ρό πλα τύ αμ φί στο μο ξί φος. Το 

δεύ τε ρο ή ταν η α να το λι κής προ έ λευ σης 

«κο πίς» ή «μά χαι ρα». Το ξί φος γε νι κά 

χρη σι μο ποιούταν κυ ρί ως ως δευ τε ρεύ ον 

ό πλο, το κύ ριο ό πλο ή ταν το δό ρυ.

Με τά την α νά λυ ση του α μυ ντι κού και 

ε πι θε τι κού ο πλι σμού της αρ χαιό τη τας, θα 

πρέ πει να α να φερ θού με και στον α ντί-

στοι χο σύγ χρο νο ο πλι σμό. Ο στρα τιώτης 

φέ ρει ου σια στι κά μό νο έ να κρά νος για 

προ στα σί α α πό τις ε χθρι κές βο λές, το 

ο ποί ο α φή νει α κά λυ πτο το πρό σω πο και 

τα αυ τιά για να μην ε μπο δί ζε ται η ό ρα ση 

και η α κο ή. Α ξί ζει να ση μειω θεί, ό τι το 

βα σι κό τε ρο α μυ ντι κό ό πλο, εί ναι η στο λή 

πα ραλ λα γής που φέ ρει, σε συν δυα σμό 

με τη σω στή α το μι κή του παραλ λα γή. 

Στη σύγ χρο νη ε πο χή, λό γω ύ παρ ξης 

Πυ ρο βο λι κού, πο λυ βό λων και όλ μων 

που δια θέ τουν με γά λη ι σχύ πυ ρός και 

βε λη νε κές, ο κα λύ τε ρος τρό πος για να 

προ στα τευ θεί ο στρα τιώ της, εί ναι να γί νει 

«κυ ριο λε κτι κά» α ό ρα τος, δηλα δή να ταυ-

τι στεί με το πε ρι βάλ λον του με τη χρή ση 

των κα τάλ λη λων με θό δων πα ραλ λα γής 

(πα ραλ λα γή ό πλου, κρά νους, προ σώ που, 

χε ριών, υ πο δη μά των κτλ.).

Ο ε πι θε τι κός ο πλι σμός έ χει με τα-

βλη θεί πο λύ. Πλέ ον χρη σι μο ποιού νται 

πυρο βό λα ό πλα ευ θυ τε νούς τρο χιάς 

διά φο ρων ει δών (πι στό λι, τυ φέ κιο). Ο 

ο πλι σμός βελ τιώ νε ται συ νε χώς σε ό,τι 

α φο ρά στο βε λη νε κές, την α κρί βεια και 

την τα χυ βο λί α, α φού πα ρα τη ρού με ό τι 

τα συ γκε κρι μέ να στοι χεί α έ χουν αυ ξη θεί 

ση μα ντι κά τα τε λευ ταί α χρό νια. Ε πί σης, 

πα ρα τη ρού με ό τι βελ τιώ θη κε η ποιότη-

τα του ο πλι σμού έ τσι ώ στε να α ντέ χει 

πε ρισ σό τε ρο στις δυ σμε νείς και ρικές 

συν θή κες και γε νι κό τε ρα να εί ναι πιο εύ-

κο λη η συ ντή ρη ση του. Ε πί σης, ο κά θε 

στρα τιώ της συ νή θως φέ ρει και μι κρό 

α ριθ μό χει ρο βομ βί δων. Αυ τές δεν χρη σι-

μο ποιού νται πο λύ συ χνά και μό νο αν ο 

ί διος εί ναι κα λά κα λυμ μέ νος, διό τι λό γω 

της σχε τι κά με γά λης α κτί νας δρά σης, 

υ πάρ χει κίν δυ νος να προ κα λέσει τραυ-

μα τι σμό ή και θά να το στον ε αυ τό του ή 

σε κά ποιον συ μπο λε μι στή του.

Γνω ρί ζο ντας πλέ ον το βα σι κό ε ξο πλι-

σμό, τό σο τον α μυ ντι κό ό σο και τον επι-

θε τι κό, θα πρέ πει να α να φερ θού με στην 

φά λαγ γα των Αρ χαί ων Ελ λή νων και να τη 

συ γκρί νου με με τους σύγ χρο νους σχη μα-

τι σμούς μά χης. Ό πως α να φέ ρα με αρχι κά, 

το «ό πλον», η α σπί δα, εί χε διά με τρο 80-

100 εκ., ό σο δη λα δή το δι πλάσιο του βρα-

χί ο να του ο πλί τη. Έ τσι κά λυ πτε το μι σό 

δι κό του σώ μα και το μι σό του δι πλα νού 

του. Έ τσι κα τα λα βαί νου με ό τι η φά λαγ γα 

των ο πλι τών ή ταν πολύ στε νή, ώ στε οι 

ά ντρες να βρί σκο νται ο έ νας κο ντά στον 

δι πλα νό του και να αλ λη λο κα λυ πτο νται. 

Χα ρα κτη ρι στι κά γρά φει ο Θου κυ δί δης: 

«Ό λοι, α νε ξαι ρέτως, οι στρα τοί, κα θώς 

προ χω ρούν για να χτυ πη θούν, έ χουν την 

τά ση να ε πε κτεί νο νται λο ξώς δε ξιά, έ τσι 

ώ στε με το δε ξιό τους να υ περ φα λαγ γί-

ζουν το α ριστε ρό του α ντι πά λου. Αυ τό 
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συμ βαί νει για τί κά θε στρα τιώ της, α πό φό βο, 

προσπα θεί να προ φυ λά ξει την α προ στά τευ τη 

πλευ ρά του πί σω α πό την α σπί δα του συ μπο λε μι-

στή του στα δε ξιά, πι στεύ ο ντας ό τι ό σο πιο πυ-

κνά στέ κουν οι α σπί δες τό σο πιο 

α σφα λείς θα εί ναι. Αυ τό 

ξε κι νά ει α πό τον 

ά ντρα στο 

δε ξί 

ά κρο 

της πρώ-

της γραμ-

μής που προ-

σπα θεί πά ντα να 

κρα τά ει τη δε ξιά ε κτε θει-

μέ νη πλευ ρά του μα κριά 

α πό τον ε χθρό, και έ τσι 

με τα δί δει το φό βο του 

στους άλ λους, που α κο λου-

θούν το πα ρά δειγ μα του».

Α ντι λαμ βα νό μα στε ό τι η 

συ γκεκρι μέ νη πα ρά τα ξη μά-

χης, σε συν δυα σμό με τη βα ριά 

πα νο πλί α (συ νο λι κό βά ρος πα νο-

πλί ας γύ ρω στα 31 κι λά) α πο τε λεί 

έ να σύ νο λο με με γά λη, για την ε πο χή 

εκεί νη, ι σχύ και θω ρά κι ση. Το με γά λο 

μειο νέ κτη μα ή ταν βέ βαια ό τι η φά-

λαγ γα ήταν πά ρα πο λύ δυ σκί νη τη. 

Αυ τό το στοι χεί ο εί ναι και η με γά-

λη δια φο ρά με τους σύγ χρο νους 

σχη μα τι σμούς μά χης, που λό γω 

του μι κρού σχε τι κά βά ρους του 

φόρ του μά χης, οι στρα τοί εί ναι 

πλέ ον πο λύ πιο ευέ λι κτοι. Ταυ-

τό χρο να και λό γω της με γά λης 

ι σχύ ος πυ ρός των ο πλών υ πο στή-

ρι ξης (πο λυ βό λα, πυ ρο βό λα), απο-

φεύ γο νται με γά λες συ γκε ντρώ σεις 

προ σω πι κού και υ λι κού (α ντι θέ τως 

κατα βάλ λε ται προ σπά θεια ο κά θε 
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ο πλί της να έ χει με γά λη α πό στα ση α πό 

τον συμπο λε μι στή του) ώ στε να α πο φευ-

χθούν με γά λες α πώ λειες. Ε ξάλ λου, με τα 

σύγ χρο να ό πλα και την υ ψη λή, σε σχέ ση 

με πα λαιό τερα, τα χυ βο λί α ο κά θε στρα-

τιώ της έ χει αρ κε τά με γά λη ι σχύ πυ ρός.

Φτά νο ντας σε αυ τό το ση μεί ο, έ χου με 

κα τα λά βει πλέ ον με ποιον τρό πο διε-

ξαγόταν η μά χη στην αρ χαιό τη τα και 

ό τι υ πάρ χουν τε ρά στιες δια φο ρές με τη 

σύγ χρο νη ε πο χή. Να το νί σου με, ότι α να-

φερ θή κα με στην πα ρα πά νω σύ γκρι ση 

α πο κλει στι κά στον στρα τιώ τη, χωρίς να 

α να φερ θού με κα θό λου στη χρη σι μο ποί-

η ση του ιπ πι κού και το ξο τών για την 

Αρ χαιό τη τα ού τε στα Τε θω ρα κι σμέ να 

και στην Α ε ρο πο ρί α για τη Σύγ χρονη 

Ε πο χή, διό τι δια φο ρε τι κά το κεί με νο θα 

έ παιρ νε πο λύ με γά λη έ κτα ση. Θα πρέ πει 

να α πο δεί ξου με ό μως ό τι οι ε λιγ μοί και οι 

τρό ποι ε νερ γεί ας δεν έ χουν με τα βλη θεί, 

πα ρά μό νο τα μέ σα με τα ο ποί α διε νερ-

γού νται α κρι βώς οι ί διες στρα τη γι κές. 

Αρ χι κά θα α να φερ θού με στη μά χη του 

Μα ρα θώ να και θα τη συγκρί νου με με μία 

μά χη του 20ου αιώ να για να α πο δειχθεί 

ό τι ο ε λιγ μός που ε φαρ μό στη κε α πό τον 

Μιλ τιά δη, η δι πλή υ περ κέ ρα ση, εφαρ μό-

σθη κε στο κο ντι νό μας πα ρελ θόν, συ γκε-

κρι μέ να στη μά χη του Σα ρα νταπό ρου 

το 1912 στον πρώ το Βαλ κα νι κό πό λε μο, 

και ό τι εί ναι ε λιγ μός ο ο ποί ος μπορεί να 

ε φαρ μο στεί και στη σύγ χρο νη ε πο χή.

Το 490 π.Χ. οι Έλ λη νες κλή θη καν να 

α ντι με τω πί σουν τον Περ σι κό κίν δυ νο 

στην το πο θε σί α του Μα ρα θώ να. Οι Έλ λη-

νες εί χαν 10 Στρα τη γούς ως ε πι κε φα λείς. 

Ο καθέ νας α να λάμ βα νε για μια η μέ ρα τη 

διοί κη ση των ε πι χει ρή σε ων. Ο ση μα ντι-

κότε ρος α πό αυ τούς ή ταν ο Μιλ τιά δης. 

Οι Περ σι κές δυ νά μεις α πο τε λού νταν α πό 

19.000 πε ζούς και 1.000 ιπ πείς. Οι Ελ λη νι-

κές δυ νά μεις α πο τε λού νταν α πό 10.000 

Α θη ναί ους ο πλί τες και 1.000 Πλα ταιείς. 

Α φού λοι πόν α πο φα σί στη κε η ά με ση 

σύ γκρου ση, δό θη κε η αρ χι στρα τη γί α 

στον Μιλ τιά δη. Ό ταν έ φτα σε η μέ ρα της 

μά χης, ο Μιλ τιά δης πα ρέ τα ξε τους Έλ λη-

νες σε ευ ρύ μέ τω πο ώ στε το μέ τω πο του 

στρα τού του να έ χει το ί διο μέ γε θος με 

τον Περ σι κό. Αυ τή η ε νέρ γεια του εί χε 

ως α πο τέ λεσμα να α πο δυ να μώ σει το κέ-

ντρο της πα ρά τα ξης του (εί χε μι κρό τε ρο 

βά θος δηλα δή α πό την υ πό λοι πη φά λαγ-

γα). Ό ταν άρ χι σε η μά χη, τα δυο ά κρα 

διέ λυ σαν τις α ντι μέ τω πες ε χθρι κές δυ νά-

μεις, διό τι η φά λαγ γα α πο τε λού ταν α πό 8 

ζυ γούς(το συ νη θι σμέ νο δη λα δή βά θος), 

ε νώ εί χαν και κά λυ ψη α πό το ξό τες που 

βρίσκο νταν πί σω α πό την πα ρά τα ξη. Ταυ-

τό χρο να οι Περ σι κές δυ νά μεις που εί χαν 

να α ντι με τω πί σουν δεν ή ταν εκ παι δευ μέ-

νες για μά χη εκ του συ στά δην. Α ντίθε τα 

στο κέ ντρο, η φά λαγ γα εί χε να α ντι με τω-

πί σει ε πί λε κτες δυ νά μεις, ε πιπλέ ον η θα-

μνώ δης πε ριο χή α πο τέ λε σε την αι τί α να 

δια τα ρα χθεί ο στε νός σχημα τι σμός και 

να α πο κο πεί η ορ μή της προς τον ε χθρό, 

με α πο τέ λε σμα να μεί νουν ε κτε θει μέ νοι 

στα Περ σι κά βέ λη και με την α ντε πί θε ση 

των Περ σών να διαλυ θεί η πα ρά τα ξη 

και να α να γκα σθεί να υ πο χω ρή σει. Στη 

συ νέ χεια, οι Ελ λη νικές δυ νά μεις, που μά-

χο νταν στα δύο ά κρα, διέ κο ψαν την κα τα-

δί ω ξη των α ντι πάλων τους και κι νή θη καν 

ταυ τό χρο να προς το κέ ντρο. Οι Πέρ σες 

πα νι κο βλή θηκαν και τρά πη καν σε φυ γή. 

Α κο λού θη σε κα τα δί ω ξη μέ χρι το λι μά νι 

με α πο τέ λεσμα να αιχ μα λω τι στούν ε φτά 

ε χθρι κά πλοί α. Οι συ νο λι κές α πώ λειες 

των Περ σών ή ταν 6.400 άν δρες έ να ντι 

192 Ελ λή νων. Α ντι λαμ βα νό μα στε ό τι ο 

ε λιγ μός που ε φαρμό στη κε α πό τον Μιλ-

τιά δη ή ταν ο βα σι κός λό γος που ε πήλ θε 
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η νί κη για τους Έλ λη νες. Ο ε λιγ μός αυ τός 

αρ γό τε ρα ο νο μά σθη κε δι πλή υ περ κέ ρα-

ση και χρη σιμο ποι ή θη κε (έ στω και με την 

πιο α πλή μορ φή της, την α πλή υ περ κέ ρα-

ση) στον 20 αιώ να. Έ να χα ρα κτη ρι στι κό 

πα ρά δειγ μα εί ναι, ό πως α να φέ ρα με πιο 

πά νω, η μά χη του Σα ρα ντα πό ρου.

Χω ρίς να α να φερ θού με στα γε γο νότα 

πριν της μά χης, ε ξάλ λου μας εν δια φέ-

ρει να δεί ξου με ό τι το σχέ διο ε νερ γεί ας 

του Ε.Σ. ή ταν να κυ κλώ σει α πό τις δύο 

πλευ ρές τους α ντί πα λους (δι πλή υπερ κέ-

ρα ση), θα α να φέ ρου με τις δια τα γές που 

ε ξέ δω σε στις 8 Ο κτωβρίου 1912:

 Η Ι ΜΠ να ε πι τε θεί στις 09.00 στην 

κατεύ θυν ση Κοκ κι νό γι - Σκο πιά και να 

κα τα λά βει το α να το λι κό του υ ψώ μα τος 

Σκο πιά. Το υ πό τις δια τα γές της α πό σπα-

σμα Κων στα ντι νο πού λου να κι νη θεί στις 

06.30 α πό το χω ριό Κα λύ βια (Χει μά δι) 

προς το χ. Λι βά δι και α πό ε κεί να ε νερ-

γήσει προς το υψ. Νε ο χώ ρι κα τά του 

Δυ τι κού πλευ ρού και των νώ των των 

Τούρ κων. Με τμή μα Ιπ πι κού η Με ραρ χί α 

να κα λυ φθεί α πό την κα τεύ θυν ση Αγ. 

Δη μη τρί ου (στε νά της Πέ τρας).

Η Ι Ι ΜΠ να ε πι τε θεί στις 07.30 κα τά 

μέ τω πο, ε κα τέ ρω θεν της α μα ξι τής ο δού 

Ε λασ σό να - Σέρ βια και να κα τα λά βει το 

χ. Σα ρα ντά πο ρο 

και το δυ τι κό 

τμή μα του υψ. Σκο πιά. Ό λο το Πυ ρο βο λι-

κό της Στρα τιάς (ε κτός της Μοί ρας της VΙ 

Με ραρ χί ας) δό θη κε για την υ πο στή ρι ξη 

της Ι Ι ΜΠ.

Η Ι Ι Ι ΜΠ να ε πι τε θεί την ί δια ώ ρα 

(07.30) α ρι στε ρά (δυ τι κά) της Ι Ι Με ραρ χί-

ας προς το χ. Σα ρα ντά πο ρο και σε στε νή 

επα φή με αυ τή.

Η ΙV Με ραρ χί α να προ ε λά σει δια του 

χ. Λι βα δε ρό προς το χ. Με τα ξάς και α πό 

ε κεί, αν διε ξα γό ταν σφο δρός α γώ νας στο χ. 

Σα ρα ντά πο ρο, να στρα φεί προς την κα τεύ-

θυν ση αυ τή. Α ντί θε τα αν πα ρουσιά ζο νταν 

εν δεί ξεις κάμ ψης της ε χθρι κής α ντί στα σης, 

να κι νη θεί προς Σέρβια με σκο πό την α πο-

κο πή και τη συ ντρι βή του ε χθρού.

Η V ΜΠ να υ περ βεί τα Καμ βού νια και 

δια Λα ζα ρά δων να κα τευ θυν θεί προς 

τον πό ρο Ζά μπουρ δας του Α λιάκ μο να, 

για να κα τα διώ ξει τον ε χθρό προς την 

κα τεύ θυν ση της Κο ζά νης και να κυ κλώ σει 

τα Τουρ κι κά τμή μα τα α πό τα δυ τι κά. Η κύ-

ρια ό μως ε νέρ γεια της Με ραρ χί ας περιο-

ρι ζό ταν μέ χρι τον πό ρο της Ζά μπουρ δας, 

με την ε πι φύ λα ξη του Ε.Σ. να εκ δώ σει 

νέ α δια τα γή, εφό σον δη μιουρ γού νταν 

ευ νο ϊ κές συν θή κες, για την ε κτέλε ση του 

ευ ρύ τε ρου υ περ κε ρω τι κού ε λιγ μού.

Η Τα ξιαρ χί α Ιπ πι κού, αρ χι κά θα κα τευ-

θυ νό ταν δια της α μα ξι τής ο δού Δε σκάτη - 

Πα λιού ρια προς τον πό ρο της Ζά μπουρ δας 

και στη συ νέ χεια θα ε νερ γού σε στο πλαί σιο 

των προ θέ σε ων του Ε.Σ., που 

ή ταν η εκ βί α ση των στε νών 

του Σα-

ρα ντα πό-

ρου, με την 

έ γκαι ρη κα τά λη ψη 

των Σερ βί ων 

και βέ βαια 

την κα τα-

στρο φή 
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των ε κεί Τουρ κι κών δυ νά με ων. Και το νι-

ζόταν: «Έ γκαι ρη προ ώ θη ση της Τα ξιαρ χί ας 

Ιπ πι κού στα Σέρ βια θα συ νέ βα λε α πο φα σι-

στι κά στην Ελ λη νι κή νί κη».

Το α πό σπα σμα Ευ ζώ νων Γεν νά δη θα 

κα τευ θυ νό ταν διαμέ σου των ο ρει νών 

ο δεύσε ων της Βου νά σας προς την Ε λά τη 

κι α πό ε κεί στον πό ρο της Ζά μπουρ δας 

προς κά λυ ψη του α ρι στε ρού της Τα ξιαρ-

χί ας Ιπ πι κού (ό ταν αυ τή θα ε κι νεί το προς 

τα Σέρ βια) και ζεύ ξη του Α λιάκ μο να για 

χρη σι μο ποί η ση α πό την V ΜΠ.

Τέ λος η VI ΜΠ Θα πα ρέ με νε αρ χι κά 

στο χ. Πε τρω τό ως γε νι κή ε φε δρεί α, 

ε νώ η VΙ Ι ΜΠ θα ε κι νεί το στις 07.00 

α πό Λά ρισα προς Ε λασ σό να, μό νο με 

το Πε ζι κό της.

Με βά ση τις δια τα γές αυ τές, την επό με-

νη η μέ ρα άρ χι σαν οι Ε πι χει ρή σεις ως ε ξής:

Ο Α γώ νας στο Δε ξιό (Α να το λι κό)
Στο δε ξιό το α πό σπα σμα των Ευ ζώ νων 

Κων στα ντι νο πού λου, υ πα γόμε νο υ πό την 

Ι ΜΠ, ξε κί νη σε πρώ το στις 06.30 α πό το χ. 

Κα λύ βια (Χει μά δι) και χω ρίς να συ να ντή σει 

τουρ κι κή α ντί στα ση έ φθα σε πε ρί τις 15.00 

στα υψ. Α να το λι κά του χ. Λι βά δι, ό που 

ε γκα τέ στη σε τμή μα τα α σφά λειας. Στις 

16.00 πε ρί που, ό ταν έ φυγε για λί γο η πυ κνή 

ο μί χλη που ε πι κρα τού σε, το Α πό σπα σμα 

βλή θη κε αιφ νι διαστι κά α πό τον ε χθρό με 

πυ ρά Πε ζι κού, προ κλή θη κε προς στιγ μή 

α να τα ρα χή στα τμή μα τα, αλ λά γρή γο ρα η 

τά ξη α πο κα τα στά θη κε. Σ’ αυ τό συ νέ βα λε 

και η ο μίχλη που ε πα νήλ θε και πα ρε μπό δι-

ζε την πα ρα τή ρη ση με τα ξύ των α ντι πά λων 

δυνά με ων. Η η μι λαρ χί α της Ι ης Με ραρ χί ας, 

που κι νή θη κε α κό μα α να το λι κό τε ρα προς 

τα στε νά της Πέ τρας, α νέ φε ρε στις 09.40 

ό τι έ φθα σε σε α πό στα ση ε νός χι λιο μέτρου 

α πό το χ. Ά γιος Δη μή τριος χω ρίς να συ να-

ντή σει ε χθρό.

Ο Α γώ νας στο Κέ ντρο
Η προ έ λα ση των Με ραρ χιών του Κέ-

ντρου (Ι, Ι Ι, Ι Ι Ι) άρ χι σε στις 07.00 και έ γι νε 

με δύ ο Συ ντάγ μα τα σε πρώ το κλι μά κιο 

α πό κά θε Με ραρ χί α. Ε πει δή η από στα ση 

α πό τις ε χθρι κές θέ σεις ή ταν με γά λη (8-

10 χι λιό με τρα), τα Τμή μα τα είχαν ν’ α ντι-

με τω πί σουν στην αρ χή μό νο τις δυ σχέ-

ρειες του ε δά φους. Α πό τις 10.00 ό μως 

άρ χι σαν να βάλ λο νται δρα στι κά α πό το 

Τουρ κικό πυ ρο βο λι κό, χω ρίς το Ελ λη-

νι κό πυ ρο βο λι κό να μπο ρεί να δώ σει 

υ πο στή ρι ξη, για τί οι 12 πε δι νές πυ ρο βο-

λαρ χί ες του Σχη (ΠΒ) Πα ρα σκευό που λου, 

πα ρά τις υπε ράν θρω πες προ σπά θειες, 

δεν μπο ρού σαν α πό τη λά σπη και τις 

χα ρα δρώ σεις να τα χθούν έ γκαι ρα προς 

πυ ρο βό λη ση κι α κό μη για τί ε κεί νες που 

μπο ρού σαν βρί σκο νταν σε α πό στα ση 

α πό την α μυ ντι κή το πο θε σί α με γα λύ τε ρη 

α πό το βε ληνε κές των πυ ρο βό λων. Μέ χρι 

τη 13.00 το Πε ζι κό δο κι μά στη κε πο λύ, 

χω ρίς ό μως να α να κό ψει την προ χώ ρη ση 

του πα ρά το γε γο νός ό τι α πό τις 12.00 δέ-

χε ται και τα πυρά των ό πλων ευ θυ τε νούς 

τρο χιάς του ε χθρού. Στη 13.00 πε ρί που 

ο πό τε το ελ λη νικό πυ ρο βο λι κό άρ χι σε να 

υ πο στη ρί ζει το Πε ζι κό, ο α γώ νας γί νε ται 

δύ σκο λος για τί η α πό στα ση των α ντι πά-

λων εί ναι πε ρί που 1.000 μέ τρα. Στις 15.00 

ο α γώ νας είναι ο ξύ τε ρος και δυ σκο λό-

τε ρος, οι Με ραρ χί ες α να γκά ζο νται να 

ε μπλέ ξουν και τις ε φε δρεί ες τους α φού 

η α πό στα ση μειώ νε ται στα 800 μέ τρα. 

Τε λι κά στις 17.00 οι Με ραρ χί ες κα θη λώ-

νο νται α πό τα πυ ρά της κύ ριας α μυ ντι κής 

το πο θε σί ας σε από στα ση 500-600 μέ-

τρων, α φού έ χουν κα τα λά βει τα υψ. του 

χ. Τσα πουρ νιά (Ι Ι Ι ΜΠ), υψ. 514 (11 ΜΠ), 

υψ. Τσού μα (Ι ΜΠ). Η VI ΜΠ, που ή ταν 

ε φε δρεί α της Στρα τιάς, δια τά χθη κε τις 

με ση με ρια νές ώ ρες να κι νη θεί προς το 
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χ. Γε ρά νια, για να βρί σκε ται πλη σιέστε ρα 

προς τη ζώ νη μά χης και ν’ α πο στεί λει έ να 

Τάγ μα προς την κα τεύ θυν ση του Α γί ου 

Δη μη τρί ου, για την κά λυ ψη του δε ξιού 

πλευ ρού της Στρα τιάς. Αρ γότε ρα η Με-

ραρ χί α προ ω θή θη κε α κό μη βο ρειό τε ρα 

στην πε ριο χή Χά νι Χα τζη γώ γου.

Ο Α γώ νας στο Α ρι στε ρό (Δυ τι κό)
Η IV ΜΠ πα ρά τις ο δη γί ες του Ε.Σ. που 

τη δέ σμευαν με ε νέρ γεια και προς Γλύ κο βο 

(Σα ρα ντά πο ρο), συ γκρό τη σε ι σχυ ρή ε μπρο-

σθο φυ λα κή και κα θό ρι σε με δια τα γή της, 

ως μο να δι κό σκο πό την τα χεί α κίνη ση προς 

τα Σέρ βια, στα νώ τα της ε χθρι κής διά τα ξης. 

Η Με ραρ χί α άρ χι σε να κινεί ται α πό τις 06.00 

τα χέ ως και α φού α πώ θη σε ε λα φρές ε χθρι-

κές δυ νά μεις στο χ. Λι βα δε ρό, στη Θέ ση 

Κε φα λο λί βα δο και στο χ. Με τα ξάς έ φθα σε 

στις 14.00 στο χ. Τριγω νι κό, ό που ε πι τέ θη κε 

και διέ λυ σε ε χθρι κή φά λαγ γα που ε κι νεί το 

α πό Σέρ βια προς Λα ζα ρά δες. Στη συ νέ χεια 

α φού κα λύ φθη κε με Τάγ μα Πε ζι κού α πό 

την κα τεύ θυν ση του χ. Σα ρα ντά πο ρος στο 

ύ ψος του χ. Με τα ξάς κι νή θη κε με τον ό γκο 

της δύ να μής της προς τα χ. Πο λύρ ρα χο και 

Προ σή λιο, τα ο ποί α και κα τέ λα βε στις 17.30 

πε ρί που, υ πο χρε ώ νο ντας τους Τούρ κους 

να υ πο χω ρή σουν ά τα κτα προς τα στε νά 

της Πόρ τας, ε νώ προ ω θη μέ να τμή μα τά της 

ε γκα τα στά θη καν στα υψ. α μέσως νο τιο δυ-

τι κά της στε νω πού.

Ο Α γώ νας στο Ά κρο Α ρι στε ρό 
(Δυ τι κό)

 Η V ΜΠ κι νή θη κε στις 07.00 σύμ φω να 

με το σχέ διο του Ε.Σ. α πό το Λου τρό προς 

Βο γκό πε τρα και Λα ζα ρά δες και στις 11.00 

οι ε μπρο σθο φυ λα κές της ήρ θαν σε ε πα φή 

με τον ε χθρό. Μέ χρι το βρά δυ η Με ραρ χί α 

πέ τυ χε να α πω θή σει τα προ ωθη μέ να τμή-

μα τα του ε χθρού, δεν κα τόρ θω σε ό μως να 

κα τα λά βει την α μυ ντι κή το πο θε σί α ού τε να 

φθά σει στον πό ρο της Ζά μπουρ δας για να 

δια βεί τον Α λιάκμο να.

Το Α πό σπα σμα Ευ ζώ νων Γεν νά δη 

κινή θη κε στις 07.00 α πό τη Δε σκά τη κι 

α φού πέ ρα σε τη Βου νά σα, έ φθα σε στις 

10.00 στην Ε λά τη και στη συ νέ χεια στον 

πό ρο της Ζά μπουρ δας στον Α λιάκ μο να. 

‘Ύ στε ρα από α να γνώ ρι ση προ τί μη σε να 

ζεύ ξει τον πό ρο Λογ γά, 1.500 μέ τρα δυ τι-

κό τε ρα α πό τον πό ρο της Ζά μπουρ δας. 

Ε νώ ό μως α σχο λούταν με την πε ρι συλ-

λο γή υ λι κών για τη ζεύ ξη του πο τα μού, 

ά κου σε στις 12.30 πυ ρά Πυ ρο βο λι κού 

α πό την πε ριο χή των Λα ζα ρά δων. Το 

Α πό σπα σμα ά φη σε δύ ο Λό χους για τη φύ-

λα ξη του πό ρου και με την υ πό λοι πη δύ-

να μη έ σπευ σε προς Λα ζα ρά δες και α πό 

τις 16.00 άρ χι σε να ε πι τίθε ται κα τά των 

ε κεί ε χθρι κών δυ νά με ων, ε νώ α πο κα τέ-

στη σε σύν δε σμο και με την V Με ραρ χί α. 

Στο με τα ξύ νύ χτω σε και δεν ο λο κλή ρω σε 

την κα τά λη ψη των Λαζα ρά δων.

Η Τα ξιαρ χί α Ιπ πι κού κι νή θη κε από τις 

07.00 στην α μα ξι τή Δε σκά τη - Πα λιού ρια 

και στις 12.00 έ φθα σε στον πό ρο της 

Ζάμπουρ δας, ό που πλη ρο φο ρή θη κε 

τον α γώ να της V Με ραρ χί ας στους Λα-

ζα ρά δες. Η Τα ξιαρ χί α, πα ρά τις ο δη γί ες 

που εί χε (πε ρί έ γκαι ρης πα ρου σί ας στα 

Σέρ βια), α νέ κο ψε την κί νη σή της και 

α δρα νώ ντας ό λη την η μέ ρα α νέ με νε τη 

λή ξη της μά χης. Το βρά δυ με τα κι νή θη κε 

στο χ. Ε λά τη, ό που και δια νυ κτέ ρευ σε.

Η Κα τά στα ση το Βρά δυ της 
9ης Ο κτω βρίου 1912

Ό ταν με το σού ρου πο ο α γώ νας στα-

μά τη σε, το Πε ζι κό των Ι, II, III ΜΠ εί χε 

φθά σει σε α πό στα ση 500-600 μέ τρων 

α πό τις Τουρ κι κές θέ σεις στην το πο θε-

σί α Σαρα ντα πό ρου, χω ρίς οι Τούρ κοι να 
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έ χουν α πο λέ σει σπι θα μή ε δά φους της κύ ριας α μυ ντι κής 

το πο θε σί ας. Οι Ελ λη νι κές Μο νά δες ό μως, α να-

το λι κά και δυ τι κά, εί χαν 

υ περ κε ρά σει την το πο-

θε σί α Σα ρα ντα πό ρου, 

α φού εί χαν φθά σει στο 

χ. Λιβά δι και χ. Πο λύρ ρα χο 

α ντί στοι χα.

Τον ί διο χρό νο οι Τούρ κοι 

α πο φά σι σαν να υ πο χω ρή σουν 

στη δεύ τε ρη α μυ ντι κή τους 

γραμ μή, στο μέ σο πε ρί που της 

στε νω πού. Έ τσι κα τά τις 19.00 

ε κτε λούν επί 20” βομ βαρ δι σμό 

των Ελ λη νι κών Θέ σε ων με ό λο 

το Πυ ρο βο λι κό τους και αρ χίζουν 

να υ πο χω ρούν κα τά τις 20.00 χω ρίς 

τα Ελ λη νι κά τμή μα τα ν’ α ντι λη φθούν την 

α πα γκί στρω ση για τί την ί δια ώ ρα έ πε φτε 

ρα γδαί α βρο χή.

Ό ταν τα με σά νυ χτα πε ρί που οι 

Τούρ κοι άρ χι σαν να α να πτύσ σο-

νται στη δεύτε ρη α μυ ντι κή 

τους γραμ μή, πλη ρο φο ρή-

θη καν τις υ περ κε ρω τι κές 

ε πι τυ χί ες των Ελ λή νων. 

Κα τά λα βαν ό τι η δια φυ-

γή τους προς την κοι λά-

δα του Α λιάκ μο να ή ταν 

ε πι σφα λής, ι διαί τε ρα 

με τά την ά φι ξή των Ελ-

λή νων στο Πο λύρ ρα χο. 

Αυ τό ή ταν αρ κε τό για να 

κα τα λη φθεί α πό πα νι κό ο 

Τουρ κι κός στρα τός, ο ο ποί-

ος άρχι σε να ε γκα τα λεί πει 

το υ λι κό του και να φεύ γει 

με α τα ξί α προς τα  πί σω. 

Τέτοια ή ταν η σπου δή 

της σύ μπτυ ξης ώ στε 

η Τούρ κι κη Διοί κη ση 

πα ρέ λει ψε να ενη με ρώ-
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σει σχε τι κά το Τουρ κι κό Τάγ μα που α μυ-

νόταν στο χ. Λι βά δι. Μο να δική ε ξαί ρε ση 

ή ταν το Πυ ρο βο λι κό για το ο ποί ο δό θη κε 

προ τε ραιό τη τα κί νη σης στο μο να δι κό 

δρό μο, αλ λ’ ό ταν πε ρί τη χα ραυ γή της 

10ης Ο κτω βρί ου βρι σκόταν στην α να το-

λι κή εί σο δο της στε νω πού Πόρ τας έ γι νε 

α ντι λη πτό α πό τα προ ωθη μέ να τμή μα τα 

της IV Με ραρ χί ας, τα ο ποί α ε ξα πέ λυ σαν 

ορ μη τι κή ε πί θε ση και διέ λυ σαν τό σο τη 

φά λαγ γα του Πυ ρο βο λι κού ό σο και το Πε-

ζι κό που συ νό δευε για α σφά λεια αυ τό.

Δεύ τε ρη Η μέ ρα της Μά χης
(10 Ο κτωβρίου 1912)

Ο Ε.Σ. πλη ρο φο ρή θη κε το πρω ί της 

10ης Ο κτω βρί ου τη σύ μπτυ ξη των Τούρ-

κων και α μέ σως διέ τα ξε ό λες τις δυ νά μεις 

του να κα τευ θυν θούν προς τα στε νά 

της Πόρ τας, κα τα διώ κο ντας προς την 

κα τεύ θυν ση αυ τή τις συ μπτυσ σόμε νες 

ε χθρι κές δυ νά μεις. Έ τσι:

Η ΙV Με ραρ χί α α φού α ντι με τώ πι σε αρ-

χι κά με ε πι τυ χί α ε πί θε ση ι σχυ ρών Τουρκι-

κών τμη μά των και α πό τις δύ ο κα τευ-

θύν σεις (Σερ βί ων και Σα ρα ντα πό ρου), 

τα ο ποί α προ σπα θού σαν να α νοί ξουν 

δί ο δο προς τα στε νά της Πόρ τας, α νέ λαβε 

α ντε πί θε ση προς το υψ. Βον ρσά να - Σέρ-

βια, α νέ τρε ψε τις Τούρ κι κες α ντι στάσεις, 

ει σήλ θε στις 16.00 στα Σέρ βια και στη 

συ νέ χεια κα τέ λα βε τη γέ φυ ρα του Αλιάκ-

μο να ά θι κτη. Οι Τούρ κοι φεύ γο ντας α πό 

τα Σέρ βια κα τά σφα ξαν 70 προ κρί τους και 

5 ιε ρείς της πό λης και ά φη σαν τα πτώ μα τα 

τους ά τα φα στους δρό μους.

Η VI Με ραρ χί α, α φού προ σπέ ρα σε την 

Ι Ι ΜΠ, κι νή θη κε δια της α μα ξι τής ο δού 

προς τη στε νω πό, αιχ μα λώ τι σε μι κρά 

Τουρ κι κά τμή μα τα, κυ ρί ευ σε το σύ νο λο 

του Τουρ κι κού πυ ρο βο λι κού (22 πυ ρο-

βό λα) της το πο θε σί ας Σα ρα ντα πό ρου 

και το βρά δυ συ νά ντη σε τα τε λευ ταί α 

τμή μα τα της IV Με ραρ χί ας στην έ ξο δο 

των στε νών Πόρ τας.

Οι κα τά μέ τω πο ε νερ γού σες Με ραρ χί-

ες κι νή θη καν προς Βορ ρά και το βρά δυ 

έ φθα σαν στη γραμ μή Στε νά Πόρ τας (Ι Ι Ι 

ΜΠ), Χά νι Κα στα νιάς (Ι Ι ΜΠ), υψ. Νε ο χώ ρι 

(Ι ΜΠ). Το Α πό σπα σμα Κων στα ντι νο πού-

λου α νέ τρε ψε το πρω ί το ε χθρι κό Τάγ μα 

στο Λι βά δι και το α νά γκα σε να συ μπτυ-

χθεί ε σπευ σμέ να προς τα Σέρ βια. Το 

Α πόσπα σμα συ νέ λα βε 80 αιχ μα λώ τους.

Η V Με ραρ χί α με το Α πό σπα σμα Γεν-

νά δη δεν έ λα βε έ γκαι ρα τη δια τα γή του 

Ε.Σ. για την κα τα δί ω ξη του ε χθρού και 

έ τσι κι νή θη κε προς το χ. Λα ζα ρά δες, το 

ο ποί ο εί χε εκ κε νω θεί α πό τον ε χθρό, 

ό που και στάθ μευε.

Η Τα ξιαρ χί α Ιπ πι κού, που στάθ μευε 

στην Ε λά τη, μό λις στις 09.30 πλη ρο φο ρή-

θηκε τη σύ μπτύ ξη των Τούρ κων, ο πό τε 

κι νή θη κε και έ φθα σε στους Λα ζα ρά δες 

τις με σημ βρι νές ώ ρες. Ε κεί πα ρά τις ε πί μο-

νες συ στά σεις του Διοι κη τή της V ΜΠ να 

κι νη θεί το τα χύ τε ρο προς τη γέ φυ ρα των 

Σερ βί ων, για να α πο κό ψει τη σύ μπτυ ξη 

των Τούρ κων, δεν έ πρα ξε αυ τό, αλ λά πα-

ρέ μει νε α δρα νού σα στους Λα ζα ρά δες για 

αρ κε τό χρο νι κό διά στη μα. Τε λικά ό ταν 

α πο φά σι σε να κι νη θεί έ πρα ξε αυ τό με τό-

ση δι στα κτι κό τη τα και βρα δύτη τα, ώ στε 

έ φθα σε το βρά δύ στο χ. Προ σή λιο, ό πού 

και δια νυ κτέ ρεύ σε, χω ρίς να συμ βάλει κα-

θό λου στην κα τα δί ω ξη. Οι Τούρ κοι κα τόρ-

θω σαν να δια φύ γουν σχε δόν α νε νό χλη τοι 

τό σο προς τη Βέρ ροια - Θεσ σα λο νί κη, 

ό σο και προς την Κο ζά νη.

Α πό το συ γκε κρι μέ νο πα ρά δειγ μα γί νε-

ται κα τα νο η τό, ό τι ο υ περ κε ρω τι κός ελιγ-

μός ή ταν και πά λι το στοι χεί ο ε κεί νο που 

ε πέ φε ρε τη νί κη στον Ε.Σ. α πο δει κνύ ο ντας 

ό τι ο συ γκε κρι μέ νος ε λιγ μός πα ρα μέ νει 
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σύγ χρο νος και στον 20ο αιώ να. Α ξί ζει να 

δού με λοι πόν σε αυ τό το ση μεί ο ό τι οι 

Αρ χαί οι Έλ λη νες ε κτός α πό ε λιγ μούς, που 

πα ρα μέ νουν σύγ χρο νοι, χρη σι μο ποιού σαν 

και Ε πι χει ρήσεις Πα ρα πλά νη σης ώ στε να 

μπερ δέ ψουν τους α ντι πά λους και έ τσι να 

α πο κτήσουν κά ποιο πλε ο νέ κτη μα έ να ντι 

του ε χθρού. Σαν πα ρά δειγ μα α πό την Αρ-

χαί α Ι στο ρί α θα α να φερ θού με στη μά χη 

στον Υ δά σπη πο τα μό το 326 π.Χ., ό που 

ο Μέ γας Αλέ ξαν δρος α ντι με τώ πι σε τον 

Ιν δι κό η γε μό να Πώ ρο, και σαν α ντί στοι χο 

πα ράδειγ μα α πό τη σύγ χρο νη Ι στο ρί α θα 

α να φερ θού με στη μά χη της Νορ μαν δί ας. 

Ο Υ δά σπης ή ταν φου σκω μέ νος και 

σε συν δυα σμό με το γε γο νός ό τι ο α ντί-

πα λος διέ θε τε Ε λέ φα ντες, ο Α λέ ξαν δρος, 

δεν ε πι χεί ρη σε να δια βεί το 

πο τά μι.  Έ τσι έ στη σε το 

στρα τό πε δο του στις ό χθες 

και δή λω σε ό τι θα πε ρί με-

νε μέ χρι να χα μη λώ σει 

η στάθ μη του πο τα μού. 

Στην πραγ μα τι κό τη τα 

έ ψα χνε για ε ναλ λα-

κτι κά πε ρά σμα τα. 

Ο πό τε τη νύ χτα 

έ κα νε ψεύ τι κες 

προ ε τοι μα σί ες 

για διά βα ση σε 

διά φο ρα ση-

μεί α του πο-

τα μού. Την 

πραγ μα τι κή 

διά βα ση 

την έ κα-

νε 27 χι λιό μετρα πιο πά νω. Για να ε ξα-

σφα λί σει ό τι η πα ρα πλά νη ση θα εί ναι 

ε πι τυ χής, διέ ταξε τον στρα τη γό του, 

τον Κρα τε ρό, να φο ρέ σει μί α α πό της 

πα νο πλί ες του (διότι έ μοια ζε στον Α λέ-

ξαν δρο),να εμ φα νί ζε ται συ χνά σε μέ ρη 

ό που οι Ιν δοί θα μπο ρού σαν να τον δού-

νε και να κά νει πα ρα πλα νη τι κή διά βα ση 

του πο τα μού. Ταυτό χρο να, έ νας άλ λος 

στρα τη γός του, ο Με λέ α γρος, με μια 

δύ να μη Ιπ πι κού και ελα φρύ Πε ζι κού ε κτε-

λού σε συ νε χώς πα ρα πλα νη τι κές δια βά σεις 

του πο τα μού σε διά φο ρα ση μεί α α πό το 

στρα τό πε δο του και μέ χρι το πραγ μα τι κό 

ση μεί ο διά βα σης α πό το ο ποί ο τε λι κά ο Α λέ-

ξαν δρος κα τά φε ρε να δια βεί 

χω ρίς 

κα νέ-

να πρό-

βλη μα, 

και  α πό 

ε κεί πλέ ον 

να α ντι με τω-

πί σει τις Ιν δι-

κές δυ νά μεις. 

Α ντί στοι χες 

ε νέρ γειες έ κα ναν 

και οι Σύμ μα χοι 

στη μά χη της Νορ-

μαν δί ας, με σύγ-

χρο να και πιο 

πο λύ πλο κα 

μέσα, διό τι 
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υ πάρ χουν πλέ ον πε ρισ σό τε ροι τρό ποι 

συλ λο γής πλη ρο φο ριών. Έ τσι, οι Σύμ-

μα χοι το 1944 ε πι θυ μού σαν α πό την Αγ-

γλί α να α πο βι βα στού νε στα πα ρά λια της 

Νορ μαν δί ας. Γνω ρί ζο ντας ό τι πρό κει ται 

για μια πο λύ λε πτή ε πι χεί ρη ση πραγ μα-

το ποι ή θη καν 36 δια φο ρε τι κές ε πι χει ρή-

σεις Πα ρα πλά νη σης ώ στε να πεί σουν 

τους Γερ μα νούς ό τι η α πό βα ση θα γί νει 

στο Πα-Ντε-Κα λαί. Στα πλαί σια αυ τών 

ε κτε λέ στη καν α ε ρο πο ρι κοί βομ βαρ δι-

σμοί οι ο ποί οι γίνον ταν κα τά τα 2/3 στην 

πε ριο χή του Κα λαί και κα τά το 1/3 στη 

Νορ μαν δί α. Ε πί σης πραγ μα το ποι ή θηκε η 

ε πι χεί ρη ση FORTITUDE, σύμ φω να με την 

ο ποί α συ γκε ντρώ θη καν στη Σκο τί α με γά-

λος α ριθ μός ο μοιω μά των Τε θω ρα κι σμέ-

νων και Α ε ρο σκα φών α πό ξύ λο, λά στι χο 

και άλ λα υ λι κά. Ταυ τό χρο να ε κτε λού νταν 

συνε χώς α σκή σεις α πό βα σης.

Η ε πό με νη ε νέρ γεια ή ταν η πραγ-

ματο ποί η ση της ε πι χεί ρη σης QUICKSIL-

VER, σύμ φω να με την ο ποί α α πό το 1943 

δη μιουρ γή θη κε η 1η Ο μά δα Στρατιών 

των Η ΠΑ (FIRST UNITED STATES ARMY 

GROUP). Οι Γερ μα νοί υ πέ κλε πταν την 

α σύρ μα τη ε πι κοι νω νί α αυ τής της δύ-

να μης α πό ό που συ μπε ρά να νε ό τι ο 

George S. Patton εί χε α να λά βει τη διοί-

κη ση της, κα θώς ε πίσης λαμ βά να νε 

συ νε χώς μη νύ μα τα που α φο ρού σαν σε 

σχέ δια και η με ρο μη νί ες γά μου στρα τιω-

τών κα θώς και σε διά φο ρα α θλη τι κά 

α πο τε λέ σμα τα αυ τών.

Ο μοί ως και οι Βρε τα νοί δη μιούρ γη σαν 

την 4η Στρατιά προ κει μέ νου να α πο βι βα-

στεί στη Νορ βη γί α (Ε πι χεί ρη ση SKYE). Η 

Βρε τα νι κή Μυ στι κή Υ πη ρε σί α ΜΙ5 έ κα νε 

πρά ξη το σύ στη μα Double Cross, γνω-

στό και ως σύ στη μα ΧΧ ώ στε να βρού νε 

τους γερ μα νούς μυ στικούς πρά κτο ρες, 

να τους συλ λά βουν και έ πει τα να τους 

χρη σι μο ποι ή σουν για δι κούς τους. Οι συ-

γκε κρι μέ νοι πρά κτο ρες τρο φο δο τού σαν 

συ νε χώς με ψεύ τικες πλη ρο φο ρί ες τη 

Γερ μα νι κή Διοί κη ση. Αυ τό έ γι νε ό χι μό νο 

στη Βρε τα νία, αλ λά σε ό λο τον κό σμο. Σε 

συν δυα σμό με τη χρή ση δι πλών πρα κτό-

ρων, ό πως του Juan Pujol, κατά φε ραν να 

πα ρα πλα νή σουν τους Γερ μα νούς.

Η πα ρα πλά νη ση ή ταν ε πι τυ χής. Κα νέ-

νας α πό την πλευ ρά των Γερ μα νών δεν 

περί με νε ό τι η Α πό βα ση θα γί νει στη Νορ-

μαν δί α με ε ξαί ρε ση τον Walter Sorge, ο 

ο ποίος ό ταν ε ξέ φρα σε τη γνώ μη του, οι 

υ πό λοι ποι χα μο γε λού σαν πε ρι παι κτι κά. 

Αρ γό τε ρα, την 1η Ιου λί ου 1944, ό ταν ρω-

τή θη κε α πό τη Γερ μα νι κή Διοί κη ση για 

το τι θα μπο ρού σε να γί νει στη Γαλ λί α, 

α πά ντη σε μπρο στά σε μάρ τυ ρες «Να τε-

λειώ σε τε με αυ τόν τον πό λε μο βλά κες!» 

Ω στό σο ο Romel, πριν την Α πό βα ση, εί χε 

ε πη ρε α στεί α πό τον Walter Sorge και το-

πο θέ τη σε και στη Νορ μαν δί α δε κά δες χι-

λιά δες νάρ κες (πο λύ πιο μι κρός αριθ μός 

σε σχέ ση με τις πε ρί που 4 ε κα τομ μύ ρια 

νάρ κες που το πο θε τή θη καν στο Κα λαί). 

Έ τσι οι Σύμ μα χοι πέ τυ χαν αιφ νι δια σμό με 

α πο τέ λε σμα στις 6 Ιου νί ου 1944 η ε πι χεί-

ρη ση OVERLORD να ση μά νει στην ου σί α 

την αρ χή του τέ λους του Β’ Πα γκό σμιου 

Πο λέ μου.

Φτά νο ντας στο τέ λος, έ χει α πο δει-

χθεί ό τι α πό την Αρ χαιό τη τα μέ χρι σή με-

ρα, έ χουν γί νει τε ρά στιες αλ λα γές στον 

τρό πο διε ξα γω γής της μά χης. Ω στό σο, 

οι τρό ποι ε νέρ γει ας πα ρα μέ νουν ί διοι. 

Για το συ γκε κρι μέ νο λό γο, θα πρέ πει 

να εί μα στε ό λοι ε μείς που φέ ρου με την 

ι διό τη τα του Στρα τιω τι κού, να εί μαστε 

κα λοί έ ως ά ρι στοι γνω στές της Ι στο-

ρί ας, πό σο μάλ λον της Στρα τιω τι κής 

Ι στο ρί ας που μας εν δια φέ ρει ά με σα, 

για να πα ρα δειγ μα τι ζό μα στε και έ τσι να 
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ε κτε λέ σου με με τον κα λύ τε ρο τρό πο το 

κα θή κον μας έ να ντι της πα τρί δας. Α πό 

τη με λέ τη της Ι στο ρί ας και τη σύ γκρι ση 

Αρ χαιό τη τας και Σύγ χρο νης Ε ποχής, 

κα τα λα βαί νου με ό τι ο Στρα τιώ της δεν 

έ χει να α ντι με τω πί σει μό νο τον α ντί πα λο 

Στρα τιώ τη, αλ λά και τα σύγ χρο να μέ σα 

που ο ε χθρός δια θέ τει. Α νησυ χεί δη λα-

δή ό χι μό νο για τις σφαί ρες -ας το πού-

με έ τσι- του α ντι πά λου, αλ λά και για το 

ε χθρι κό Πυ ρο βο λι κό, την Α ε ρο πο ρί α, τις 

νάρ κες, τους όλ μους, τα πο λυ βό λα και 

γε νι κό τε ρα ό,τι δια θέ τει ο ε χθρός για να 

υ πο στη ρί ξει μία μάχη. Έ τσι α ντι λαμ βα νό-

μα στε την α να γκαιό τη τα ύ παρ ξης ε νός 

Στρα τού με σύγ χρο να μέ σα, ώ στε να 

μπο ρεί να δια θέ σει κα τάλ λη λη υ πο στή-

ρι ξη στον μα χη τή, με κα λή εκ παί δευ ση 

που θα συ μπε ρι λαμ βά νει και ε νη μέ ρω ση 

για τα δι κά μας ό πλα υ πο στή ρι ξης και 

το ση μα ντι κό τε ρο, που εί ναι α πο τέ λε-

σμα και των πα ρα πάνω, υ ψη λό Η ΘΙ ΚΟ. 

Α κό μα κα τα λα βαί νου με ό τι λό γω τον 

σύγ χρο νων μέ σων χρειά ζεται ο Στρα τός 

να εί ναι ευέ λι κτος. Α να φερ θή κα με στο γε-

γο νός ό τι μία φά λαγγα εί χε πο λύ με γά λη 

ι σχύ, ή ταν ό μως δυ σκί νη τη. Σή με ρα με τα 

υ πάρ χο ντα μέ σα και την τε χνο λο γί α θα 

πρέ πει αυ τό το ε λάτ τω μα να α πα λει φθεί 

ώ στε να δη μιουρ γη θεί έ νας Στρά τος ευέ-

λι κτος και έ τσι να μπο ρεί κα λύ τε ρα να 

εκ με ταλ λεύ ε ται λά θη του ε χθρού, να τον 

αιφ νι διά ζει και να τον κα τα διώ κει με τά 

α πό μία νι κη φό ρα μά χη.
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Στην πο λι τι στι κή συ νεί δη ση του 

σύγχρο νου αν θρώ που, ο α θλη-

τι σμός της Ελ λη νι κής Αρ χαιό τη-

τας α πο τε λεί μί α στα θε ρή α ξί α. Μπο ρεί 

να μην ε πέ ζη σε της κα τάρ ρευ σης του 

αρ χαιο ελ λη νι κού κόσμου, ω στό σο, α πό 

την ε πο χή της Α να γέν νη σης και με τά, 

αρ χί ζει να δια δρα ματί ζει και πά λι ση μα-

ντι κό ρό λο στην ι στο ρί α του Ευ ρω πα ϊ κού 

Πνεύ μα τος. Οι πλη ρο φο ρί ες μας για τον 

α θλη τι σμό στην Αρ χαί α Ελ λά δα εί ναι 

πο λύ πε ρισ σότε ρες α πό αυ τές που α φο-

Α ΘΛΗ ΤΙ ΣΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΜΗ ΡΙ ΚΗ ΠΟΙ Η ΣΗ

ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευ δο ξί α Ν. Κο τρώ νη,

Κα θη γή τρια Φυσι κής Α γω γής

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: 

Στρατιωτική Επιθεώρηση

Η α πο τύ πω ση του α θλη τι κού πνεύ μα τος 

των Αρ χαί ων Ελ λή νων

στα Ο μη ρι κά Έ πη

Α ΘΛΗ ΤΙ ΣΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΜΗ ΡΙ ΚΗ ΠΟΙ Η ΣΗ
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ρούν σε ο ποιον δή πο τε άλ λο πο λι τι σμό 

του αρ χαί ου κόσμου. Τό σο στην ελ λη νι κή 

προ ϊ στο ρι κή1 ό σο και ι στο ρι κή πε ρί ο δο, 

γί νο νταν α γω νί σμα τα κά θε φο ρά που για 

ο ποιον δή πο τε λόγο συ γκε ντρω νό ταν ο λα-

ός. Ό πο τε υ πήρ χε α φορ μή για συ γκέ ντρω-

ση, α κο λου θούσαν της συ γκέ ντρω σης 

αυ τής α γώ νες, τους ο ποί ους υ πα γό ρευαν, 

κα τά πε ρί πτωση, θρη σκευ τι κοί λό γοι, ή 

λό γοι σχε τι ζό με νοι με τα φι κές τε λε τές, με 

την επι δί ω ξη ε ξου σί ας, με την α παλ λα γή 

α πό μί α σμα, με το γά μο και την οι κο γέ-

νεια ή λό γοι τους ο ποί ους υ πα γό ρευε ο 

θε σμός της φι λο ξε νί ας ή η πο λι τι κή2.

Ε ξε τά ζο ντας εν συ ντο μί α τις πε ριπτώ σεις 

αυ τές μπο ρού με να πα ρα τη ρή σου με ό τι 

θρη σκευ τι κοί - τε λε τουρ γικοί λό γοι υ πα γό-

ρευαν οι α γώ νες να α πο τε λούν α να πό σπα-

στο μέ ρος των πε ρισ σό τε ρων θρη σκευ τι-

κών εκ δη λώ σε ων των αρ χαί ων προ γό νων 

μας. Με τά τη θυ σί α, οι νέ οι ε πι δί δο νταν 

στην ά σκη ση με σκο πό να ε πι δεί ξουν την 

αν δρεί α τους, αλ λά και για να ευ χα ρι στή-

σουν τους θε ούς, κα θώς α φε νός πί στευαν 

ό τι ό λα τα α γα θά προ έρ χο νταν α πό αυ τούς 

και α φε τέ ρου ό τι και οι α θλη τι κοί α γώ νες 

α πο τε λού σαν εύ ρη μα των θε ών…

Για τους σχε τι ζό με νους με τα φι κές τε-

λε τές α γώ νες θα πρέ πει να πα ρα τη ρη θεί 

ό τι συ νή θως με τά την τα φή ε νός βα σι λιά, 

άρ χο ντα, ή ρω α ή πο λί τη, ο ο ποί ος εί χε προ-

σφέ ρει πολ λά στο κοι νω νικό σύ νο λο, γί νο-

νταν α γώ νες με σκο πό να ευ χα ρι στή σουν 

την ψυ χή του, αλ λά και για να α ντι δρά σουν 

συμ βο λι κά οι νέ οι, με τη σω μα τι κή τους 

προ σπά θεια, στο θά να το3. Στο συ γκε κρι-

μέ νο ση μεί ο γί νε ται πρό δη λη η σχέ ση της 

διε ξα γω γής των α γώ νων με το βιο λο γι κό 

κύ κλο του αν θρώ που: η έ ντο νη ύ παρ ξη και 

η ση μα ντι κό τη τα της ζω ής εκ δη λώ νε ται με 

τους γυ μνα στι κούς α γώ νες προς τι μήν του 

νε κρού, ο ο ποί ος δεν έ χει πια τη δυ να τό τη-

τα να κα τα δεί ξει τη βού λη σή του. Οι α γώ-

νες στην πε ρί πτω ση αυ τή λει τουρ γού σαν 

ως α ντί δρα ση στην α κι νη σί α και το θάνα το, 

με τους νέ ους, ως προ σω πο ποί η ση του α ει-

κί νη του, να ε πι δει κνύ ουν τη σωμα τι κή τους 

ρώ μη πριν το α να πό φευ κτο τέ λος α να στεί-

λει και τη δι κή τους ύπαρ ξη. Δο ξα σί α της 

ε πο χής ή ταν ό τι ι κα νο ποιώ ντας την ψυ χή 

του σπου δαί ου νε κρού, ε φο διά ζο νταν και 

ε κεί νοι -οι συμ με τέ χο ντες στους τα φι κούς 

α γώνες νέ οι- με πε ρισ σό τε ρες δυ νά μεις και 

σθέ νος για τη ζω ή.

Πολ λές φο ρές, λό γοι σχε τι ζό με νοι με 

την ε πι δί ω ξη κα τά λη ψης της ε ξου σί ας 

ο δη γού σαν ε πί σης στη διε ξα γω γή α θλη-

τι κών α γώ νων, ό πως συ νέ βαι νε, για παρά-

δειγ μα, ό ταν δύ ο ή πε ρισ σό τε ρα ά το μα 

εί χαν τα ί δια προ σό ντα και ε πι θυ μού σαν 

1 Ει δι κά για τον α θλη τι σμό της Μι νω ι κής ε πο χής, η ο ποί α θε ω ρεί ται προ ϊ στο ρι κή, απ’ τη στιγ μή που δεν έ χουν 
γί νει α κό μη κα τα νο η τά σε ε μάς τα γρα πτά της μνη μεί α της αρ χαιό τα της Γραμ μι κής Α΄ γρα φής, η ο ποί α ή ταν σε 
χρή ση στην Κρή τη από το 1850 μέ χρι το 1450 π.Χ. πε ρί που και δεν έ χει α κό μη α πο κρυ πτο γρα φη θεί, βλ. Μου-
ρα τί δη Γ., Ι στο ρί α Φυ σι κής Α γω γής, Θεσ σα λο νί κη 1990, σελ. 25-60. Οι συ χνές α πει κο νί σεις α θλη μά των, κυ ρί ως 
πυγ μα χί ας και ταυ ρο μα χί ας, σε μι νω ι κά ευ ρή μα τα, ή σε αρ χαιο λο γι κά ευ ρή μα τα του κυ κλα δι κού πο λι τι σμού, 
στην πα σί γνω στη λ.χ. σκη νή πυγ μα χί ας με τα ξύ ε φή βων, α πό την τοι χο γρα φία της Θή ρας, η ο ποί α βρί σκε ται σή-
με ρα στο Ε θνι κό Αρ χαιο λο γι κό Μου σεί ο της Α θή νας, κα τα δει κνύ ουν την ύ παρ ξη α θλη τι κού πνεύ μα τος και τη 
διε ξα γω γή α θλη μά των σε μί α πο λύ πρώ ι μη ε πο χή, ή δη α πό τον 16ο π.Χ. αιώ να. Για πε ρισ σό τε ρα, βλ. Parke H.W., 
A Note on the Fresco of the Boxing Boys at Akrotiri, Journal of Prehistoric Religion 1 (1987) σελ. 35-38.

2 Άλ λω στε και η ί δια η λέ ξη «α γών», πρέ πει να ση μειω θεί ό τι σή μαι νε αρ χι κά «συ γκέ ντρω ση», συ νεύ ρε ση αν-
θρώ πων, οι ο ποί οι εί χαν να α σχο ληθούν με κά τι ση μα ντι κό. Βλ. σχετ., Scanlon Th., The Vocabulary of Competition: 
Agσn and Άethlos, Greek terms for Contest, Arete 1 (1983), σελ. 147-162.

3 Αρ κε τές τέ τοιες πε ρι πτώ σεις ε πι κή δειων α γώ νων α να φέ ρο νται στα πα λαιό τε ρα αρ χαιο ελ λη νι κά λο γο τε χνι κά 
κεί με να. Βλ. εν δει κτι κά, Ι λιά δα, Ψ΄ 255-897 (ό που α να λυ τι κά πε ρι γρά φο νται οι α γώ νες τους ο ποί ους διορ γά νω σε 
ο Α χιλ λέ ας προς τι μήν του νε κρού Πά τρο κλου), Ο δύσ σεια, ω΄ 85-94 (ό που γί νε ται α να φο ρά στους α ντί στοι χους 
α γώ νες προς τι μήν του νε κρού Αχιλ λέ α, με βρα βεί α που α θλο θέ τη σε η ί δια η μη τέ ρα του, η Θέ τις). 
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να η γη θούν στην πο λι τεί α, στο στρά τευ-

μα, στη θρη σκεί α ή στην οι κο γένεια. Τό τε 

διε ξά γο νταν α γώ νες και ο α ξιό τε ρος, ο 

πιο αν δρεί ος και ο πιο ι κανός, ο ο ποί ος 

α πο δει κνυό ταν ως τέ τοιος με τη νί κη του 

στον α γώ να, έ παιρ νε και την ε ξου σί α4.

Συ χνά ε ξάλ λου, οι γο νείς κο ρι τσιών α να-

ζη τώ ντας συ ζύ γους ι κα νούς και ά ξιους για 

τις θυ γα τέ ρες τους, ή ε πι θυ μώ ντας να μην 

πα ρα χω ρή σουν προί κα, διοργά νω ναν α γώ-

νες με τα ξύ νέ ων αν δρών, ο πό τε σε αυ τήν 

την πε ρί πτω ση μι λά με για λό γους σχε τι ζό-

με νους με το γά μο και την οι κο γέ νεια. Οι 

διορ γα νω τές των α γώ νων -οι γο νείς- με τη 

διε ξα γω γή των α θλη μά των και τη θέ α ση 

του τρό που α γώ νος των δια γω νι ζο μέ νων, 

προ σπα θού σαν να δουν μέ σα στην ψυ χή 

του κά θε νέ ου, και υ πο ψή φιου γα μπρού, 

ώ στε να δια πι στώ σουν τι ή ταν ε κεί νο που 

τον συ γκι νού σε πε ρισ σό τε ρο και, εν δε χο-

μέ νως, να το εκ με ταλ λευ τούν5. Α γώ νες 

γί νο νταν και για συ ναι σθη μα τι κούς λό γους 

με τα ξύ των νέων αν δρών, με έ πα θλο την 

καρ διά κά ποιας νέ ας6. Η δια δι κα σί α α να ζή-

τη σης ικα νών νέ ων στον κοι νω νι κό βί ο δια-

μέ σου της α θλη τι κής δο κι μα σί ας, υ πο δη-

λώνει την α να ζή τη ση υ γεί ας, α γω νι στι κού 

πνεύ μα τος, δύ να μης ε πι βο λής και γενι κά 

της δυ να μι κής ε κεί νης πα ρου σί ας, που θα 

έ πρε πε να ε νυ πάρ χει στους νέ ους ά ντρες, 

για να εί ναι κα τάλ λη λοι για σύ ζυ γοι.

Λό γοι σχε τι ζό με νοι με την α παλ λα γή 

α πό μί α σμα ή την ε δραί ω ση του «ο μό-

αιμου και ο μό γλωσ σου»7 ο δη γούν συ χνά 

σε διορ γά νω ση α θλη τι κών α γώ νων. Διορ-

γα νώ νο νταν α κό μη α γώ νες για να ευ χα ρι-

4 «Και ά θλα την βα σι λεί αν έ θη κε» (Παυ σαν. Ε΄ 8,2).
5 Α να φέ ρε ται, για πα ρά δειγ μα, ό τι ο Δα να ός, ο βα σι λιάς του Άρ γους, «τας θυ γα τέ ρας τοις νι κώ σι έ δω κεν ες γυ μνι-

κόν α γώ να» (Α πολ λώδ. Β΄  22), ε νώ α ντί στοι χα, ο τύ ραν νος της Οι χα λί ας Μεσ ση νί ας, ο Εύ ρη τος, έ θε σε την κό ρη του 
Ιό λη ως έ πα θλο σε α γώ να το ξο βο λί ας. Βλ. σχετ., Α πολ λώδ. Β΄ 127: «ά θλον τον γάμον τω νι κή σα ντι το ξι κή». Αλ λά και 
ο ο μη ρι κός ή ρω ας Ο δυσ σέ ας εί χε πα ντρευτεί τη σύ ζυ γό του Πη νε λό πη, κερ δί ζο ντας σε α γώ να δρό μου που διορ-
γά νω σε ο πα τέ ρας της Ι κά ριος, στην Σπάρ τη. Βλ. σχετ., Κο ντο δη μά κη Β., Γέν νη ση και φι λο σο φί α των Ο λυ μπια κών 
Α γώ νων στην Αρ χαί α Ελ λάδα, Στρα τιω τι κή Ε πι θε ώ ρη ση, εκ δ. ΓΕΣ/7ο ΕΓ, Ιού λιος-Αύ γου στος 2004, σελ. 18 επ.

6 Λέ γε ται ότι η Α τα λά ντη, μί α νέ α ε ξαι ρε τι κής ο μορ φιάς, α νέ βα λε το γά μο της για τί δε βρι σκό ταν ο κα τάλ λη λος 
γι’ αυ τήν νέ ος. Η ί δια θε ω ρού σε ό τι κα τάλ λη λος ήταν ε κεί νος ο ο ποί ος θα την κέρ δι ζε σε α γώ να δρό μου. Η Α τα-
λά ντη, ως μυ θι κή η ρω ί δα θε ω ρούταν υ πό στα ση της Αρ τέ μι δος. Ή ταν ε ξαι ρε τι κής ο μορ φιάς, υπήρ ξε “ω κύ πους”, 
δηλ. γρή γο ρη στα πό δια, και θαυ μά σια κυ νη γός. Κα τέ φευ γε στα Αρ κα δι κά ό ρη Μαί να λο, Λύ καιο και Παρ θέ νιο 
και α πέ φευ γε το γά μο θέ το ντας ως ό ρο για να πα ντρευ τεί, την ήτ τα της σε α γώ να δρό μου α πό τους υ πο ψή φιους 
μνη στή ρες. Τε λι κά, νι κή θη κε α πό τον Ιπ πο μέ δο ντα (ή κατ’ άλ λους α πό το Μελα νί ω να), αλ λά ε πει δή συ νε βρέ θη σαν 
μέ σα στο να ό της θε άς Δή μη τρας, τι μω ρήθη καν για την α σέ βειά τους και με τα μορ φώ θη καν η μεν Α τα λά ντη σε 
λέ αι να και ο σύ ζυ γός της σε λέ ο ντα. (Βλ. Α πολ λόδ. Βι βλ. Γ΄ 9. 2, Ο βί διου Metam. Χ, 560-707). 

7 Ο Παυ σα νί ας χα ρα κτη ρι στι κά α ναφέ ρει: «φθει ρο μέ νης της Ελ λά δος υ πό εμ φυ λί ων στά σε ων και υ πό νό σου 
λοι μώδους αι τή σαι θε όν λύ σιν των κα κών… τον Ο λυ μπια κόν α γώ να α να νε ώ σα σθαι…» Βλ. Παυ σαν. Ε΄ 4, 6.
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στή σουν τους θε ούς σχε τι κά με την αίσια 

έκ βα ση κά ποιου πο λέ μου, δη λα δή «νι κη-

τή ριοι» α γώ νες, ό πως τα Ε λευ θέ ρια των 

Πλα ταιών, οι α γώ νες των Θερ μο πυ λών, ή 

τα Η ρά κλεια στο Μα ρα θώ να κ.ά., κα θώς 

και α γώ νες για α γρο τι κούς λό γους. Λό γω 

του ό τι ό λοι οι σπου δαί οι πανελ λή νιοι 

α γώ νες εί χαν ως έ πα θλο, α ντι κεί με νο α πό 

τον α γρο τι κό κό σμο (ε λιά, δάφ νη, σέ λι νο, 

πεύ κο) θε ω ρεί ται ό τι γε νι κά οι α θλη τι κοί 

α γώ νες εί χαν α γρο τι κή προ έ λευ ση8.

Τέ λος, θα πρέ πει να ση μειώ σου με ό τι 

λό γοι φι λο ξε νί ας ή πο λι τι κοί λό γοι δη-

μιουρ γούν συ χνά την α νά γκη διε ξα γω γής 

α θλη τι κών α γώ νων. Ο Ξέ νιος Δί ας πρω-

το λα τρεύ τη κε στον ελ λα δι κό χώ ρο και 

η φι λο ξε νί α συ να κό λου θα, ως λε πτότα τη 

κοι νω νι κή εκ δή λω ση, θε ο ποι ή θη κε και λα-

τρεύ τη κε α πό τους αρ χαί ους προ γό νους 

μας9. Προς τι μήν ε πι σήμων ξέ νων που 

ε πι σκέ πτο νταν τις αυ λές τους, αρ χαί οι 

βα σι λείς διορ γά νω ναν α γώ νες με σκο πό 

να τι μή σουν την πα ρου σί α των φι λο ξε-

νου μέ νων τους, αλ λά και για να προ βάλ-

λουν τη χώ ρα τους10. Στην Ι λιά δα ε ξάλ λου 

α να φέ ρε ται ό τι οι Α χαιοί πριν ε πι τε θούν 

κα τά της Τροί ας, για λό γους τονω τι κούς, 

ψυ χα γω γι κούς και ε νω τι κούς, ε πι δί δο νταν 

σε α θλη τι κούς α γώ νες με τα ξύ τους11. Α κό-

μη, οι Ί ω νες ή δη α πό τον 8ο αιώ να π.Χ. 

συ γκε ντρώ νο νταν μί α φο ρά το χρό νο στο 

κέ ντρο της Αμ φι κτιο νί ας των Ιώ νων, στη 

Δή λο, και πραγ μα το ποιού σαν α γώ νες, με 

χο ρούς και τρα γού δια, κα θώς πί στευαν 

ό τι έ τσι ο Θε ός «ε τέρ πε το»12. Οι α γώ νες 

που γί νο νταν στην Ο λυ μπί α, στους Δελ-

φούς, στη Νεμέ α, στον Ι σθμό και αλ λού, 

ε μπε ριεί χαν και στοι χεί ο πο λι τι κό, α φού 

οι α γώ νες αυ τοί α πο τε λού σαν μέ ρος των 

κοι νών της πο λι τεί ας.

Γε νι κά, οι α γώ νες των αρ χαί ων δια κρί-

νο νταν σε δύ ο κα τη γο ρί ες: σε το πι κούς 

και σε πε ρί χω ρους. Οι πρώ τοι εί χαν το-

πι κό και πε ριο ρι σμέ νο χα ρα κτή ρα συμ-

με το χής. Οι δεύ τε ροι, σύμ φω να με τη 

μυ θο λο γι κή πα ρά δο ση, εί τε λό γω των 

πε ρι στά σε ων εί τε δια του τό που, του 

χρό νου, ή της κοι νής συ νεί δη σης ε ξε-

λίχθη καν και α να δεί χθη καν σε Πα νελ λή-

νιους α γώ νες13. Πρέ πει να ση μειω θεί ό τι 

οι Ο λυ μπια κοί Α γώ νες (τα Ο λύ μπια), τα 

Ί σθμια, τα Νέ με α και τα Πύ θια, α γώ νες οι 

ο ποί οι ξε περ νού σαν ό λους τους άλ λους 

σε γό η τρο και ση μα σί α, δεν ή ταν στο 

ξε κί νη μά τους, πα ρά ε πι κή δειοι α γώ νες, 

οι ο ποί οι τε λού νταν πλά ι στα νεκρι κά 

8 Οι νι κη τές στε φα νώ νο νταν στα Ολύ μπια με στε φά νι πλεγ μέ νο α πό κλα δί της ιε ρής ε λιάς του Η ρα κλή, α πό 
τη δάφνη του Α πόλ λω να, στα Πύ θια, α πό σέ λι νο στα Νέ με α και α πό το ιε ρό πεύ κο του Πο σει δώ να στα Ί σθμια. 
Ει δι κό τε ρα για το α θλη τι κό πνεύ μα των Κο ριν θί ων βλ. Μα λα κού δη Ν., Τα Ά θλα των Κο ριν θί ων, Στρα τιω τι κή Ε πι-
θεώ ρη ση, εκ δ. ΓΕΣ/7ο ΕΓ, ΣΕΠ.-Ο ΚΤ. 2005, σελ. 144 επ. Πρέ πει ε δώ ε πί σης να ση μειω θεί, ό τι στα Πα να θή ναια, 
τα ο ποί α ί δρυ σε ο Θη σέ ας προς τι μήν της Α θη νάς, για να ε νώ σει ό μως πα ράλ λη λα τις δέ κα φυ λές της Ατ τι κής, 
το έ πα θλο για τους νι κη τές ήταν έ νας αμ φο ρέ ας γε μά τος λά δι.

9 Εί ναι χα ρα κτη ρι στι κό ό τι ε νώ οι κα νό νες της φιλο ξε νί ας ό ρι ζαν ό τι μπο ρού σαν να διε ξα χθούν α γώ νες προς 
τι μήν του φι λο ξενού με νου, οι ί διοι κα νό νες α πα γό ρευαν α πό αυ τόν να ζη τή σει να α γω νι στεί ε να ντί ον ε κεί νου 
που τον φι λο ξε νού σε (βλ. για πα ρά δειγ μα, Ο δύσ σεια, θ΄ 210-211, όπου ο Ο δυσ σέ ας δεν ε πι θυ μεί να συ να γω νι-
στεί με το γιο του Αλ κί νο ου, ο ο ποίος και τον φι λο ξε νού σε στο νη σί των Φαιά κων).

10 Βλ. σχετ., Οδύσ σεια, θ΄ 100-104, ό που ο Αλ κί νο ος ζη τά α πό τους Φαί α κες να α γω νι στούν σε ό λα τα α θλή-
μα τα, ώ στε ό ταν γυ ρί σει ο ξέ νος που φι λο ξε νούν (εν ν. ο Ο δυσ σέ ας) στην πα τρί δα του, να δι η γη θεί «πό σο αυ τοί 
ξε περ νά νε ό λους τους άλ λους στην πυγμα χί α, στην πά λη, στα άλ μα τα και στο δρό μο».

11 Βλ. Ι λιά δα, Β΄ 774, ό που α να φέ ρε ται ό τι οι στρα τιώ τες κο ντά στην α κρο για λιά έ νιω θαν χα ρά με το να ρί χνουν 
δί σκο, α κό ντιο ή με την το ξο βο λί α.

12 Ό μηρ. Ύ μνος Ι 146.
13 Οι Πα νελ λή νιοι Α γώ νες έ μει ναν βα θιά χα ραγ μέ νοι στη συ νεί δη ση των Ελ λή νων α θλη τών και α πο τε λού σε 

ό νει ρο ό χι μό νο η κα τά κτη ση της νί κης σε αυ τούς, αλ λά και μό νο η συμ με το χή στα α γω νί σμα τά τους.
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μνη μεί α αρ χαί ων η ρώ ων ή σπου δαί ων αν-

δρών, ό πως συ νέ βαι νε λ.χ. στα μνημεί α 

του Πέ λο πα στην Ο λυ μπί α, του Με λι κέρ-

τη στην Κο ριν θί α14, του Ο φέλ τιου στη 

Νε μέ α15 ή του Πύ θω να στους Δελ φούς16, 

γε γο νός το ο ποί ο φα νε ρώ νει και την 

αρ χαιό τα τη προ έ λευ σή τους. Για την 

πρώ τη ό μως γρα πτή μαρ τυ ρί α α γώ νων 

στην ι στο ρί α της αρ χαιο ελ λη νικής λο γο-

τε χνί ας, θα πρέ πει να α να τρέ ξου με πί σω 

στον Ό μη ρο και τα δύ ο θαυμά σια έ πη 

που έ χουν φτά σει ως ε μάς, την Ι λιά δα 

και την Ο δύσ σεια.

Ο Ο ΜΗ ΡΙ ΚΟΣ ΚΟ ΣΜΟΣ ΚΑΙ Ο Α ΘΛΗ-
ΤΙ ΣΜΟΣ

Η κο ρύ φω ση της η ρω ι κής ποί η σης που 

ε πήλ θε με τη δη μιουρ γί α και διά δο ση των 

ο μη ρι κών ε πών, α πο τέ λε σε το με γαλύ τε-

ρο πνευ μα τι κό ε πί τευγ μα των Ελ λή νων 

γύ ρω στο 900 ή το 800 π.Χ. Η η ρω ι κή-

ε πική ποί η ση εί χε δια μορ φω θεί βέ βαια 

ε κα το ντά δες χρό νια πριν τον Ό μη ρο -ίσως 

να ξε κί νη σε, πα ράλ λη λα με τα γε γο νό τα 

που πε ρι γρά φει, κα τά τους 

Μυ κη ναϊ κούς χρό νους- ε κεί-

νος ό μως φαί νε ται πως ή ταν 

έ νας α πό τους τε λευ ταί ους 

μιας σει ράς ε πι κών ποι η τών, 

οι ο ποί οι καλ λιέρ γη σαν για 

πολ λές γε νε ές και τη μορ φή 

και το πε ριε χό με νό της. Τα 

δύ ο με γά λα έ πη του Ο μή ρου, 

η Ι λιά δα και η Ο δύσ σεια, θαυ-

μά ζο νται α νά τους αιώ νες και 

κα τα λαμ βά νουν την πρώ τη θέ-

ση α νά με σα στα α ρι στουρ γή-

μα τα του έμ με τρου λό γου της 

πα γκό σμιας γραμ μα το λο γί ας, 

μπο ρούν δε να θε ω ρη θούν, 

ε άν ε ξαι ρέ σου με το πε ριε χό-

με νο των πή λι νων πι να κί δων 

14 Ο Με λι κέρ της εί χε μη τέ ρα του την Ι νώ (την κό ρη του Κάδ μου), η ο ποί α πή δη ξε στη θά λασ σα για να γλι τώ σει 
α πό τη μα νί α του συ ζύ γου της, Α θά μα. Ο μυ θι κός βα σιλιάς και ι δρυ τής της πό λης της Κο ρίν θου, Σί συ φος, βρή κε 
το ά ψυ χο σώ μα του Με λι κέρ τη, το ο ποί ο εί χε κου βα λή σει στην α κτή έ να δελ φί νι, α νέ γει ρε ε κεί έναν βω μό και 
κα θιέ ρω σε τα Ί σθμια ως νε κρι κούς α γώ νες προς τι μήν του πνιγμέ νου. Αυ τή εί ναι η σχε τι κή κο ριν θια κή πα ρά δο-
ση, την ο ποί α με τα φέ ρει και ο Παυ σα νί ας (Ι Ι 1, 3), ε νώ η Α θη να ϊ κή πα ρά δο ση θέ λει τον Θη σέ α να ι δρύ ει τους 
Ισθμι κούς Α γώ νες, προς τι μήν του Πο σει δώ να. Βλ. Gebhard E.R., The Sanctuary of Poseidon on the Isthmus of 
Corinth and the Isthmian Games, Mind and Body, 82-88.

15 Ο Ο φέλ τιος, έ νας μι κρός πρί γκη πας (γιος ε νός εκ των ε πτά ε πί Θή βας), βρή κε το θά να το από δά γκω μα φι-
διού έ ξω α πό τη Νε μέ α (ο νο μά στη κε τό τε Αρ χί μω ρος) και προς τιμήν του διορ γα νώ θη καν οι πρώ τοι Νε με ϊ κοί 
Α γώ νες. Η χρο νι κή πε ρί ο δος διεξα γω γής των α γώ νων αυ τών ή ταν η παν σέ λη νος στο τέ λος του κα λο και ριού. Βλ. 
σχετ., Simon E., Archemoros, Archologischer Anzeiger 1979, σελ.31-45, όπως πα ρα πέ μπε ται α πό τον W. Decker, 
στο έρ γο του «Ο Α θλη τι σμός στην ελ λη νι κή αρχαιό τη τα, Α πό τους Μι νω ι κούς στους Ο λυ μπια κούς α γώ νες», μτφ. 
Α μα λί α Μα κα τσώ ρη, πρό λο γος Βα σί λης Φί λιας, εκ δ. Πα πα ζή ση, Α θή να 2004, σελ. 89, υ πο σημ. 88.

16 Ει δι κό τε ρα για τους Πυ θι κούς Α γώ νες, βλ. Fontenrose J., The Cult of Apollo and the Games of Delphi, στο 
Raschke W.J., (ε πιμ.) The Archaeology of the Olympics, εκ δ. Madison, London 1988, σελ. 121-140.

Σκηνή πάλης (5ος αι. π.Χ.)
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Γραμ μι κής Β΄ που α να κα λύ φθη καν κυ ρί ως 

στην Κνω σό και την Πύ λο, ως η πρώ τη γρα-

πτή πη γή της ελ λη νι κής ι στο ρί ας.

Ο Ό μη ρος και το έρ γο του δια τή ρη σαν 

και διέ δω σαν τις α να μνή σεις α πό το η ρω-

ι κό Μυ κη να ϊ κό πα ρελ θόν στο με τέπει τα 

Ελ λη νι κό κό σμο, πε ρι γρά φο ντας πό λεις 

λα μπρές, οι ο ποί ες α πό χρό νια εί χαν σω-

ρια στεί σε ε ρεί πια, και βα σι λείς ι σχυ ρούς, 

που δια φέ ντευαν πλούσια βα σί λεια, των 

ο ποί ων η κύ ρια α σχο λί α ή ταν ο πό λε μος. 

Ε κεί μπο ρούν να ανα ζη τη θούν και οι πρώ-

τες α να φο ρές σε α θλη τι κά α γω νί σμα τα 

και στο α θλη τικό-α γω νι στι κό πνεύ μα της 

ε πο χής, που συν δυά ζο νται με το πο λε μι κό 

πνεύ μα των Μυ κη ναί ων Ελ λή νων. Τα ποι-

ή μα τα του Ο μή ρου α πο τε λούν τα πρώ τα 

μνη μεί α του ελ λη νι κού ποι η τι κού λό γου 

τα ο ποί α δια σώ θη καν μέ χρι τις μέ ρες 

μας, η τε χνι κή και καλ λι τε χνι κή ω ρι μό τη-

τα των ο ποί ων υ πο δη λώ νει την ύ παρ ξη 

μίας γό νι μης προ γε νέ στε ρης ποι η τι κής 

πα ρα γω γής, που χά θη κε, και θα πρέ πει 

ε δώ να ση μειω θεί ό τι α νή κουν σ’ έ ναν ευ-

ρύ τε ρο ε πι κό κύ κλο, τα «κύ κλια» έπη, α πό 

τα ο ποί α -ε κτός της Ι λιά δας και της Ο δύσ-

σειας- δε σώ θη καν πα ρά μόνον κά ποιες 

πλη ρο φο ρί ες α πό με τα γε νέ στε ρους συγ-

γρα φείς και ε λά χι στα απο σπά σμα τα17.

Η ερ μη νεί α της γλώσ σας η ο ποί α απο δί-

δε ται με τη Γραμ μι κή Β΄, ως πρώ ι μη μορ φή 

της ελ λη νι κής, ο μι λου μέ νης κατά τη Μυ κη-

να ϊ κή ε πο χή, εί ναι σή με ρα ευ ρέ ως α να γνω-

ρι σμέ νη. Οι μέ χρι σή μερα γνω στές γρα πτές 

μαρ τυ ρί ες αυ τής -κυ ρί ως α πό την Κνωσ σό, 

την Πύ λο, τη Θήβα και τις Μυ κή νες, πό λη η 

ο ποί α έ δω σε το ό νο μά της στον α ντί στοι χο 

πο λι τισμό- εί ναι βέ βαια κα τά βά σιν λί στες 

α πο γρα φής οι κο νο μι κών α γα θών και γε νι-

κό τε ρα διοι κη τι κές-λο γι στι κές ση μειώ σεις 

και συ νε πώς, δεν εί ναι δυνα τόν να α ντλη-

θούν α πό αυ τές ι στο ρι κο-α θλη τι κές πλη-

ρο φο ρί ες. Μια σχε τι κή α πο ζη μί ω ση μας 

προ σφέ ρουν ό μως τα έ πη του Ο μή ρου, 

τα θέ μα τα των ο ποί ων είχαν με τα φερ θεί 

α πό τη Μυ κη να ϊ κή ε πο χή για αιώ νες, με 

την προ φο ρι κή πα ράδο ση (oral tradition). 

Σ’ αυτά ε ξα κο λου θούν να ι σχύ ουν πολ λές 

προ ερ χό με νες α πό το μυ κη να ϊ κό κό σμο 

κατα στά σεις και σχέ σεις.

17 Το πε ριε χό με νο του ε πι κού κύ κλου, το γνω ρί ζου με κυ ρί ως α πό το έρ γο του Πρό κλου, πι θα νώς του νε ο πλα-
τω νι κού φι λο σό φου (410-485 μ.Χ.), τα πε ρισ σό τε ρα α πό τα συγ γράμ μα τα του ο ποί ου δυ στυ χώς χά θη καν. Για 
τον Πρό κλο, το λε ξι κό Σου ΐ δα α να φέ ρει ό τι έ γρα ψε πολ λά έρ γα, με τα ξύ των ο ποί ων υ πο μνή μα τα στον Ό μη ρο, 
στα Έρ γα και Η μέ ρες του Η σί ο δου και τρί α βι βλί α πε ρί «Χρη στο μά θειας», ό που και πε ριέ χο νται πε ρι λή ψεις των 
έρ γων του ε πικού κύ κλου. Τα «κύ κλια» έ πη ή ταν τα ε ξής: 1. Τι τα νο μα χί α (γύ ρω α πό τα θέ μα τα της Θε ο γο νί ας 
και της σύ γκρου σης Θε ών και Τι τά νων). 2. Οι δι πό δεια (γύ ρω α πό τη γνω στή και στον Ό μη ρο -βλ. Ο δύσ σεια λ΄ 
271- ι στο ρί α του Οιδί πο δα). 3. Θη βα ΐ δα (γύ ρω α πό την α πο τυ χη μέ νη εκ στρα τεί α του Πο λυ νεί κη, του με γα λύ τε-
ρου γιου του Οι δί πο δα, ε να ντί ον του μι κρό τε ρου α δελ φού του Ε τε οκλή, βα σι λιά της Θή βας). 4. Ε πί γο νοι (γύ ρω 
α πό τη νέ α εκ στρα τεί α ε να ντί ον των Θη βών των γιων των ε πτά αρ χη γών της προ η γού με νης α πο τυ χη μέ νης εκ-
στρα τείας. Με τα ξύ των ε πι γό νων, εί ναι και ο Διο μή δης, ο γιος του Τυ δέ α, ο ο ποί ος συμμε τέ χει και στην Τρω ι κή 
εκ στρα τεί α). 5. Κύ πρια έ πη (γύ ρω α πό την προ ε τοι μα σία της εκ στρα τεί ας των Α χαιών ε να ντί ον της Τροί ας και 
την πε ρι γρα φή των εννέ α πρώ των χρό νων του πο λέ μου, μέ χρι δηλ. την αρ χή της Ι λιά δας). Για τα Κύπρια Έ πη, 
ε κτός α πό την πε ρί λη ψη του Πρό κλου, έ χου με και μί α μαρ τυ ρί α του Ηρο δό του (Ι Ι, 117). 6. Ι λιά δα (γύ ρω α πό τα 
τε κται νό με να κα τά το χρο νι κό διά στη μα 52 πε ρί που η με ρών του δέ κα του χρό νου του Τρω ι κού πο λέ μου, μέ χρι 
το θά να το του Έ κτο ρα α πό τον Α χιλ λέ α). 7. Αι θιο πί δα (συ νέ χεια της Ι λιά δας, γύ ρω α πό το θάνα το του Α χιλ λέ α 
και τη φι λο νει κί α Αί α ντα και Ο δυσ σέ α για τα ό πλα του νε κρού ή ρω α). 8. Μι κρά Ι λιάς (γύ ρω α πό την α πό φα ση 
-Ό πλων κρί σις– για τα ό πλα του Α χιλ λέ α, τα ο ποί α δί νο νται στον Ο δυσ σέ α, την αυ το κτο νί α του Αί α ντα και την 
κα τα σκευ ή του Δού ρειου Ίπ που). 9. Ι λί ου Πέρ σις (γύ ρω α πό την ά λω ση της Τροί ας). 10. Νό στοι (γύ ρω α πό τις 
πε ρι πέ τειες των Α χαιών στο γυ ρι σμό τους α πό την Τροί α). 11. Ο δύσ σεια (γύ ρω α πό τις πε ρι πέ τειες του νό στου 
του Ο δυσ σέ α). 12. Τη λεγό νεια ή Τη λε γο νί α (συ νέ χεια της Ο δύσ σειας γύ ρω α πό το θά να το σε μά χη του Οδυσ σέ α 
α πό το γιο του, Τη λέ γο νο, ο ο ποί ος τον α να ζη τού σε χω ρίς να τον γνωρί ζει, α φού ο Ο δυσ σέ ας τον εί χε κά νει με 
την Κίρ κη κα τά την πα ρα μο νή του κοντά της και εί χε φύ γει πριν αυ τός γεν νη θεί). Για πε ρισ σό τε ρα, βλ. Lesky A., 
Ιστο ρί α της Αρ χαί ας Ελ λη νι κής Λο γο τε χνί ας, 5η εκ δ. (α ναθ.), Α φοι Κυ ρια κί δη, Θεσσα λο νί κη 1981, σελ. 132-139.
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Πριν α πό την πα ρου σί α ση ό μως των 

σχε τι κών ο μη ρι κών πε ρι γρα φών, θα ή ταν 

χρή σι μη μί α σύ ντο μη κα τα γρα φή των αρ-

χαιο λο γι κών ευ ρη μά των που σχε τί ζονται 

με το ζή τη μα. Το πιο ση μα ντι κό αρ χαιο λο-

γι κό εύ ρη μα, σχε τι ζό με νο με τη μυ κη να ϊ κή 

α θλη τι κή πρα κτι κή, ήρ θε στο φως πριν α πό 

δύ ο δε κα ε τί ες πε ρί που, ε νώ η ε πι στή μη της 

Ι στο ρί ας του Α θλη τι σμού έ λα βε γνώ ση γι’ 

αυ τό πο λύ αργό τε ρα18. Πρό κει ται για μια 

ζω γρα φι σμέ νη σαρ κο φά γο από πη λό (λάρ-

να κα) α πό την Τα νά γρα, η ο ποί α α νή κει 

στο πρώ το μι σό του 13ου αι. π.Χ. Ό λες οι 

πλευ-

ρές της 

εί ναι δια κο-

σμη μέ νες με 

σκη νές, οι ο ποί ες 

πρέ πει να ι δω θούν ως 

σταθ μοί των ε ορ τα στι κών εκ-

δη λώ σε ων της τα φής. Ε νώ οι κο ρυ φές της 

σαρ κο φά γου α πο δί δουν το ά νοιγ μα του 

τά φου και πέν θι μες χει ρο νο μί ες, οι ε πι-

μή κεις πλευ ρές μαρ τυ ρούν διε ξο δι κά τις 

τε λε τουρ γί ες που α κο λού θη σαν. Οι ε πά νω 

ζώ νες α φιε ρώ νο νται α πο κλει στικά στο 

μοι ρο λό ι και την α πό δο ση θυ σιών, δύ ο 

ση μα ντι κά στοι χεί α της νε κρικής α κο λου θί-

ας του Πα τρό κλου, ό πως α πο τυ πώ νο νται 

στη ρα ψω δί α Ψ της Ι λιά δας. Οι κά τω ζώ νες 

α πει κο νί ζουν τους νε κρι κούς α γώ νες, το 

ε πι στέ γα σμα της εορ τα στι κής τα φής, σύμ-

φω να με τις α ντι λή ψεις της μυ κη να ϊ κής 

α ρι στο κρα τίας.

Στη μί α πλευ ρά της σαρ κο φά γου βρί σκε-

ται μια συμ με τρι κά στη μέ νη σκη νή. Το 

κε ντρι κό ση μεί ο της α πο τε λεί έ να ζεύ γος 

ξι φο μά χων, οι ο ποί οι α γω νί ζο νται με δια-

σταυ ρω μέ να ξί φη και χω ρίς άλ λον ε ξο πλι-

σμό (α σπί δες, θώ ρα κες κτλ.). Οι δύ ο α ντί-

πα λοι βρί σκο νται με τα ξύ δύ ο αρ μά των, 

οι ε πι βά τες των ο ποί ων κα τευ θύ νουν το 

βλέμ μα τους σε αυ τούς. Η α ντί στοι χη 

σύν θε ση της άλ λης πλευράς 

πα ρου σιά ζει μια α προσ δό κη-

τη πα ρά στα ση ταυ ρο μα χί ας. 

Μπο ρού με να δούμε δύ ο φι γού-

ρες α κρο βα τών να στη ρί ζο νται με 

το έ να χέ ρι στη ρά χη του ζώ ου και με 

το άλ λο να του αρ πά ζουν τα κέ ρα τα. 

Τυ πο λο γι κά α νή κουν στην ο μά δα των 

αλ τών ε πί ταύ ρου19.

18 Βλ. σχετ., Decker W., Ο Α θλη τι σμός στην ελ λη νι κή αρ χαιό τη τα, ο.π., σελ. 41 επ.
19 Βλ. ει δι κό τε ρα για τους άλ τες αυ τούς, Younger J.G., Bronze Age Representations of Aegean Bull-Leaping, 

American Journal of Archaeology (AJA) 80 (1976), 125-137.

Η ει κο νι στι κή δια κό σμη ση της σαρ κο-

φά γου α πό την Τα νά γρα δεν ε πι τρέ πει 

άλλη ε ξή γη ση, πα ρά το ό τι ή δη κα τά τη 

διάρ κεια της Μυ κη να ϊ κής ε πο χής, οι τελε-

τές που γί νο νταν με α φορ μή τον τα φι κό 

ε ορ τα σμό, μπο ρού σαν να συ μπλη ρω θούν 

με α θλη τι κές εκ δη λώ σεις α γω νι στι κού χα-

ρα κτή ρα. Αν αυ τό ι σχύ ει, τό τε οι α γώ νες 

τε λού νταν βέ βαια προς τι μήν ε κεί νου τα 

ο στά του ο ποί ου βρί σκο νταν στη λάρ να κα. 

Λί γα α κό μη εί ναι τα αρ χαιο λο γι κά ευ ρή μα-

τα που έ χουν βρεθεί και τα ο ποί α μπο ρούν 

να μας δώ σουν σα φείς πλη ρο φο ρί ες για το 

Αγώνες Επιτάφιοι, «άθλα επί Πατρόκλω» 
(επί διασωθέντος θραύσματος αγγείου 

του 6ου αι π.Χ. ευρισκόμενο στο Εθνικό 
Αρχαιολογικό Μουσείο).
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α θλη τι κό πνεύ μα της ε πο χής. Ει δι κό τε ρα 

ως προς τους α γώ νες δρό μου αλ λά και την 

πυγμα χί α, έ χουν α να κα λυ φθεί αρ κε τές ει κο-

νι στι κές πα ρα στά σεις α πό κυ προ-μυκη να ϊ-

κά αγ γεί α του 14ου και 13ου π.Χ. αιώ να20. 

Σε μί α πα ρά στα ση μάλι στα, οι πυγ μά χοι 

φαί νε ται να εί ναι δε μέ νοι με τα ξύ τους, και 

σε μι κρή α πόστα ση ο έ νας α πό τον άλ λον 

με έ να λου ρί, ώ στε να πε ριο ρί ζο νται οι 

κι νή σεις τους, ό πως στη σύγ χρο νη ε πο χή 

συμ βαί νει με την ύ παρ ξη του ριν γκ στους 

πυγ μα χι κούς α γώ νες21.

Ελ λεί ψει πε ρισ σό τε ρων ό μως αρ χαιο-

λο γι κών ευ ρη μά των, εί ναι α να γκαί ο να 

στρα φού με προς την ο μη ρι κή ποί η ση, 

α να ρίθ μη τα θέ μα τα της ο ποί ας κά νουν 

ανα δρο μή στη Μυ κη να ϊ κή Ε πο χή. Υ πάρ-

χουν άλ λω στε βά σι μες υ πο ψί ες ό τι η ε πική 

ποί η ση εί χε ή δη α να πτυ χθεί στις βα σι λι κές 

αυ λές της Μυ κη να ϊ κής Ε πο χής, οι ο ποί ες άν-

θι σαν α πό το 16ο έ ως και το 12ο αι. πε ρί που. 

Οι πα λαιό τα τες αυ τές πα ρα δό σεις έ φτα σαν 

μέ χρι και τον Ό μη ρο, με τον ο ποί ο ει σά-

γε ται για πρώ τη φο ρά στην ι στο ρί α της 

λο γο τεχνί ας το θέ μα του α θλη τι σμού, σε 

πλή ρη ο λο κλή ρω ση και α νή κου στη ποι-

κι λί α. Πα ράλ λη λα, τα ο μη ρι κά τρα γού δια 

δια τη ρούν α θλη τι κές πα ρα δό σεις α πό τη 

2η χι λιε τί α π.Χ., οι ο ποί ες εμ φα νί ζουν την 

τό τε άρ χου σα κοι νω νι κή τά ξη σε ζω η ρή 

ε πα φή με τους υ ψη λούς πο λι τι σμούς της 

Α να το λι κής Με σο γεί ου. Τα κύ ρια ση μεί α 

του θέ μα τος “α θλη τι σμός” στα δύ ο θαυ μά-

σια αυ τά δείγ μα τα της πρώ ι μης ελ λη νι κής 

ποί η σης, την Ι λιά δα και την Ο δύσ σεια, πα-

ρου σιά ζο νται α μέ σως πα ρα κά τω.

Ι ΛΙΑ ΔΑ
Σχε δόν ο λό κλη ρη η Ψ ρα ψω δί α της Ι λιά-

δας α φιε ρώ νε ται στους νε κρι κούς α γώ νες 

προς τι μήν του Πα τρό κλου. Ο φί λος του 

Α χιλ λέ α έ πε σε μο νο μα χώ ντας με τον Έ κτο ρα, 

ε νώ ο Α χιλ λέ ας, α πό μέ νος ενα ντί ον του Α γα-

μέ μνο να, εί χε α πο συρ θεί στη σκη νή του και 

δε συμ με τεί χε στις πο λε μι κές ε πι χει ρή σεις. 

Προς τι μήν του νε κρού φί λου του, ο Α χιλ λέ ας 

διορ γά νω σε μια με γα λο πρε πή τα φή, η ο ποί α 

κο ρυ φώ θη κε με τη διε ξα γω γή των νε κρι κών 

α γώ νων. Η πε ρι γρα φή τους ε κτεί νε ται σε πε-

ρισ σό τε ρους α πό 600 στίχους (α πό τους συ-

νο λι κά 897 της Ψ ρα ψω δί ας) και ε πι με ρί ζε ται 

στα ε ξής α θλή ματα: Αρ μα το δρο μί α, στί χοι 

262 έ ως 652 (δηλ. συ νο λι κά 391 στί χοι), πυγ-

μα χί α, στί χοι 653 έ ως 699 (δηλ. συ νο λι κά 47 

στί χοι), πά λη, στί χοι 700 έ ως 739 (δηλ. συ νο-

λι κά 40 στί χοι). Εν συ νεχεί α, πα ρου σιά ζο νται 

οι α γώ νες δρό μου, στί χοι 740 έ ως 797 (δηλ. 

συ νο λι κά 58 στί χοι) και η ο πλο μα χί α, στί χοι 

798 έ ως 825 (δηλ. συ νο λι κά 28 στί χοι), ε νώ 

α κο λου θούν η δισκο βο λί α, στί χοι 826 έ ως 

849 (δηλ. συ νο λι κά 24 στί χοι) και η το ξο βο-

λί α, στί χοι 850 έ ως 883 (δηλ. συ νο λι κά 34 

στί χοι). Ο α κο ντι σμός, στί χοι 884 έ ως 897 

(δηλ. συ νο λι κά 14 στί χοι) εί ναι το τε λευ ταί ο 

α γώ νι σμα με το ο ποί ο και κλεί νει η ο μη ρι κή 

πε ρι γρα φή των α γώ νων22. 

Α νά με σα στους συμ με τέ χο ντες 

βρίσκου με τα πρώ τα ο νό μα τα του ελ-

20 Βλ. σχετ., Rystedt E., The Foot-Race and other Athletic Contests in the Mycenaean World. The Evidence of 
the Pictorial Vases, Opuscula Atheniensa XVI:8 (1986) 103-116.

21 Βλ. σχετ., Laser S., Sport und Spiel (Archaeologia Homerica), 1987, σελ. 44, υ πο σημ. 234.
22 Α ξιο ση μεί ω το σε σχέ ση με το ή θος των ο μη ρι κών ηρώ ων εί ναι το ε ξής: Για το α γώ νι σμα του α κο ντι σμού ση κώ θη-

καν να δια γω νι στούν ο Α γα μέ μνο νας και ο α κό λου θος του Ι δο με νέ α, ο Μη ριό νης. Τό τε, ο ί διος ο Α χιλ λέ ας, σε έν δει ξη 
σε βα σμού προς το βα σι λιά των Μυ κη νών, πα ρα χω ρεί σε ε κεί νον το πρώ το βρα βεί ο, λέ γο ντας τα πα ρα κά τω λό για: «Του 
Α τρέ α γιε, κα τέχου με κα λά, πό σο περ νάς τους πά ντες στη δύ να μη, πό σο εί σαι πιο γε ρός στου κο ντα ριού το βρό ντο. Πάρ’ 
το λοι πόν αυ τό [εν νο εί το πρώ το βρα βεί ο] στα βα θου λά κα ρά βια σου για έ πα θλο και στον ή ρω α θα δο θεί Μη ριό νη το 
κο ντά ρι, αν βέβαια ε σύ το θες α πό καρ διάς, τι ε γώ σου το ζη τά ω». Ο Α γα μέ μνο νας συμ φώ νη σε, ο Μη ριό νης έ λα βε ως 
έ πα θλο έ να χάλ κι νο κο ντά ρι, ε νώ το πρώ το βρα βεί ο το χάρι σε τε λι κά ο ά ναξ των Μυ κη νών στον Ταλ θύ βιο.
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λη νι κού στρα τού, που με τεί χαν στην 

πο λιορ κί α της Τροί ας. Με τα ξύ αυ τών, 

ο Διο μή δης, ο ο ποί ος συμ με τέ χει στην 

αρ μα το δρο μί α και στην ο πλο μα χί α και 

νι κά και τις δύ ο φο ρές. Ε πί σης, σε δύ ο 

α γώ νες συμ με τεί χε και ο Ο δυσ σέ ας, 

ο ο ποί ος νι κά -ως α ου τσά ι ντερ θα λέ-

γα με- στο δρόμο, ε νώ στην πυγ μα χί α 

κα τα λή γει να μοι ρα στεί τη νί κη με τον 

Αί α ντα τον Τε λαμώ νιο. Άλ λα ξα κου στά 

ο νό μα τα συμ με τε χό ντων στους α γώ νες 

εί ναι ο Με νέ λα ος, για την α πα χθεί σα 

σύ ζυ γο του ο ποί ου, την Ε λέ νη, έ γι νε ο 

Τρω ι κός Πό λε μος, ο Α ντί λο χος, ο γιος 

του Νέ στο ρα, ό πως και ο Α γα μέ μνων, 

στον ο ποί ον ως πρώ το με τα ξύ ί σων 

νι κη τών των νε κρι κών α γώ νων προς τι-

μήν του Πα τρό κλου δεν α πο τε λεί α κρι-

βή α ντα νά κλα ση της σπου δαιό τη τας 

των η ρώ ων στα πο λε μι κά συμ βά ντα. 

Έ νας α πό τους πιο ε ξέ χο ντες α γω νι-

στές, ο Αί ας, ο γιος του Τε λα μώ να, 

κα τα λή γει τρεις φο ρές στη δεύ τε ρη 

θέ ση. Α ντί θε τα, ο πυγ μά χος Ε πειός, ο 

γιος του Πα νο πέ α, υ πο στη ρί ζει για τον 

ε αυ τό του ό τι εί ναι καλύ τε ρος α θλη τής 

πα ρά πο λε μι στής. Η κοι νω νι κή λει τουρ-

γί α των α γώ νων ω στόσο δια κρί νε ται σε 

κά θε πε ρί πτω ση κα θα ρά: προ σφέ ρουν 

στους συμ με τέ χο ντες μί α ευ πρόσ δε κτη 

α φορ μή για να στα θε ρο ποι ή σουν το 

α ξί ω μά τους στην κοινω νί α και να αυ ξή-

σουν το κύ ρος και το γό η τρό τους.

Ό σον α φο ρά στο με ρί διο που δί δε ται 

α πό τον ποι η τή στα ε πιμέ ρους α γω νί-

σμα τα θα πρέ πει να πα ρα τη ρη θεί ό τι 

α πό το συ νο λι κό α ριθ μό των στί χων που 

αφιε ρώ νο νται σε αυ τά, α ξιο πρό σε κτη 

εί ναι η ξε χω ρι στή θέ ση που πα ρα χω ρεί-

ται στο α γώ νι σμα της αρ μα το δρο μί ας. 

Η θε ώ ρη ση της αρ μα το δρο μί ας ως του 

σημα ντι κό τε ρου α γω νί σμα τος, υ πο γραμ-

μί ζε ται ό χι μό νο α πό το εύ ρος του κει-

μένου και την το πο θέ τη σή του, αλ λά 

α ντι κα το πτρί ζε ται και μέ σα α πό την α ξί α 

των ε πά θλων και τον α ριθ μό των συμ-

με τε χό ντων. Σε κα νέ να άλ λο α γώ νι σμα 

δεν συ να γω νί ζο νταν πέ ντε ά το μα για 

τη νί κη, για την ο ποί α εί χε προ κη ρυ χθεί 

ως έ πα θλο έ νας τε ρά στιος τρί πο δας και 

μί α, ε πι δέ ξια στα οι κια κά, αιχ μά λωτη γυ-

ναί κα. Η α ξί α της υ πο λο γί ζε ται πε ρί που 

στο έ να τρί το του τρί πο δα, κάτι που μας 

πα ρο τρύ νει να συ γκρί νου με τις αρ μα το-

δρο μί ες με την πά λη, ό που το πρώ το 

23 Βλ. α μέ σως πα ρα πά νω, υ πο ση μεί ω ση 22. Σε αυ τήν την πε ρί πτω ση φαί νε ται να έ χουν δια τη ρηθεί πα λαιό τε ρες 
α ντι λή ψεις, οι ο ποί ες λάμ βα ναν υ πό ψη τη θέ ση και την α ξία του βα σι λιά και τη δια φύ λα ξη του γο ή τρου του.

(primus inter pares) α να γνω ρί ζε ται 

α μα χη τί η νί κη στον α κο ντισμό, το α γώ-

νι σμα που έ κλει νε τους α γώ νες23.

Η λί στα με τα α πο τε λέ σμα τα των 

Μονομαχία Μενελάου και Εύφορβου 
(Ροδιακό πιάτο του 7ου αι. π.Χ. ευρισκό-
μενο στο Βρετανικό Μουσείο).



Αθλητισμός και Ομηρική Ποίηση

Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η  Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η 37

έ πα θλο ή ταν έ νας τρί πο δας α ξί ας δώ δε-

κα βο διών και το δεύ τε ρο μια γυ ναί κα 

α ξί ας τεσ σά ρων βο διών. Α κό μη και το 

τέ ταρ το βρα βεί ο στην αρ μα τοδρο μί α 

ή ταν έ να κι λό χρυ σός, δη λα δή αι σθη τά 

υ ψη λό τε ρης α ξί ας α πό το τρί το έ πα θλο 

στον α γώ να δρό μου, που ή ταν πε ρί που 

250 γραμ μά ρια χρυ σός. Γε νι κό τε ρα, τα 

βρα βεί α, τα ο ποί α α πο νέ μει ο Α χιλ λέ ας, 

συν θέ τουν ό λα μα ζί μια ο λό κλη ρη πε-

ριου σί α. Υ πο δη λώ νουν τον πλού το του 

οι κο δε σπό τη των α γώ νων, κα θώς και την 

ε κτί μη σή του προς τον νε κρό και την τι μή 

που ε πι θυ μεί να α πο δώ σει σε αυ τόν.

Με ε ξαί ρε ση το έ κτο α γώ νι σμα (τη 

δι σκο βο λί α), συμ με το χή δή λω ναν μό νο τό-

σοι α θλη τές ό σα ή ταν και τα βρα βεί α που 

εί χαν προ κη ρυ χθεί, ού τως ώ στε -ε κτός α πό 

την ει δι κή πε ρί πτω ση της δι σκο βο λί ας- 

ό λοι οι συμ με τέ χο ντες λάμ βα ναν α πό έ να 

βρα βεί ο. Ρί χνο ντας μί α μα τιά στο υ πό λοι πο 

«πρό γραμ μα» των α γώνων δια πι στώ νου με 

ό τι α κο λου θού σαν δύ ο πο λε μι κά α γω νί σμα-

τα, η πά λη και η πυγ μα χί α, τα ο ποί α πα ρέ-

μει ναν και αρ γό τε ρα, κα τά την κλα σι κή 

ε πο χή, ση μαντι κά τμή μα τα των α θλη τι κών 

γιορ τών. Και στα δυο α γω νί σμα τα χυ νό ταν 

αί μα και ο υ πο δε έ στε ρος των δια γω νι ζο μέ-

νων έ πρε πε να βγει κα τά βά σιν ε κτός αγώ-

να (νοκ ά ουτ, ό πως θα λέ γα με σή με ρα), 

ώ στε να τε λειώ σει το α γώ νι σμα.

Κα τά την ο πλο μα χί α, φο ρώ ντας οι 

μα χη τές-α γω νι ζό με νοι πλή ρη ε ξο πλι σμό, 

είχαν στό χο να ε πι φέ ρουν στον α ντί πα λο 

έ ναν αι μα τη ρό τραυ μα τι σμό. Α πό φό βο 

ό μως για τη ζω ή του Αί α ντα, οι Α χαιοί 

έ βα λαν τον Α χιλ λέ α να δια κό ψει τον 

με τα ξύ ε κεί νου και του Διο μή δη α γώ να, 

ο ο ποί ος ή δη εί χε αρ χί σει. Η ο πλο μα χία 

αυ τή λει τουρ γεί, αν πά ρου με ως βά ση τη 

σύγ χρο νη α ντί λη ψη για τον α θλη τισμό, 

σαν ξέ νο σώ μα στα α θλη τι κά δρώ με να, 

α πορ ρέ ει ό μως α πό την πο λε μι κή πραγ-

μα τι κό τη τα της ε πο χής ε κεί νης και του 

η ρω ι κού-μα χη τι κού της πνεύ μα τος. Εί ναι 

εν δει κτι κό για την ε πο χή του Ο μή ρου 

πό σο αυ το νό η τα ο ποι η τής συγκα τα λέ γει 

και αυ τήν τη μά χη σε μι κρο γρα φί α, που 

μπο ρεί να έ χει θα να τη φόρα α πο τε λέ σμα-

τα ό πως α κρι βώς μί α πραγ μα τι κή πο λε μι-

κή α να μέ τρη ση, στον αθλη τι σμό24.

Ως ρί ψη δί σκου, θε ω ρού ταν η ε κτί-

να ξη ε νός πλα κου τσω τού με ταλ λι κού 

α ντικει μέ νου, το ο ποί ο εν δε χο μέ νως ως 

προ ϊ όν της τή ξης α κα τέρ γα στου χαλ κού 

ήταν, ή δη α πό την αρ χή της Ε πο χής του 

Χαλ κού, γνω στό ως ε μπο ρι κό και α νταλ-

λάξι μο εί δος. Ο Ό μη ρος πε ρι γρά φει το 

δί σκο ως σι δε ρέ νιο, προ βαί νο ντας στο 

σημεί ο αυ τό, σύμ φω να με ο ρι σμέ νους, 

σε α να χρο νι σμό25. Ό μως, σι δε ρέ νια α ντι-

κεί με να υ πήρ χαν ήδη α πό την ε πο χή του 

χαλ κού, α πλώς η κα τερ γα σί α του σι δή-

ρου δεν εί χε α κό μη φτά σει την πε ρί ο δο 

ε κεί νη σε υ ψη λό ση μεί ο ε ξέ λι ξης, ώ στε 

να φτά σουν α πό τότε τα σι δε ρέ νια α ντι-

κεί με να -ι δί ως τα ό πλα- να ε ξο βε λί σουν 

τα χάλ κι να, πράγμα που έ γι νε βέ βαια 

αρ γό τε ρα κα τά την ε πο χή του σι δή ρου, 

δη λα δή με τά α πό το 1200 π.Χ. Σε κά θε 

πε ρί πτω ση πά ντως, πρό κει ται ε δώ για 

το α γώ νι σμα της δι σκοβο λί ας, η ο ποί α, 

24 Α ξιο ση μεί ω τα εί ναι τα λό για με τα ο ποί α ο Α χιλ λέας προ κη ρύσ σει την ο πλο μα χί α: «Ας πα ρο τρύ νου με ά ντρες 
δυο γι’ αυ τά [εν νο εί τα έ πα θλα του α γώ να], που να το λέ ει η καρ διά τους, ν’ αρ μα τω θούν, να πιάσου νε χαλ κό, που 
τα κορ μιά λια νί ζει, κι ε δώ να στή σουν μά λω μα μπρο στά στη σύ να ξη κι οι δυό τους. Κι ό ποιος προ λά βει πρώ τος 
στο κορ μί τ’ ω ραί ο ν’ αγ γί ξει του άλ λου, κι απ’ τ’ άρ μα τα πε ρά σει πιο βα θιά, το μαύ ρο αί μα αν φτάσει, σ’ αυ τόν 
αρ γυ ρο κάρ φω το σπα θί θα του δω ρί σω, τού το, πα νέ μορ φο Θρα κιώτι κο, που αυ τό απ’ τον Α στε ρο παί ο το πή ρα».

25 Βλ. σχετ., Mouratidis J., Anachronism in the Homeric Games and Sports, Nikephoros 3 (1990) σελ. 11-12.
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ό πως και ο α κο ντι σμός -το τε λευ ταί ο 

α γώ νι σμα των νε κρι κών α γώ νων προς 

τι μή του Πα τρό κλου- διε ξα γό ταν, κα τά 

τα ε πό με να χρό νια, συ νήθως μό νο στο 

πλαί σιο του πε ντά θλου.

Ε κεί νο το ο ποί ο θα πρέ πει ι διαί τε ρα να 

το νι σθεί εί ναι ό τι σε α ντι στοι χί α με το ό λο πε-

ριε χό με νο της Ι λιά δας, ως πο λε μι κού έ πους, 

ό λα τα α γω νί σμα τα βρί σκο νται, άλ λο πε ρισ-

σό τε ρο και άλ λο λι γό τε ρο, σε στε νή ε πα φή 

με το στρατιω τι κό στοι χεί ο. Οι α σκή σεις που 

ε φαρ μό ζο νται για την προ ε τοι μα σί α των 

πο λε μι στών ή ταν σε πολ λές πε ρι πτώ σεις 

ω φέ λι μες στη δια μόρ φω ση α θλη τι κών σχη-

μά των, ή μάλ λον σω στό τε ρα, τα α θλη τι κά 

σχή μα τα και α σκή σεις εί χαν σκο πό την 

προ ε τοι μα σί α, την εκ γύ μνα ση του νέ ου μα-

χη τή, κα θώς και την ε ξέ λιξη της ι κα νό τη τάς 

του στη μά χη26. Μια βα σι κή συ νε πώς αι τί α 

για τη γέ νε ση του ελ λη νι κού α θλη τι σμού 

-και αυ τό α πο δει κνύ ε ται πα ρα στα τικά α πό 

τη με λέ τη των σχε τι κών Ι λια δι κών πε ρι γρα-

φών- θα πρέ πει να α να ζητη θεί στα πο λε μι κά 

ή θη και το α γω νι στι κό πνεύ μα μά χης των 

Μυ κη ναί ων Ελ λήνων.

Δεν υ πάρ χει αμ φι βο λί α ό τι οι νε κρι κοί 

α γώ νες α πο τε λού σαν μί α συ νή θη πρακτι-

κή της ελ λη νι κής νε κρι κής λα τρεί ας. Η 

μυ κη να ϊ κή προ έ λευ σή τους εί ναι α διαμ-

φι σβή τη τη και το έ πος τούς πα ρου σιά-

ζει, α νεν δοί α στα, σε διά φο ρα σημεί α ως 

πα σί γνω στο έ θι μο. Έ τσι, α κό μη και ο γέ-

ρο ντας βα σι λιάς της Πύ λου, ο Νέ στο ρας, 

α να φέ ρε ται με κα μά ρι κα τά τη διάρ κεια 

των νε κρι κών α γώ νων προς τι μήν του 

Πά τρο κλου, στις δι κές του πα λαιό τε ρες 

α θλη τι κές ε πι τυ χί ες, τις ο ποί ες εί χε ση-

μειώ σει πολ λά χρό νια πριν, στο νε κρι κό 

ε ορ τα σμό προς τι μήν του βα σι λιά των 

Ε πειών, Α μα ρυ γκέ α (Ι λιά δα Ψ΄ 626-642)27. 

Τα υ στε ρο γε ω με τρι κά αγ γεί α φέ ρουν 

συ χνά νε κρι κούς α γώ νες ως ει κο νι στι κό 

διά κο σμο. Ε κτός α πό την εμ φά νι σή τους 

στους μύ θους, μπο ρούν βέ βαια να α πο-

δει χθούν και ι στο ρι κά. Ο Ησί ο δος λ.χ. εί χε 

κερ δί σει έ ναν τρί πο δα σε α γώ νες προς 

τι μήν του Αμ φι δά μα στην Εύ βοια28, ε νώ οι 

κά τοι κοι της θρα κι κής χερ σο νή σου τι μού-

σαν τον ι δρυτή της α ποι κί ας, τον Α θη ναί ο 

Μιλ τιά δη, με ιπ πι κούς και γυ μνι κούς α γώ-

νες. Ακό μη, στην ε πο χή του πε ρι η γη τή 

Παυ σα νί α (2ος αι. μ.Χ.) διε ξά γο νταν κά θε 

χρο νιά προς τι μήν των Σπαρ τια τών βα σι-

λέ ων, Λε ω νί δα και Παυ σα νί α, α θλη τι κοί 

α γώ νες, στους ο ποί ους ε πι τρε πό ταν να 

πά ρουν μέ ρος μό νο Σπαρ τιά τες29.

Η βα σι κή λει τουρ γί α των νε κρι κών 

α γώ νων, πέ ρα α πό την εκ δή λω ση τι μής 

και σε βα σμού προς τον νε κρό, εί χε να 

κά νει και με την κα τα πρά υν ση της ψυ χής 

του. Η φα ντα στι κή υ πό στα ση των νε κρι-

κών α γώ νων ως συμ φι λιω τι κής θυ σί ας, 

μπο ρεί να δια φο ροποι η θεί θε ω ρη τι κά 

σε διά φο ρες φά σεις ε ξέ λι ξης. Έ τσι, το 

26 Βλ. σχετ., Lavrencic M., Krieg und Athlet? Der militerische Aspekt in der Beurteilung des Wettkampfes der 
Antike, Nikephoros 4 (1990) σελ. 161-175. Α κό μη και ο χο ρός, άλ λω στε, ε πε δί ω κε κα τά την αρ χαιό τη τα την εκ-
γύ μνα ση κα θώς και την ε παρ κή πο λε μι κή προ ε τοι μα σί α των νέ ων πο λι τών της αρχαιο ελ λη νι κής πό λης-κρά τους. 
Βλ. σχετ., Κάρ δα ρης Δ., Ο χο ρός στην Αρ χαί α Ελ λά δα ως μέ σο εκ γύ μνα σης και πο λε μι κής προ ε τοι μα σί ας, Στρα-
τιω τι κή Ε πι θε ώ ρη ση, εκ δ. ΓΕΣ/7ο ΕΓ, Ιού λιος - Αύ γου στος 2004, σελ. 94 επ. Ειδι κό τε ρα για τον πυρ ρί χιο χο ρό 
ως τον κα τε ξο χήν πο λε μι κό χο ρό, κυ ρί ως στην Αρ χαί α Σπάρ τη, βλ. Α θλη τι κή Ι στο ρί α και Φι λο σο φί α, τό μος Α΄, 
εκ δ. ΤΕ ΦΑ Α Θεσ σα λο νί κης, Θεσ σα λο νί κη 2001, σελ. 52.

27 Α κό μη παλαιό τε ρη μαρ τυ ρί α έ χου με για έ ναν α πό τους α γω νι ζό με νους πυγ μά χους, τον Ευ ρύ α λο, ο παπ πούς 
του ο ποί ου, ο Τα λα ός, σύμ φω να με την ο μη ρι κή πε ρι γρα φή, συμ με τεί χε στους νε κρι κούς α γώ νες προς τι μήν 
του Οι δί πο δα, ε πί σης στο α γώνι σμα της πυγ μα χί ας (Ι λιά δα Ψ΄ 677-680).

28 Βλ. Η σί ο δος, Έρ γα και Η μέ ρες, 654-659.
29 Για πε ρισ σό τε ρα σχε τι κά πα ρα δείγ μα τα, βλ. Roller L., Funeral Games for Historical Persons, Stadion 7 (1981), 

σελ. 13.
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πρώ το στά διο είναι η θυ σί α ε νός αιχ μα-

λώ του πο λέ μου στον τά φο του νε κρού, 

ώ στε να πα ρου σιαστεί κά ποιος υ πο θε τι κά 

έ νο χος για το θά να τό του. Στη ρα ψω δί α 

Ψ της Ι λιά δας εμ φα νί ζε ται αυ τό το έ θι μο 

σε ό λη του τη βα ναυ σό τη τα, ό ταν ο Α χιλ-

λέ ας α ποφα σί ζει να σφά ξει, για να τι μή σει 

τον Πά τρο κλο, δώ δε κα Τρώ ες αιχ μα λώ-

τους πο λέ μου (βλ. Ι λιά δα, Ψ΄ 175-177)30. 

Η ο πλο μα χί α, ό πως εμ φα νί ζε ται στην 

Ι λιά δα, ό που ο α γώ νας στα ματά μό λις 

χυ θεί αί μα, χω ρίς να α παι τεί ται ό μως να 

α κο λου θή σει α να γκαί α και ο θά να τος ε νός 

α πό τους δύ ο α ντι πά λους, πα ρου σιά ζει 

μια η πιό τε ρη μορ φή αυ τού του στα δί ου. 

Στην πο ρεί α της ι στο ρι κής ε ξέ λι ξης, δια τη-

ρή θη καν στους νε κρι κούς α γώ νες μό νο τα 

α γω νί σμα τα, τα ο ποί α με τον αι μα τη ρό 

χα ρα κτή ρα τους ά φη ναν να δια φα νεί ο 

αρ χι κός σκο πός της διε ξα γω γής τους, 

ό πως συ νέβαι νε κυ ρί ως στην πυγ μα χί α 

και στην πά λη.

Ο ΔΥΣ ΣΕΙΑ
Πο λύ συ χνά εμ φα νί ζε ται ε πί σης το θέ μα 

του α θλη τι σμού στην Ο δύσ σεια. Στα τρί α 

ση μεί α που πα ρου σιά ζε ται με ιδιαί τε ρη 

σα φή νεια, οι πε ρι στά σεις εί ναι κά θε φο ρά 

δια φο ρε τι κές, τό σο μετα ξύ τους, ό σο και 

α πό αυ τές των νε κρι κών α γώ νων που πε ρι-

γρά φο νται στην Ιλιά δα. Ό ταν ο Ο δυσ σέ ας, 

ως μο να δι κός ε πι ζών έ πει τα α πό ναυά γιο, 

ξε βρά ζε ται α πό τη θά λασ σα στις α κτές 

του νη σιού της Σχε ρί ας, γί νε ται φι λό ξε να 

δε κτός α πό τους Φαί α κες. Έ πει τα α πό έ να 

ε ορ τα στι κό δεί πνο συ γκε ντρώ θη κε ό λος 

ο λα ός στην α γο ρά. Αν και η αυ το σχέ δια 

α θλη τι κή γιορ τή που α κο λού θη σε είχε και 

το σκο πό να ε πι δεί ξει τις ε πι δό σεις των κα-

τοί κων του νη σιού, το υ ψηλό τε ρο κί νη τρό 

της, ω στό σο, α πορ ρέ ει α πό την ε πι θυ μί α 

του βα σι λιά Αλ κί νο ου να τι μή σουν τον ξέ-

νο τους, τον Ο δυσ σέ α. Τα α γω νί σμα τα που 

διε ξή χθη σαν ήταν ο δρό μος, η πυγ μα χί α, 

το άλ μα, η δι σκο βο λί α και η πά λη. «Φαί νε-

σαι να ξέ ρεις α πό α γώ νες. Για τί δεν έ χει ο 

άν θρω πος α νώ τε ρη άλ λη δό ξα πα ρά αν το 

δεί ξει ε νό σω ζει, στα χέ ρια και στα πό δια», 

εί ναι τα λό για με τα ο ποί α προ κα λεί ο Λα ο-

δά μας, ο με γα λύ τε ρος γιος του Αλ κί νο ου, 

τον Ο δυσ σέ α (Ο δύσ σεια θ΄ 146-148). Και 

τό τε ο Ο δυσ σέ ας, α ντί άλ λης α πα ντή σε ως, 

χω ρίς μά λι στα να βγά λει καν το πα νωφό ρι 

του, εκ σφεν δο νί ζει το δί σκο πο λύ πιο πέ ρα 

α πό τα ση μά δια αυ τών που είχαν ή δη ο λο-

κλη ρώ σει τον α γώ να. 

Στη συ νέ χεια ο Ο δυσ σέ ας προ σφέρ-

θη κε να δια γω νι στεί με ό λους και 

στην πυγ μα χί α, την πά λη και 

το δρό μο. 

Α κό μη και 

στην το ξο βο-

λί α και στον α κο-

ντι σμό δη λώ νει την 

ε πιθυ μί α να τα βά λει 

με ο ποιον δή πο τε, ε κτός 

α πό το γιο του οι κο δε σπό-

τη του, ίσως ως χει ρο νο μί α σε-

βα σμού α πέ να ντι στον ευερ γέ-

τη του, ί σως ό μως σε βό με νος 

τους ά γρα φους κα νό νες της 

φι λο ξε νί ας31. Χα ρα κτη ρι στι κό εί ναι ό τι 

30 «Των Τρώ ων των τρα νό ψυ χων με τά, δώ δε κα αρ χο ντο νιούς τους με το χαλ κό τους σφά ζει· και δου λειές φρι χτές 
εί χε στο νου του·και φλό γα α κα τα πό νε της φω τιάς τους βά ζει να τους κά ψει». Και βέ βαια ο Α χιλ λέ ας α μέ σως νω ρί τε ρα 
πε ρι γρά φε ται να έ χει ε πί σης θυ σιάσει τέσ σε ρα ά λο γα και εν νιά σκυ λιά στον τά φο του φί λου του. Για την α ντι μετώ πι ση 
των αιχ μα λώ των πο λέ μου κα τά την κλα σι κή ε πο χή, βλ. Για ρένης Ε., Πό λε μος & Αν θρω πι σμός, Έ νας προ βλη μα τι σμός 
πολ λών χι λιάδων χρό νων, Στρα τιω τι κή Ε πι θε ώ ρη ση, εκ δ. ΓΕΣ/7ο ΕΓ, Μά ιος-Ιού νιος 2004, σελ. 41 επ.

31 Βλ. σχε τικά πα ρα πά νω, υ πο ση μεί ω ση 9.
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σε αυ τούς τους α γώ νες δεν προ κη ρύ χθη-

καν βρα βεί α, ί σως λό γω του αυ το σχέ διου 

χα ρα κτήρα τους. Στην πε ρι γρα φή των 

α γω νι σμά των, ο Ό μη ρος α πο δει κνύ ει ό τι 

δια θέτει πο λύ κα λή αί σθη ση για τη φυ σι-

κή κα τά στα ση των α θλη τών, και ε πί σης, 

φαίνε ται να γνω ρί ζει πο λύ κα λά την ψυ-

χι κή τους κα τά στα ση. Φαί νε ται δη λα δή 

ό τι ο ποι η τής α πο τε λεί έ ναν κα λό γνώ στη 

των α μοι βαί ων σχέ σε ων α νά με σα στην 

αθλη τι κή ε πί δο ση και τη σω μα τι κή κα-

τά στα ση των α γω νι ζο μέ νων.

Σε μί α δεύ τε ρη πε ρί πτω ση, η ο ποί α 

έ χει βέ βαια πε ρισ σό τε ρο τη μορ φή γε-

λοιο γρα φι κού ε πεισο δί ου, ο α θλη τι σμός 

κά νει και πά λι την εμ φά νι σή του με τά την 

ε πι στρο φή του Ο δυσ σέ α στο πα τρι κό 

του νη σί, την Ι θά κη32. Κα τά τη διάρ κεια 

της ει κο σά χρο νης α που σί ας του, οι μνη-

στή ρες της γυ ναί κας του Πη νε λό πης 

εί χαν ε γκα τα στα θεί στο σπί τι του και 

περ νού σαν τον και ρό τους με το να κα-

τα σπα τα λούν τα υ πάρ χο ντά του. Σαν 

τρί τος στον κύ κλο τους, έ νας ε παί της, 

ο Ί ρος, εί χε κα τα φέ ρει να κερ δί σει την 

α νο χή τους και έ να ξε ρο κόμ μα το α πό το 

τρα πέ ζι τους. Ο Ί ρος θέ λει να αρ νηθεί το 

ί διο δι καί ω μα και στον λά θρα α φι χθέ ντα 

και ρα κέν δυ το ξέ νο (δηλ. τον με ταμ φιε-

σμέ νο Ο δυσ σέ α), α πει λώ ντας τον με 

ξυ λο δαρ μό. Οι μνη στή ρες α νυ πομο νούν 

να δουν το θέ α μα, το ο ποί ο προ μη νύ ε ται 

εν δια φέ ρον και δια σκε δα στικό, κι έ τσι 

ο ρί ζουν ως έ πα θλο για το νι κη τή έ να λου-

κά νι κο, κα θώς και το διαρκές δι καί ω μα 

σί τι σης. Ο Ί ρος ό ντας αρ χι κά σί γου ρος 

για τη νί κη του, α να κοινώ νει δυ να τά ό τι 

θέ λει να σπά σει ό λα τα δό ντια του α ντι-

πά λου του. Ό ταν ό μως φο ρούν τις ζώ νες 

προ κει μέ νου να αρ χί σει η α να μέ τρη ση 

και α ντι κρί ζει το α θλη τι κό πα ρά στη μα 

του Ο δυσ σέ α, αρ χί ζει να τρέ μει α πό το 

φό βο του και ξεκι νά τον α γώ να μό νο 

και μό νο ε πει δή α να γκά ζε ται α πό τους 

μνη στή ρες. Με το πρώ το χτύ πη μα του, 

ο Ο δυσ σέ ας κα θι στά τον τα λαί πω ρο 

α ντί πα λό του α νί κα νο να συ νε χί σει τον 

α γώ να. Αυ τή η νί κη σή μαι νε για τον Ο δυσ-

σέ α το πρώ το βή μα για να γί νει και πά λι 

κύ ριος της κλη ρο νο μη μέ νης πε ριου σί ας 

του και να α ποκτή σει τα κλη ρο δο τη μέ να 

δι καιώ μα τά του.

Ο τρό πος με τον ο ποί ο τα κα τα φέρ νει 

ο ρι στι κά εί ναι πά λι πε ρι βε βλη μέ νος με τη 

μορ φή α θλη τι κού α γώ να. Η Πη νε λό πη 

-α πρό θυ μα βέ βαια- προ κη ρύσ σει έ ναν 

α γώ να, στον ο ποί ο ζη τεί ται α πό τους 

συμ με τέ χο ντες να το ξεύ σουν έ να βέλος 

μέ σα α πό δώ δε κα πε λέ κεις, το πο θε τη-

μέ νους τον έ ναν πί σω α πό τον άλ λο. Για 

να ε πι τευ χθεί αυ τή η δε ξιο τε χνι κή βο λή, 

θα έ πρε πε πρώ τα οι υ πο ψή φιοι να κα-

τα φέ ρουν να πε ρά σουν τη χορ δή στο 

σκλη ρό τό ξο του Ο δυσ σέ α. Ό σο και ρό 

ήταν α πο θη κευ μέ νο, η χορ δή δεν ή ταν 

φυ σι κά πε ρα σμέ νη, για να μη χά σει το 

τόξο την τά ση του. Το έ πα θλο σε αυ τούς 

τους α γώ νες θα ή ταν η ί δια η Πη νε λό-

πη33. Την α πό φα σή της α να κοι νώ νει στον 

με ταμ φιε σμέ νο σε ζη τιά νο Ο δυσ σέ α, 

ο ο ποί ος την ε πι δο κι μά ζει, δεί χνοντας 

υ πε ράν θρω πη αυ το κυ ριαρ χί α. Στους 

μνη στή ρες α να κοι νώ νει την α πό φασή 

της αρ γό τε ρα, στη γιορ τή του θε ού της 

το ξο βο λί ας, Α πόλ λω να.

Χρεια ζό ταν ι διαί τε ρη ε πι δε ξιό τη τα αυ-

τό το ο ποί ο θα έ πρε πε να φέ ρει εις πέ ρας 

ε κεί νος ο ο ποί ος θα ή θε λε να κερ δί σει 

32 Βλ. Ο δύσ σεια, σ΄ 1-123.
33 Βλ. Ο δύσ σεια τ΄ 571-579, υ΄ 68-79.
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το χέ ρι της βα σί λισ σας. Έ να ο λόκλη ρο 

ο πλο στά σιο κι νη το ποιεί ται, το ο ποί ο ο 

Ό μη ρος συ νο ψί ζει υ πό το γε νικό ό ρο 

«α έ θλια» (όρ γα να α γώ νων). Το πιο ση-

μα ντι κό α πό αυ τά εί ναι το τό ξο, δώρο 

φι λο ξε νί ας α πό τον Ί φι το, τον ο ποί ον ο 

Ο δυσ σέ ας τι μού σε α νέ κα θεν. Του ήταν 

ε ξαι ρε τι κά πο λύ τι μο, για να το εκ θέ σει 

στους κιν δύ νους της πο λε μι κής χρή σης 

παίρ νο ντάς το μα ζί του στην εκ στρα τεί α 

ε να ντί ον της Τροί ας, και έτσι το εί χε φυ-

λά ξει στο πα λά τι του μέ σα σε μί α θή κη 

(γω ρυ τός). Μια φα ρέ τρα πε ριέ βα λε τα 

βέ λη. Οι στό χοι της το ξο βο λί ας, τα δώ-

δε κα τσε κού ρια, εί ναι φυλαγ μέ να σε έ να 

ξε χω ρι στό κι βώ τιο. Θα το πο θε τη θούν με 

α κρί βεια σε σει ρά και θα πρέ πει να «δια-

πε ρα στούν με το βέ λος» κα τά κά ποιο μη 

πε ρισ σό τε ρο προσδιο ρι σμέ νο τρό πο.

Οι σύγ χρο νοι σχο λια στές του ο μη ρι-

κού κει μέ νου, προ σπα θώ ντας να ε ξη-

γή σουν την ό λη δια δι κα σί α της βο λής, 

κα τέ φυ γαν σε διά φο ρες συ γκε χυ μέ νες 

βαλ λι στι κές και φι λο λο γι κές ερ μη νεί ες34. 

Στον α γώ να το ξο βο λί ας στην Ιθά κη, η 

αρ χι κή α παί τη ση α πό τους υ πο ψή φιους 

ή ταν να πε ρά σουν τη χορ δή στο τό ξο, 

το φτιαγ μέ νο α πό σκλη ρά υ λι κά (ί σως 

κέ ρα τα αι γά γρου), έ ντε χνα συ ναρ μολο-

γη μέ να. Για να γί νει αυ τό, θα έ πρε πε το 

τό ξο να καμ φθεί με α ξιο ση μεί ω τη μυ ι κή 

δύ να μη, ώ στε η θη λιά της χορ δής να φτά-

σει ως την άλ λη ά κρη35. Οι μνη στή ρες, 

οι ο ποί οι δο κί μασαν, α πο σκο πώ ντας να 

κερ δί σουν την πο θη τή Πη νε λό πη, α πέ-

τυ χαν σε αυ τή την επί δο ση δύ να μης. 

Αλ λά ού τε και ο Τη λέ μα χος, ο γιος του 

Ο δυσ σέ α, ο ο ποί ος στην κρί σι μη αυ τή 

34 Κά ποιοι, εξε τά ζο ντας το θέ μα στον ε κτός Ελ λά δος χώ ρο, υ πέ δει ξαν τις ά φθο νες ε ντυ πωσια κές πε ρι γρα φές 
και ει κο νι στι κές πα ρα στά σεις της 18ης Αι γυ πτια κής Δυ να στεί ας, στις ο ποί ες οι βα σι λείς δο ξά ζο νταν ως εύ στο χοι 
το ξό τες. Οι στό χοι τους ή ταν χάλ κι νες με ταλ λι κές πλά κες, οι ο ποί ες, την ε πο χή του χαλ κού, πω λού νταν πα ντού 
στη Με σό γειο ως πε ρι ζή τη το εμπο ρι κό α γα θό. Α κό μη κι αν εί ναι θε μι τό να αμ φι βάλ λου με για τις ε πι δό σεις 
των Αι γυ πτί ων το ξο τών, οι ο ποί οι δια τεί νο νται ό τι δια περ νού σαν πλά κες πά χους μέ χρι και μιας πα λά μης, δεν 
μπο ρού με να αμ φι σβη τή σου με ού τε την ύπαρ ξη των χάλ κι νων ρά βδων ού τε το χάλ κι νο πρό τυ πο του ε ξέ χο ντα 
στην το ξοβο λί α Φα ρα ώ. Αν συ γκρί νου με τις μα ξι λα ρό μορ φες (αλ λά ε πί πε δες) χάλ κι νες ρά βδους με τους δι πλούς 
πε λέ κεις της Ο δύσ σειας, εν δια φέ ρον μας προ κα λεί η στε νή συγ γέ νεια στη μορ φή τους.

35 Τα αι γυ πτια κά κεί με να θέ λουν τον Φα ρα ώ, να ε ξε τά ζει πρώ τα τα τό ξα, τε ντώ νο ντας τη χορ δή σε τρια κό σια 
α πό αυ τά, ώ στε να συ γκρί νει με αυτόν τον τρό πο την ποιό τη τά τους.

Μνηστηροφονία (5ος αι. π.Χ.)
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πε ρί ο δο ω ρι μά ζει και γί νε ται ά ντρας, ε πι-

τυγ χά νει το ε πι διω κό με νο α πο τέ λε σμα36. 

Μό νο ο ί διος ο Οδυσ σέ ας, τον ο ποί ον οι 

τυ φλω μέ νοι μνη στή ρες βλέ πουν α κό μη 

ως έ ναν α σε βούντα ε παί τη, έ χει τη δύ να μη 

να τε ντώ σει το τό ξο. Ε πι προ σθέ τως, ε πι-

τυγ χά νει και στη δο κι μα σί α να δια πε ρά σει 

τους πε λέ κεις37. Η α θλη τι κή δε ξιο τε χνί α 

στη χρή ση του τό ξου ε πέ φε ρε τε λι κά και 

την κά θαρ ση. Το τό ξο έ γι νε τρό πον τι νά 

σύμ βο λο βα σι λι κής κυ ριαρ χί ας, κάτι το 

ο ποί ο υ πο γραμ μί ζε ται και α πό το ό τι ο 

Ο δυσ σέ ας πέ τυ χε την α ρι στουρ γη μα τι κή 

βο λή του κα θι στός. Αυ τό πα ρα πέ μπει ί σως 

στην εν θρό νι ση του βα σιλέ α, ε νώ το τό ξο 

ταυ τί ζε ται έ τσι με το κυ ριαρ χι κό δι καί ω μά 

του στο θρό νο.

Ε ΠΙΛΟ ΓΟΣ
Η ση μα σί α του Ομή ρου για τις γνώ σεις 

μας στο χώ ρο της Ι στο ρί ας του Α θλη τι-

σμού μό νο σχε τικά πρό σφα τα μπό ρε-

σε να ε ξα κρι βω θεί, με τη βο ή θεια των 

ε πι στη μών των Α νατο λι κών Χω ρών, της 

Αι γυ πτιο λο γί ας αλ λά και της φι λο λο γί ας, 

γύ ρω α πό τα θέμα τα του Μυ κη να ϊ κού πο-

λι τι σμού. Ο Ό μη ρος δια φυ λάσ σει πολ λά 

χα ρα κτη ρι στικά του α θλη τι σμού της ε πο-

χής του Χαλ κού στο Αι γαί ο και α πο τε λεί 

έ να α μάλγα μα πολ λών, α κό μη πα λαιό τε-

ρων, α θλη τι κών πα ρα δό σε ων. Ε κτός α πό 

τη δια φύλα ξη του μυ κη να ϊ κού θέ μα τος 

των νε κρι κών α γώ νων στην Ι λιά δα, η με-

τα φο ρά της βα σι λι κής α ρι στουρ γη μα τι κής 

βο λής ε πά νω σε χάλ κι νες πλά κες -ό πως 

δια σώ ζε ται και στις αι γυ πτια κές πη γές της 

18ης Δυ ναστεί ας- με τη μορ φή της βο λής 

του Ο δυσ σέ α μέ σα α πό τα τσε κού ρια, 

εί ναι το εντυ πω σια κό τε ρο πα ρά δειγ μα 

ε πι κής, α θλη τι κής θε μα το λο γί ας.

Στις α γω νι στι κές ο μη ρι κές πε ριγρα-

φές διεισ δύ ει ό μως και έ νας ο λό κλη ρος 

κό σμος σύγ χρο νης με αυ τόν α θλητι κής 

πρα κτι κής. Σε αυ τόν τον κό σμο, ο α θλη-

τι σμός αρ χί ζει να α πο μα κρύ νεται α πό 

τον τε λε τουρ γι κό, λει τουρ γι κό του ρό λο 

μέ σα σε μία ι σχυ ρώς ιε ραρ χι κά δο μη μέ νη 

κοι νω νί α και α πο κτά μια δι κή του δυ να-

μι κή, η ο ποί α α πει κο νίζε ται στον Ό μη ρο 

με τη δια μόρ φω ση μιας νέ ας ει δι κής ο ρο-

λο γί ας, η ο ποί α παρα τη ρού με ό τι αν θεί, 

ι διαι τέ ρως στην Ο δύσ σεια, που θε ω ρεί ται 

νε ό τε ρο και ω ρι μό τε ρο καλ λι τε χνι κά έ πος 

α πό την Ι λιά δα. Η διείσ δυ ση του θέ μα τος 

“αθλη τι σμός” σε αυ τές τις πρώ ι μες μορ-

φές της αρ χαιο ελ λη νι κής λο γο τε χνί ας, 

κα τα δει κνύ ει την ε πιρ ρο ή της α γω νι στι-

κής ι δε ο λο γί ας στον ελ λη νι κό πολι τι σμό 

και στην ελ λη νι κή κοι νω νί α γε νι κό τε ρα, η 

ο ποί α ι δε ο λο γί α ε πη ρέ ασε και δια μόρ φω-

σε, α πό την ε πο χή της Α να γέν νη σης και 

με τά, ο λό κλη ρο το Δυτι κό πο λι τι σμό. 

36 Ο δύσ σεια φ΄ 101-139.
37 Ο δύσ σεια φ΄ 393-423.



Αθλητισμός και Ομηρική Ποίηση

Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η  Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η 43

ΒΙ ΒΛΙΟ ΓΡΑ ΦΙ Α

✎Για ρέ νης Ε., Πό λε μος & Αν θρω πι σμός, Έ νας προ βλη μα-

τι σμός πολ λών χι λιά δων χρό νων, Στρα τιω τι κή Ε πι θε ώ ρη-

ση, εκ δ. ΓΕΣ/7ο ΕΓ, Μά ιος-Ιού νιος 2004, σελ. 41 επ. 

✎Decker W., Ο Α θλη τι σμός στην ελ λη νι κή αρ χαιό τη τα, 

Α πό τους μι νω ι κούς στους Ο λυ μπια κούς α γώ νες, μτφ. 

Α μα λί α Μα κα τσώ ρη, πρό λο γος Β. Φί λια, εκ δ. Πα πα ζή ση, 

Α θή να 2004.

✎Fontenrose J., The Cult of Apollo and the Games of 

Delphi, στο Raschke W.J., (επιμ.) The Archaeology of the 

Olympics, εκ δ. Madison, London 1988, σελ. 121-140. 

✎Κο ντο δη μά κη Β., Γέν νη ση και φι λο-

σο φί α των Ο λυ μπια κών Α γώ νων στην 

Αρ χαί α Ελ λά δα, Στρα τιω τι κή Ε πι θε ώ ρη-

ση, εκ δ. ΓΕΣ/7ο ΕΓ, Ιού λιος-Αύ γου στος 

2004, σελ. 18 επ.

✎Laser S., Sport und Spiel (Archaeologia 

Homerica), 1987.

✎Lavrencic M., Krieg und Athlet? Der 

militerische  Aspekt in der Beurteilung 

des Wettkampfes der Antike, Nikephoros 

4 (1990) σελ. 161-175. 

✎Lesky A., Ι στο ρί α της Αρ χαί ας Ελ λη-

νι κής Λο γο τε χνί ας, 5η εκ δ. (α ναθ.), Α φοι Κυρια κί δη, Θεσ σα λο νί κη 1981.

✎Μα λα κού δης Ν., Τα Ά θλα των Κο ριν θί ων, Στρα τιω τι κή Ε πιθε ώ ρη ση, εκ δ. ΓΕΣ/7ο ΕΓ, Σε πτέμ βριος-Ο κτώ βριος 

2005, σελ. 144 επ.

✎Μι ρώ Αι μί λιος, Η κα θη με ρι νή ζω ή στην ε πο χή του Ο μή ρου, εκ δ. Πα πα δή μα, Α θή να 1987.

✎Μου ρα τί δης Γ., Ι στο ρί α Φυ σι κής Α γω γής, Θεσ σα λο νί κη 1990.

✎Mouratidis J., Anachronism in the Homeric Games and Sports, Nikephoros 3 (1990) σελ. 11-12.

✎Ο μή ρου Ι λιάς, έμ με τρη με τά φρα ση Α. Πα νω φορο πού λου-Σι γά λα, (Βρα βεί ον Πα νε πι στη μί ου Α θη νών), Α θή ναι 1970.

✎ Ο μή ρου Ο δύσ σεια, έμ με τρη με τά φρα ση Α. Πα νωφο ρο πού λου-Σι γά λα, (Βρα βεί ον Πα νε πι στη μί ου Α θη νών), 

εκ δ. Μνη μοσύ νη, Α θή ναι 1974. 

✎Page D., Η Ι λιάς και η Ι στο ρί α, εκ δ. Πα πα δή μα, 4η εκ δ., Α θή να 1999. 

✎Parke H.W., A Note on the Fresco of the Boxing Boys at Akrotiri, Journal of Prehistoric Religion 1 (1987) σελ. 35-38. 

✎Roller L., Funeral Games for Historical Persons, Stadion 7 (1981), σελ. 13.

✎Rystedt E., The Foot-Race and other Athletic Contests in the Mycenaean World. The Evidence of the Pictorial 

Vases, Opuscula Atheniensa XVI:8 (1986), σελ. 103-116.

✎ Scanlon Th., The Vocabulary of Competition: Agοn and Άethlos, Greek terms for Contest, Arete 1 (1983), 

σελ. 147-162.

✎Younger J.G., Bronze Age Representations of Aegean Bull-Leaping, American Journal of Archaeology (AJA) 

80 (1976), σελ. 125-137.



44

CIMIC εί ναι τα αρ χι κά των λέ ξε ων Civil 

Military Co-operation που με τα φρά ζε-

ται στην Ελ λη νι κή Γλώσ σα ως Πο λι τι κή 

- Στρα τιω τι κή Συ νερ γα σί α.

Η α νά γκη για την ο μα λο ποί η ση των 

σχέ σε ων με τα ξύ των α ντι μα χό με νων 

πα ρατά ξε ων ή με τα ξύ της ει ρη νευ τι κής 

δύ να μης με το ντό πιο πλη θυ σμό στη 

με ταβα τι κή πε ρί ο δο, η ο ποί α α κο λου θεί 

την πε ρί ο δο των συ γκρού σε ων, α νά γκα-

σε τους σύγ χρο νους στρα τούς να στρα-

φούν σε άλ λες με θό δους προ σέγ γι σης. 

Μί α από αυ τές ή ταν η προ ώ θη ση της συ-

νερ γα σί ας των στρα τιω τι κών δυ νά με ων 

με το ντό πιο πλη θυ σμό μέ σω κά ποιων 

δρα στη ριο τή των, κα θώς και ο συ ντο νι-

σμός όλων των ε μπλε κό με νων φο ρέ ων 

(πο λι τι κοί, δι πλω μα τι κοί, στρα τιω τι κοί φο-

ρείς, αν θρω πι στι κές ορ γα νώ σεις, κυ βερ-

νη τι κοί και μη ορ γα νι σμοί). Οι ε πι χειρή-

σεις πο λι τι κο στρα τιω τι κής συ νερ γα σί ας 

ή CIMIC (ό πως εί ναι ευ ρύ τε ρα γνω στές) 

γί νο νται ό λο και πιο ση μα ντι κές για τις 

σύγ χρο νες στρα τιω τι κές δυ νά μεις και 

αφο ρούν στη στα θε ρο ποί η ση του κοι-

νω νι κού ι στού ή την α πο κα τά στα ση της 

ειρη νι κής συ νύ παρ ξης με τα ξύ φυ λών.

Κύ ριοι σκο ποί του CIMIC εί ναι:

 Η υ πο στή ρι ξη του κοι νωνι κού συ νό-

λου με τά α πό πο λε μι κές ε πι χει ρή σεις. 

ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπλγος (ΜΧ) Ευ ρι πί δης Κ. Χα νιάς

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ 

ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ

CIMICCIMIC

CIMIC
CIMIC
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 Η υ πο στή ρι ξη της ί διας της στρα-

τιω τι κής δύ να μης κα θώς και των α πο-

στο λών της.

 Η δια τή ρη ση συν δέ σμων με τα ξύ 

της κοι νω νί ας και της στρα τιω τι κής δύ-

να μης.

Υ πάρ χουν τρεις βα σι κές αρ χές, οι ο ποί-

ες πρέ πει να α κο λου θού νται α πό μια Μο-

νά δα ή έ να Ε πι τε λεί ο CIMIC κα τά τις πα ρα-

πά νω ε πι χει ρή σεις, και αυ τές εί ναι :

 O Αν θρω πι σμός

 H Ου δε τε ρό τη τα

 H Α με ρο λη ψί α

Σε αυ τό το ση μεί ο πρέ πει να υ πο γραμ-

μι στεί η δια φο ρά που έ χει η Μο νά δα ή το 

ε πι τε λεί ο CIMIC με το 2Ο Γρα φεί ο της στρα-

τιω τι κής δύ να μης που έ χει α να πτυ χθεί 

στη με τα πο λε μι κή πε ρί ο δο. Χω ρίς κά ποιες 

φο ρές να α ποφεύ γε ται η αλ λη λο σύν δε ση, 

η Μο νά δα ή το Ε πι τε λεί ο CIMIC δεν πρέ-

πει α πλά να συλ λέ γει πλη ρο φορί ες για τις 

δια θέ σεις των πο λι τών έ να ντι της έ νο πλης 

δύ να μης που ήρ θε για να ε πι βάλ λει την 

ει ρή νη, αλ λά θα πρέ πει να οι κο δο μή σει 

ου σια στι κές σχέ σεις «ε μπι στο σύ νης» και 

α μοι βαί ου σε βα σμού, κά νο ντας πρά ξη βα-

σι κές ανά γκες του ντό πιου πλη θυ σμού.

Ο ΡΙ ΣΜΟΙ ΠΟΥ ΕΝ ΔΙΑ ΦΕ ΡΟΥΝ ΤΙΣ 
Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ CIMIC 

Α κο λου θούν με ρι κοί ο ρι σμοί που εν-

δια φέ ρουν τους Αξ κούς, Υπ ξκούς, κα θώς 

και το πο λι τι κό προ σω πι κό (τους «ει δι-

κούς α να λυ τές» ή Functional Specialists 

- ‘FS’) που α σχο λεί ται με τις ε πι χει ρή σεις 

CIMIC. Ό πως γί νε ται κα τα νο η τό, με τά α πό 

μια πο λε μι κή σύ γκρου ση, υ πάρ χει ση μα-

ντι κή διά κρι ση στην κα τη γο ριο ποί η ση 

των πο λι τών. Χρειά ζε ται προ σο χή, διό τι 

κά ποιες φο ρές εί ναι δυ να τόν μια α πό τις 

πα ρα κά τω κα τη γο ρί ες να θε ω ρη θεί ως κα-

τά στα ση αιχ μά λω των πο λέ μου. Αυ τό εί ναι 

λαν θα σμέ νο, διό τι τους αιχ μά λω τους πο-

λέ μου που εί ναι έ νο πλοι τους χει ρί ζε ται η 

κά θε εί δους στρα το νο μί α, ε νώ οι πολί τες 

που έ χουν ξε ρι ζω θεί α πό τις οι κί ες τους 

δε θα πρέ πει να ε κλαμ βά νονται ως αιχ μά-

λω τοι πο λέ μου. Οι βα σι κές έν νοιες που 

α να λύ ο νται πα ρα κά τω είναι κα θη με ρι νή 

α πα σχό λη ση των α τό μων που α σχο λού-

νται με τις δρά σεις του CIMIC:

Πο λί τες (civilians): Ξε χω ρι στά ά το-

μα τα ο ποί α εί ναι γη γε νή και δεν έ χουν 

φύγει α πό τις οι κί ες τους. 

Πρό σφυ γες (refuges): Πο λί τες οι 

ο ποί οι α να γκά στη καν να ε γκα τα λεί ψουν 

την πα τρί δα τους ε ξαι τί ας του φό βου 

κα τα δί ω ξης, έ νο πλης σύ γκρου σης, ή εμ-

φύ λιας δια μά χης.

Ε σω τε ρι κά ε κτο πι σμέ να ά το μο (in-

ternal displaced person): Πο λί τες που 

α πο μα κρύν θη καν υ πο χρε ω τι κά χω ρίς τη 

θέ ληση τους α πό τις οι κεί ες τους, αλ λά 

πα ρέ μει ναν ε ντός της ί διας χώ ρας (π.χ. 

Κύπρος 1974).

Με τα κι νού με νοι α πό εκ κέ νω ση 

(evacuees): Πο λί τες που α πομα κρύν θη-

καν α πό τις κα τοι κί ες τους με τη βο ή θεια 

στρα τιω τι κής δύ να μης ή ανθρω πι στι κής 

ορ γά νω σης.

Ά το μα χω ρίς Πα τρί δα (stateless 

persons): Πο λί τες που έχουν το ί διο γέ-

νος, αλ λά αυ τό το έ θνος δεν έ χει κρα τι κή 

ο ντό τη τα. (π.χ. Κούρ δοι)

Ε πα να πα τρι σθέ ντες (returnee): Πο-

λί τες στη δια δι κα σί α της ε πι στροφής στις 

πα τρο γο νι κές ε στί ες τους.

Τις πα ρα πά νω κα τη γο ρί ες προ στα-

τεύ ουν οι νό μοι του διε θνούς δι καί ου, 

συμπε ρι λαμ βα νο μέ νης και της συν θή κης 

της Γε νεύ ης του 1949. Ο Διοι κη τής της 

στρα τιω τι κής δύ να μης, συμ βου λευ μέ νος 

α πό το Διοι κη τή της μο νά δας CIMIC, ο φεί-

λει να προ σφέ ρει το ε λά χι στο ε πί πε δο 
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αν θρώ πι νης φρο ντί δας και α σφά λειας. Ο 

ρό λος του CIMIC ε πι κε ντρώ νε ται στο να 

ε λα χι στο ποιεί το αρ νη τι κό α πο τέ λε σμα, 

να σχε διά ζει τις μελ λο ντικές δρά σεις και 

να συ ντο νί ζε ται με τους το πι κούς πο λι τι-

κούς πα ρά γο ντες ή τις το πι κές αρ χές που 

α κό μη υ φί στα νται.

CIMIC και ΝΑ ΤΟ
Κα τά την πε ρα σμέ νη δε κα ε τί α, η 

ε μπλο κή του ΝΑ ΤΟ στη διεξα γω γή συν-

δυα σμέ νων ε πι χει ρή σε ων κυ ρί ως στην 

πρώ ην Γιου γκο σλα βί α (SFOR και IFOR 

στη Βο σνί α, ΚFOR στο Κοσ συ φο πέ διο, 

FΜΡ στην Αλ βα νί α) και στο Αφ γα νι στάν 

(ΙSΑF) αυ ξή θη κε. Οι σχέ σεις με τα ξύ των 

στρα τιω τι κών Διοι κη τών κά θε ε πι πέ δου, 

του ντό πιου πλη θυ σμού και των ε θνι κών 

και διε θνών ορ γανι σμών οι ο ποί οι δρουν 

στην πε ριο χή, α πέ κτη σαν άλ λη διά στα ση 

και ση μα σί α. Στην «α τζέ ντα» της συμ μα-

χί ας προ στέ θη καν νέ ες έν νοιες, ό πως 

εμ φύ λιοι πόλε μοι, φυ σι κές κα τα στρο φές, 

συ γκρού σεις υ ψη λής έ ντα σης, πο λι τι-

κή α πο σταθε ρο ποί η ση, τρο μο κρα τι κές 

ε νέρ γειες, οι ο ποί ες έ χρη ζαν ε πί λυ σης ή 

α ντιμε τώ πι σης. Ό λα αυ τά τα γε γο νό τα 

α νά γκα σαν τον ε πι χει ρη σια κό σχε δια-

σμό της συμ μα χί ας να α να γνω ρί σει την 

α νά γκη για πιο ε πι στα μέ νη με λέ τη των 

δράσε ων του CIMIC.

Οι τα κτι κές CIMIC που χρη σι μο ποιού-

νται α πό τη Βο ρειο α τλα ντι κή Συμ μα χί α 

έ χουν ως σκο πό (σύμ φωνα με τον ο ρι-

σμό για το CIMIC που δί δει το ΝΑ ΤΟ), «το 

συ ντο νι σμό και τη συ νερ γα σί α με τα ξύ 

του Δκτή της στρα τιω τι κής δύ να μης του 

ΝΑ ΤΟ και των πο λι τι κών αρ χών, συ μπε ρι-
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λαμ βα νο μένων και των ε θνι κών, το πι κών, 

ό σο βε βαί ως και των διε θνών, ε θνι κών 

και μη κυ βερ νη τι κών ορ γα νι σμών και 

υ πη ρε σιών». Η συμ μα χί α έ χει α να πτύ ξει 

δόγ μα για τις ε πι χει ρή σεις του τύ που 

αυ τού, το ο ποί ο δί δει τις α πα ραί τη τες 

κατευ θύν σεις για την α πρό σκο πτη πραγ-

μα το ποί η ση τους.

Α πό τώ ρα υ πάρ χει τμή μα της συμ μα χί-

ας ε νταγ μέ νο στο ACE (Allied Command 

Europe), το ο ποί ο α σχο λεί ται α πο κλει-

στι κά με τις ε πι χει ρή σεις CIMIC. Ε πι πρό-

σθε τα, ε πιτε λεί α CIMIC υ πάρ χουν στα 

υ φι στά με να α πό το ACE (Allied Command 

Europe) κλι μά κια, δη λα δή στο SHAPE, στις 

έ δρες του JFC (Joint Force Command) στο 

Μπρον σουμ και στη Νά πο λι α ντίστοι χα, 

κα θώς και στην έ δρα του CJTF (Combined 

Joint Force Command).

Για το ΝΑ ΤΟ, βα σι κές συ ντε ταγ μέ νες 

για την ε πι τυ χί α των ε πι χει ρή σε ων CIMIC 

α πο τε λούν:

• Η Συ νε χής εκ παί δευ ση και η γνώ ση 

των δε δο μέ νων.

• Το ε φαρ μο ζό με νο δόγ μα.

• Οι δυ νά μεις που κά θε φο ρά συμ-

με τέ χουν.

Ε πι τε λεί ο CIMIC υ φί στα ται σε κά θε 

ε πί πε δο διοι κή σε ως αρ χί ζο ντας α πό το 

αρ χη γεί ο CJTF μέ χρι και Τα ξιαρ χί ας. Αυ-

τό αυ ξά νε ται σε προ σω πι κό κα τά τη 

διάρ κεια κρί σε ων και η δο μή του προ-

σαρ μό ζε ται α νά λο γα με την τα κτι κή κα-

τά στα ση, ε νώ ε νι σχύ ε ται και με ει δι κούς 

α να λυ τές (FS).

Στην Ευ ρώ πη υ πάρ χουν δυο βα σι κά 

συ γκρο τή μα τα (groups) τα ο ποί α α σχο-

λού νται με το CIMIC. Το πρώ το βρί σκε ται 

στην Ολ λαν δί α (CIMIC group North) και 

το δεύ τε ρο στην Ι τα λί α (CIMIC group 

South). Το συ γκρό τη μα CIMIC group 

North συ γκρο τούν η Ολ λαν δί α, η Γερ μα-

νί α, η Τσε χί α, η Δα νί α, η Νορ βη γί α και η 

Πο λω νί α. Το συ γκρό τη μα CIMIC group 

South συ γκρο τούν η Ι ταλί α, η Ελ λά δα, 

η Ουγ γα ρί α, η Πο λω νί α και η Τουρ κί α. 

Ε πι πρό σθε τα, στην Α με ρικά νι κη ή πει ρο 

υ πάρ χουν δύο (2) Α με ρι κα νι κές Τα ξιαρ χί-

ες πο λι τι κών υ πο θέ σε ων. 

Η χώ ρα μας συμ με τέ χει στο ε πι τε λεί ο 

του CIMIC group South στην Ι τα λί α αλ λά 

και ε πι χει ρη σια κά με έ να Λό χο CIMIC, ο 

ο ποί ος μπο ρεί να α ναπτυ χθεί μέ σα σε έ να 

μή να α πό τη στιγ μή που θα του α να τε θεί 

α πο στο λή. Ε πι πρόσθε τα, έ χει συμ με τά σχει 

σε ε πι χει ρή σεις CIMIC μα ζί με άλ λα κρά τη 

ή αυ τό νο μα κα τά περιό δους σε ό λες τις 

ει ρη νευ τι κές α πο στο λές (α πο κα τά στα ση 

κα τε στραμ μένων υ πο δο μών, κα τα σκευ ή 

νέ ων υ πο δο μών, δια νο μή ει ρη νευ τι κής βο-

ή θειας, α ποκα τά στα ση πα λιν νο στού ντων, 

εκ κέ νω ση προ σφύ γων κτλ.).

Πρό σφα τα, μά λι στα, η α νά γκη για κα-

λύ τε ρη με λέ τη των δρά σε ων του CIMIC 

ε ντός του ΝΑ ΤΟ (η οποί α δη μιουρ γή θη κε 

με τά α πό τη συμ με το χή των δυ νά με ων 

της συμ μα χί ας σε διά φο ρες ει ρη νευ τι κές 

ε πι χει ρή σεις), εί χε ως α πο τέ λε σμα τη 

δη μιουρ γί α του Civil-Military Co-opera-

tion Center of Excellence (CCOE) στην 

πό λη Budel στην Ολ λαν δί α, του ο ποί ου 

η λει τουρ γί α θα ε πικυ ρω θεί ε ντός του 

2006. Το CCOE μά λι στα α πο λαμ βά νει την 

ε λευ θε ρί α να ο ρί ζει τα α ντι κεί με να των 

σε μι να ρί ων που διορ γα νώ νει, κα θώς και 

τους ο μι λη τές και συμ με τέ χο ντες σε αυ τά 

α νά λο γα με τα δε δο μέ να.

ΠΡΟ Ε ΤΟΙ ΜΑ ΣΙΑ - ΔΙΕ ΞΑ ΓΩΓΗ
Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕ ΩΝ CIMIC

Ό πως σε κά θε στρα τιω τι κή ε πι χεί ρη-

ση, έ τσι και σε αυ τές του συ γκε κρι μέ νου 

εί δους, η ά ρι στη προ ε τοι μα σί α της παί ζει 

πρω ταρ χι κό ρό λο. Τα ε πί πε δα α πο στο-
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λών της χω ρί ζο νται σε:

• Προ ε πι χει ρη σια κό, κα τά το ο ποί ο 

προ ετοι μά ζο νται οι δυ νά μεις CIMIC για 

την α πο στο λή που θα ε πα κο λου θή σει και 

στο ο ποί ο κυριαρ χούν ο σχε δια σμός και 

η σω στή εκ παί δευ ση του προ σω πι κού σε 

πολ λά α ντικεί με να. Κα τά το στά διο αυ τό, 

σχε διά ζε ται η ε πι χεί ρη ση με κά θε λε πτο-

μέ ρεια, ε νη με ρώ νε ται η ιε ραρ χί α σε κά θε 

κλι μά κιο για τα δε δο μέ να, α να ζη τού νται 

α παι τή σεις υ πο δο μής και οι μο νά δες 

CIMIC εκ παι δεύ ο νται θε ω ρη τι κά και κυ ρί-

ως πρα κτι κά πά νω στην α πο στο λή.

• Ε πι χει ρη σια κό, κα τά το ο ποί ο α να-

πτύσσον ται η μο νά δα και το ε πι τε λεί ο 

CIMIC και αρ χί ζουν την α πο στο λή τους. 

Κα τά το στά διο αυ τό, μπο ρεί να α να προ-

σαρ μο στεί η σχε δί α ση στα νέ α δε δο μέ να 

και να α να ζη τη θούν και άλ λες λύ σεις στα 

α να κύ πτο ντα προ βλή μα τα.

• Με τα βα τι κό, κα τά το ο ποί ο η μο-

νά δα και το ε πι τε λεί ο CIMIC συ σφίγ γουν 

τις σχέσεις τους με την το πι κή κοι νω νί α 

και ε τοι μά ζον ται να πα ρα δώ σουν στις 

το πι κές αρ χές το σύ νο λο των δρα στη-

ριο τή των τους.

Εί ναι δυ να τή η χρή ση των δρά σε ων 

CIMIC και πριν από την πο λε μι κή πε ρί ο-

δο με α πο κλει στι κό στό χο τη μεί ω ση της 

πι θα νό τη τας πο λε μι κών συ γκρού σε ων. 

Στα τι στι κά πά ντως η ε κτέ λε ση των πα-

ρα πά νω ε πι χει ρή σε ων αυ ξά νε ται πριν 

και με τά α πό τις μά χες. Σκο πός πρέ πει 

πά ντα να παρα μέ νει η δια τή ρη ση των 

κα τάλ λη λων συν θη κών οι ο ποί ες θα υ πο-

στη ρί ξουν την ύ παρ ξη μό νι μης λύ σης 

στην ε κά στο τε διέ νε ξη.

Η ε κτέ λε ση της στρα τιω τι κής α πο-

στο λής έρ χε ται πά ντα πρώ τη σε προ τε-

ραιότη τα. Για αυ τό και ο Διοι κη τής της 

ε κά στο τε πο λε μι κής δύ να μης θέ τει τις 

προ τε ραιό τη τες του και ζη τά α πό το 

Διοι κη τή CIMIC την κα λύ τε ρη υ πο στή ρι-

ξη της α πο στολής. Σε γε νι κές γραμ μές οι 

δρα στη ριό τη τες του CIMIC κα λύ πτουν 

έ να με γά λο φά σμα ό πως:

• Αν θρω πι στι κή βο ή θεια

• Δη μό σια α σφά λεια

• Πο λι τι κή δια χεί ρι ση

• Ε πι διόρ θω ση υ πο δο μών

• Οι κο νο μί α και ε μπό ριο

• Εκ δη μο κρα τι σμός

Για την ε πί τευ ξη του σκο πού πρέ πει, 

ε κτός α πό το να α κο λου θού νται ε κά-

στο τε κα τευ θύν σεις του στρα τιω τι κού 

Διοι κη τή, να υ φί στα ται οι κο νο μί α χρη-

σι μο ποιού με νων δυ νά με ων καθώς και 

συ γκε ντρω τι σμός - ιε ράρ χη ση στό χων. 

Δη λα δή δε θα πρέ πει να α ντιγρά φε ται 

η κά θε προ σπά θεια, ε νώ εί ναι ε πι βε βλη-

μέ νο να με γι στο ποιεί ται η χρη σι μο ποί-

η ση των δια θέ σι μων πο λι τι κών μέ σων 

και να ε λα χι στο ποιεί ται η χρή ση των 

στρα τιω τι κών μέ σων προ κει μέ νου να 

πραγ μα το ποι η θούν ερ γα σί ες και δρά σεις 

που θα ω φε λούν το κοι νω νι κό σύ νο λο. 

Ε πι πρό σθε τα, ο κε ντρι κός έ λεγ χός ό λων 

των χρη σι μο ποιού με νων μέ σων και ορ γα-

νώ σε ων που ερ γά ζο νται σε μια πε ριο χή 

θα ο δη γή σει την α πο στο λή σε ε πι τυ χί α. 

Ό σον α φο ρά στα έρ γα υ πο δο μής τα 

ο ποί α θα πραγ μα το ποι η θούν σε μια πε-

ριο χή, αυ τά θα πρέ πει :

• να εί ναι χρή σι μα για την πλειο ψη φί α 

(του λά χι στον) του πλη θυ σμού,

• να κα λύ πτουν και να ε ξα σφα λί ζουν 

την α πο στο λή,

• να διαρ κέ σουν στο χρό νο και να 

μην κα τα στρα φούν εύ κο λα λό γω προ χει-

ρό τη τας κα τα σκευ ής,

• να μην υ πάρ χουν με τά την κα τα-

σκευ ή τους «α πορ ρέ ου σες» υ πο χρε ώ-

σεις και πε ραι τέ ρω υ πο σχέ σεις που δεν 

μπο ρούν να κρα τη θούν α πό πλευ ράς 
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στρα τιω τι κής δύ να μης.

Τέ λος, οι αν θρω πι στι κοί περιο ρι σμοί 

που κά θε φο ρά ε πι βάλ λο νται και η πο-

λι τι στι κή «ε πα γρύ πνη ση» την ο ποί α οι 

μο νά δες και το ε πι τε λεί ο CIMIC πρέ πει 

να έ χουν α να λό γως την πε ριο χή δρά σης, 

εί ναι δυο α ντι κεί με να που βο η θούν την 

ε πι τυ χί α της α πο στο λής. 

ΚΥ ΒΕΡ ΝΗ ΤΙ ΚΟΙ - ΜΗ ΚΥ ΒΕΡΝΗ ΤΙ ΚΟΙ 
ΟΡ ΓΑ ΝΙ ΣΜΟΙ ΚΑΙ Η ΣΧΕ ΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ 
ΤΟ CIMIC

Στο μα κρι νό αλ λά και στο ά με σο πα-

ρελ θόν α μέ σως με τά από την πε ρί ο δο 

σύρ ρα ξης, πά ντα υ πήρ ξε η «ε πέμ βα ση» 

διά φο ρων ορ γα νώ σε ων, οι ο ποί ες προ-

σπά θη σαν να α πα λύ νουν τον πό νο του 

ά μα χου πλη θυ σμού.

Σε μια τέ τοια πε ριο χή με τά την πε-

ρί ο δο των ε πι χει ρή σε ων, μια μο νά δα 

ή έ να ε πι τε λεί ο CIMIC μπο ρεί να συ να-

ντή σει πολ λών ει δών ορ γα νώ σεις και 

ορ γα νι σμούς, ε πί ση μους ή α νεπί ση μους, 

κυ βερ νη τι κούς ή μη. Οι κα τη γο ρί ες ορ-

γα νι σμών, οι ο ποί οι εί ναι δυ να τόν να 

υ πάρ χουν στη ζώ νη ε νερ γεί ας κα τά τη 

με τα βα τι κή πε ρί ο δο εί ναι οι α κό λου θοι:

 Διε θνείς Ορ γα νι σμοί, οι ο ποί οι 

έ χουν συ στα θεί με τά α πό δια κρα τι κές 

συμ φω νί ες, ό πως ο Ορ γα νι σμός Η νω μέ-

νων Ε θνών, ο Ορ γα νι σμός για την Α σφά-

λεια και τη Συ νερ γα σί α στην Ευ ρώ πη, η 

Ευ ρω πα ϊ κή Έ νω ση, η Ύ πα τη Αρ μο στεί α 

για τους Πρό σφυ γες του Ο Η Ε κ.ά.

 Κυ βερ νη τι κοί Ορ γα νι σμοί, οι ο ποί οι 

ορ γα νώ νο νται και χρη μα το δο τού νται α πό 

τις ε θνι κές κυ βερ νή σεις (κά ποιες φο ρές α κό-

μη και για συ γκε κρι μέ νο σκο πό) με σκο πό 

την πα ρο χή αν θρω πι στι κής βο ή θειας, ό πως 

για πα ρά δειγ μα η USaid, η Dfid κτλ.

 Μη Κυ βερ νη τι κοί Ορ γα νι σμοί 

(ΜΚΟ) εί ναι μη κερ δο σκο πι κού χα ρα-

κτή ρα ι διω τι κές ορ γα νώ σεις, οι ο ποί ες 

γε νικά κι νη το ποιού νται α πό αν θρω πι στι-
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κές ή θρη σκευ τι κές α ξί ες. Οι ΜΚΟ εί ναι 

ανε ξάρ τη τες α πό κυ βερ νή σεις ή άλ λες 

ορ γα νώ σεις με σκο πό την α νε ξάρ τη τη πα-

ρο χή αν θρω πι στι κής βο ή θειας. Γνω στές 

ορ γα νώ σεις εί ναι οι «Για τροί χωρίς Σύ νο-

ρα», η ορ γά νω ση Care, οι «Σα μα ρείτες», 

οι «Για τροί του Κό σμου» κτλ. 

Ό λες οι πα ρα πά νω ορ γα νώ σεις ε πι τε-

λούν ση μα ντι κό έρ γο σε μί α πε ριο χή και 

α πο τε λούν «ερ γα λεί ο» για μί α μο νά δα ή 

έ να ε πι τε λεί ο CIMIC. Εί ναι ε πι βε βλη μέ νο 

να τις συ ντο νί σει κα τά τέ τοιο α ποτε λε-

σμα τι κό τρό πο, ώ στε να μην πα ρα τη ρη-

θεί το φαι νό με νο κα τά το ο ποί ο δύ ο ή 

πε ρισ σό τε ρες ορ γα νώ σεις α σχο λού νται 

με το ί διο εγ χεί ρη μα στο ί διο μέρος ή τρέ-

φουν φι λι κά αι σθή μα τα και τρο φο δο τούν 

τη μια πλευ ρά τέ ως α ντι μαχό με νων. Αυ τό 

μπο ρεί να πραγ μα το ποι η θεί ευ κο λό τε ρα 

με τη δη μιουρ γί α ε νός «κέ ντρου συ ντο νι-

σμού CIMIC» (CIMIC Coordination Center 

ή CCC), το ο ποί ο θα πρέ πει να βρί σκε ται 

μακριά α πό στρα τιω τι κή βά ση και μπο-

ρεί να δρα ως συ ντο νι στής για ό λες τις 

παρα πά νω ορ γα νώ σεις. Ε πι πρό σθε τα, το 

κέ ντρο αυ τό εί ναι ο σύν δε σμος με τους 

πιο ση μα ντι κούς πο λι τι κούς πα ρά γο ντες. 

Για ό λες τις ορ γα νώ σεις που στόχος τους 

εί ναι η κα τα πο λέ μη ση των κα κου χιών 

των α μά χων, κα θώς και για ό λους τους 

εγ χώ ριους πα ρά γο ντες που μπο ρούν να 

βο η θή σουν ε νερ γά στην α να συγκρό τη-

ση -κοι νω νι κή 

και οι κο νο μι κή- 

ε  ν ό ς  τ ό  π ο υ , 

το CCC εί ναι 

το κα τάλ λη λο 

μέ ρος για την 

εύ ρε ση κα τάλ-

λη λων τρόπων 

δρά σε ων για το 

CIMIC. Σε πολ-

λές πε ρι πτώ-

σεις και ε άν το 

ε πι τρέ πουν οι 

ε πι χει ρη σια κές 

συν θή κες, το 

κέ ντρο αυ τό 

μπο ρεί να εί ναι κι νη τό και να δρα σε ό λη 

τη ζώ νη ευ θύ νης της Μο νά δος CIMIC.

Η ΧΡΗ ΣΗ ΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦΡΑ ΣΤΩΝ ΣΤΙΣ 
Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ CIMIC

Κα τά τις ε πι χει ρή σεις CIMIC η κα λή ε πι-

κοι νω νί α των στρα τιω τι κών αρ χών με τά 

την πε ρί ο δο των ε πι χει ρή σε ων με τους 

«α στι κούς» πα ρά γο ντες εί ναι ζω τι κής 

ση μα σί ας. Προ κει μέ νου να πραγ μα το-

ποι η θεί αυ τό, εί ναι α παραί τη τη η χρή ση 

γη γε νών με τα φρα στών, οι ο ποί οι ό μως 

θα πρέ πει πρώ τα να τυγχά νουν της ε μπι-

στο σύ νης των Μο νά δων ή του Ε πι τε λεί ου 

CΙ ΜΙC. Κά θε τμή μα CIMIC ο φεί λει να εί ναι 

προ ε τοι μα σμέ νο να χρη σι μο ποιεί α ποτε-

λε σμα τι κά τους με τα φρα στές. 

Σε αυ τό το ση μεί ο θα πρέ πει να το νι-

στεί η δια φο ρά με τα ξύ του διερ μη νέ α και 

του με τα φρα στή. Οι διερ μη νείς χρη σι μο-
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ποιού νται για την κα θο μι λου μέ νη γλώσ-

σα και ε μπλέ κο νται κα τά τη διάρκεια 

συ να ντή σε ων των συν δέ σμων, κα θώς 

και σε συ νε δριά σεις. Οι με τα φρα στές 

χρη σι μο ποιού νται κυ ρί ως για με τα φρά-

σεις γρα πτών κει μέ νων, συμ βο λαίων 

και ε φη με ρί δων. Αμ φό τε ροι εί ναι πο λύ 

ση μα ντι κοί βο η θοί. Α πό τη μέ χρι τώ ρα 

ε μπει ρί α το με γα λύ τε ρο μέ ρος των με-

τα φρα στών - διερ μη νέ ων εί ναι γυ ναί κες. 

Αυ τό ε ξη γεί ται εύ κο λα, διό τι οι γυ ναί κες 

εί ναι α με ρό λη πτες, έ χουν μι κρό ή κα-

θό λου εν δια φέ ρον για την πο λι τι κή και 

εύ κο λα μπο ρούν να «σπά σουν τον πά γο» 

σε μια αρ χι κή συ νά ντη ση. Εί ναι ση μα-

ντι κό οι διερ μη νείς και οι με τα φρα στές 

που θα συ νερ γα στούν με μια Μο νά δα ή 

Ε πι τε λεί ο CΙ ΜΙC να ε λέγ χο νται συ νε χώς 

α πό τον επι κε φα λής και να μην πα ρεκ-

κλί νουν κα θό λου α πό το σκο πό για τον 

ο ποί ον ε κλέ χθη καν.

ΣΧΕ ΣΕΙΣ ΜΜΕ ΚΑΙ ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙ ΚΗΣ
ΔΥ ΝΑ ΜΗΣ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ  ΧΕΙ  ΡΗΣΕΙΣ 
CIMIC

Η σχέ ση των ΜΜΕ και των πο λε μι κών 

ε πι χει ρή σε ων άρ χι σε να γί νε ται στε νό τε-

ρη, αρ χής γε νο μέ νης α πό τον πό λε μο του 

Βιετ νάμ και ε ντεύ θεν. Ει δι κά με τά τον πό-

λε μο του Κόλ που το 1991, ο έ λεγ χος των 

ΜΜΕ στις στρατιω τι κές δυ νά μεις άρ χι σε 

να αυ ξά νει με τα γνω στά α πο τε λέ σμα τα. 

Έ τσι α φού τα ΜΜΕ (διε θνή και το πι κά) 

μπο ρούν να α να με τα δώ σουν ει δή σεις 

σε και ρό πολέ μου, δεν εί ναι κα θό λου 

δύ σκο λο να α να μει χθούν στις υ πο θέ σεις 

των μο νά δων CIMIC με τά την πο λε μική 

πε ρί ο δο. Η α νά μει ξη αυ τή μπο ρεί να εί-
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ναι ευ χά ρι στη ή α κό μη και δυ σά ρεστη 

για τις ε πι χει ρή σεις CIMIC.

Ο Αξ κός CIMIC έ χει ως άμε σους βο η-

θούς των Αξ κό Πλη ρο φο ριών, τoν Αξ κό 

ε νη μέ ρω σης (PIO: Public Information 

Officer), τον νο μι κό και τον πο λι τι κό 

σύμ βου λο της στρα τιω τι κής δύ να μης. 

Σε μια ε πι χεί ρη ση ε πι βολής της ει ρή νης, 

ο Αξ κός ε νη μέ ρω σης εί ναι α πό τους πιο 

ση μα ντι κούς βο η θούς των μο νά δων 

CIMIC, με στό χο να «χτι στεί» το προ φίλ 

της στρα τιω τι κής δύ να μης αλ λά και να 

ε δραιωθεί η ε μπι στο σύ νη στο ντό πιο 

πλη θυ σμό, μέ σω της δη μο σιο ποί η σης 

κά θε δραστη ριό τη τας. Με άλ λα λό για και 

οι μο νά δες CIMIC χρειά ζο νται τον Αξ κό 

ε νη μέ ρω σης, ώστε να «δια φη μί σει» α πο-

τε λε σμα τι κά το πα ρα γό με νο έρ γο στα 

εγ χώ ρια και διε θνή ΜΜΕ.

Η πο λι τι κή του ΝΑ ΤΟ στο συ γκε κρι μέ-

νο ζή τη μα εί ναι σα φής και βα σί ζε ται στη 

MC 457. Σύμ φω να με αυ τήν, πρέ πει η σχε-

δία ση της ε νη μέ ρω σης να έ χει ε γκρι θεί 

α πό το με γα λύ τε ρο δυ να τό κλι μά κιο, να 

εί ναι ε παγ γελ μα τι κού ε πι πέ δου, να δί δει 

κύ ρος στις διε ξα γό με νες δρα στη ριό τη τες 

και να εί ναι α πο λο γι στι κή. Η συμ μα χί α 

α πο δί δει με γά λη ση μα σί α στο μη χα νι-

σμό ε σω τε ρι κού συ ντο νι σμού με τα ξύ 

των ε μπλε κό με νων φο ρέ ων και στην 

ε παγ γελ μα τι κή -πλή ρως α φο σιω μέ νη στο 

σκο πό- ορ γά νω ση ε νη μέ ρωσης.

Τα κύ ρια ερ γα λεί α του Αξ κού CIMIC 

αλ λά και του Αξ κού ε νη μέ ρω σης εί ναι τα 

πα ρα κά τω:

• Τα δελ τί α τύ που και οι α να κοι νώ σεις. 
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• Οι προ γραμ μα τι σμέ νες ενη με ρώ-

σεις των δη μο σιο γρά φων και στρα τιω τι-

κών α να λυ τών σε συ γκε κρι μέ νο μέ ρος, 

το ο ποί ο κα λό εί ναι να ε πι λέ γε ται α πό 

τον Αξ κό ε νη μέ ρω σης.

• Οι «α νε πί ση μες» ε νη με ρώ σεις 

στους δη μο σιο γρά φους.

• Η πά ντα ε νη με ρω μέ νη ι στο σε λί δα 

στο δια δί κτυο (ε άν υ φίστα ται).

• Συ χνές συ νε ντεύ ξεις του προ σω-

πι κού CIMIC και άρθρα για τις δρα στη-

ριό τη τες του, με τη βο ή θεια πά ντα του 

προ σω πι κού ε νημέ ρω σης των ΜΜΕ.

• Πε ρι η γή σεις των δη μο σιογρά φων 

στις δρα στη ριό τη τες που φέρ νουν εγ-

γύ τε ρα τη στρα τιω τι κή δύ να μη και το 

ντό πιο πλη θυ σμό.

Τέ λος, η συ νερ γα σί α του Αξκού 

CIMIC αλ λά και του Αξκού ε νη μέ ρω σης 

με τα ΜΜΕ, πρέ πει να δια σα φη νί ζει ά με-

σα το κά θε πρό βλη μα που α να κύ πτει, 

ε νώ θα πρέ πει να υ πάρ χει ορ θός προ-

γραμ μα τι σμός και μελ λοντι κός σχε δια-

σμός της ε νη μέ ρω σης. Στη λή ξη κά θε 

ε νη μέ ρω σης μιας προ σπά θειας ή μιας 

δρα στη ριό τη τας, πρέ πει να υ πάρ χει 

α ξιο λό γη ση της (ε νη μέ ρω σης) και μέ-

σα α πό αυ τή να α να δει χθούν οι ό ποιες 

α δυ να μί ες προ κύ πτουν για πε ραι τέ ρω 

βελ τί ω ση.

ΒΙ ΒΛΙΟ ΓΡΑ ΦIΑ:

Έ ντυ πη:

✎ Δόγ μα Ε πι χει ρή σε ων Υ πο στή ρι ξης Ει ρή νης 

(ΓΕΣ/ΔΙ ΔΟ).

✎ AJP - 9 NATO (CIMIC Doctrine).

✎ MC 411/1 NATO (Military Policy on CIMIC).

✎ MC 457.

✎ ΤΤΡ - 01.

✎ ΤΤΡ - 02.

✎ ΤΤΡ - 05.

✎ Προ σω πι κές Ση μειώ σεις α πό το ΝΑ ΤΟ Tactical 

Course - Δεκέμβριος 2004.

Η λε κτρο νι κή:

✎www.cimicgroupnorth.org/

✎ www.nato.int/sfor

✎ www.reliefweb.int

✎ www.geetha-mil.gr

✎ www.vita.org

Ε ΠIΛΟ ΓΟΣ
Με το πα ρόν άρ θρο κα τα βλή θη κε προ σπά θεια ει σα γω γής στις ε πι χει-

ρή σεις CIMIC. Εί ναι εμ φα νές ό τι το εί δος των ε πι χει ρή σε ων CIMIC έ χει 

αλ λά ξει δρα μα τι κά σε σχέ ση με αυ τές που έ λα βαν χώ ρα στη δε κα ε τί α 

του 1990 στη Σο μα λί α, στη Χερ σό νη σο του Αίμου (Βο σνί α-Ερ ζε γο βί νη, 

Κοσ συ φο πέ διο και Αλ βα νί α) και αλ λού (χώ ρες της Α φρικα νι κής Η πεί ρου). 

Σύμ φω να με την ο πτι κή της Βο ρειο α τλα ντι κής Συμ μα χί ας, στο μέλ λον οι 

στρα τιω τι κές δυ νά μεις πρέ πει να εί ναι ο λο έ να πιο ι κα νές να αλ λη λο ε πι-

δρούν αρ μο νι κά με τις πο λι τι κές αρ χές και τους άλ λους ορ γα νισμούς σε 

ο ποια δή πο τε πε ριο χή συν δυα σμέ νων ε πι χει ρή σε ων. Με σι γου ριά μπορεί 

να ει πω θεί ό τι στο μέλ λον οι στρα τιω τι κές ε πι χει ρή σεις θα στη ρί ζο νται 

ο λο έ να και πε ρισ σό τε ρο και στη σω στή προ ε τοι μα σί α των ε πι χει ρή σε ων 

CIMIC, οι ο ποί ες θα εί ναι έ τοι μες να δώ σουν λύ σεις στο Διοι κη τή μιας 

στρα τιω τι κής δύ να μης.
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Ο Ι  Ε  Ξ Ε  Λ Ι  Ξ Ε Ι Σ 

Σ Τ Ο  Κ Ρ Η  Τ Ι  Κ Ο  Ζ Η  Τ Η  Μ Α 

Τ Η Ν  Π Ε  Ρ Ι Ο  Δ Ο  1 8 9 6 - 1 9 0 9  & 

Ο Ι  Μ Ε  Γ Α Λ Ε Σ  Δ Υ  Ν Α Μ Ε Ι Σ 
ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: 

Ιλ χος Βα σί λειος Α να στα σό που λος, Ι στο ρικός

Η νευ ραλ γι κή θέ ση της Κρή της στο μέ σο σχε δόν της κλει στής 

θά λασ σας της Με σογεί ου της προσ δί δει μί α τε ρά στια και ζω τι-

κή γε ω στρα τη γι κή α ξί α και ση μασί α. Α πο τε λεί το σταυ ρο δρό μι 

συ νά ντη σης τριών η πεί ρων, της Ευ ρώ πης, της Ασί ας και της 

Α φρι κής και το ση μεί ο συσ σώ ρευ σης λα ών και πο λι τι σμών α νά 

τους αιώ νες. Ως εν διά με σος σταθ μός των θα λάσ σιων ο δών της 

Με σο γεί ου, που οδη γούν προς τους ω κε α νούς, α πο τέ λε σε και 

α πο τε λεί το «μή λον της έ ρι δος» για τις ι σχυ ρές δυ νά μεις που 

εμ φα νί στη καν και ε πρό κει το να εμ φα νι στούν στο προ σκή νιο 

της ι στο ρί ας.
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Το 1669 η Κρή τη πέ ρα σε στην κα-

το χή της Ο θω μα νι κής Αυ το κρα το-

ρί ας, ό που εν σωμα τώ νε ται ως Βι λα έ τι, 

ύ στε ρα α πό α γώ νες κα τά των Βε νε τών 

που δι ήρ κε σαν πά νω α πό εί κο σι χρό νια 

(1645-1669). Ο έ λεγ χος της Κρή της α πό 

την πα ρακ μά ζου σα Οθω μα νι κή Αυ το κρα-

το ρί α α πο τε λού σε έ να πρό σκομ μα για τα 

α ποι κιο κρα τι κά και ε μπο ρι κά συμ φέ ρο ντα 

των ι σχυ ρών ευ ρω πα ϊ κών κρα τών. Α πό το 

17ο αιώ να και με τά οι Με γά λες Δυ νά μεις 

άρ χι σαν να προ σβλέ πουν στις κτή σεις 

της κα ταρρέ ου σας Ο θω μα νι κής Αυ το κρα-

το ρί ας, προ κει μέ νου να ε πω φε λη θούν 

πο λι τι κά και οι κο νο μι κά, ε νώ η εί σο δος 

της τσα ρι κής Ρω σί ας στους κόλ πους της 

σύγ χρο νης Ευ ρώ πης έ δω σε νέ α μορ φή 

στο πα νάρ χαιο Α να το λι κό Ζή τη μα.

Οι κα τά και ρούς α γώ νες των Ελ λή νων, 

με α πο κο ρύ φω μα την ε πα νά στα ση του 

1821, για την α πό κτη ση της α νε ξαρ τη σί-

ας τους προ σέλ κυ σαν το εν δια φέ ρον των 

Μεγά λων Δυ νά με ων, οι ο ποί ες έ κα ναν 

αι σθη τή την πα ρου σί α τους στα ελ λη νι κά 

πε λά γη. Η πα ρου σί α τους αυ τή δεν α πο-

σκο πού σε σε τί πο τε άλ λο ε κτός α πό την 

ε ξυ πη ρέ τη ση των συμ φε ρό ντων τους και 

τη δια τή ρη ση των ι σορ ρο πιών στην ανα-

το λι κή Με σό γειο, με τη συ ντή ρη ση και 

διαιώ νι ση του Α να το λι κού Ζη τή ματος. 

Σε αυ τό εν σω μα τώ θη κε και το Κρη τι κό 

Ζή τη μα που α φο ρού σε στην αυ το διάθε-

ση και το σε βα σμό των δι καιω μά των του 

κρη τι κού λα ού.

Με τα ξύ των ι σχυ ρών ευ ρω πα ϊ κών 

κρα τών δη μιουρ γή θη κε έ να πλέγ μα συμ-

μαχιών και α ντα γω νι σμών που ο δη γού σαν 

σε συ γκρού σεις άλ λο τε στρα τιω τι κές και 

άλ λο τε πο λι τι κές, οι κο νο μι κές και δι πλω-

μα τι κές1. Ι διαί τε ρα η Γαλ λί α, ως α ποι κια κή 

α ντα γω νί στρια της Βρε τανί ας, με τά το Συ νέ-

δριο του Βε ρο λί νου (1878), πέ τυ χε την κα-

τά κτη ση της Τυ νη σί ας και κι νή θη κε για τη 

δη μιουρ γί α ε νός α ποι κια κού κρά τους στην 

Κε ντρι κή και Δυ τι κή Α φρι κή. Πα ράλ λη λα, 

προ σπά θη σε να διεισ δύ σει στη Νό τια Κί να 

και την Ιν δο κί να. Το 1891 η αυ ξα νό με νη 

φι λί α της Γαλ λί ας προς τη Ρω σί α ε πι σφρα-

γίσθη κε με τη σύ να ψη συν θή κης με τα ξύ 

των δύο χω ρών, η ο ποί α α να νε ώ θη κε με 

τη μορ φή πο λι τι κής συμ μα χί ας το 1893. 

Η γαλ λο ρω σι κή συμ μα χί α α πο τε λού σε το 

α ντίβα ρο της αυ στρο γερ μα νι κής.

Ο ΕΥ ΡΩ ΠΑ Ϊ ΚΟΣ ΠΟ ΛΕ ΜΙ ΚΟΣ ΣΤΟ ΛΟΣ 
ΚΑΙ Ο ΕΛ ΛΗΝΙ ΚΟΣ ΣΤΡΑ ΤΟΣ

Η με γά λη κρη τι κή ε πα νά στα ση2 του 

1866 ευαι σθη το ποί η σε τη διε θνή κοι νή 

γνώ μη και α νά γκα σε τη Βρε τα νί α, τη Γαλ-

λί α και τη Ρω σί α, πα ρά την α δια φο ρί α 

τους για τα τε κταινό με να στην Κρή τη, να 

ε πι βάλ λουν στην Υ ψη λή Πύ λη πα ρα χω-

ρή σεις και με ταρ ρυθμί σεις στη διοί κη ση 

του κρη τι κού λα ού, οι ο ποί ες το 1868 πή-

ραν τη μορ φή του Οργα νι κού Νό μου3. Ο 

γαλ λογερ μα νι κός πό λε μος του 1870 και η 

ρω σο τουρ κι κή σύρ ρα ξη του 1877 α πο τέ-

λε σαν α νασταλ τι κούς πα ρά γο ντες για την 

ά με ση ε πέμ βα ση των Με γά λων Δυ νά με ων 

στα κρη τι κά ζη τή μα τα. Η Υ ψη λή Πύ λη ε λά-

χι στα σε βά στη κε τον Ορ γα νι κό Νό μο και 

σε συν δυα σμό με τις πο λε μι κές συ γκρού-

σεις που ξέ σπα σαν ο δή γη σαν σε μια ακό μη 

ε πα νά στα ση στην Κρή τη το 1878, η ο ποί α 

έ λη ξε με την υ πο γρα φή της Σύμ βα σης της 

1 Για την ε ξω τε ρι κή πο λι τι κή των ευ ρω πα ϊκών δυ νά με ων στα τέ λη του 19ου αιώ να, βλ. Bιrard, Κρη τι κές Υ πο θέ-
σεις, σ. 21 - 31. 

2 Για την κρη τι κή ε πα νά στα ση του 1866, βλ. Χρη στά κη-Πα τε ρά κη, Η Κρή τη, σ. 280.
3 Για τον Ορ γανι κό Νό μο, βλ. ό.π., σ. 306.
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Χα λέ πας4. Το πά γιο αί τη μα του κρη τι κού 

λα ού για έ νω ση με την Ελ λά δα ο δή γη σε 

στην ε πα νά στα ση του 1889, η ο ποί α δεν 

υ πο στη ρί χθη κε α πό την ελ λη νι κή κυ βέρ νη-

ση και τις ευ ρω πα ϊ κές δυ νά μεις πα ρά τις 

υ πο σχέ σεις τους για την υ πο στή ρι ξη των 

δί καιων αι τη μά των του κρη τι κού λα ού. 

Η α πο τυ χί α της ε πα νά στα σης έ δω σε την 

α φορ μή στους Τούρ κους να α να στεί λουν 

την ε φαρμο γή της Σύμ βα σης της Χα λέ πας. 

Η Κρή τη ε πα νήλ θε στα χρό νια προ του 

Ορ γα νικού Νό μου. Οι βιαιο πρα γί ες, οι 

διώ ξεις και οι δο λο φο νί ες εις βά ρος των 

χριστια νών Κρη τι κών πυ ρο δό τη σαν μί α 

α κό μη ε ξέ γερ ση το 1895 με σκο πό την 

α νά κτηση των χα μέ νων προ νο μί ων.

Σταθ μό για την ε ξέ λι ξη του Κρη τι κού 

Ζη τή μα τος και α πο φα σι στι κή κα μπή για 

τα πο λι τι κά δρώ με να στην Κρή τη α πο τέ-

λε σε η πο λιορ κί α, α πό τους ε ξε γερ μέ νους, 

της τουρ κι κής φρου ράς του Βά μου5, που 

δι ήρ κε σε α πό τις 4 ως τις 18 Μα ΐ ου 1896. 

Πα ράλ λη λα, οι πρό ξε νοι των Με γά λων 

Δυ νά με ων ει δο ποί η σαν τις κυ βερ νήσεις 

τους να α πο στεί λουν πο λε μι κά πλοί α προ-

κει μέ νου να προ στα τέ ψουν τους ξέ νους 

υ πη κό ους. Πράγ μα τι, το Μά ιο του 1896 

κα τέ πλευ σαν στα Χα νιά πέ ντε πολε μι κά 

πλοί α (γαλ λι κό, ρω σι κό, βρε τα νι κό, ι τα λι κό 

και αυ στρια κό). Η γαλ λι κή κυ βέρ νη ση ε πι-

4 Δεν κη ρύ χθηκε η έ νω ση της Κρή της με τη μη τέ ρα Ελ λά δα ε ξαι τί ας των α ντι δρά σε ων της Βρε τα νί ας. 
5 Η πο λιορ κί α του Βά μου συ νε τέ λε σε στην ε ξά πλω ση και ε δραίω ση του α γώ να, βλ. Ι στο ρί α του Ελ λη νι κού 

Έ θνους, τ. ΙΔ΄, σ. 112.

Η πεδινή πυροβολαρχία του ελληνικού σώματος ετοιμάζεται να επιβιβαστεί στο 
πλοίο που θα τη μεταφέρει στην Κρήτη
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σή μα νε στις άλ λες προ στά τι δες δυ νά μεις 

ό τι η ο ποια δή πο τε ε πέμ βα ση στις κρη τι κές 

υ πο θέ σεις δε θα έ πρε πε να θί γει το κύ ρος 

του Σουλτά νου. Η Γαλ λί α δεν α ντι λή φθη-

κε την πα ρελ κυ στι κή πο λι τι κή και στά ση 

του σουλ τά νου Α βδούλ Χα μίτ και αυ τό 

ο φει λό ταν κα τά έ να με γά λο πο σο στό στη 

γαλ λο τουρ κι κή φι λί α και την α δι καιο λό γη-

τη αι σιο δο ξί α της γαλ λι κής κυβέρ νη σης για 

την κα λή θέ λη ση της Υ ψη λής Πύ λης6.

Η σύ στα ση της «Γε νι κής Ε πα ναστα τι κής 

των Κρη τών Συ νε λεύ σε ως», η ε πα να σύ στα-

ση της «Κε ντρι κής των Κρητών Ε πι τρο πής» 

στην Α θή να, η σιω πη ρή υ πο στή ρι ξη του 

α γώ να α πό την ελ λη νική κυ βέρ νη ση, κα-

θώς και η συ νε χι ζό με νη κά θο δος Ελ λή νων 

α ξιω μα τι κών στην Κρή τη α να ζω πύ ρω σαν 

το Κρη τι κό Ζή τη μα. Οι σφα γές και οι λε η-

λα σί ες στα Χανιά και το Η ρά κλειο, το Μά ιο 

και τον Ιού νιο του ι δί ου έ τους, α φε νός 

προ κά λεσαν την α ντί δρα ση της ελ λη νι κής 

κυ βέρ νη σης, η ο ποί α α πο φά σι σε να στεί-

λει πο λε μι κά πλοί α, χω ρίς αυ τό τε λι κά να 

υ λο ποι η θεί, και α φε τέ ρου θο ρύ βη σαν τις 

Με γά λες Δυ νά μεις7, οι ο ποί ες, βλέ πο ντας 

τη δρα στηριο ποί η ση της διε θνούς κοι νής 

γνώ μης υ πέρ του χρι στια νι κού πλη θυ σμού 

της Κρή της, εμ φα νί στη καν ως εγ γυ ή τριες 

ε νός νέ ου πο λι τι κού ορ γα νι σμού, θέτο ντας 

προ σω ρι νά τέ λος στις ε χθρο πρα ξί ες. Η 

ε πα νά στα ση έ λα βε τέ λος τον Αύ γου στο 

του 1896 και χα ρα κτη ρίστη κε ως «Τυ χε ρή 

Ε πα νά στα ση».

Ο νέ ος πο λι τι κός ορ γα νι σμός προ έ βλε-

πε, με τα ξύ άλ λων, το διο ρι σμό α πό τον 

σουλ τά νο ε νός χρι στια νού ως γε νι κού 

διοι κη τή με την έ γκρι ση των Με γά λων 

Δυ νά με ων και την α να διορ γά νω ση της χω-

ρο φυ λα κής με τη συμ με το χή Ευ ρω παί ων 

α ξιω μα τι κών8. Ό μως, οι Τούρ κοι δεν ή ταν 

δια τε θει μέ νοι να ε φαρ μό σουν ά με σα τις 

δια τά ξεις του νέ ου πο λι τεύ μα τος και ο 

τουρ κι κός ό χλος άρ χισε να α ντι δρά βί αια 

στην ε φαρ μο γή του. Στις 13 Ια νουα ρί ου 

1897, Τούρ κοι βα σι βουζού κοι (ά τα κτοι) 

ε πι δό θη καν σε σφα γές χρι στια νών στο 

Η ρά κλειο, οι ο ποί ες ε πε κτά θη καν στο Ρέ-

θυ μνο και αρ γό τε ρα στα Χα νιά. Στις 17 

Ια νουα ρί ου, κα τέ πλευ σαν στο Η ρά κλειο 

έ να βρε τα νι κό, έ να ι τα λι κό και έ να γαλ λι κό 

πο λε μι κό πλοί ο ε ξαι τί ας της έ κρυθ μης κα-

τά στα σης. Ι διαί τε ρα στα Χα νιά, στις 23 και 

24 Ιανουα ρί ου, οι σφα γές, οι λε η λα σί ες και 

οι πυρ πο λή σεις χρι στια νι κών συ νοικιών 

εί χαν φτά σει στο α πο κο ρύ φω μα9. Είναι 

α ξιο ση μεί ω το το γε γο νός ό τι τα πο λε μι κά 

πλοί α των ευ ρω πα ϊ κών δυ νά με ων δεν 

α πο βί βα σαν α γή μα τα για να ε μπο δί σουν 

τις τουρ κι κές θη ριω δί ες.

Τα γε γο νό τα των Χα νί ων α νά γκα σαν 

την ελ λη νι κή κυ βέρ νη ση να α πο στεί λει 

στην Κρή τη στο διά στη μα α πό 25 έ ως 27 

Ια νουα ρί ου πέ ντε πο λε μι κά πλοί α10 υ πό 

το μοί ραρ χο Ρά ϊ νεκ11 για την προ στα σί α 

του χρι στια νικού πλη θυ σμού και τη με-

τα φο ρά των προ σφύ γων χρι στια νών με 

6 Bιrard, Κρη τικές Υ πο θέ σεις, σ. 122 - 126.
7 Η πρό τα ση της Ρω σί ας και της Αυ στρί ας στις 25 Ιου λί ου 1896 για ει ρη νι κό α πο κλει σμό της Κρή της α πό τις Με-

γά λες Δυ νά μεις σε συ νερ γα σί α με την Τουρ κί α α πορ ρί φθη κε α πό τη Βρε τα νί α και τη Γαλ λί α. βλ. ό.π., σ. 136-137.
8 Τον Ια νουάριο του 1897 Αρ χη γός της Χω ρο φυ λα κής α νέ λα βε ο Βρε τα νός Συ νταγ μα τάρ χης Μπορ, βλ. Ι στο ρί α 

του Ελ λη νι κού Έ θνους, τ. ΙΔ΄, σ. 117.
9 Ο πρό ξε νος της Γαλ λί ας α νέ φε ρε ό τι οι βιαιο πρα γί ες αυ τές α πο σκο πού σαν στο να ε μπο δί σουν την ε φαρ μο γή 

των με ταρ ρυθ μί σε ων που ε πιβλή θη καν α πό τις Με γά λες Δυ νά μεις, βλ. Bιrard, Κρη τι κές Υ πο θέ σεις, σ. 55
10 Πα ράλ λη λα α να κλή θη καν α πό τη Γαλ λί α που βρί σκο νταν για επι σκευ ή τα δυο θω ρη κτά «Σπέ τσαι» και «Ψα-

ρά», βλ. Ι στο ρί α του Ελ λη νι κού Έ θνους, τ. ΙΔ΄, σ. 118.
11 Αρ γό τε ρα α ντι κα τα στά θη κε α πό τον Σα χτού ρη λό γω της εν δοτι κό τη τας του στις α παι τή σεις των ξέ νων 

ναυάρ χων, βλ. ό.π., τ. ΙΔ΄, σ. 123.
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Άγγλοι πεζοναύτες έξω από τα τείχη των Χανίων

τη συν δρο μή των ευ ρω πα ϊ κών πλοί ων 

σε α σφα λή ελ λη νι κά λι μά νια. Στις 29 Ια-

νουα ρί ου, μί α μοί ρα τορ πι λο βό λων υ πό 

τον πρί γκιπα Γε ώρ γιο κα τέ πλευ σε στην 

Κρή τη με σκο πό να ε μπο δι στεί η α πο-

στο λή τουρ κι κών στρα τευ μά των, αλ λά 

και να το νι στεί στα ι σχυ ρά ευ ρω πα ϊ κά 

κρά τη η ε πιθυ μί α για έ νω ση της Κρή της 

με τη μη τέ ρα Ελ λά δα. 

Η α πο στο λή των ελ λη νι κών πο λε μι-

κών πλοί ων δεν α ντι με τω πί στη κε με 

εύ νοια α πό τις Με γά λες Δυ νά μεις, μί α 

α πό φα ση που λή φθη κε χω ρίς τη συ γκα-

τά θεσή τους και χω ρίς προ η γου μέ νως 

η ελ λη νι κή κυ βέρ νη ση να έ χει κα τα φέ-

ρει να πεί σει τις ευ ρω πα ϊ κές αυ λές για 

την α να γκαιό τη τα της ε πέμ βα σης. Η 

ε νερ γός α νά μει ξη της Ελ λά δας στις κρη-

τι κές υ πο θέ σεις προ ϋ πέ θε τε την α φα νή 

υ ποστή ρι ξη κά ποιου ι σχυ ρού ευ ρω πα-

ϊ κού κρά τους, αλ λά ε κεί νη την ε πο χή 

τα συμ φέ ρο ντα της δεν ταυ τί ζο νταν με 

τις επι διώ ξεις και τα συμ φέ ρο ντα κα νε-

νός α πό αυ τά. Οι Με γά λες Δυ νά μεις, οι 

ο ποίες δεν ή θε λαν να δια τα ρα χθεί το 

status quo στην ευ ρύ τε ρη πε ριο χή, εί χαν 

α να γο ρευ θεί αυ τό κλη τα σε προστά τι δες 

δυ νά μεις, λαμ βά νο ντας αυ το βού λως το 

δι καί ω μα να ε πεμ βαί νουν σε ε μπό λε μες 

πε ριο χές, στις ο ποί ες δια κυ βεύ ο νταν τα 

συμ φέ ρο ντα και η ε κεί πα ρου σί α τους. Και 

στην πε ρί πτω ση της Κρή της η ε νερ γη τι κή 

πα ρέμ βα ση τους ή ταν α να πό φευ κτη, αλ-

λά έ πρε πε να προ η γη θούν οι φρι κα λε ό τη-

τες των Τούρ κων για να α πο φα σί σουν να 

στεί λουν τους στό λους τους στο νη σί.

Η ε νερ γός α νά μει ξη των ι σχυ ρών ευ-

ρω πα ϊ κών κρα τών στα κρη τι κά ζη τή μα τα 

δεν υ πα γο ρεύ θη κε α πό την ε πι θυ μί α 

τους να α πο κα τα στή σουν την τά ξη και να 

θέ σουν ο ρι στι κό τέ λος στις ε χθρο πρα ξί ες 

α νά με σα σε χρι στια νούς και μουσουλ-

μά νους, λύ νο ντας το Κρη τι κό Ζή τη μα, 

αλ λά να προ λά βουν να ε μπο δί σουν την 

κα το χή του νη σιού α πό τις ελ λη νι κές 

στρα τιω τι κές δυ νά μεις και έ τσι να α να-

γκα στούν να α πο δε χθούν την έ νω ση 

της Κρή της με την Ελ λά δα. Η δυ να μική, 

αλ λά ά στο χη δι πλω μα τι κά, α νά μει ξη 

της Ελ λά δας στο Κρη τι κό Ζή τη μα και η 

α δυ να μί α της Πύ λης να α ντι με τω πί σει 

τους ε πα να στα τη μέ νους και α τί θα σους 
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Κρη τι κούς α νά γκα σαν τις Με γά λες Δυ-

νά μεις να ε πέμ βουν στρα τιω τι κά με την 

κα τά λη ψη τριών ση μα ντι κών πό λε ων 

της Κρή της, τα Χα νιά, το Η ρά κλειο και 

το Ρέ θυ μνο. Η α πό βα ση των ευ ρω πα ϊ-

κών στρα τευ μά των εί χε ο ρι στεί για τις 

3 Φε βρουα ρί ου 1897. Ό μως η ελ λη νι κή 

κυ βέρ νη ση, θέ λο ντας να προ λά βει τη 

διε θνή κα το χή του νη σιού, α πέ στει λε12 

την 1η Φε βρουα ρί ου στρα τιω τι κό σώ-

μα ε πιπέ δου συ ντάγ μα τος13 με διοι κη τή 

το Συ νταγ μα τάρ χη Πε ζι κού Δη μο σθέ νη 

Στά ϊ κο, ε νώ αρ χη γός της α πο στο λής και 

εκ πρό σω πος του βα σι λιά ή ταν ο Συ νταγ-

μα τάρ χης Πε ζι κού Τιμο λέ ων Βάσ σος14, 

υ πα σπι στής του βα σι λιά. Α πο στο λή τού 

στρα τιω τι κού σώ μα τος ή ταν η ε πι βο λή 

της ει ρή νης και η α πο κα τά στα ση της 

τά ξης και πα ράλ λη λα η προ στα σί α των 

δι καιω μά των των κα τοί κων του νη σιού 

α νε ξάρ τη τα α πό τις θρη σκευ τι κές πε ποι-

θή σεις και την ε θνι κή τους προ έ λευ ση. 

Αυ τό ή ταν και το πε ριε χό με νο της προ κή-

ρυ ξης15 που δια νε μή θη κε α πό το Συ νταγ-

μα τάρ χη Βάσσο στον κρη τι κό λα ό, με τά 

την α πό βα ση του σώ μα τος στο νη σί. Η 

ει ρη νι κή α ποστο λή του ελ λη νι κού στρα-

τιω τι κού τμή μα τος κα τα δει κνύ ε ται και 

α πό τη μικρή α ριθ μη τι κή δύ να μη του που 

δεν προ σφε ρό ταν για τη διε ξα γω γή πο λε-

μι κών ε πι χει ρή σε ων ευ ρεί ας κλί μα κας.

Η α ντί δρα ση των Με γά λων Δυ νάμε ων 

σε αυ τή την τολ μη ρή ε νέρ γεια της Ελ λά-

δας α πο κά λυ πτε τη δι χο γνω μί α και τις 

έ ρι δες με τα ξύ τους. Η Γερ μα νί α ε πι ζη τού-

σε τον ά με σο α πο κλει σμό του λι μα νιού 

του Πει ραιά, η Ρω σί α έ δι νε τρι ή με ρη 

προ θε σμί α στην Ελ λά δα για να α πο σύ ρει 

τα στρα τεύ μα τά της και συ μπο ρευό ταν 

με τη Γερ μα νί α, η Γαλ λί α θα α κο λου θού-

σε τη σύμ μα χό της, τη Ρω σί α. Α ντί θε τα, 

η Βρε τα νί α και η Ι τα λί α ή ταν αρ νη τι κές 

στην προ ο πτι κή του α πο κλει σμού της Ελ-

λά δας, χω ρίς προ η γου μέ νως να μην έ χει 

δο θεί λύ ση στο Κρη τι κό Ζή τη μα16. Οι πρε-

σβευ τές της Βρε τα νί ας και της Γαλ λί ας 

στην Κων στα ντι νού πο λη προ σπα θού σαν 

να πεί σουν το σουλ τά νο να πα ρα χω ρή σει 

αυ το νο μί α στο νη σί με ταυ τό χρο νη α πο-

χώ ρη ση των στρα τευμά των του, αλ λά ο 

σουλ τά νος α κο λου θού σε τις ο δη γί ες της 

Ρω σί ας και της Γερμα νί ας, α κο λου θώ ντας 

άλ λη κα τεύ θυν ση. Οι Τούρ κοι πα ρέ δω-

σαν την Κρή τη στις Με γά λες Δυ νά μεις 

α φε νός για τί δεν μπο ρού σαν να ε λέγ-

ξουν την κα τά στα ση και α φε τέ ρου έ τσι 

θα ε μπό δι ζαν ο ποια δή πο τε ε πέμ βα ση 

της Ελ λά δας στις κρη τι κές υ πο θέ σεις. Ο 

Α βδούλ Χα μίτ σκό πευε στην κα θυ πό τα ξη 

των ε ξε γερ μέ νων Κρη τι κών, γνω ρί ζο ντας 

ό τι δεν υ πήρ χε α πό λυ τη ο μό νοια και σύ-

μπνοια με ταξύ των ι σχυ ρών.

Στις 3 Φε βρουα ρί ου 1897, ο ευ ρω-

πα ϊ κός πο λε μι κός στό λος, με ε πι κε φα-

λής τους ναυάρ χους της Γαλ λί ας Πο-

τιέ (Ed. Pottier), της Ι τα λί ας Κα νε βά ρο 

(N. Canevaro), της Βρε τανί ας Χά ρις (R. 

Harris), της Γερ μα νί ας Κέλ νερ (Kellnerr), 

της Ρω σί ας Α ντρέ εφ (P. Andreeff) και της 

Αυ στρο ουγ γα ρί ας Χίν κε (Hinke), α πο βί-

12 Για τη δια τα γή κα το χής της Κρή της α πό το ελ λη νι κό στρα τιω τι κό σώ μα, βλ. Αρ χεί ο ΔΙΣ/ΓΕΣ, Φ.1800/Α/1, 
Έκ θε ση του Συ νταγ μα τάρ χου Τι μο λέ ο ντα Βάσ σου. 

13 Το σύ νταγ μα α πο τε λούταν α πό δύ ο τάγ μα τα πε ζι κού, έ να τάγμα μη χα νι κού, έ να λό χο ευ ζώ νων και μί α 
ο ρει βα τι κή πυ ρο βο λαρ χί α, συ νο λι κής δύ να μης 1467 α ντρών, βλ. ό.π., σ. 2.

14 Ο Συνταγ μα τάρ χης Βάσ σος Τι μο λέ ων γεν νή θη κε το 1836 και ή ταν γιος του Βάσ σου Μαυρο βού νιου, ο πλαρ-
χη γού στην Εύ βοια κα τά την ε πα νά στα ση του 1821, βλ. Αρ χεί ο ΔΙΣ/ΓΕΣ, Βιο γρα φι κά Α ξιω μα τι κών. 

15 Αρ χεί ο ΔΙΣ/ΓΕΣ, Φ. 1800/Α/1, Έκ θε ση του Συ νταγ μα τάρχου Τι μο λέ ο ντα Βάσ σου, σ. 4-5.
16 Ι στο ρί α του Ελ λη νι κού Έ θνους, τ. ΙΔ΄, σ. 121.
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βα σε στρα τιω τι κά α γή μα τα, τα οποί α 

κα τέ λα βαν τις πό λεις των Χα νί ων, του 

Ρε θύ μνου και του Η ρα κλεί ου, υ ψώνο ντας 

τις ση μαί ες τους, με τα ξύ των ο ποί ων ή ταν 

και η τουρ κι κή, στα φρού ρια. Η Βρε τα νί α 

συμ με τεί χε με εί κο σι πλοί α, α κο λου θού σε 

η Ι τα λί α με δε κα εν νιά, η Αυ στρί α με δε κα-

πέ ντε, η Ρω σί α με δέ κα πλοί α, η Γαλ λί α με 

έ ξι ή ε πτά πλοί α συ νο δεί ας, τα πε ρισ σό τε-

ρα μέ σων δια στά σε ων, ε νώ η Γερ μα νί α 

διέ θε σε μό νο έ να πλοί ο συ νο δεί ας, το 

«Αυ το κρά τει ρα Αυ γού στα». Η διε θνής κα-

το χή του νησιού ε πε κτά θη κε τις ε πό με νες 

μέ ρες και σε άλ λες πα ρα λια κές πό λεις της 

Κρή της, ε νώ το νη σί κα τα νε μή θη κε σε 

το μείς κα το χής. Έ τσι, οι Ρώ σοι α νέ λα βαν 

το Ρέ θυ μνο, οι Άγ γλοι το Η ρά κλειο, οι 

Γάλ λοι τη Ση τεί α και τη Σπι να λό γκα, οι 

Αυ στρια κοί την Κίσ σα μο, οι Γερ μα νοί τη 

Σού δα και οι Ι τα λοί τα Χα νιά. Κά θε πό λη 

εί χε το δι κό της κα θε στώς και ο κά θε α νώ-

τε ρος διοι κη τής α σκού σε κα τά βού λη ση 

την ε ξου σί α, λαμ βά νο ντας δια τα γές α πό 

το ναύ αρ χο και την κυ βέρ νη σή του. Στις 

πό λεις δεν υ φί στα ται μει κτή κα το χή, αλ λά 

κά θε χώ ρα εί χε τη δική της φρου ρά.

Στις 5 Φε βρουα ρί ου 1897, ο Ι τα λός 

α ντι ναύ αρ χος Κα νε βά ρο δια δέ χθη κε 

στην αρ χη γί α17 του ευ ρω πα ϊ κού στό λου 

και στην προ ε δρία του συμ βου λί ου των 

ναυάρ χων το Γάλ λο α ντι ναύ αρ χο Πο τιέ. 

Ο μι κρός α ριθμός γαλ λι κών πο λε μι κών 

πλοί ων στην α πο στο λή προ ξέ νη σε τη 

δυ σα ρέ σκεια18 των άλ λων ναυάρ χων, 

17 Bιrard, Κρη τι κές Υ πο θέ σεις, σ. 208.
18 Βλ. ό.π., σ. 42 - 43.

Αγγλικά στρατεύματα παραταγμένα σε πλατεία του Ηρακλείου 1898
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οι ο ποί οι ε πε σή μαι ναν το γε γο νός ό τι 

η Γαλ λί α, ως με σο γεια κή χώ ρα, εί χε τα 

πε ρισ σό τε ρα συμ φέ ρο ντα σε αυ τή την 

πε ριο χή της Με σο γεί ου. Ό σον α φο ρά 

στη συμ με το χή της κά θε ευ ρω πα ϊ κής 

δύ να μης σε στρα τεύ μα τα, η Γαλ λί α δια-

κήρυτ τε τη μει κτή κα τά λη ψη του νη σιού 

α πό ι σά ριθ μες δυ νά μεις, έ τσι ώ στε να 

δια τη ρη θεί η συλ λο γι κό τη τα της α πο στο-

λής. Ω στό σο, η άρ νη ση της Γερ μα νί ας 

να α πο στεί λει στρα τεύ μα τα στην Κρή τη 

για τί έ τσι ε ξυ πη ρε τού σε τα συμ φέρο ντά 

της, ο δή γη σε στην α πο στο λή ε νός νέ ου 

γαλ λι κού συ ντάγ μα τος.

Με τά την α πό βα ση των ευ ρω πα ϊκών 

στρα τευ μά των στα Χα νιά και στις άλ λες 

πό λεις, δη μιουρ γή θη καν ου δέ τερες ζώ-

νες, σε α πό στα ση έ ξι χι λιο μέ τρων, μέ σα 

στις ο ποί ες α πα γο ρευό ταν η διε ξα γω-

γή ο ποιασ δή πο τε σύ γκρου σης ή ε πι χεί-

ρη σης. Με τον τρό πο αυ τό οι Μεγά λες 

Δυ νά μεις θέ λη σαν να ε μπο δί σουν την 

προ έ λα ση του ελ λη νι κού στρα τιωτι κού 

σώ μα τος, α πα γο ρεύ ο ντάς του να κα τα-

λά βει την πό λη των Χα νί ων και έτσι να 

στε ρή σουν α πό την Ελ λά δα έ να ι σχυ ρό 

δια πραγ μα τευ τι κό χαρ τί για την ε πί λυ ση 

του Κρη τι κού Ζη τή μα τος. Αυ τό ό μως δεν 

ε μπό δι σε το ελ λη νι κό εκ στρα τευ τι κό 

σώ μα να διε ξά γει ε πι χει ρή σεις19 με με γά-

λη ε πι τυ χί α. Πα ράλ λη λα με το τα κτι κό 

στρα τιω τι κό σώ μα, συ γκρο τή θη καν και 

σώ μα τα ε θε λο ντών, με κυ ριό τε ρο ε κεί νο 

του Λο χα γού Μη χα νι κού Κό ρα κα Α ρι στο-

τέ λη, το ο ποί ο διέ θε τε και πυ ρο βο λι κό. 

Η Τουρ κί α δια μαρ τυ ρή θη κε προς τις 

Με γά λες Δυ νά μεις και α παί τη σε α πό την 

Ελ λά δα την ά με ση α νά κλη ση του στό λου 

και του στρα τού της, αλ λά χω ρίς α πο τέ-

λε σμα. Οι ε πι τυ χί ες του ελ λη νι κού σώ μα-

τος θο ρύ βη σαν τις ευ ρω πα ϊ κές δυ νά μεις 

κατο χής, οι ο ποί ες στις 9 Φε βρουα ρί ου 

προ έ βη σαν στον α πο τρό παιο σφο δρό 

βομ βαρ δι σμό20 του ελ ληνι κού στρα το-

πέ δου στο Α κρω τή ρι της Σού δας. Στο 

βομ βαρ δι σμό συμ με τεί χαν και τουρ κι κά 

πλοί α που ναυ λο χού σαν στη Σού δα. Η 

πρά ξη αυ τή σχε διά σθη κε και προ κλή θη-

κε έ ντε χνα α πό τον Ι μπρα ήμ μπέ η και 

κα τα δεί κνυε τη φι λι κή στά ση των Με γά-

λων Δυ νά με ων α πέ να ντι στο σουλ τά νο 

και συ νά μα τις ε χθρι κές τους δια θέ σεις 

α πέ να ντι στους Έλ λη νες. Στη Ση τεί α, ο 

Γάλ λος α νώ τα τος διοι κη τής διέ τα ξε να 

κα τα στρα φούν με βομ βαρ δι σμό τα κα-

τα φύ για των ε ξε γερ μέ νων, α φού πρώ τα 

εκ κε νω θούν, ε νώ στη γαλ λι κή βου λή ο 

Α νο τώ (Hanotaux) δή λω σε ό τι «ε πει δή 

έ νας λα ός έ χει πολ λές συ μπά θειες στην 

Ευ ρώ πη, αυ τό δε ση μαί νει ό τι έ χει το 

δι καί ω μα να δια τα ράσ σει την ει ρή νη 

και να πα ρα βαί νει τις διε θνείς του υ πο-

χρε ώ σεις»21. 

Η του λά χι στον με ρο λη πτι κή στά ση 

των ι σχυ ρών της Ευ ρώ πης και των α ντι-

προ σώ πων ναυάρ χων τους στην Κρήτη 

υ πέρ του μου σουλ μα νι κού στοι χεί ου και 

η α δια φο ρί α τους για τους ο μο θρή σκους 

τους α πο κα λύ πτε ται και α πό την α νταλ-

λα γή τη λε γρα φη μά των22 με τα ξύ του αρ-

χη γού του ελ λη νι κού σώμα τος, Συ νταγ-

μα τάρ χη Βάσ σου, και του αρ χη γού του 

ευ ρω πα ϊ κού στό λου Κα νεβά ρο. Τε λι κά, 

α πό τις 17 Φε βρουα ρί ου, α νε στά λη σαν 

19 Στις 6 και 7 Φε βρουα ρί ου, διε ξή χθη σαν οι μά χες στις Βου κο λιές και τα Λει βά δια, ό που οι Τούρ κοι α να γκά-
στη καν να υ πο χω ρή σουν προς τα Χα νιά, βλ. Πα δου βάς, Κρή τη, σ. 56-59. 

20 Στο βομ βαρ δι σμό δεν συμ με τεί χαν τα ι τα λι κά και γαλ λι κά πλοί α λό γω της θέ σης τους, βλ. Πα δου βάς, Κρή-
τη, σ. 62.

21 Ι στο ρί α του Ελ λη νι κού Έ θνους, τ. ΙΔ΄, σ. 122.
22 Αρ χεί ο ΔΙΣ/ΓΕΣ, Φ.1800/Α/1, Έκ θε ση του Συ νταγ μα τάρ χου Τι μο λέ ο ντα Βάσ σου, σ. 22-30.
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οι ε πι θε τι κές ε πι χει ρή σεις του ελ λη νι κού 

σώ μα τος και α πο μα κρύν θη κε ο ελ λη νι-

κός στό λος α πό τα κρητι κά ύ δα τα, ό που 

πα ρέ μει ναν μό νο δύο α τμο δρό μω νες. 

Μό νο οι ε πα να στά τες και οι ε θε λο ντές 

συ νέ χι σαν τον έ νο πλο α γώ να στην Κρή-

τη. Το ελ λη νι κό στρα τιω τι κό σώ μα εί χε 

κα τα φέ ρει, πα ρά το ε χθρι κό κλί μα των 

Ευ ρω παί ων, να πε ριορί σει και ου σια στι-

κά να ε γκλω βί σει τους μου σουλ μά νους 

στις βό ρειες πα ραθα λάσ σιες πό λεις, α φή-

νο ντας το ε σω τε ρι κό του νη σιού στους 

ε πα να στά τες, οι ο ποί οι δρού σαν υ πό την 

ε πο πτεί α του.

Οι ευ ρω πα ϊ κές δυ νά μεις στην Κρή τη 

προ σπα θού σαν να υ πο βαθ μί σουν το 

ρόλο του Βάσ σου και μά λι στα πολ λές φο-

ρές τον πα ρέ κα μπταν, ό πως συ νέ βη στην 

πε ρί πτω ση που ο Ρε νιέ (Renier), κυ βερ-

νή της του γαλ λι κού πλοί ου «Rodne», ως 

ε πι κε φα λής των δυ νά με ων στην Πα λαιο-

χώ ρα α πευ θυ νό με νος στους αρ χη γούς 

των ε πα να στα τών στην πε ριο χή του Σε λί-

νου για να συμ βά λουν στη με τα φορά της 

φρου ράς και των κα τοί κων της Καν δά-

νου, ε κεί νοι α πά ντη σαν ό τι θα έ πρε πε να 

α πευ θυν θεί στον αρ χη γό του ελ λη νι κού 

σώ μα τος23. Στις 25 Φε βρουα ρί ου, με τά 

α πό δύ ο η μέρες δια πραγ μα τεύ σε ων, με 

την πα ρέμ βα ση του Βάσ σου συμ φω νή-

θη κε με τα ξύ των ε πα να στα τών και των 

ευ ρω πα ϊ κών στρα τευ μά των η λύ ση της 

πο λιορ κί ας της Καν δά νου, η με τα φο ρά 

3.000 μου σουλ μά νων υ πό την προ στα σί α 

500 α ντρών των ευ ρωπα ϊ κών ναυ τι κών 

α γη μά των (100 ά ντρες α πό κά θε χώ ρα 

ε κτός της Γερ μα νί ας) στο Κα στέ λι και ο 

α φο πλι σμός τους. Ω στό σο, οι Με γά λες 

Δυ νά μεις δεν τή ρη σαν τη συμ φω νί α, δεν 

α φό πλι σαν τους μου σουλ μά νους, τους 

ε πι βί βα σαν στα πλοί α και βομ βάρ δι σαν 

τις θέ σεις των ε πα να στα τών.

Η ΑΥ ΤΟ ΝΟ ΜΙ Α ΤΟΥ ΝΗ ΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟ 
ΤΈ ΛΟΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡ ΚΙ ΚΗΣ ΚΑ ΤΟΧΗΣ

Στις 18 Φε βρουα ρί ου, με τά α πό έντο-

νο πο λι τι κό και δι πλω μα τι κό πα ρα σκή νιο, 

τα ι σχυ ρά ευ ρω πα ϊ κά κρά τη παρέ δω σαν 

δια κοί νω ση στην Ελ λά δα και την Τουρ-

κί α, τα κύ ρια ση μεί α της ο ποίας ή ταν 

ό τι υ πό τις πα ρού σες συν θή κες δεν ή ταν 

ε φι κτή η έ νω ση της Κρή της με την Ελ λά-

δα και η μό νη λύ ση ή ταν η πα ρα χώ ρη ση 

αυ το νο μί ας υ πό την ψι λή ε πικυ ριαρ χί α 

του σουλ τά νου με ταυ τό χρο νη α πό συρ-

ση των ελ λη νι κών δυ νά με ων α πό το 

νη σί και τη στα δια κή μεί ω ση των τουρ-

κι κών στρα τευ μά των, τα ο ποί α αρχι κά 

θα συ γκε ντρώ νο νταν στα φρού ρια. Η 

Ελ λά δα α πέρ ρι ψε τη δια κοί νω ση, προ-

τεί νο ντας τη διε νέρ γεια δη μο ψη φί σμα-

τος α πό τον κρη τι κό λα ό προ κει μένου 

να α πο φα σί σει ο ί διος για τον τρό πο 

αυ το διά θε σής και διοί κη σής του, ενώ η 

Τουρ κί α ι κα νο ποι ή θη κε, για μί α α κό μη 

φο ρά, α πό το πε ριε χό με νο της διακοί νω-

σης. Α πό τη με ριά τους οι ε πα να στά τες 

ή ταν α πο φα σι σμέ νοι να συ νε χίσουν τον 

α γώ να, εκ φρά ζο ντας έ τσι την ε να ντί ω σή 

τους στα σχέ δια των Ευ ρω παί ων. Στις 28 

Φε βρουα ρί ου, το σώ μα του Λο χα γού 

Κό ρα κα ε πι τέ θη κε κα τά του φρου ρί ου 

της Σπι να λό γκας, αλ λά α πό το λι μά νι της 

Ση τεί ας κα τέ πλευ σε το γαλ λι κό πο λε μι κό 

πλοί ο «Sughet» με α πο τέ λε σμα η ε πι χεί-

ρη ση24 να α να στα λεί.

Οι ναύ αρ χοι, με την έ γκρι ση των κυ-

βερ νή σε ων τους, προ χώ ρη σαν στις 6 

Μαρ τί ου στον α πο κλει σμό της Κρή της, 

23 Βλ. ό.π., σ. 51-52.
24 Αρ χεί ο ΔΙΣ/ΓΕΣ, Φ.1800/Β/1, Έκ θε ση του Λο χα γού Κό ρα κα Α ρι στο τέ λη.
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ε νώ ε πι πλέ ον στάλ θη καν 600 άν δρες 

α πό κά θε Δύ να μη ε κτός α πό τη Γερ μα νί α 

και την Αυ στρί α. Οι Γάλ λοι και οι Ι τα λοί 

ε πέ δει ξαν τη φι λαν θρω πί α τους και παρεί-

χαν τρό φι μα στους λι μο κτο νού ντες, κυ ρί-

ως σε γυ ναί κες και παι διά, αμ βλύ νο ντας 

κα τά κά ποιο τρό πο τα α πο τε λέ σμα τα 

του α πο κλει σμού. Χα ρα κτη ρι στι κό εί ναι 

το πα ρά δειγ μα25 του Γάλ λου ναυάρ χου 

Πο τιέ, ο ο ποί ος φρό ντι σε για τη με τα φο-

ρά στο γαλ λι κό νο σο κο μεί ο της Σμύρ νης 

δύο βα ριά τραυ μα τι σμέ νων ε πα να στα-

τών που εί χαν ε γκα τα λει φθεί α πό τους 

Αυστρια κούς στο τουρ κι κό νο σο κο μεί ο 

της Σού δας. Αρ γό τε ρα, ο ναυ τι κός α πο-

κλει σμός πε ριο ρί σθη κε στα ό πλα και τα 

πυ ρο μα χι κά και έ γι νε χα λα ρό τε ρος για 

τα τρό φι μα. 

Οι μου σουλ μά νοι που εί χαν συ γκε-

ντρω θεί στις πα ρα θα λάσ σιες πε ριο χές 

μέ σα στις ου δέ τε ρες ζώ νες που εί χαν 

δη μιουρ γή σει οι ευ ρω παϊ κές δυ νά μεις 

ε πι θυ μού σαν τη με τα φο ρά τους σε α σφα-

λείς πε ριο χές. Αυ τή ήταν και η πρό θε ση 

των ναυάρ χων, για τί εί χαν συ νει δη το ποι ή-

σει ό τι η ε κού σια με τα φο ρά των μου σουλ-

μά νων α πό το νη σί θα έ λυ νε πολ λά προ-

βλή μα τα. Αλ λά ο Α βδούλ Χα μίτ Β΄26 ή ταν 

α ντί θε τος σε μί α τέ τοια προ οπτι κή, για τί 

έ τσι θα έ χα νε τη δι καιο λο γί α να ε πεμ βαί-

νει στα κρη τι κά πράγμα τα. Σύμ μα χο σε 

αυ τή την αρ νη τι κή του στά ση βρή κε τη 

γαλ λι κή κυ βέρ νη ση27. Οι μου σουλ μά νοι 

αυ τοί α πο τε λού σαν όρ γα νο στα σχέ δια 

του σουλ τά νου, α φού κα τά πε ριό δους 

με τα βάλ λο νταν σε ατά κτους, ε πι τί θε ντο 

στους ε ξε γερ μέ νους Κρη τι κούς και στη 

συ νέ χεια έ βρισκαν κα τα φύ γιο πί σω α πό 

τις τουρ κο ευ ρω πα ϊ κές δυ νά μεις.

Πα ράλ λη λα με την α να κοί νω ση της 

αυ τονο μί ας και του α πο κλει σμού, οι 

ναύ αρ χοι κυ κλο φό ρη σαν την ί δια μέ ρα 

προ κήρυ ξη28 που α πευ θυ νό ταν στους κα-

τοί κους της Κρή της. Ω στό σο, οι ναύ αρ χοι 

δεν διέ θε ταν ού τε τις δυ νά μεις ού τε το 

χρό νο για να θε με λιώ σουν την α πό φα ση 

των ε ντο λο δό χων τους. Ως α ντα πά ντη-

ση, οι Κρήτες ε πα να στά τες ε ξέ δω σαν 

τη δι κή τους δια κή ρυ ξη, στην ο ποί α 

ε ξέ φρα ζαν, για μί α α κό μη φο ρά, ό τι η 

μο να δι κή και δί και η λύ ση του Κρη τι κού 

Ζη τή μα τος ήταν η έ νω ση της Κρή της με 

την Ελ λά δα. Οι Με γά λες Δυ νά μεις ή ταν 

α να πο φά σιστες ως προς το χρό νο ε φαρ-

μο γής της α νά κλη σης των τουρ κι κών 

στρα τευ μά των29 α πό το νη σί. Η Γαλ λί α, 

ως σύμ μα χος της Ρω σί ας, υ πο στή ρι ξε30 

την προ σω ρι νή του λά χι στον πα ρου σί α 

των στρα τευ μά των αυ τών σε ο ρι σμέ νες 

πε ριο χές.

Στις 5 Α πρι λί ου 1897 ξέ σπα σε ο ελ-

λη νο τουρ κι κός πό λε μος31, του ο ποί ου 

η ά σχη μη τρο πή για τα ελ λη νι κά ό πλα 

εί χε ά με σο α ντί κτυ πο στην ε ξέ λιξη του 

Κρη τι κού Ζη τή μα τος. Τα ι σχυ ρά ευ ρω-

πα ϊ κά κρά τη α πέ στει λαν ε νι σχύ σεις στην 

25 Bιrard, Κρη τι κές Υ πο θέ σεις, σ. 230.
26 Ο Α βδούλ Χαμίτ Β΄ ή ταν σουλ τά νος την πε ρί ο δο 1876-1909 και ε πί βα σι λεί ας του ση μειώ θη καν οι διωγ μοί 

των προ ο δευ τι κών ο μο θρή σκων του και οι σφα γές των χρι στια νών Αρ με νί ων (1894-1896), βλ. Ι στο ρί α του Ελ λη-
νι κού Έ θνους, τ. ΙΔ΄, σ. 254.

27 Bιrard, Κρη τι κές Υ πο θέ σεις, σ. 235.
28 Αρ χεί ο ΔΙΣ/ΓΕΣ, Φ.1800/Α/1, Έκ θε ση του Συ νταγ μα τάρ χου Τι μο λέ ο ντα Βάσ σου, σ. 96-97.
29 Τα τουρ κι κά στρα τεύ μα τα βρίσκο νταν μέ σα στις πό λεις και τα φρού ρια που εί χαν τε θεί υ πό την προ στα-

σία των ευ ρω πα ϊ κών δυ νά με ων, λαμ βά νο ντας ο δη γί ες α πό την Κων στα ντι νού πολη α κό μα και για να στρα φούν 
ε να ντί ον των Ευ ρω παί ων, βλ. Bιrard, Κρη τι κές Υ ποθέ σεις, σ. 216.

30 Βλ. ό.π., σ. 216.
31 Για τον ελ λη νο τουρ κι κό πό λε μο του 1897, γνωστού ως «α τυ χής πό λε μος», βλ. Ι στο ρί α του Ελ λη νι κού Έ θνους, 

τ. ΙΔ΄, σ. 125-159. 
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Κρή τη, φο βού με να τυ χόν ε πι θέ σεις του 

ελ λη νι κού εκ στρα τευ τι κού σώ μα τος σε 

πό λεις και φρού ρια που βρί σκο νταν υ πό 

τον έ λεγ χό τους, αλ λά και να ε μπο δί σουν 

τυ χόν ε θε λο ντές να με τα βούν στην Ελ-

λά δα για να πο λε μή σουν στη Θεσ σα λί α. 

Έ τσι κα τέ φθα σαν, λί γες μέ ρες με τά την 

κή ρυ ξη του πο λέ μου, τρί α συ ντάγ μα τα 

(γαλ λι κό, ρω σι κό και ι τα λι κό), τρί α τάγ-

μα τα (δυο βρε τα νι κά και έ να αυ στρια κό) 

και έ νας λό χος Γερ μα νών πε ζο ναυ τών. 

Με τα ξύ των ναυάρ χων συμ φω νή θη κε 

η ο λο κλη ρω τι κή κα τά λη ψη του νη σιού, 

αλ λά λί γο αρ γό τε ρα η Γερμα νί α και η Αυ-

στρί α α να κά λε σαν τις δυ νά μεις τους α πό 

την Κρή τη λό γω διαφω νιών που εί χαν για 

την ε πι κεί με νη ε φαρ μο γή του νέ ου πο λι-

τεύ μα τος. Έ τσι, η πε ριο χή των Χα νί ων 

- Σού δας βρι σκό ταν υ πό διε θνή κα το χή, 

α πο τε λού σε έδρα ό λων των ναυάρ χων 

και στάθ μευαν στρα τιω τι κά τμή μα τα α πό 

τις τέσ σε ρις ε να πο μέ νου σες δυ νά μεις με 

α νώ τε ρο διοι κη τή έ ναν Γάλ λο συ νταγ-

μα τάρ χη και διοι κη τή α στυ νο μί ας έ ναν 

Ι τα λό πλοί αρ χο. Για τον υ πό λοι πο νο μό 

των Χα νί ων υ πεύ θυ νοι ή ταν οι Ι τα λοί. 

Οι Ρώ σοι α νέ λα βαν το νο μό Ρε θύ μνου, 

οι Βρετα νοί το νο μό Η ρα κλεί ου και οι 

Γάλ λοι το νο μό Λα σι θί ου.

Η ά σχη μη τρο πή του ελ λη νο τουρ κι-

κού πο λέ μου α νά γκα σε την ελ λη νι κή 

κυ βέρνη ση στις 21 Α πρι λί ου 1897 να 

α να κα λέ σει α πό την Κρή τη το συ νταγ-

μα τάρ χη Βάσσο. Οι ελ λη νι κές δυ νά μεις 

α να χώ ρη σαν στα δια κά α πό τα δυ τι κά 

πα ρά λια του νη σιού. Η α να χώ ρη ση του 

ελ λη νι κού σώ μα τος και τε λι κά η ήτ τα 

της Ελ λά δας στον πό λε μο του 1897 προ-

κά λε σαν την α πο γο ή τευ ση του δο κι μα-

ζό με νου κρη τι κού λα ού που έ βλε πε τις 

ελ πί δες του για έ νω ση να δια ψεύ δο νται. 

Οι Κρη τι κοί, κάτω α πό το πρί σμα των ε ξε-

λί ξε ων, α να γκά στη καν να α πο δε χθούν τη 

μέ χρι πρόσφα τα α πορ ρι φθεί σα πρό τα ση 

των Με γά λων Δυ νά με ων για αυ το νο μί α, 

με τον ό ρο να α πο χω ρή σουν τα τουρ κι-

κά στρα τεύ μα τα α πό το νη σί. Οι προ τά-

σεις32 της Γαλ λί ας για τη θε με λί ω ση του 

32 Πα δου βάς, Κρή τη, σ. 262. 
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που κα τα βαλ λό ταν α πό τους ναυάρ χους 

για την υ λο ποί η ση της α πο χώ ρη σης, ε νώ 

και ο Ρώ σος ναύ αρ χος δή λω νε ό τι οι Με γά-

λες Δυ νά μεις εί χαν α ντι λη φθεί ό τι για να 

λει τουρ γή σει το κα θε στώς της αυ το νο μί ας 

θα έ πρε πε πρώ τα να α πο χω ρή σει ο τουρ-

κι κός στρα τός. Αλ λά οι ναύ αρ χοι ή ταν 

δέ σμιοι, ό πως ή ταν φυ σι κό, των ε ντο λών 

κα θεστώ τος της αυ το νο μί ας δεν έ τυ χαν 

α πο δο χής α πό τις υ πό λοι πες προ στά τι δες 

δυ νά μεις.

Στις 16 Ο κτω βρί ου 1897, με τά α πό 

τρεις συ νε λεύ σεις33, α πο φα σί στη κε με την 

ε πί δο ση τριών ψη φι σμά των α πό το Ε κτε λε-

στι κό στους ναυάρ χους η αυ το νο μί α της 

Κρή της υπό την ψι λή ε πι κυ ριαρ χί α του 

33 Βλ. ό.π., σ. 88-99.
34 Το Ε κτε λε στι κό α πο τε λού σε την προ σω ρι νή διοί κη ση του νησιού υ πό την ε πί βλε ψη των ναυάρ χων, οι ο ποί οι 

α σκού σαν τη διοί κη ση στις περιο χές που κα τέ χο νταν α κό μα α πό τους Τούρ κους.
35 Για τα αι μα τη ρά γε γο νό τα του Η ρα κλεί ου, βλ. Πα δου βάς, Κρή τη, σ. 131-135.

σουλ τά νου, η α πο χώ ρη ση του τουρ κι κού 

στρα τού και ο διο ρι σμός ξέ νου κυ βερ νή-

τη α πό τις προ στά τι δες δυ νά μεις. 

Το νέ ο πο λί τευ μα υ πα γό ρευε τη στα-

δια κή με τα βί βα ση των ε ξου σιών α πό τις 

τουρ κι κές αρ χές στο Ε κτε λε στι κό34, γε γο-

νός που έ κρυ βε κιν δύ νους. Η πα ρα μο νή 

των τουρ κι κών στρα τευ μά των α πο τε λού-

σε αγκά θι στην προ σπά θεια ε φαρ μο γής 

του νέ ου κα θε στώ τος. Ο Γάλ λος ναύ αρ χος 

Πο τιέ δια βε βαί ω νε για την προ σπά θεια 

των κυ βερ νή σε ών τους. 

Οι Τούρ κοι δεν ή ταν δια τε θει μέ νοι να 

α πο δε χθούν τό σο εύ κο λα την πο λι τεια κή 

αλ λα γή και γι’ αυ τό ε πι δό θη καν σε ε νέρ-

γειες κω λυ σιερ γί ας ή α κό μα χει ρό τε ρα 

σε α κραί ες πρά ξεις, οι κεί ες σε αυ τούς. 

Η υ πο βό σκου σα α ναρ χί α στο Ηρά κλειο 

εκ δη λώ θη κε με τις σφα γές35 της 25ης 

Αυ γού στου 1898, ό ταν οι μου σουλμά νοι 

α ντέ δρα σαν έ νο πλα στην ε πι κεί με νη 

ε γκα τά στα ση χρι στια νών στο τελω νεί ο 

▲Πυρπολημένη χριστιανική
συνοικία του Ηρακλείου

Άγγλοι πεζοναύτες 
σε δρόμο των Χανίων

▼
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του Η ρα κλεί ου. Ε πι δό θη καν σε σφα γές 

και πυρ πο λή σεις οι κιών και κατα στη-

μά των, ε νώ δε δί στα σαν να έλ θουν σε 

έ νο πλη α ντι πα ρά θε ση με τα βρετα νι κά 

στρα τεύ μα τα που εί χαν α να πτυ χθεί στο 

Η ρά κλειο. Α νά με σα στα θύ μα τα της τουρ-

κι κής θη ριω δί ας ή ταν και ο πρό ξε νος της 

Βρε τα νί ας στην Κρή τη, Λυσί μα χος Κα λο-

και ρι νός, και φυ σι κά το γε γο νός αυ τό 

α πο τέ λε σε έ να πλήγ μα για το γό η τρο της 

κρα ταιά βρε τα νι κής αυ το κρα το ρί ας.

Τα γε γο νό τα του Η ρα κλεί ου άλλα ξαν 

κυ ριο λε κτι κά τη στά ση των ευ ρω πα ϊ κών 

δυ νά με ων α πέ να ντι στις τουρκι κές αρ χές. 

Οι Βρε τα νοί, α φού τι μώ ρη σαν πα ρα δειγ μα-

τι κά τους πρω ταί τιους και τους υ πο κι νη τές 

της σφα γής, α πέ στει λαν ι σχυ ρή μοί ρα του 

στό λου στην Κρή τη και προ ε τοί μα σαν την 

α πο στο λή νέ ων στρα τευ μά των36. Πα ράλ-

λη λα, ε στά λη τε λε σί γρα φο στο διοι κη τή 

του τουρ κι κού στρα τού του Η ρα κλεί ου 

Χα σάν Τα ξίν πα σά37 να α πο χω ρή σει α πό 

το νη σί ε ντός δε κα πέ ντε η με ρών. Σε α νά-

λογες ε νέρ γειες προ έ βη σαν και οι άλ λες 

ευ ρω πα ϊ κές δυ νά μεις κα το χής, οι ο ποί ες 

ε πέ κτει ναν την κυ ριαρ χί α τους σε ό λο 

το εύ ρος του το μέ α για τον ο ποί ο ή ταν 

υ πεύ θυ νοι. Συ γκρο τή θη καν σώ μα τα χω-

ρο φυ λα κής α πό εγ χώ ριους κα τοίκους, οι 

ο ποί οι υ πό την ε πί βλε ψη των Ευ ρω παί ων 

α ξιω μα τι κών λάμ βα ναν τα χύρυθ μη εκ παί-

δευ ση, διευ κο λύ νο ντας έ τσι την ά σκη ση 

της διοί κη σης α πό τις ευρω πα ϊ κές δυ νά-

μεις. Συ νέ πεια αυ τών των δρα στι κών και 

α πο τε λε σμα τι κών ενερ γειών των ναυάρ-

χων ή ταν ό τι μέ χρι τις 3 Νο εμ βρί ου 1898 

δεν υ πήρ χε Τούρ κος στρα τιώ της πά νω 

στο νη σί. Η α πο χώ ρη ση των τουρ κι κών 

στρα τευ μά των και η στρα τιω τι κή διοί κη-

ση του νη σιού α πό τις τέσ σε ρις δυ νά μεις 

έ βγα λαν τον κρητι κό λα ό α πό το σκο τά δι 

της α ναρ χί ας και της πα ρα νο μί ας. Βέ βαια 

η εκ δί ω ξη των Τούρ κων α πό την Κρή τη δε 

θα πρέ πει να πι στω θεί μό νο στα ι σχυ ρά ευ-

ρωπα ϊ κά κρά τη, αλ λά και στον πο λύ πα θο 

κρη τι κό λα ό, που με τους μα κρο χρό νιους 

και αι μα τη ρούς α γώ νες του α νά γκα σε την 

α διά φο ρη και συ ντη ρη τι κή Ευ ρώ πη να υ πο-

κύ ψει στα δί καια αι τή μα τά του.

Οι ναύ αρ χοι ε γκα θί δρυ σαν την έν νο μη 

τά ξη, τή ρη σαν ί σες α πο στά σεις α πό τους 

χρι στια νούς και τους μου σουλ μά νους και 

συ νέ βα λαν, στο μέ τρο του δυ νατού, στην 

προ σέγ γι ση των δυο στοι χεί ων. Ο κίν δυ-

νος που ελ λό χευε α πό αυ τή την ε ξέ λι ξη 

ή ταν η επ’ α ό ρι στον ευ ρω πα ϊ κή κα το χή 

του νη σιού, γε γο νός που θα α πο τε λού σε 

τρο χο πέ δη για την υ λο ποί η ση των ε θνι-

κών προ σα να το λι σμών του κρη τι κού λα-

ού. Ω στό σο, η δυ σοί ω νη αυ τή προ ο πτι κή 

ε ξα λει φό ταν ή του λάχι στον μειω νό ταν η 

πι θα νό τη τα να υ λο ποι η θεί μέ σα στην ποι-

κι λό τη τα των νόμων που ε φάρ μο σαν οι 

προ στά τι δες δυ νά μεις και στα α ντι κρουό-

με να συμ φέρο ντά τους.

Η ΠΡΩ ΤΗ ΠΕ ΡΙ Ο ΔΟΣ ΤΗΣ 
ΑΡ ΜΟ ΣΤΕΙ ΑΣ

Η ε πι λο γή του προ σώ που που θα 

α να λάμ βα νε την ε φαρ μο γή του νέ ου κα-

θε στώ τος έ γι νε α ντι κεί με νο έ ντο νων πα-

ρα σκη νια κών συ νεν νο ή σε ων και δι πλω-

μα τικών δια βου λεύ σε ων. Οι Ρώ σοι, για 

36 Τα στρα τεύ μα τα αυ τά στάθ μευαν στην Α λε ξάν δρεια της Αι γύ πτου υ πό το Λόρ δο Κί τσε νερ. Α πε στά λη σαν 
δυο συ ντάγ μα τα, τα ο ποία ε νί σχυ σαν τα δύ ο τάγ μα τα του Η ρα κλεί ου, βλ. ό.π., σ. 137.

37 Ο Χα σάν Τα ξίν πα σά ή ταν ο με τέ πει τα στρα τη γός που πα ρέ δω σε τη Θεσ σα λο νί κη στον ελ λη νι κό στρα τό 
στις 26 Ο κτω βρί ου 1912 κα τά τη διάρ κεια του Α΄ Βαλ κα νι κού Πο λέ μου, βλ. Ι στο ρί α του Ελ ληνι κού Έ θνους, τ. ΙΔ΄, 
σ. 295-298.
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να ε μπο δί σουν την ε κλο γή ε νός ξέ νου 

η γε μόνα που δε θα ή ταν ορ θό δο ξος, 

πρό τει ναν τον πρί γκι πα Γε ώρ γιο της Ελ-

λά δας, ο ο ποί ος τε λι κά ε πι λέ χθη κε ως ο 

πρώ τος ύ πα τος αρ μο στής της Κρή της.

Στις 9 Δε κεμ βρί ου 1898, ο πρί γκιπας 

Γε ώρ γιος κα τέ πλευ σε στη Σού δα, ό που 

τον υ πο δέ χθη καν οι ναύ αρ χοι και ο εν-

θου σιώ δης κρη τι κός λα ός. Ε γκα τα στά-

θη κε στη Χα λέ πα Χα νί ων και α νέ λα βε 

τα κα θή κο ντά38 του για τρί α χρό νια, προ-

κει μέ νου να δια φυ λά ξει την ει ρή νη στο 

νη σί και να θε με λιώ σει το αυ τό νο μο 

κα θε στώς, α να γνω ρί ζο ντας την ψι λή ε πι-

κυ ριαρ χί α του σουλ τά νου. 

Την 1η Μα ΐ ου 1898 οι ναύ αρ χοι πα-

ρέ δω σαν σε ε πί ση μη τε λε τή τη διοί κη ση 

του νησιού στον ύ πα το αρ μο στή, ε νώ χο-

ρη γή θη κε και δά νειο 4.000.000 φρά γκων 

α πό τις προστά τι δες δυ νά μεις για την 

οι κο νο μι κή α νά καμ ψη της νε ο σύ στα της 

πο λι τείας. Σε αυ τά τα πρώ τα στά δια της 

ε φαρ μο γής του κα θε στώ τος της αυ το νο-

μί ας οι ναύ αρ χοι δεν εί χαν ου σια στι κό 

ρό λο και γι’ αυ τό, λί γες ε βδο μά δες με τά 

την πα ρά δο ση της διοί κη σης στον πρί γκι-

πα Γε ώρ γιο, α να χώ ρη σαν α πό το νη σί με 

το με γα λύ τε ρο μέ ρος του στό λου τους. 

Πα ρέ μει ναν τμή μα τα του στρα τού και 

του στό λου, κα θώς και εκ παι δευ τι κές 

α πο στο λές για να συν δρά μουν στο έργο 

των ελ λη νι κών αρ χών. Ο κρη τι κός λα ός, 

38 Για τους ό ρους της αρ μο στεί ας, βλ. Ι στο ρί α του Ελ λη νι κού Έ θνους, τ. ΙΔ΄, σ. 197.

Ο πρίγκιπας 
Γεώργιος αποβι-

βάζεται στο
κρητικό έδαφος, 

ενώ τον υποδέχο-
νται οι ναύαρχοι 

των Μεγάλων 
Δυνάμεων με

τιμητικά αγήματα, 
στις 9 Δεκεμβρίου 

1898.
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για να δεί ξει την ευ γνω μο σύ νη του στους 

ναυάρ χους για τις προ σπά θειες που κα τέ-

βα λαν για να ε πι βά λουν την ει ρή νη και 

την τά ξη στο νη σί, έ δω σε τα ο νό μα τά 

τους στους τέσ σε ρις με γα λύτε ρους δρό-

μους των Χα νί ων.

Με τά την α νά λη ψη της διοί κη σης, ο 

ύ πα τος αρ μο στής συ γκρό τη σε μί α 16με-

λή επι τρο πή, η ο ποί α α νέ λα βε να εκ πο νή-

Τε λι κά, στις 16 Α πρι λί ου, κα τό πιν έ γκρι-

σης των προ στά τι δων δυ νά με ων και 

επι κύ ρω σης α πό τον ύ πα το αρ μο στή, 

δη μο σιεύ τη κε στην ε φη με ρί δα της κυ-

βέρ νησης το «Σύ νταγ μα της Κρη τι κής 

Πο λι τεί ας»39. Πα ράλ λη λα, ορ γα νώ θη κε 

σώ μα κρη τι κής χω ρο φυ λα κής δύ να μης 

1.500 α ντρών υ πό την ε πί βλε ψη Ι τα λών 

κα ρα μπι νιέ ρων με ε πι κε φα λής τον λο χα-

39 Βλ. ό.π., τ. ΙΔ΄, σ. 199.
40 Βλ. ό.π., τ. ΙΔ΄, σ. 199.

σει το σχέ διο του κρη τι κού Συ ντάγ μα τος, 

σύμ φω να με τους νό μους και τις αρ χές 

των ευ ρω πα ϊ κών δυ νά με ων, αλ λά και 

με γνώ μο να τα στοι χεί α ορ γά νω σης του 

ελ λη νι κού κρά τους. Στις 9 Ια νουα ρί ου 

1899 δη μο σιεύ τη κε το διά ταγ μα «Πε ρί συ-

γκρο τή σε ως της Κρη τι κής Συ νε λεύ σε ως», 

στην ο ποί α συμ με τεί χαν 138 χρι στια νοί 

και 50 μου σουλ μά νοι, κα τό πιν ε κλο γών. 

γό Κρα βέ ρη.

Στις 29 Α πρι λί ου, συ γκρο τή θη κε η 

πρώ τη κυ βέρ νη ση40 της κρη τι κής πο λι-

τεί ας, στην ο ποί α συμ με τεί χε, με ταξύ 

των άλ λων, και ο Ε λευ θέ ριος Βε νι ζέ λος, 

ως υ πουρ γός Δι καιο σύ νης. 

Τα πρώ τα χρό νια της αρ μο στεί ας του 

πρί γκι πα Γε ώρ γιου χα ρα κτη ρί στη καν γό-

νι μα για την κρη τι κή πο λι τεί α. Η ορ γά νω-

Ο ύπατος αρμοστής καθώς διαβάζει το άγγελμά του
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ση των διοι κη τι κών βαθ μί δων σε ό λους 

τους το μείς της κοι νω νι κής και πο λι τι κής 

ζω ής και η πα γί ω ση της δημό σιας τά ξης 

και α σφά λειας κα τα δεί κνυαν την ε σω τε ρι-

κή αυ το τέ λεια του νη σιού σε συν δυα σμό 

με την πλή ρη οι κο νο μι κή αυ το νο μί α. Η 

πρό ο δος που πα ρου σί α σε η Κρή τη, ως 

μί α νε ο σύ στα τη πο λι τεί α, προ κά λε σε το 

εν δια φέ ρον και το θαυ μα σμό των ξέ νων, 

οι ο ποί οι τής προ σέ δω σαν την ε πω νυ μί α 

«Ελ βε τί α της Α να το λής». Ό μως, πά ντα 

υ πήρ χε ο προ βλη μα τι σμός για την ε παύ-

ριον της λή ξης της τριε τούς θη τεί ας του 

πρώ του ύ πα του αρ μο στή.

Το κα θε στώς της αυ-

το νο μί ας εί χε και τα 

τρω τά του ση μεί α και 

α πο δεί χθη κε στην 

ε φαρ μο γή του ό τι 

δεν μπορού σε να 

α πο τε λέ σει την 

πλατ φόρ μα για 

τ η ν  α  π ο τε-

λε σμα τι κή 

και εύ ρυθ μη 

λει τουρ γί α 

του κρα τι-

κού μη χα νι-

σμού. Η συ-

γκέ ντρω ση 

υ πε ρε ξου-

σιών στο πρό σωπο του ύ πα του αρ μο στή 

και η μη ύ παρ ξη σα φών δια χω ρι στι κών 

γραμ μών στις αρμο διό τη τες των ορ γά-

νων του κα θε στώ τος α πο τε λού σαν με ρι-

κές α πό τις α δυνα μί ες της νέ ας πο λι τεί-

ας. Βέ βαια η μη ο μα λή ε ξέ λι ξη του νέ ου 

κα θε στώ τος ο φει λό ταν κα τά κύ ριο λό γο 

στο γε γο νός ό τι το Κρη τι κό Ζή τη μα εί χε 

ε γκλω βιστεί μέ σα στους α ντα γω νι σμούς 

και τις έ ρι δες που ε νέ κυ πταν με τα ξύ των 

Μεγά λων Δυ νά με ων για τον έ λεγ χο και 

την ε πι κρά τη ση τους στο με σο γεια κό 

χώρο. Η εμ μο νή των ι σχυ ρών ευ ρω πα ϊ-

κών κρα τών να δια τη ρή σουν την αρ χή 

του status quo ως δι κλεί δα α σφα λεί ας 

για τα ά με σα συμ φέ ρο ντά τους ή ταν 

αυ τή που τρο φο δο τού σε την πα γιω μέ νη 

και συ νε χό με νη άρ νη σή τους να ι κα νο-

ποι ή σουν το αί τη μα του κρη τι κού λα ού 

για έ νω ση με την Ελ λά δα. Η δια τή ρη ση 

της αρ χής της ι σορ ρο πί ας στην α να το-

λι κή Με σό γειο α πο τε λού σε το γνώ μο να 

για την πο ρεί α που α κο λου θού σαν τα 

ι σχυρά ευ ρω πα ϊ κά κρά τη και γι’ αυ τό 

κα νέ να α πό αυ τά δεν ε πρό κει το να α να-

λά βει κά ποια μο νο με ρή πρω το βου λί α 

για τη σύ ντο μη λύ ση του Κρη τι κού Ζη-

τή μα τος. Η ήτ τα της Ελ λά δας κα τά τον 

ελ λη νο τουρ κι κό πό λε μο του 1897 και 

η α με σό τε ρη ε μπλο κή των Με γά λων 

Δυ νά με ων στις ελ λη νι κές ε σω τε ρι κές 

υ πο θέ σεις εί χαν κα τα στή σει την ελ λη νι-

κή κυ βέρ νη ση α νί σχυ ρη και α νή μπο ρη 

να δια δρα ματί σει έ ναν ε νερ γό ρό λο στις 

ε ξε λί ξεις που λάμ βα ναν χώ ρα στον α να-

το λι κό μεσο γεια κό χώ ρο.

Ο πρί γκι πας Γε ώρ γιος, με τη σύμφω-

νη γνώ μη41 της ελ λη νι κής και κρη τι κής 

κυ βέρνη σης, α νέ λα βε να προ ω θή σει την 

ι δέ α πε ρί έ νω σης στις ευ ρω πα ϊ κές αυ λές. 

Το Σε πτέμ βριο του 1900 ε πι σκέ φθη κε 

αρ χι κά τη Ρω σί α, έ πει τα τη Βρε τα νί α, τη 

Γαλλί α και τέ λος την Ι τα λί α, αλ λά ό πως 

α να με νό ταν ο ύ πα τος αρ μο στής δεν 

μπόρε σε να ε ξα σφα λί σει την πο λυ πό θη-

τη ου σια στι κή συ μπα ρά στα ση. Τε λι κά, 

στις 25 Φε βρουα ρί ου 1901, με ε πί ση μη 

41 Α ντί θε τος σε αυ τή την κί νη ση ή ταν ο Ε λευ θέ ριος Βε νι ζέ λος, ο ο ποί ος υ πο στή ρι ζε τη σταδια κή πο ρεί α προς 
την έ νω ση και γι’ αυ τό ήλ θε σε ρή ξη με τον πρί γκι πα Γε ώργιο. Τε λι κά, με διά ταγ μα στις 20 Μαρ τί ου 1901 α πο-
λύ θη κε α πό το υ πουρ γι κό α ξί ωμα, βλ. Ι στο ρί α του Ελ λη νι κού Έ θνους, τ. ΙΔ΄, σ. 201-202.
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δια κοί νω ση τους οι Με γά λες Δυ νά μεις 

α πέρ ριψαν κά θε πρό τα ση για πο λι τεια-

κή αλ λα γή στην Κρή τη. Η α πόρ ρι ψη των 

προ τά σεων του πρί γκι πα Γε ωρ γί ου συ νο-

δεύ τη κε, κα τά την προ σφι λή τους τα κτι κή, 

από υ πο σχέ σεις συ μπα ρά στα σης και εκ δή-

λω σης εν δια φέ ρο ντος για τη βελ τί ωση της 

κα τά στα σης στη Με γα λό νη σο.

Με τά την α πό λυ ση του Βε νι ζέ λου α πό 

το υ πουρ γι κό α ξί ω μα, ο πρί γκι πας Γε-

ώργιος στα θε ρο ποί η σε τη θέ ση του στο 

διε θνές πε δί ο και ε πι βε βαί ω σε την επι βο-

λή του στις ε σω τε ρι κές υ πο θέ σεις, ό πως 

α πο δεί χθη κε με τη νί κη των ο παδών του 

στις ε κλο γές του 1901, ο πό τε και α να νε ώ-

θη κε για τρί α α κό μη χρό νια η περί ο δος 

της αρ μο στεί ας του. Το φθι νό πω ρο του 

1904, ο ύ πα τος αρ μο στής πραγ μα τοποί-

η σε νέ ο δι πλω μα τι κό τα ξί δι στις ευ ρω-

πα ϊ κές πρω τεύ ου σες προ κει μέ νου να 

προ βά λει εν νέ ου το αί τη μα του κρη τι κού 

λα ού και κυ ρί ως να προ σπα θή σει να έλ θει 

σε ά με ση συ νεν νό η ση με τις προ στά τι δες 

δυ νά μεις για την αλ λαγή του πο λι τεια κού 

κα θε στώ τος. Η Βρε τα νί α, η Ρω σί α, η Γαλ-

λί α και η Ι τα λί α, για να α πο φύ γουν τυ χόν 

σύ γκρου ση με την κρη τι κή κοι νή γνώ μη, 

που θα έ θε τε σε κίν δυ νο την πα ρου σί α 

τους στο νη σί, προ χώ ρη σαν στην ε ξαγ γε-

λί α μέ τρων42, τα ο ποί α βελ τί ω ναν μεν τους 

ό ρους λει τουρ γί ας της αυ το νομί ας, αλ λά 

δεν α πο τε λού σαν και νο τό μες λύ σεις. 

Το α διέ ξο δο στο ο ποί ο εί χε περιέλ θει 

το Κρη τι κό Ζή τη μα και η πα ρά τα ση του 

αρ μο στεια κού κα θε στώ τος σε συν δυα σμό 

με την α διάλ λα κτη στά ση του πρί γκι πα 

Γε ωρ γί ου α πέ να ντι στη συμβι βα στι κή διά-

θε ση του Βε νι ζέ λου ο δή γη σαν στην πο λι τι-

κή διά στα ση και κρί ση στο ε σω τε ρι κό της 

Κρή της και την ε νί σχυ ση των α ντίρ ρο πων 

πο λι τι κών στά σε ων. Α πο τέ λε σμα αυ τής 

της ά στα της πο λι τι κής κα τά στα σης ή ταν 

η κή ρυξη της ε πα νά στα σης του Θέ ρι σου 

α πό τον Ε λευ θέ ριο Βε νι ζέ λο στις 10 Μαρ τί-

ου 1905, ο ο ποί ος ή ταν ο ε πι κε φα λής της 

α ντι πο λι τευ τι κής με ρί δας. Βα σι κό αί τημα 

των ε πα να στα τών ή ταν η προ ώ θη ση της 

ε νω τι κής ι δέ ας με δια φο ρε τι κό πρόγραμ μα 

και με θο δο λο γί α χει ρι σμών. Πα ράλ λη λα, 

προ βαλ λό ταν η α νά γκη για ριζι κή με τα βο-

λή της ε σω τε ρι κής δια κυ βέρ νη σης του νη-

σιού με ά με ση α ντι κα τάστα ση του ύ πα του 

αρ μο στή. Πα ρό λο που και οι δυο πλευ ρές 

πρό σβλε παν στον ίδιο στό χο, αλ λά με δια-

φο ρε τι κό τρό πο, εν τού τοις προ τί μη σαν 

την α ντι πα ράθε ση, δι χά ζο ντας τον κρη τι κό 

λα ό και συμ βάλ λο ντας στη συ ντή ρη ση του 

Κρη τι κού Ζη τή μα τος προς ό φε λος των 

ι σχυρών ευ ρω πα ϊ κών κρα τών.

Η μι κρή δύ να μη των ευ ρω πα ϊ κών στρα-

τευ μά των και του σώ μα τος της χω ρο φυ λα-

κής δεν ε παρ κού σε για την α νάλη ψη στρα-

τιω τι κών ε πι χει ρή σε ων ευ ρεί ας κλί μα κας 

κα τά των ε πα να στα τών. Οι Γάλ λοι και οι 

Ι τα λοί, στην α να το λι κή και δυ τι κή πε ριο χή 

του νη σιού, τήρη σαν πα θη τι κή στά ση, 

ό πως και οι Βρε τα νοί στο Η ρά κλειο. Α ντί-

θε τα οι Ρώ σοι υ πο στή ρι ξαν ε νερ γά τον 

ύ πα το αρ μο στή και α νέ λα βαν στρα τιω τι-

κή δρά ση κατά των ε πα να στα τών. Η κρη τι-

κή χω ρο φυ λα κή, πα ρό λο που διοι κού ταν 

α πό Ι ταλούς κα ρα μπι νιέ ρους και εί χε υ πα-

χθεί στον α νώ τε ρο διοι κη τή των ευ ρω πα-

ϊκών στρα τευ μά των, Γάλ λο Συ νταγ μα τάρ-

χη Λου μπάν σκι (Loubanski), ο ο ποί ος δεν 

ή ταν πρό θυ μος να συ νερ γαστεί με τον 

ύ πα το αρ μο στή, συ γκρού στη κε με τους 

ε πα να στά τες, χω ρίς αυ τό να ε μπο δί σει 

42 Η πιο ση μα ντι κή πρό τα ση ή ταν της Βρε τα νί ας, σύμ φω να με την ο ποί α προ βλε πό ταν στα δια κή μεί ω ση των 
ξέ νων στρα τευ μά των με ταυ τό χρο νη ορ γά νω ση και ε νί σχυ ση της χω ρο φυ λα κής και της εγ χώ ριας στρα τιω τι κής 
δύ να μης, βλ. Ι στο ρί α του Ελ λη νι κού Έ θνους, τ. ΙΔ΄, σ. 203. 
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αρ κε τούς α πό τους χω ρο φύ λα κες να λι πο-

τα κτή σουν α πό το σώ μα και να ε ντα χθούν 

στο α ντί πα λο στρα τό πε δο.

Η α δυ να μί α των Με γά λων Δυ νά με ων 

να α κο λου θή σουν μί α ε νιαί α τα κτι κή για 

την α ντι με τώ πι ση του ε πα να στα τι κού κι-

νή μα τος ε πέ τρε ψε την ε δραί ω ση και τη 

στα θε ρο ποί η σή του. Οι προ στά τι δες δυ-

νά μεις, βλέ πο ντας το λα ϊ κό έ ρει σμα του 

Βε νι ζέ λου, α πο δέ χθη καν, ως βά ση για τη 

συμ βι βα στική λύ ση του έ νο πλου α γώ να, 

την πρό τα ση της ε πα να στα τι κής συ νέ λευ-

σης του Θέ ρι σου για την κά θο δο στην 

Κρή τη διε θνούς ε ξε τα στι κής ε πι τρο πής. 

Πράγ ματι, στις 15 Νο εμ βρί ου 1905, υ πο-

γρά φη κε το πρω τό κολ λο τερ μα τι σμού 

της ε πα νά στασης με τους ό ρους του 

Βε νι ζέ λου να γί νο νται α πο δε κτοί.

Η ΚΑ ΤΑΡ ΓΗ ΣΗ ΤΗΣ ΑΡ ΜΟ ΣΤΕΙΑΣ ΚΑΙ 
Η Α ΠΟ ΧΩ ΡΗ ΣΗ ΤΩΝ ΕΥ ΡΩ ΠΑ ΪΚΩΝ 
ΣΤΡΑ ΤΕΥ ΜΑ ΤΩΝ ΚΑ ΤΟ ΧΗΣ 

Η διε θνής ε ξε τα στι κή ε πι τροπή α πο τε-

λού σε έ να όρ γα νο ε πι τή ρη σης και ε λέγ-

χου των δρα στη ριο τή των του ύ πα του 

αρ μο στή, α φού α νέ λα βε τον έ λεγ χο της 

ε φαρ μο γής των με ταρ ρυθ μί σε ων και των 

δια κα νο νι σμών στο διοι κη τι κό και οι κο-

νο μι κό μη χα νι σμό. Στις 30 Μαρ τί ου 1906 

με έκ θε σή της, η ε ξε τα στι κή ε πι τρο πή 

κα τέ λη ξε σε δυο βα σι κά συ μπε ρά σμα τα: 

η μό νη βιώ σι μη λύ ση ή ταν η ε νω τι κή και 

η στά ση του πρί γκι πα Γε ωργί ου α πο τε λού-

σε ε μπό διο για την ο μα λή διευ θέ τη ση των 

ε σω τε ρι κών ζη τη μάτων του νη σιού. Στις 

23 Ιου λί ου κοι νο ποι ή θη καν στον ύ πα το 

αρ μο στή οι α πο φάσεις των τεσ σά ρων 

ευ ρω πα ϊ κών κρα τών, οι ο ποί ες έ θε ταν σε 

μί α νέ α φά ση το Κρη τι κό Ζή τη μα. Με τα ξύ 

των α πο φά σε ων ή ταν και η πα ρα χώ ρη ση 

του δι καιώ μα τος στο βα σι λιά της Ελ λά δας 

να διο ρί ζει τον ύ πα το αρ μο στή με τά α πό 

έ γκριση των προ στά τι δων δυ νά με ων και η 

χο ρή γη ση νέ ου δα νεί ου ύ ψους 9.300.000 

γαλ λι κών φρά γκων. Στις 22 Σε πτεμ βρί ου, ο 

πρί γκι πας Γε ώρ γιος ε γκα τέ λει ψε43 τη Με γα-

λό νη σο, συμ μορ φω μέ νος στις α πο φά σεις 

των Με γά λων Δυ νά με ων και τη θέ λη ση 

του πα τέ ρα του. 

Ο βα σι λιάς Γε ώρ γιος υ πέ δει ξε τον 

Α λέ ξαν δρο Ζα ΐ μη ως το νέ ο ύ πα το αρ-

μο στή της Κρή της, ο ο ποί ος και α νέ λα βε 

τα κα θή κο ντά του στις 18 Σε πτεμ βρί-

ου 1906 με πε ντα ε τή ε ντο λή. Η νέ α αρ-

μο στεια κή κυ βέρ νη ση α σχο λή θη κε με 

την ορ γά νω ση της δη μό σιας διοί κη σης 

και των οι κο νο μι κών, ε νώ πα ράλ λη λα 

συ γκρό τη σε πολι το φυ λα κή44, η οποί α 

προ ο ρι ζό ταν να α ντι κα τα στή σει τα ευ-

ρω πα ϊ κά στρα τεύ μα τα και ε νί σχυ σε την 

κρη τι κή χω ρο φυ λα κή με τη με τά κλη ση 

α ξιω μα τι κών και υ πα ξιω μα τικών α πό την 

Ελ λά δα, προ κει μέ νου να στε λε χώ σουν τα 

δύο σώ μα τα σύμ φω να με τα ελ λη νι κά 

πρό τυ πα. Τα ευ ρω πα ϊ κά στρα τεύ μα τα 

α πο σύρ θη καν στις πό λεις, αφή νο ντας 

τον έ λεγ χο της υ παί θρου στην πο λι το φυ-

λα κή και τη χω ρο φυ λα κή. 

Η ο μα λο ποί η ση της ε σω τε ρι κής πο λι-

τι κής κα τά στα σης και οι εγ γυ ή σεις α σφά-

λειας και τά ξης, που πα ρεί χαν τα δύο 

σώ μα τα, ο δή γη σαν στις 24 Ιου λί ου 1908 

στην α να χώ ρη ση ση μα ντι κού τμή ματος 

43 Η α να χώ ρη ση του πρί γκι πα Γε ωργί ου συ νο δεύ τη κε α πό αι μα τη ρά ε πει σό δια που δη μιουρ γή θη καν α πό 
πι στούς ο πα δούς του, οι ο ποί οι προ σπά θη σαν να ε μπο δί σουν την α πο χώ ρη σή του και να α κυ ρώ σουν τις α πο-
φά σεις των Με γά λων Δυ νά με ων, βλ. Πα δου βάς, Κρή τη, σ. 189-190.

44 Η πο λι το φυλα κή συ γκρο τή θη κε με διά ταγ μα που εκ δό θη κε στις 13 Ο κτω βρί ου 1907. Ορ γα νώ θη καν δύο 
τάγ μα τα, έ να στα Χα νιά και έ να στο Η ρά κλειο. Στις 28 Α πρι λί ου 1908, ο τό τε αρχη γός των ευ ρω πα ϊ κών στρα τευ-
μά των, Γάλ λος Συ νταγ μα τάρ χης Dellarue, ε πι θε ώ ρη σε το Α΄ Τάγ μα Χα νί ων, βλ. ό.π., σ. 196-198.
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α πό τα στρα τεύ μα τα ξη ράς και τις ναυ-

τι κές δυ νά μεις των προ στά τι δων δυ νά-

με ων. Δια τη ρή θη καν μό νο οι δυ νά μεις 

ε κεί νες που ή ταν α πα ραί τη τες για την 

ε πι τή ρη ση των α κτών και τον α νε φο δια-

σμό των πα ρα με νό ντων στρα τευ μάτων.

Οι ρα γδαί ες διε θνείς ε ξε λί ξεις, ό πως 

το κί νη μα των Νε ό τουρ κων, η α να κήρυ ξη 

της Βουλ γα ρί ας σε βα σί λειο και η προ-

σάρ τη ση της Βο σνί ας - Ερ ζε γο βίνης στην 

Αυ στρο ουγ γα ρί α εί χαν ά με σο α ντί κτυ πο 

στα κρη τι κά πράγ μα τα. Στις 24 Ο κτω βρί ου 

1908 με α νε πί ση μη υ πό δει ξη της ελ λη νι κής 

κυ βέρ νη σης, η κρη τι κή βου λή, και ε νώ 

α που σί α ζε ο ύ πα τος αρ μο στής, κα τήρ γη-

σε το κα θε στώς της αρ μοστεί ας, κή ρυ ξε 

την έ νω ση45 με την Ελ λά δα και υ ιο θέ τη σε 

το ελ λη νι κό σύ νταγ μα. Η στά ση των προ-

στά τι δων δυ νά με ων α πέ να ντι στις νέ ες 

ε ξε λί ξεις της κρη τικής υ πό θε σης δεν ή ταν 

τε λεί ως αρ νη τι κή. Δεν ήταν δια τε θει μέ νες 

να προ βούν σε βί αιες ε νέρ γειες που θα 

κα τέ πνι γαν τα φι λε λεύ θε ρα αι σθή μα τα του 

κρητι κού λα ού. Αυ τό έ δει ξε άλ λω στε και η 

α πό φα ση να μην ε νι σχύ σουν τις δυ νά μεις 

τους με την α πο στο λή νέ ων στρα τευ μά των 

στην Κρή τη και να α πο σύ ρουν από το νη σί 

και τα υ πό λοι πα στρα τεύ μα τά τους. Α πό τη 

με ριά της Τουρ κί ας, οι Νε ό τουρ κοι πί ε ζαν 

τους ευ ρω παί ους να μην α πο δε χθούν την 

α να τρο πή των ι σορρο πιών στην α να το λι κή 

Με σό γειο και α πει λού σαν με την α πο στο λή 

στρα τευμά των στο νη σί. Για να αμ βλύ νουν 

τις α ντι δρά σεις της Τουρ κί ας, οι Με γά λες 

Δυ νά μεις α να κοί νω σαν ό τι δεν εί χε φτά σει 

α κό μα η στιγ μή για την ο ρι στι κή διευ θέ-

τη ση του Κρη τι κού Ζη τή μα τος, έ χο ντας 

υ πό ψη πά ντα τη γνώ μη της Υ ψηλής Πύ λης. 

Πα ράλ λη λα ε φάρ μο σαν α πρό σκο πτα την 

α πό φα σή τους για α πο χώ ρηση των δυ νά-

με ών τους και έ τσι, στις 24 Ιου λί ου 1909, 

η Κρή τη εκ κε νώ θη κε και α πό τα τε λευ ταί α 

ευ ρω πα ϊ κά στρα τεύ μα τα ξη ράς. Α ντί θε τα, 

ε νι σχυό ταν ο ευ ρω πα ϊκός στό λος στις ελ λη-

νι κές θά λασ σες προ κει μέ νου να ε πέμ βει σε 

πε ρί πτω ση νέ ας πο λε μι κής σύ γκρου σης 

με τα ξύ Ελ λά δας και Τουρ κί ας.

Η εκ κέ νω ση της Με γα λο νή σου και 

α πό τα ευ ρω πα ϊ κά στρα τεύ μα τα δρο μο-

λό γησε τις δια δι κα σί ες για την έ νω ση με 

την Ελ λά δα, πα ρό λο που οι ι σχυ ροί της 

Ευ ρώ πης δεν ή ταν δια τε θει μέ νοι την πα-

ρού σα χρο νι κή πε ρί ο δο να ε πι τρέ ψουν 

μί α τέ τοια ε ξέ λι ξη.

Ο δια κα ής ε θνι κός πό θος46 του κρη τι-

κού λα ού πή ρε σάρ κα και ο στά με τά τη 

νι κη φό ρο για τα ελ λη νι κά ό πλα έκ βα ση 

των Βαλ κα νι κών Πο λέ μων, στους ο ποί-

45 Η ελ λη νι κή κυ βέρ νη ση δεν α να γνώ ρι σε ε πί ση μα την έ νω ση, προ κει μέ νου να α πο φύ γει την α ντί-
δρα ση της Τουρ κί ας και τις διε θνείς πε ριπλο κές.

46 Η ε πί ση μη α να κή ρυ ξη της έ νω σης έ γι νε την 1η Δε κεμ βρί ου 1913.

Αλέξανδρος Ζαΐμης
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ους οι Κρη τι κοί κα τέ θε σαν το δι κό τους 

φό ρο αί μα τος.

Η πο λυ σχι δής δρά ση (πο λι τι κή, δι πλω-

μα τι κή, στρα τιω τι κή) των Με γά λων Δυνά με-

ων δεν α πο σκο πού σε α πλώς στην ει ρη νο-

ποιό πα ρέμ βα ση με τα ξύ των χρι στια νι κών 

και μου σουλ μα νι κών πλη θυ σμών, αλ λά κυ-

ρί ως στη δια τή ρη ση της ι σορρο πί ας στην 

α να το λι κή Με σό γειο προ κει μέ νου να μη 

θι γούν τα α ποι κιο κρα τι κά τους συμ φέ ρο-

ντα. Ω στό σο, οι α πρό σμε νες ε ξε λί ξεις στον 

ευ ρω πα ϊ κό και ελ λα δι κό χώ ρο α νά γκα σαν 

τα ι σχυ ρά ευ ρω πα ϊ κά κρά τη να προ σαρ μο-

στούν στις δια μορ φω θεί σες κα τα στά σεις 

και να α πο δε χθούν ως τε τε λε σμέ νο το 

γε γονός της έ νω σης της Κρή της με την Ελ-

λά δα, που α πο τέ λε σε τη δί και η λύ ση του 

χρο νί ζο ντος Κρη τι κού Ζη τή μα τος. 
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Γε νι κά για την α να κύ-
κλω ση: Ο ρι σμός

Έ να α πό τα ση μα ντι κό τε ρα και διαρ-

κώς οξυ νό με να προ βλή μα τα που έ χουν 

να α ντι με τω πί σουν οι ση με ρι νές κοι νω νί-

ες εί ναι τα α πορ ρίμ μα τα και η πο λι τι κή 

δια χεί ρι σής τους. Οι δια στά σεις του προ-

βλή μα τος αυ τού έ χουν με γε θυν θεί τις τε-

λευ ταί ες δε κα ε τί ες διό τι έ χουν αλ λά ξει τα 

πρό τυ πα των κοι νω νιών, με ε πα κό λου θα 

τον συ νε χώς αυ ξα νό μενο κα τα να λω τι-

σμό, την αλ μα τώ δη αύ ξη ση των υ λι κών 

συ σκευα σί ας και την α λόγι στη χρή ση 

το ξι κών ου σιών. Κυ ρί αρ χη δε τά ση εί ναι 

ό τι η αυ ξα νό με νη πα ραγω γή και κα τα νά-

λω ση α γα θών υ πο δη λώ νει υ ψη λό βιο τι-

κό ε πί πε δο, α γνο ώ ντας πα ντε λώς την 

πε ρι βαλ λο ντι κή διά στα ση του θέ μα τος, η 

ο ποί α συ μπε ρι λαμ βάνει τό σο ό,τι α φο ρά 

στη ρύ παν ση του ε δά φους, νε ρού, α έ ρα 

ό σο και τις κα τα ναλού με νες πο σό τη τες 

πρώ των υ λών και ε νέρ γειας.

Α ντί δο το στο πα ρα πά νω πρό βλη μα 

α πο τε λεί η α να κύ κλω ση α πορ ριμ μά των. 

Ο όρος αυ τός ση μαί νει την ε πα να φο ρά 

των χρή σι μων υ λι κών στο φυ σι κό και οι-

κονο μι κό κύ κλο και μπο ρεί να θε ω ρη θεί 

ως η πρέ που σα α πά ντη ση της ε πι στή μης 

και της τε χνο λο γί ας στο ζή τη μα των 

α πορ ριμ μά των.

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση
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Ο φέ λη Α να κύ κλω σης
Τα ο φέ λη που προ κύ πτουν απ’ την 

α να κύ κλω ση εί ναι ση μα ντι κά:

 Ε ξοι κο νό μη ση πρώ των υ λών (με-

τάλ λων, πε τρε λαί ου, ύ δα τος κτλ.) και ε νέρ-

γειας. Αυ τός εί ναι ο βα σι κό τε ρος λό γος ε ξά-

πλω σης της ε φαρ μο γής της α να κύ κλωσης 

πα ρά τους ση μα ντι κούς οι κο νο μι κούς 

πό ρους που συ νή θως αυ τή α παι τεί.

 Μεί ω ση του ό γκου των α πορ ριμ-

μά των.

 Η προ στα σί α του πε ρι βάλ λο ντος.

 Βελ τί ω ση της ποιό τη τας ζω ής.

 Μεί ω ση συ ναλ λάγ μα τος για ει σα-

γω γή πρώ των υ λών.

Νο μο θε σί α
Τον Αύ γου στο του 2001, ψη φί στη κε 

ο νό μος 2939/01 πε ρί «Συ σκευα σιών και 

Ε ναλ λα κτι κής Δια χεί ρι σης των Συ σκευα-

σιών και άλ λων Προ ϊ ό ντων». Ο νό μος αυ-

τός ου σια στι κά κα θι στά υ πο χρε ω τι κή την 

ε ναλλα κτι κή δια χεί ρι ση των συ σκευα σιών 

στη χώ ρα μας και ε ναρ μο νί ζει την ε θνι κή 

μας νο μο θε σί α με τη σχε τι κή νο μο θε σί α 

της Ευ ρω πα ϊ κής Έ νω σης και ει δικό τε ρα 

με την ευ ρω πα ϊ κή Ο δη γί α 94/62.

Πιο συ γκε κρι μέ να, ό λες οι ε πι χει ρή σεις 

που λει τουρ γούν στη χώ ρα μας και πα ρά-

γουν ή ει σά γουν συ σκευα σμέ να προ ϊ ό ντα, 

τα ο ποί α στη συ νέ χεια τα διαθέ τουν στην 

εγ χώ ρια α γο ρά, υ πο χρε ού νται πλέ ον να 

συλ λέ γουν και να α να κυ κλώ νουν τις συ-

σκευα σί ες των προ ϊ ό ντων τους.

Συ νο πτι κά, ο νό μος προ βλέ πει τη 

θέ σπι ση μέ τρων για:

• τη δια χεί ρι ση των συ σκευα σιών και 

άλ λων προ ϊ ό ντων, με στό χο την ε πα να-

χρη σιμο ποί η ση τους ή και την α ξιο ποί η-

ση των α πο βλή των τους,

• την πρό λη ψη της δη μιουρ γί ας α πο-

βλή των συ σκευα σιών,

• τη μεί ω ση της τε λι κής διά θε σης 

τους, που θα μειώ σει α ντί στοι χα την 

κα τα νά λωση ε νέρ γειας και πρω το γε νών 

πρώ των υ λών,

• τον κα θο ρι σμό πο σο τι κών στό χων 

για την α να κύ κλω ση, κα θώς και με σο-

πρό θε σμων ή/και μα κρο πρό θε σμων 

χρο νι κών ο ρί ων,

• το σχε δια σμό και την κα θιέ ρω ση 

συ στη μά των ε πι στρο φής, συλ λο γής και 

α ξιο ποί η σης με τη συμ βο λή των ε μπλε-

κό με νων με ρών,

• την πρό βλε ψη σή μαν σης των συ-

σκευα σιών,

• το δια χω ρι σμό των α πο βλή των στην 

πη γή, που ε ξα σφα λί ζει υ ψη λό ε πί πε δο 

α να κύκλω σης και α νά κτη σης υ λι κών,

• την πρό βλε ψη προ τύ πων τυ πο ποί η-

σης των συ σκευα σιών,

• την πρό βλε ψη ό ρων που θα κα θο ρί-

ζουν τη συ νερ γα σί α ό σων δια χει ρί ζο νται 

συσκευα σί ες και

• την κα θιέ ρω ση συ στη μά των ε νη μέ-

ρω σης του πο λί τη και ε ξοι κεί ω σης του 

με τη δια χεί ρι ση τό σο των συ σκευα σιών 

ό σο και άλ λων προ ϊ ό ντων.

Πιο συ γκε κρι μέ να ο νό μος, όπως 

θεσπίστηκε, προέβλε πε τα εξής:

Για τις συ σκευα σί ες

Μέ χρι 31 Δε κεμ βρί ου 2005 πρέ πει να 

έ χουν επι τευ χθεί οι πα ρα κά τω στό χοι:

• Α ξιο ποί η ση 50-65% κ.β. των α πορ-

ριμ μά των συ σκευα σί ας.

• Α νακύ κλω ση 25-45% κ.β. των α πορ-

ριμ μά των συ σκευα σί ας.

• Α νακύ κλω ση κα τά 15% του λά χι στον 

α νά υ λι κό συ σκευα σί ας.

Για τα ε λα στι κά ο χη μά των

Οι πα ρα γω γοί ο φεί λουν να δια σφα λί-

σουν ό τι το αρ γό τε ρο έ ως την 31η Ιου λί ου 

2006, η α ξιο ποί ηση των με τα χει ρι σμέ νων 



Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Η  Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η76
ΙΟΥΛ. - ΑΥΓ. 2007

ε λα στι κών ο χη μά των θα πρέ πει να εί ναι 

του λά χι στον στο 65% των α πο συ ρό με νων 

ε λα στι κών. Στο ί διο χρο νι κό ό ριο, η α να κύ-

κλω ση θα πρέ πει να φθά νει στο 10%.

Για τα λι πα ντι κά έ λαια

Μέ χρι την 31η Δε κεμ βρί ου 2006 πρέ-

πει να συλ λέ γε ται του λά χι στον το 70% 

κα τά βά ρος ό λων των α ποβλή των λι πα-

ντι κών ε λαί ων και α πό αυ τά να α να γεν-

νά ται το 80% κα τά βά ρος. Τα από βλη τα 

λι πα ντι κών ε λαί ων που δεν α να γεν νώ-

νται, να ο δη γού νται σε άλ λες εργα σί ες 

διά θε σης (π.χ σαν καύ σι μα).

Για τα ά χρη στα ο χή μα τα

Το αρ γό τε ρο έ ως την 1η Ια νουα ρί ου 

2006, για τα ά χρη στα ο χή μα τα η ε πα να-

χρη σι μο ποί η ση και α ξιο ποί η ση πρέ πει 

να αυ ξη θεί του λά χι στον στο 85% κ.β. 

α νά ό χη μα και α νά έ τος. Ε ντός του ί διου 

ο ρί ου, η ε πα να χρη σι μο ποί η ση και α να κύ-

κλω ση πρέ πει να αυξη θεί του λά χι στον 

στο 80% κ.β. α νά ό χη μα και α νά έ τος.

Το αρ γό τε ρο την 1η Ια νουα ρί ου 2015, 

για ό λα τα ά χρη στα ο χή μα τα, η ε πα να χρη-

σι μο ποί η ση και α ξιο ποί η ση πρέ πει να αυ-

ξη θεί του λά χιστον στο 95% κ.β. α νά ό χη μα 

και α νά έ τος. Ε ντός των ι δί ων χρο νι κών 

ο ρί ων, η ε πανα χρη σι μο ποί η ση και η α να-

κύ κλω ση πρέ πει να αυ ξη θεί του λά χι στον 

στο 85% κ.β. α νά ό χη μα και α νά έ τος.

Για μπα τα ρί ες και συσ σω ρευ τές

Μέ χρι την 31η Δε κεμ βρί ου 2006 πρέ-

πει να συλλέ γε ται του λά χι στον το 30% 

κ.β των χρη σι μο ποι η μέ νων Η.Σ.

Μέ χρι την 31η Δε κεμ βρί ου 2006 πρέ πει 

να συλ λέ γε ται του λά χι στον το 70% κ.β. 

ό λων των χρη σι μο ποι η μέ νων συσ σω ρευ-

τών της βιο μη χα νί ας και των ο χη μά των.

Μέ χρι την 31η Δε κεμ βρί ου 2006 

πρέ πει να α να κυ κλώ νε ται του λά χι στον 

το 80% κ.β. των συλ λε χθέ ντων χρη σι μο-

ποι η μέ νων Η.Σ.

Μέ χρι την 31η Δε κεμ βρί ου 2006 πρέ-

πει να α να κυ κλώ νε ται του λά χι στον το 

95% κα τά βά ρος των συλ λε χθέ ντων χρη-

σι μο ποι η μέ νων συσ σωρευ τών.

Για τα α πό βλη τα η λε κτρι κού και 

η λε κτρο νι κού ε ξο πλι σμού (Α Η Η Ε)

Μέ χρι την 31η Δε κεμ βρί ου 2006, πρέ-

πει να συλλέ γο νται του λά χι στον 4 Kg Α Η-

Η Ε οι κια κής προ έ λευ σης κα τά μέ σο ό ρο 

α νά κά τοι κο και έ τος, και α πό αυ τά:

Για τις με γά λες οι κια κές συ σκευές η 

α νά κτη ση πρέ πει να αυ ξη θεί στο 80% κ.β. 

και η ε πα να χρη σι μο ποί η ση και α να κύ κλω-

σή τους πρέ πει να αυ ξη θεί στο 75% κ.β.

Για τον ε ξο πλι σμό πλη ρο φο ρι κής και 

τη λε πι κοι νω νιών και τα κα τα να λω τικά εί δη 

η α νά κτη ση πρέ πει να αυ ξη θεί στο 75% κ.β. 

και η ε πα να χρη σι μο ποί η ση και α να κύ κλω-

σή τους πρέ πει να αυ ξη θεί στο 65% κ.β.

Για τις μι κρές οι κια κές συ σκευές, 

τα φω τι στι κά εί δη, τα η λε κτρι κά και 

η λεκτρο νι κά ερ γα λεί α, τα παι χνί δια, 

τον ε ξο πλι σμό ψυ χα γω γί ας και α θλη τι-

σμού, τα όρ γα να πα ρα κο λού θη σης και 

ε λέγ χου ο βαθ μός α νά κτη σης πρέ πει να 

αυξη θεί στο 70% κ.β. και η ε πα να χρη σι-

μο ποί η ση και α να κύ κλω σή τους πρέ πει 

να αυξη θεί στο 50% κ.β.

Για τους λα μπτή ρες εκ κέ νω σης α ε ρί-

ου, ο βαθ μός ε πα να χρη σι μο ποί η σης και 

α να κύ κλω σης πρέ πει να αυ ξη θεί του λάχι-

στον στο 80% κ.β.

Για τα υ λι κά εκ σκα φών και κα τε-

δα φί σε ων

Σή με ρα δεν πραγ μα το ποιεί ται κα θό-

λου α να κύ κλω ση αυ τών των υλι κών και η 

α νε ξέ λε γκτη α πόρ ρι ψή τους δη μιουρ γεί 
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με γά λα προ βλή μα τα στο πε ρι βάλ λον.

Οι στό χοι του νό μου εί ναι οι α κό-

λου θοι:

• Μέχρι την 1η Ια νουα ρί ου 2006, να 

α ξιο ποιεί ται του λά χι στον το 30% κ.β. των 

πα ρα γο μέ νων α πο βλή των, α πό το ο ποί ο 

να α να κυ κλώ νε ται του λάχι στον 15%.

• Μέχρι την 1η Ια νουα ρί ου 2008, να 

α ξιο ποιεί ται του λά χι στον το 50% κ.β. των 

πα ρα γο μέ νων α πο βλή των, α πό το ο ποί ο 

να α να κυ κλώ νε ται του λάχι στον 25%.

• Μέχρι την 1η Ια νουα ρί ου 2015, να 

α ξιο ποιεί ται του λά χι στον το 80% κ.β. των 

πα ρα γο μέ νων α πο βλή των, α πό το ο ποί ο 

να α να κυ κλώ νε ται του λάχι στον 40%.

Α να κύ κλω ση χαρ τιού
Το χαρ τί και η τυ πο γρα φία συ γκα τα-

λέ γο νται στα θε μέ λια του σύγ χρο νου 

πο λι τι σμού. Χά ρη σ΄ αυ τές τις δύ ο 

ε φευ ρέ σεις έ γι νε δυ να τή η κα τα γρα-

φή και η διά δο ση των γνώ σε ων σε 

μαζι κή κλί μα κα: νο μι κά, λο γο τε χνι κά, 

ε πι στη μο νι κά και φι λο σο φι κά έρ γα 

ξε πέρα σαν τα φράγ μα τα των ω κε α-

νών και των η πεί ρων. Α κό μα και οι 

σύγ χρο νοι η λεκτρο νι κοί υ πο λο γι στές 

χρη σι μο ποιούν χαρ τί σε διά φο ρους 

τύ πους, όπως χαρ τί για γρά ψι μο, ρι-

ζό χαρ το, χαρ τό νι, χαρ τί τα πε τσα ρί ας, 

πε ρι τυ λίγ μα τος κλπ.

Το χαρ τί ε φευ ρέ θη κε στην Κί να 

πριν α πό 2.200 χρό νια. Η βα σι κή δια-

δι κα σί α κα τασκευ ής του ή ταν σχε δόν 

η ί δια με τη ση με ρι νή: φυ τι κές ί νες 

βυ θί ζο νται στο νε ρό, στραγ γί ζο νται, 

ξε ραί νο νται και τυ λί γο νται σε ρο λό. 

Οι Κι νέ ζοι χρησι μο ποιούν κυ ρί ως ί νες 

α πό κάν να βη. Ό ταν ό μως το χαρ τί δια-

δό θη κε στη Δύ ση, χρη σι μο ποι ή θη καν 

για την κα τα σκευ ή του α να κυ κλώ με να 

υ φά σμα τα, λι νά και βαμ βα κε ρά.

Η ι στο ρί α της α να κύ κλωσης 

χαρ τιού και των αν θρώ πων 

της στην Ελ λά δα

Στις με σαιω νι κές πό λεις τα προ βλή-

μα τα συλ λο γής των α πορ ριμ μά των συ-

νέ βα λαν στην εξά πλω ση των ε πι δη μιών 

που ε ξό ντω σαν ε κα τομ μύ ρια αν θρώ-

πους. Αλ λά στα χρόνια ε κεί να ί σως βρί-

σκε ται και η αρ χή του ε παγ γέλ μα τος 

του α να κυ κλω τή χαρτιού. Οι ρα κο συλ-

λέ κτες, οι άν θρω ποι που μά ζευαν τα 

χρη σι μο ποι η μέ να πα νιά, δηλ. τα ρά κη, 

τρο φο δο τού σαν τη βιο μη χα νί α χαρ τιού 

(τό τε το χαρ τί προ ερ χόταν κυ ρί ως α πό 

πα νιά) με τις α να γκαί ες πρώ τες ύ λες. Σε 

διά φο ρες ευ ρω πα ϊ κές πό λεις, ό πως κι 

ε δώ στην Ελ λά δα (στην Ή πει ρο κ.α.), οι 

ρα κο συλ λέ κτες φρό ντιζαν για την α να-

κύ κλω ση των «ά χρη στων» πα νιών.

Οι τσιγ γά νοι, οι γύ φτοι, πλα νό διοι 

σι δε ρά δες της ε πο χής, ε πι διόρ θω ναν, 

με τα σκεύ α ζαν, ε πα να ξιο ποιού σαν σιδε-

ρέ νια και άλ λα με ταλ λι κά α ντι κεί με να, 
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και για αυ τό έ χαι ραν με γά λης 

ε κτί μη σης. Πα νη γύ ρι στη νό ταν 

στο χω ριό με την ά φι ξη του τσιγ-

γά νου.

Στις αρ χές του 20ου αιώ να οι 

γυ ρο λό γοι μά ζευαν ή δη συστη μα-

τι κά τα χρη σι μο ποι η μέ να χαρ τιά 

για α να κύ κλω ση στην τό τε χαρ-

το βιομη χα νί α. Η κα τα νά λω ση 

χαρ τιού ή ταν ό μως πο λύ μι κρή, 

με ρι κές χι λιά δες τόνοι το χρό νο. 

Την ε πο χή ε κεί νη, οι ε φη με ρί-

δες α φού δια βά ζο νταν δεν κα τέ-

ληγαν α μέ σως για α να κύ κλω ση, 

αλ λά με τα τρέ πο νταν σε υ λι κά 

συ σκευα σί ας για το πε ρι τύ λιγ μα 

των προ ϊ ό ντων στο μπα κά λι κο, 

των ψα ριών στο ι χθυο πω λεί ο. 

Τα χα σα πό χαρ τα, τα στρα τσό-

χαρ τα εί ναι τα κύ ρια προ ϊ ό ντα 

α να κύ κλω σης χαρ τιού. Οι χρη σι-

μο ποι η μέ νες ε φη με ρί δες -έ τσι κι 

αλ λιώς ε λά χι στες σε α ριθ μό και 

σε ε λά χι στα α ντί τυ πα- ή ταν το 

κύ ριο υ λι κό συ σκευα σί ας στις αρ-

χές του αιώ να. Οι ψα ρά δες, αν δε 

χρη σι μο ποιού σαν βούρ λα για να 

«κρε μά σουν» τα ψάρια, θα έ φτια-

χναν με μια πα λιά ε φη με ρί δα έ να 

χω νί για να βά λουν ε κεί μέ σα τα 

ψά ρια που α γό ρα ζε ο πε λά της. 

Οι μπα κά λη δες θα τύ λι γαν τα 

αυ γά με τις πα λιές ε φη με ρί δες. 

Το ί διο έ κα ναν και οι μα νά βη δες 

για τα πε ριο ρι σμέ να φρού τα και 

μα ρού λια που που λού σαν. Οι 

α να κυ κλω τές της ε πο χής φόρ τω-

ναν στην πλάτη τους ή το πο λύ 

- πο λύ σε έ να κά ρο τις πα λιές 

ε φη με ρί δες και τις που λού σαν 

ως υ λι κό συ σκευα σί ας σε μπα κά-

λι κα, μα νά βι κα κι άλ λα μα γα ζιά. 
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Τα χαρ τιά περι τυ λίγ μα τος και τα χαρ τιά 

πο λυ τε λεί ας εί ναι ε λά χι στα ή α νύ παρ κτα 

την περί ο δο αυ τή.

Τα πε ρισ σό τε ρα χαρ τιά ει σά γο νταν 

στην Ελ λά δα. Α πό τα χαρ τιά που πα ρά γο-

νταν στη χώ ρα (κυ ρί ως κου τιά τσι γάρων, 

χο ντρά χαρ τό νια για πρό κες, στρα τσό-

χαρ τα για κρε ο πω λεί α και ι χθυο πωλεί α 

αρ γό τε ρα) τα πε ρισ σό τε ρα -πο σο στό 

60%- προ έρ χο νταν α πό πα λιά, α πό χρη-

σιμο ποι η μέ να χαρ τιά που οι διά φο ροι γυ-

ρο λό γοι και οι «πα λιο χαρ τά δες» μά ζευαν 

α πό το δρό μο, α πό τα τυ πο γρα φεί α κι α πό 

διά φο ρα ερ γο στά σια και ερ γα στή ρια. 

Την ε πο χή ε κεί νη η Α θή να εί ναι μικρή, 

πε ριο ρί ζε ται γύ ρω α πό την Α κρό πο λη. Ο 

Δή μος Βού τσε λας α νοί γει μί α μικρή α πο θή-

κη στην Πλα τεί α Ψυρ ρή. Γύ ρω στο 1922 

ξε κι νά ει η α να κύ κλω ση χαρ τιού σε πιο συ-

στη μα τι κή βά ση. Γυ ρο λό γοι μα ζεύ ουν το 

χαρ τί στην Α θή να αλ λά και σε άλ λες πό λεις 

και το που λά νε στο Δή μο Βού τσε λα. Στο 

χαρ το πολ τό που ει σάγε ται α πό το ε ξω τε-

ρι κό προ στί θε ται μί α πο σό τη τα μέ χρι 10% 

χρη σι μο ποι η μένων χαρ τιών.

Οι γυ ρο λό γοι, οι «ρα κο συλ λέ κτες» 

-μί α έν νοια πα ρε ξη γη μέ νη- φορ τω μέ νοι 

τους σά κους στην πλά τη μα ζεύ ουν στην 

κα λύ τε ρη πε ρί πτω ση 50-100 κι λά χαρ τί. 

Τα κα ρο τσά κια και τα κά ρα εί ναι ση μαντι-

κή πο λυ τέ λεια για τους α να κυ κλω τές του 

χαρ τιού την ε πο χή ε κεί νη. Μη χανή μα τα ή 

πρέ σες δεν υ πάρ χουν. Στην κα λύ τε ρη πε-

ρί πτω ση μί α κά σα με τα φέ ρεται ε πι τό που 

και χρη σι μο ποιεί ται για τη συ σκευα σί α 

και το δέ σι μο των χαρ τιών με τσέρ κια, 

ό ταν η πο σό τη τά του εί ναι με γά λη. Το 

χαρ τί μπαί νει στην κάσα, πα τιέ ται για να 

συ μπιε στεί και στο τέ λος το πο θε τεί ται 

μια πόρ τα για να πα τη θεί και να συ μπιε-

στεί πε ρισ σό τε ρο. Οι μη χα νι κές πα τέ ντες, 

οι πρώ τες πρέ σες, θα εμ φα νι σθούν πο λύ 

αρ γό τε ρα, με τά τον πό λε μο. Οι πε ρισ σό-

τε ροι γυρο λό γοι ό μως θα κου βα λά νε μέ-

χρι πρό σφα τα το χαρ τί σε με γά λα σα κιά, 

τις μπούρ δες α πό δρό μο σε δρό μο μέ χρι 

να το πα ρα δώ σου νε για α να κύ κλω ση.

Σή με ρα οι πιο ορ γα νω μέ νοι α πό τους 

ρα κο συλ λέ κτες, τους γυ ρο λό γους, δια-

θέ τουν κά ποιο τρί κυ κλο, ή έ να μι κρό 

φορ τη γά κι, που συ νή θως εί ναι σε ά σχη-

μη κα τά στα ση, στα πρό θυ ρα διά λυ σης. 

Νω ρίς τα ξη με ρώ μα τα θα συ να ντή σει ο 

α γου ρο ξυ πνη μέ νος ο δη γός στο Ρέ ντη 

και σε άλ λες πε ριο χές, η λι κιω μέ νους 

αν θρώ πους να τσου λά νε ή να σέρ νουν 

ένα ξύ λι νο κα ρό τσι φορ τω μέ νο με χαρ-

το κι βώ τια. Μο να χι κές σκιές που α γω νί-

ζονται να πα ρα δώ σουν λί γο χαρ τί και 

να πά ρουν με ρι κά κα το στά ρι κα για να 

ξεδι ψά σουν τα χεί λη τους.

Οι πιο ορ γα νω μέ νες χαρ το βιο μη χανί-

ες και οι βιο μη χα νί ες γρα φι κών τε χνών 

έ χουν αρ χί σει να εμ φα νί ζο νται στη χώ ρα 

από τις αρ χές του περασμένου αιώ να: το 

φα κε λά δι κο το 1918, ο Λα δό που λος στην 

Πά τρα, η με γα λύ τε ρη την ε πο χή ε κεί νη 

χαρ το ποι ί α των Βαλ κα νί ων, η Αί γλη, η Χαρ-

το ποι ί α Αι γί ου το 1932, ο Σα ρα ντό που λος 

στην Α θή να, η χαρ το ποι ία του Κε φά λα, η 

Α θη να ϊ κή το 1938. Η βιο μη χα νί α γρα φι-

κών τε χνών ΕΛ.ΚΑ. θα με τα φερθεί στην 

Α θή να. Η δε κα ε τί α πριν τον πό λε μο εί ναι 

ση μα ντι κή για την άν θηση της χαρ το βιο-

μη χα νί ας και των γρα φι κών τε χνών στην 

Ελ λά δα, ό πως και η δεκα ε τί α του ‘60.

Με τά τον πό λε μο και νούρ γιοι άν θρω-

ποι μπαί νουν στο χώ ρο του χαρ τιού 

και της α να κύ κλω σης. Ο Κο λιό που λος, 

με τέ πει τα χαρ το ποι ί α ΠΑ ΚΟ, θα α νοί ξει 

τη δι κή του α πο θή κη, συ γκε ντρώ νο ντας 

8-10 τό νους χαρ τί τη μέ ρα, ό ταν οι χαρ-

το βιο μη χα νί ες σή με ρα συ γκε ντρώ νουν 

πά νω α πό 200 τό νους χρη σι μο ποι η μέ νου 
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χαρ τιού τη μέ ρα.

Ορ γα νω μέ να, η α να κύ κλω ση του 

χαρτιού στην Ελ λά δα ξε κί νη σε τη δε κα-

ε τί α του 1960. Η κα τα νά λω ση του χαρ-

τιού έ χει ή δη αυ ξη θεί κα τα κό ρυ φα, το 

ί διο και η πα ρα γω γή και οι α νά γκες της 

βιο μηχα νί ας σε χρη σι μο ποι η μέ νο χαρ τί, 

σε πρώ τες ύ λες δηλ. για α να κυ κλω μέ να 

χαρτι κά. Την ε πο χή αυ τή οι πιο με γά λοι 

«πα λιο χαρ τά δες» (αυ τοί δη λα δή που 

α σχο λού νται με το ε μπό ριο πα λαιού 

χαρ τιού) εί ναι 8-10 ά το μα: Ο Δ. Βού τσε-

λας, ο Α ράπης, ο Πο ντί κης, ο Ζα μί νος, ο 

Σταυ ρό που λος, κ.ά.

Στις αρ χές της δε κα ε τί ας του 1960 

κατα σκευά ζε ται το ερ γο στά σιο της Βιο-

χαρ τι κής στον Α σπρό πυρ γο και η ΠΑ-

ΚΟ στην Πε λα σγί α που α ξιο ποιούν τα 

πα λιά χαρ τιά. Λί γα χρό νια αρ γό τε ρα η 

Θεσ σα λι κή και η ΜΕΛ Θεσ σα λο νί κης θα 

ξε κι νή σουν πα ρα γω γή χαρ τιού χρη σι μο-

ποιώ ντας ως πρώ τη ύ λη τα ά χυ ρα α πό 

τις καλ λιέρ γειες δη μη τρια κών, κυ ρί ως 

στο Θεσ σα λι κό κά μπο.

Σή με ρα το Σω μα τεί ο Ε μπό ρων Πα-

λαιού Χαρ τιού πε ρι λαμ βά νει πά νω α πό 

80 α πα σχο λού με νους ορ γα νω μέ να, και 

σε επαγ γελ μα τι κό ε πί πε δο στη συλ λο γή 

χρη σι μο ποι η μέ νου χαρ τιού για α να κύ κλω-

ση ε κα το ντά δες φορ τη γά δια σχί ζουν την 

Ατ τι κή, τη Θεσ σα λο νί κη κι άλ λες πό λεις, 

αλ λά και τους ε θνι κούς αυ το κι νη τό δρο-

μους και συ γκε ντρώ νουν ή μετα φέ ρουν 

στις βιο μη χα νί ες κα θη με ρι νά χρη σι μο ποι-

η μέ νο χαρ τί για α να κύκλω ση.

Οι κο λο γι κές ε πι πτώ σεις
Ση μα ντι κά οι κο συ στή μα τα α πει λού-

νται α πό την κα τα νά λω ση χαρ τιού. Πολ λοί 

χρη σι μο ποιού με τε ρά στιες πο σότη τες 

χαρ τιού κα θη με ρι νά (πχ. ρο λό χαρ τιού για 

την κου ζί να, χαρ το πε τσέ τες και χαρ το μά-

ντη λα, χαρ τιά για φω το τυ πί ες και δια φη μί-

σεις, χαρ τιά για περιο δι κά και ε φη με ρί δες, 

χαρ τιά για φίλ τρα κα φέ και τε τρά δια, 

χαρ το κι βώ τια και χαρ τιά πε ρι τυ λίγ μα τος). 

Α πό την τουα λέ τα μέ χρι την κου ζί να και 

α πό το γρα φεί ο μέ χρι το ε μπό ριο, η κα τα-

νά λω ση χαρ τιού αυ ξά νε ται κα τα κό ρυ φα. 

Εί ναι ά ρα γε α πα ραί τη τη η κα τα νά λω ση 

ό λης αυ τής της πο σό τη τας χαρ τιού;

Σή με ρα, το χαρ τί που κα τα να λώ νου-

με προ έρ χε ται κυ ρί ως α πό καλ λιέρ γειες 

δέ ντρων, α πό τε χνη τά δά ση, που η δια-

χεί ρι σή τους γί νε ται με σω στό τρό πο και 

λαμ βά νο νται στοι χειώ δη μέ τρα προ στα-

σί ας του πε ρι βάλ λο ντος.

Στη Βρε τα νί α, το κά θε ά το μο κα τα-

να λώ νει 163 κι λά χαρ τί κά θε χρό νο. Το 

10% αυ τής της πο σό τη τας εί ναι χαρ τί 

μί ας χρή σης, το ο ποί ο με τά τη χρή ση 

πε τά γε ται στα σκου πί δια.
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όπου ε πι βιώ νουν μό νο 100 ζευ γά ρια. Η 

κα φε τιά αρ κού δα, ο λύν ξ και άλ λα εί δη 

που βρί σκο νται σε κίν δυ νο πρέ πει σή-

με ρα να ε πι βιώ σουν σε πε ριο χές ό που 

τα μη χα νή μα τα, οι εκ χερ σώ σεις και οι 

άν θρω ποι τα ε νο χλούν.

Η ζη μιά στο πε ρι βάλ λον δε στα ματά ει 

με το κό ψι μο των δέ ντρων. Για να γί νει 

το χαρ τί η βιο μη χα νί α πρέ πει να ε πε ξερ-

γα στεί τους κομ μέ νους κορ μούς. Συ χνά 

η ε πε ξερ γα σί α αυ τή προ κα λεί ση μα ντι-

κή ρύ παν ση και πολ λές βιο μη χα νί ες 

ρί χνουν α πό βλη τα που πε ριέ χουν έ να 

σύ νο λο ορ γα νο χλω ριω μέ νων ε νώ σε ων 

σε υ δα τι κά οι κο συ στή μα τα. Η διοξί νη, 

μί α α πό τις πιο ε πι κίν δυ νες ου σί ες, εί ναι 

μέ σα σε αυ τά τα α πό βλη τα. Η Σου η δί α 

και η Νορ βη γί α έ χουν α πο κλεί σει το 

χλώ ριο και χρη σι μο ποιούν διοξεί διο 

του χλω ρί ου. Α κό μα και αυ τό το χη μι κό 

ό μως για τη λεύ καν ση του χαρ τιού έ χει 

ευ θύ νη για ρύ παν ση με ορ γα νο χλω ριω-

μέ νες ε νώ σεις και ε πί σης κατα να λώ νει 

με γά λες πο σό τη τες ο ξυ γό νου. Η μό νη 

πε ρι βαλ λο ντι κά α πο δε κτή λύση εί ναι η 

χρή ση ο ξυ γό νου για τη λεύ καν ση του 

χαρ τιού ή, το κα λύ τε ρο, η χρήση ό χι 

λευ κα σμέ νου χαρ τιού.

Η Βρε τα νί α ει σά γει το 90% του χαρ-

τιού της κυ ρί ως α πό τη Σου η δί α, Φιν-

λαν δί α, Κα να δά και τις Η.Π.Α. Κα μί α α πό 

αυ τές τις χώ ρες δεν έ χει χαρ τί που να 

προ έρ χε ται πραγ μα τι κά α πό ο λο κλη ρω-

μέ νη δια χεί ρι ση δα σών. Τα προ ϊ ό ντα 

τους ό μως πω λού νται σε ο λό κλη ρο τον 

κό σμο. Η Ελ λά δα ε πί σης προ μη θεύ ε ται 

το χαρ τί της α πό αυ τές τις χώ ρες.

Στην πραγ μα τι κό τη τα υ πάρ χουν 

δύ ο κύ ρια προ βλή μα τα:

• η εκ χέρ σω ση των αυ θε ντι κών δα-

σών για να καλ λιερ γη θούν στη θέση τους 

τε χνη τές καλ λιέρ γειες και

• η α ντι κα τά στα ση του πραγ μα τι κού 

δά σους α πό συ στά δες που α ποτε λού νται 

α πό έ να μό νο εί δος δέ ντρου.

Δά ση τα ο ποί α χρειά στη καν πά νω 

από 1000 χρό νια για να α να πτυ χθούν 

μπο ρούν να ε ξα φα νι στούν μέ σα σε 12 λε-

πτά. Η κο πή του δά σους δεν δη μιουρ γεί 

μό νο ει κό να θλί ψης, αλ λά κα τα στρέ φει 

τη γονι μό τη τα του ε δά φους και ε πη ρε-

ά ζει τους κύ κλους του νε ρού. Το γό νι μο 

έ δαφος ε κτί θε ται στις α κραί ες και ρι κές 

συν θή κες και η διά βρω ση εί ναι ση μαντι-

κή. Σπά νια εί δη και α νε ξε ρεύ νη τες σχέ-

σεις χά νο νται για πά ντα μα ζί με το ε ξαι-

ρε τι κό οι κο σύ στη μα. Χω ρίς το δά σος δεν 

μπο ρούν να ε πι βιώ σουν σπά νια εί δη, 

συ χνά ση μα ντι κά και για τον άν θρω πο.

Τα που λιά σε έ να φυ σι κό δά σος 

είναι 9 φο ρές πε ρισ σό τε ρα σε σχέ ση 

με αυ τά που υ πάρ χουν σε μια τε χνη τή 

καλ λιέργεια. Τα νε κρά δέ ντρα γί νο νται 

φω λιές για τα που λιά, ό πως π.χ. για τον 

τρυπο κά ρυ δο. Έ να εί δος τρυ πο κά ρυ δου 

α πει λεί ται σή με ρα με ε ξα φά νι ση τό σο 

στη Φιν λαν δί α ό σο και στη Σου η δί α. 

Έ να εί δος α ε τού το ο ποί ο ε ξαρ τιέ ται ε πί-

σης α πό τα νε κρά δέ ντρα του δά σους 

α πει λεί ται με ε ξα φά νι ση στη Φιν λαν δί α, 
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Πρα κτι κές ο δη γί ες για τη 
σω στή συλ λο γή χαρ τιού

Με γά λη προ σο χή χρειά ζε ται στη δια-

δι κα σί α συλ λο γής και δια λο γής (α παλ λα-

γή α πό ξέ νες ύ λες) των α πο κομ μά των 

χαρ τιού, για τί έ στω και έ να ε λά χι στο πο-

σο στό ξέ νης ύ λης μπο ρεί να κα ταστρέ ψει 

με γά λη με ρί δα της πα ρα γω γής.

Για πα ρά δειγ μα, αν ξε φύ γει α πό τον 

έ λεγ χο και χρη σι μο ποι η θεί ως πρώ τη 

ύλη μι κρό πο σο στό πισ σω μέ νου χαρ-

τιού, ό λο το χαρ τί που θα πα ρα χθεί θα 

εί ναι γε μά το με μαύ ρα στίγ μα τα, α κα-

τάλ λη λο για την α γο ρά και πα ράλ λη λα 

θα δη μιουρ γη θεί πρό βλη μα α πορ ρύ-

παν σης της πα ρα γω γι κής μη χα νής που 

ση μαί νει νε κρός πα ρα γω γι κός χρό νος. 

Ση μα ντι κή προ ϋ πό θε ση, ε πί σης, για τη 

χρή ση του α πο κόμ μα τος ως πρώ τη ύ λη, 

εί ναι η δια λο γή του σε κα τη γο ρί ες και 

η χρή ση του α νά λο γα με την ποιό τη-

τα χαρ τιού που πα ρά γε ται. Ει δι κό τε ρα 

σή με ρα με την α νά πτυ ξη της τε χνο λο-

γί ας στην κα τεύ θυν ση της πα ρα γω γής 

χαρ τιού υ ψη λών προ δια γρα φών α πό 

α πό κομ μα, η δια δι κα σί α δια λο γής σε 

κα τη γο ρί ες παί ζει ση μα ντι κό ρό λο.

Τι πρέ πει να προ σέ χου-
με για να διευ κο λύ νου με 
την α να κύ κλω ση χαρ τιού

Εί ναι ση μα ντι κό να συμ με τέ χουμε 

ε νερ γά στη δια λο γή στην πη γή (σχο λεί ο, 

γρα φεί ο, κα τοι κί ες, τυ πο γρα φεί α, βιο μη-

χα νί ες, κ.λπ.) των δια φό ρων κα τη γο ριών 

του χαρ τιού, έ τσι ώ στε να ε πι τυγχά νε ται 

η κα λύ τε ρη δυ να τή ποιό τη τα α να κυ κλω-

μέ νων χαρ τιών.

Α να κα τεύ ο ντας ό λες τις κα τη γο ρί-

ες χαρ τιού μα ζί, στη βιο μη χα νί α θα πα-

ραχθεί το χαρ τί που α ντι στοι χεί στην 

κα τώ τε ρη ποιό τη τα χαρ τιού. Πολ λές σύγ-

χρο νες βιο μη χα νί ες α να κύ κλω σης έ χουν 

σή με ρα τε χνο λο γί ες α να βάθ μι σης της 

ποιό τη τας του α να κυ κλω μέ νου χαρ τιού, 

αλ λά κά τι τέ τοιο δε συμ βαί νει ακό μη στη 

χώ ρα μας. Ε δώ, δια λο γή των δια φο ρε τι-

κών κα τη γο ριών χαρ τιού, πριν φθά σουν 

στη χαρ το βιο μη χα νί α, κά νουν οι έ μπο ροι 

πα λαιού χάρ του. Στη χαρ τοβιο μη χα νί α 

δύ σκο λα ή κα θό λου γί νε ται δια λο γή των 

κα τη γο ριών χαρ τιού.

Έ να άλ λο, ί σως πιο ση μα ντι κό στοιχεί ο, 

το ο ποί ο θα πρέ πει να έ χου με υ πό ψη μας 

αν θέ λου με να πε τύ χει η α να κύκλω ση 

εί ναι η α παλ λα γή των χαρ τιών α πό κά θε 

ξέ νη ύ λη.

Στις κα τοι κί ες

Α πο φεύ γου με να το πο θε τού με το χαρ-

τί σε πάρα πολύ μι κρές μι κρές πλα στι κές 

σα κού λες και μά λι στα να τις δέ νου με. 

Είναι δύ σκο λο και δα πα νη ρό να κα θα-

ρί ζου με κά θε φο ρά με γά λες πο σό τη τες 

χαρ τιού που πε ριέ χο νται σε μι κρές πλα-

στι κές σα κού λες. Το χαρ τί μπο ρεί να δένε-

ται με σπά γκο ή να το πο θε τεί ται σε τσά-

ντα ή σά κο, που ε πα να χρη σι μο ποιούμε 

και δε ρί χνου με βέ βαια μέ σα στον κά δο 

α να κύ κλω σης. Στο χώ ρο της κα τοικί ας 

μπο ρού με να δια μορ φώ σου με μια ει δι κή 

γω νιά, να χρη σι μο ποι ή σου με ειδι κούς 

σά κους, μί α με ταλ λι κή ντου λά πα, έ να ξύ-

λι νο κι βώ τιο ή πά νι νες με γάλες τσά ντες 

για την προ σω ρι νή α πο θή κευ σή του.

Στα σού περ μάρ κετ 

Α πο φεύ γου με να πε τά με προς α νακύ-

κλω ση διά φο ρα πλα στι κά υ λι κά συ σκευα-

σί ας. Τα χαρ το κι βώ τια χρειά ζε ται να τα 

α νοί γου με και να τα το πο θε τού με το έ να 

πά νω στο άλ λο για να μην κα ταλαμ βά-

νουν με γά λο χώ ρο κα τά την α πο θή κευ ση 

ή με τα φο ρά τους.
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Στα Σχο λεί α 

Κα θα ρί ζου με τα σχο λι κά βι βλί α από 

τυ χόν πλα στι κο ποι η μέ να ή ντυ μέ να με 

πλα στι κό ε ξώ φυλ λα. Αν εί ναι «δύ σκο λο» 

να κα θα ρί ζου με ο κα θέ νας τα βι βλί α του 

α πό τα πλα στι κά, ας α να λο γι σθού με πό-

σο πιο δύ σκο λο εί ναι και τι κό στος θα 

έ χει κά τι τέ τοιο, ό ταν θα γί νεται α πό τη 

βιο μη χα νί α για χι λιά δες βι βλί α.

Στα τυ πο γρα φεί α 

Δεν πε τά με μέ σα στους σά κους για 

το προς α να κύ κλω ση χαρ τί δο χεί α α πό 

με λά νια, ξύ λα, πλα στι κά συ σκευα σί ας, 

κό λλες και άλ λα ξέ να υ λι κά.

Στα γρα φεί α

Δεν το πο θε τού με στα δο χεί α για το 

χαρ τί πλα στι κά πο τη ρά κια, καρ μπόν, τσι-

γά ρα, πλα στι κές σα κού λες, ά δεια στυ λό 

και ό,τι άλ λο ά χρη στο υ πάρ χει.

Σε κά θε πε ρί πτω ση φρο ντί ζου με να 

εί ναι σχε τι κά εύ κο λη δου λειά, και για 

μας και για τους αν θρώ πους που τυ χόν 

συλ λέ γουν το χαρ τί για α να κύ κλω ση, 

η πα ρα λα βή και η με τα φο ρά του. Δεν 

το πο θε τού με δηλ. το χαρ τί σε ση μεί ο 

με δύ σκο λη πρό σβα ση ή στο πιο βα θύ 

υ πό γειο, το ο ποί ο δεν έ χει α σαν σέρ ή 

δε χω ρά ει να πε ρά σει κά ποιος να το 

πα ρα λά βει...

Α να κύ κλω ση πλα στι κών
Η α να κύ κλω ση των πλα στι κών σε σύ-

γκριση με τα άλ λα υ λι κά, ό πως το χαρ τί, 

το γυα λί και τα μέ ταλ λα, α πο τε λεί τη νέ α 

πρό κλη ση. Ε κτι μά ται ό τι στη χώ ρα μας 

πα ρά γο νται ε τη σί ως πε ρί που 300.000 

τό νοι πλα στι κά α πορ ρίμ μα τα. Στο σχή μα 

1 πα ρου σιά ζε ται ο μέ σος ο ρός της σύν θε-

σης των Ελ λη νι κών α πορ ριμ μά των, ε νώ 

στους πί να κες 1 και 2 πα ρου σιά ζο νται 
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Χώ ρα
% πλα-

στι κά
Χώ ρα

% πλα-

στι κά
Χώ ρα

% πλα -

στι κά

Δα νί α 6 Σου η δί α 6,5 Αί γυ πτος 1,5

Γαλ λί α 6 Μ. Βρε τα νί α 5 Πε ρού 2,9

Γερ μα νί α 7 Ι σπα νί α 5 Βρα ζι λί α 3,9

Ι τα λί α 7,2 Ιν δί α 1 Με ξι κό 5,8

Ολ λαν δί α 7,1 Νι γη ρί α 4 Φι λιπ πί νες 1,6

Περιοχή % πλα στι κά Περιοχή % πλα στι κά

Αθήνα* 7,0 Κως*** 10,9

Θεσ/νίκη** 7,2 Χανιά** 8,6

Ρόδος** 11,7 Καλαμάτα*** 7,4

*  1985  Σκορδίλης και Συνεργάτες

**  1987  Παπαχρήστου και Συνεργάτες

***  1989-92 Παρισάκης και Συνεργάτες

Πί να κας 2: Πο σο στά πλα στι κών σε διά φο ρες χώ ρες του κό σμου

Πίνακας 1: Ποσοστά πλαστικών απορριμμάτων σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας

Σχήμα 1: Σύνθεση ελληνικών 
απορριμμάτων

τα ποσο στά πλα στι κών σε διά φο ρες πε-

ριο χές της χώ ρας και σε με ρι κές χώ ρες 

του κό σμου.

Τα τε λευ ταί α χρό νια έ χει πα ρα τη ρη-

θεί μια αύ ξη ση της πί ε σης για α να κύ κλω-

ση των πλα στι κών. Πα ράλ λη λα α σκεί ται 

αυ στη ρή κρι τι κή για ό λες τις με θό δους 

διά θε σης των α πορ ριμ μά των. Βα σι κός 

στό χος της δια χεί ρι σης των α πορ ριμ μά-

των εί ναι η μεί ω ση της πο σό τη τας τους 

και α να κύ κλω ση τους.

Σή με ρα υ πάρ χουν στα α πορ ρίμ μα τα 

πά νω α πό 60 εί δη πλα στι κών α πό τα 

ο ποί α το πο λυαι θυ λέ νιο (ΡΕ), το πο λυ-

προ πυ λέ νιο (ΡΡ), το πο λυ βι νυ λο χλω ρί διο 

(PVC) και το πο λυ στυ ρέ νιο (PS) κα λύ πτουν 

το 90% του συ νό λου των πλα στικών. Αυ τή 

η ποι κι λί α σε εί δος δυ σκο λεύ ει σε με γά λο 

βαθ μό την α να κύ κλω ση τους. Τα πλα στι-

κά βρί σκο νται σε διά φο ρες μορ φές και 

πολ λές φο ρές α να μιγ μένα με άλ λα υ λι κά 

ό πως μέ ταλ λα, χαρ τί, δέρ μα κ.λπ.

Η α να κύ κλω ση των πλα στι κών βο η θά 

στην προ στα σί α του φυ σι κού πλού του, 

μειώ νει τον ό γκο των α πορ ριμ μά των, 

που προ ο ρί ζε ται για τα φή και δί νει με γα-

λύ τε ρη α ξί α στο πλα στι κό υ λι κό. Σε α ντί-
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θε ση με άλ λα υ λι κά, η α να κύ κλω ση των 

πλα στι κών εί ναι πο λύ χα μη λή, κά τω από 

3%. Την α να κύ κλω ση τους δυ σκο λεύ ει η 

ποι κι λί α των ει δών και η δο μή τους.

Α πό τις μέ χρι σή με ρα με λέ τες και 

έ ρευνες ε κτι μά ται ό τι με τα κα τάλ λη λα 

μέ τρα μπο ρεί να βελ τιω θεί η δια δι κα σί α 

της α να κύ κλω σης των πλα στι κών. Σή με ρα 

δεν υ πάρ χουν στρα τη γι κές α να κύ κλω σης 

των πλα στι κών, οι ο ποί ες να πε ρι λαμ βά-

νουν ό λες τις α πα ραί τη τες πα ραμέ τρους. 

Η πε ραι τέ ρω διε ρεύ νη ση του θέ μα τος για 

μια ι κα νο ποι η τι κή στρατη γι κή α να κύ κλω-

σης και κά λυ ψη του με γα λύ τε ρου πε δί ου 

των πλα στι κών, εί ναι α πα ραί τη τη.

Τα κί νη τρα για την εφαρ μο γή της α να-

κύ κλω σης δεν πρέ πει να πε ριο ρί ζο νται 

μο νό στην ε ξοι κο νόμη ση των πρώ των 

υ λών, αλ λά και στα οι κο νο μι κά πλε ο νε-

κτή μα τα που α πορ ρέ ουν για τις βιο μη-

χα νί ες πα ρα γω γής και ε πε ξερ γα σί ας των 

Πλα στι κό Σύ ντμη ση

Θερ μο πλα στι κά

Πο λυαι θυ λέ νιο ΡΕ

Τερεφθαλικός εστέρας του πολυαιθυλενίου ΡΕ ΤΡ

Τερεφθαλικός εστέρας του πολυβουτυλενίου ΡΒΤΡ

Πολυπροπυλένιο ΡΡ

Πολυβινυλοχλωρίδιο PVC

Πολυστυρόλιο PS

Πολυαμίδια ΡΑ

Πολυπαράγωγα ανθρακικού οξέος PC

Θερ μο σκλη ρυ νόμε να

Πο λυε στέ ρας UP

Εποξειδικές ρητίνες ΕΡ

Φαινολικά πολυμερή (Φαινοπλάστες) PF

Πολυμερή Μελαμίνης MF
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πλα στι κών, οι ο ποί ες λαμ βά νουν χώ ρα σε 

ό λες τις δια δι κα σί ες των πλα στι κών.

Ο ρι σμός των πλα στι κών
Πλα στι κά εί ναι μα κρο μο ρια κές ύ λες οι 

ο ποί ες α πο τε λού νται πλή ρως ή εν μέ ρει 

α πό ορ γα νι κές ε νώ σεις. Πα ρα σκευάζο νται 

συν θε τι κά α πό α πλές ορ γα νι κές ύ λες (π.χ. 

αλ κο ό λη, βεν ζό λιο, με θά νιο) ή η μι συν θε-

τι κά α πό ύ λες φυ σι κής προ έ λευ σης (π.χ. 

κα ου τσούκ). Τα συν θε τι κά πλα στι κά προ-

έρ χο νται α πό τον πο λυ με ρι σμό α πλών 

μο ρια κών μο νά δων που λέγο νται μο νο-

με ρή. Οι πρώ τες ύ λες εί ναι το πε τρέ λαιο, 

το φυ σι κό α έ ριο, το κάρ βου νο, το νε ρό, η 

άμ μος, ο α σβέ στης και το ά ζω το. Για την 

πα ρα γω γή πλα στι κών από φυ σι κές ύ λες, 

ως ε πί το πλεί στον χρη σι μο ποιού νται φυ-

σι κό ε λα στι κό, κυττα ρί νες, πρω τε ΐ νες, φυ-

σι κές ρη τί νες και πα ρά γω γα σακ χά ρων.

Τα βα σι κά δο μι κά στοι χεί α των πλα στι-

κών εί ναι ο άν θρα κας και το υ δρο γό νο. 

Α νά λο γα δε με το εί δος των πλα στι κών 

μπο ρεί να συμ με τέ χουν ε πί σης ο ξυ γό νο, 

ά ζω το, θεί ο, χλώ ριο, φθό ριο και μια σει-

ρά χη μι κών ε νώ σε ων.

Εί δη πλα στι κών
Σύμ φω να με τις ι διό τη τες τους, τα 

πο λυμε ρή χω ρί ζο νται σε τρεις βα σι κές 

κα τη γο ρί ες:

• Θερμο πλα στι κά

• Θερμο στα θε ρά ή Θερ μο σκλη ρυ νό-

με να και

• Ελα στο με ρή

Τα θερ μο πλα στι κά πο λυ με ρή α πο-

τε λούνται α πό γι γα ντιαί α μό ρια γραμ-

μι κών ή δια κλα δι σμέ νων α λυ σί δων 

μο νο μερών που δεν έ χουν με τα ξύ τους 

ι σχυ ρούς δε σμούς.

Τα θερ μο στα θε ρά πο λυ με ρή α πο τε-

λού νται α πό μα κρές α λυ σί δες μι κρών 

ορ γανι κών μο ρί ων που συν δέ ο νται σταυ-

ρο ει δώς με ι σχυ ρούς χη μι κούς δε σμούς 

σχη μα τί ζο ντας τρισ διά στα τα δί κτυα.

Τα ε λα στο με ρή πα ρά γο νται ό ταν τα 

μακρο μό ρια του πο λυ με ρούς εί ναι ά τα-

κτα κα μπυ λω μέ να και πλεγ μέ να μέ σα 

στο υλι κό και συν δέ ο νται με τα ξύ τους 

με τέ τοιον τρό πο ώ στε να πε ριο ρί ζε ται 

η ευ θυ γράμ μι ση των μα κρο μο ρί ων με 

συ νέ πεια την ε λα στι κή συ μπε ρι φο ρά 

που πα ρα τη ρεί ται.

Α πό τα πα ρα πά νω πλα στι κά μπο-

ρούν να ξα να χρη σι μο ποι η θούν με τή ξη 

μό νο τα θερ μο πλα στι κά. Τα υ πό λοι πα 

μπο ρούν να υ πο στούν θερ μι κή ε πε ξερ-

γα σί α ή να δια σπα στούν στις αρ χι κές 

ύ λες. Τα κυ ριό τε ρα εί δη πλα στι κών 

πα ρου σιά ζονται στον πί να κα 3.

Πολυμερή Ουρίας UF

Πολυουρεθάνη PUR

Ε λα στο με ρή

Φυ σι κό Κα ου τσούκ NR

Συμπολυμερές Στυρολίου Βουταδιενίου SBR

Πολυβουταδιένιο BR

Πολυχλωροπροπένιο CR

Πί να κας 3:  Σύ ντμη ση των θερ μο πλα στι κών, θερ μοσκλη ρυ νό με νων και ε λα στο με-
ρών πο λυ με ρών 
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Πίνακας 4: Συμβατότητα διαφόρων ειδών πλαστικών

Πο λυο λε φί νες

Εί ναι πο λυ με ρή του αι θυ λε νί ου και των 

άλ λων α λει φα τι κών υ δρο γο ναν θρά κων. Οι 

κυ ριό τε ρες πο λυο λε φί νες εί ναι το πο λυαι-

θυ λέ νιο (ΡΕ) και το πο λυ προ πυ λέ νιο (ΡΡ). 

Το ΡΕ χω ρί ζε ται σε χα μη λής πυ κνό τη τας 

πο λυαι θυ λέ νιο (LDPE) και υ ψηλής πυ κνό-

τη τας πο λυαι θυ λέ νιο (HDPE). Στην κατη γο-

ρί α αυ τή α νή κουν ε πί σης ο τε ρε φθα λι κός 

ε στέ ρας του πο λυαι θυ λε νί ου (PET) και ο 

τε ρε φθα λι κός ε στέ ρας του πο λυ βου τυ λε-

νί ου (ΡΒΤΡ). Ο ΡΒΤΡ εί ναι ά κα μπτος, δυ να-

τός, δε διαρ ρη γνύ ε ται εύ κο λα σε πί ε ση, 

αν θε κτι κός σε χη μι κά και διαυ γής.

Πο λυ βι νυ λο χλω ρί διο (PVC)

Α νή κει στα α λο γο νο μέ να πο λυ με ρή. 

Το πο σο στό χλω ρί ου κυ μαί νε ται α πό 43% 

έ ως 53%. Για τη βελ τί ω ση των ι διο τή των 

του, που θα το κα τα στή σουν κα τάλ λη λο 

στις διά φο ρες χρή σεις του εί ναι α να γκαί-

ος έ νας α ριθ μός προ σθέ των. Κα τά την 

πα ρα σκευ ή του πα ρά γο νται ταυ τό χρο να 

το ξι κές ου σί ες, ε νώ κα τά την καύ ση του 

σχη μα τί ζο νται διο ξί νες και φου ρά νες. Ε πί-

σης οι κο λο γι κά προ βλή μα τα μπο ρούν να 

δη μιουρ γή σουν τα πε ριε χό μενα βα ρέ α 

μέ ταλ λα (Cd, Pb) και οι μα λα κτο ποι η τές.

Πο λυ στυ ρέ νιο

Εί ναι το πα λαιό τε ρο θερ μο πλα στι κό και 

α πο τε λεί ται α πό μια κυ ρί α υ δρο γο ναν θρα κι-

κή α λυ σί δα και φαι νο λι κούς δα κτυ λί ους.

Τε ρε φθα λι κός ε στέ ρας του 

πο λυαι θυ λε νί ου (PET)

Στη δε κα ε τί α το ‘50 άρ χι σε η πα ρα γω-

γή ε νός νέ ου πλα στι κού, τoυ PET. Ι διαί τε-

ρο χα ρα κτη ρι στι κό του εί ναι η δια φά νεια 

α κό μη και σε με γά λο πά χος.

Βα σι κά προ βλή μα τα στην 

α να κύ κλω ση πλα στι κών

1. Προσμί ξεις

Υ πάρ χουν τρεις κα τη γο ρί ες προ σμί-

ξε ων:

Πολυστυρόλιο -

Συμπωλυμερές Στυρολίου - Ακρυλονιτριλίου 6 -

ABS 6 1 -

Πολυαμίδιο 4-5 6 6 -

Πολυπαράγωγα ανθρακικού οξέος 5-6 2 2 6 -

Πολυμεθακρυλικοί μεθυλεστέρες 4 1 1 6 1 -

Πολυβινυλοχλωρίδιο 6 2 3 6 5 1 -

Πολυπροπυλένιο 6 6 6 6 6 6 6 -

Πολυαιθυλένιο 6 6 6 6 6 6 6 6 -
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• Προ σμί ξεις, οι ο ποί ες προ έρ χο νται 

α πό άλ λα υ λι κά στα α πορ ρίμμα τα.

• Προ σμί ξεις, οι ο ποί ες προ έρ χο νται 

α πό τη χρή ση τους ως προ ϊ όν.

• Προ σμί ξεις α πό μη πλα στι κά υ λι κά 

π.χ. χαρ τί, α λου μί νιο κ.λπ. με τα ο ποί α 

εί ναι προ σκολ λη μέ να.

Η πρό σμι ξη με άλ λες ύ λες εί ναι η πλέ-

ον σο βα ρή και μπο ρεί να φθά σει το 5%. Οι 

προ σμί ξεις α πό τη χρή ση του πλα στι κού 

α πο τε λού νται, ως ε πί το πλεί στον, α πό ε τι-

κέ τες, με ταλ λι κά κα πά κια και υπο λείμ μα τα 

του πε ριε χο μέ νου. Στο σύ στη μα δια λο γής 

του πλα στι κού σε ει δικούς κά δους ε κτι μά-

ται ό τι 5% των προ σμί ξε ων ο φείλε ται στην 

ά γνοια των κα τα να λω τών.

2. Μείγμα πλαστικών

Το μείγ μα των δια φό ρων ει δών 

πλα στικών μειώ νει την ποιό τη τα 

του νέ ου προ ϊ ό ντος. Στον πί να κα 

4 πα ρου σιά ζε ται το α συμ βί βα στο 

ως προς την ποιό τη τα του πλα στι-

κού, με τα ξύ των δια φό ρων ειδών. 

Πα ρα τη ρεί ται α συμ βα τό-

τη τα με τα ξύ των πλέ ον 

συ νη θι σμέ νων στο νοι-

κοκυ ριό πλα στι κών (ΡΕ, ΡΡ, PS, PVC).

Α να κύ κλω ση γυα λιού
Οι άν θρω ποι άρ χι σαν να φτιά χνουν 

το γυα λί γύ ρω στο 4000 π.Χ. Το πι θα-

νό τε ρο εί ναι ό τι πη γές έ μπνευ σής 

τους στά θη καν τα υα λό μορ φα υ λι-

κά που εμ φα νί ζο νται με τά τις η φαι-

στεια κές ε κρή ξεις ή όταν χτυ πά ει 

κε ραυ νός έ να στρώ μα άμ μου. Οι 

αρ χαί οι Αι γύ πτιοι έ φτια-

χναν διακο σμη τι κές γυά λι-

νες χά ντρες α πό άμ μο και 

στά χτη ξύ λου. Αρ γό τε ρα 

α να πτύχθη κε μια μέ θο-

δος κα τα σκευ ής γυά λι νων δο χεί ων: βύ θι-

ζαν έ ναν «πυ ρή να» α πό πη λό σε λιω μέ νο 

γυα λί. Ό ταν το γυα λί κρύ ω νε, α φαι ρού-

σαν τον πη λό κι έ παιρ ναν έ να μπου κά λι 

ή μια κα νά τα για κρα σί ή λά δι.

Οι Ρω μαί οι ε κτι μού σαν το γυα λί και 

το έ κα ναν γνω στό στις βό ρειες πε ριο χές 

της Ευ ρώ πης. Ω στό σο μό νο το Μεσαί ω-

να άρ χι σε η κα τα σκευ ή γυά λι νων α ντι κει-

μέ νων σε μα ζι κή κλί μα κα. Στην αρ χή το 

ε πί πε δο γυα λί κα τα σκευα ζό ταν μό νο σε 

μι κρά κομ μά τια. Μι κρά χρω ματι στά τζά-

μια, ε νω μέ να με λω ρί δες α πό μό λυ βδο, 

δη μιουρ γού σαν ό μορ φα πα ράθυ ρα. 

Στους με γά λους κα θε δρι κούς να ούς 

α πει κο νί ζο νταν με αυ τό 

τον τρό πο σκη νές της 

Βί βλου, που προ κα-
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λού σαν το θαυ μα σμό των πι στών. Αρ γό-

τε ρα, τα παρά θυ ρα, οι κα θρέ φτες και οι 

πο λυέ λαιοι α πό γυα λί έ γι ναν σύμ βο λα 

κύ ρους στις κα τοι κί ες των πλου σί ων.

Δη μιουρ γί α & α να κύ κλω ση
Η κα τα σκευ ή γυα λιού βα σί ζε ται σε 

μια α πλή δια δι κα σί α, κα τά την ο ποί α 

α να μι γνύ ο νται τρεις α νόρ γα νες ου σί ες 

και στη συ νέ χεια θερ μαί νο νται σε φούρ-

νο μέ χρι να συγχω νευ τούν. Η πρώ τη 

ου σί α εί ναι η άμ μος, που μας δί νει το 

πυ ρί τιο. Η δεύ τερη εί ναι το ά νυ δρο αν-

θρα κι κό νά τριο, που χα μη λώ νει το ση-

μεί ο τή ξης της άμ μου. Και η τρί τη ου σί α 

εί ναι ο α σβε στό λι θος, που στα θε ρο ποιεί 

το γυα λί, έ τσι ώ στε να μη δια λυ θεί στο 

νε ρό. Μπο ρούν ε πί σης να προ στε θούν 

διά φο ρα με ταλλι κά ο ξεί δια, για να γί νει 

το γυα λί κα τάλ λη λο για συ γκε κρι μέ νες 

χρή σεις και να πά ρει διά φο ρα χρώ μα τα. 

Σχε δόν ό λοι οι κα τα σκευα στές γυα λιού 

χρη σιμο ποιούν κι έ να άλ λο χρή σι μο 

α κα τέρ γα στο υ λι κό: τα γυά λι να κα τά λοι-

πα, που α να κυ κλώ νο νται και ε πα να χρη-

σι μο ποιού νται!

Το γυα λί το χρη σι μο ποιού με συ χνά 

στη ζω ή μας σε διά φο ρες μορ φές. Ό ταν 

βρε θεί ό μως στη φύ ση δεν α πο συ ντί θεται, 

γι’ αυ τό πρέ πει να το α να κυ κλώ νου με.

Το γυα λί φτιά χνε ται α πό μία ει δι κή 

άμ μο που την ει σά γου με α πό το Βέλ γιο, 

από σό δα και μαρ μα ρό σκο νη. Ό λα αυ τά 

α να κα τεύ ο νται σε με γά λα σι λό και πη γαί-

νουν στον κλί βα νο τή ξης και γί νο νται 

υα λό μα ζα (γυα λί σε υ γρή κα τά στα ση) σε 

θερ μο κρα σί α 5.000 οC - 6.000 οC.

Η υα λό μα ζα πη γαί νει σε ει δι κές μη χα-

νές και μπαί νει σε κα λού πια που δί νουν 

το σχή μα των δο χεί ων. Μία άλ λη μη χα νή 

φυ σά ει για να δη μιουρ γή σει τον ω φέλι μο 

χώ ρο των δο χεί ων και το γυα λί ψύ χε ται. 

Έ τσι παίρ νου με τα διά φο ρα γυάλι να δο-

χεί α. Ό λη αυ τή η δια δι κα σί α ε λέγ χε ται 

α πό το κέ ντρο η λε κτρο νι κού ε λέγ χου (α πό 

η λε κτρο νι κούς υ πο λο γι στές).

Τα γυά λι να δο χεί α ε λέγ χο νται από ερ-

γά τες στην αρ χή, για να δουν αν έ χουν 

κά ποια α τέ λεια. Με τά τον έ λεγ χο των ερ-

γα τών, πη γαί νουν σε ει δι κές μη χα νές οι 

ο ποί ες ε λέγ χουν το στό μιο, το σχή μα και 

τη χω ρη τι κό τη τά τους. Αν κά ποια δο χεί α 

έ χουν ξε φύ γει α πό το μάτι του αν θρώ που 

τα βγά ζουν οι μη χα νές.

Α φού τε λειώ σουν οι έ λεγ χοι, τα βά ζουν 

σε πα λέ τες, τα πα κε τά ρουν και τα πηγαί-

νουν στα ερ γο στά σια εμ φιά λω σης. Τα 

μπου κά λια που εί ναι ρα γι σμέ να ή έ χουν 

άλ λη α τέ λεια πη γαί νουν για α να κύ κλω ση.

Υ πάρ χουν δύ ο τρό ποι α να κύ κλω σης. 

Ο πρώ τος εί ναι η ε πα να χρη σι μο ποί η ση 

των μπου κα λιών. Ο δεύ τε ρος τρό πος έ χει 

σχέ ση με τα μπου κά λια που δεν μπο ρούν 

να ε πα να χρη σι μο ποι η θούν και με τα 

διά φο ρα γυά λι να α ντι κεί με να. Αυ τά τα 

συ γκε ντρώ νου με σε ει δι κούς κά δους.

Έ πει τα με τα φέ ρο νται στα κέ ντρα 

συ γκέ ντρω σης γυα λιού ό που γί νε ται ο 

διαχω ρι σμός του γυα λιού α νά λο γα με 

το χρώ μα του (ά σπρο, πρά σι νο, κα φέ). 

Με τά το σπά νε σε μι κρά κομ μα τά κια 

(υα λό θραυ σμα) και το κα θα ρί ζουν α πό 

χαρ τιά, πλαστι κά κ.ά. Στη συ νέ χεια το 

υα λό θραυ σμα ο δη γεί ται στον κλί βα νο τή-

ξης κι ακο λου θεί ται ό λη η προ η γού με νη 

δια δι κα σί α. Με την α να κύ κλω ση του γυα-

λιού κά νου με οι κο νο μί α στις πρώ τες ύ λες 

και προ στα τεύ ου με το πε ρι βάλ λον.

Ο φέ λη α πό την α να κύ-
κλω ση

Κά θε τό νος γυα λιού που α να κυ κλώ νε-

ται ή ξα να χρη σι μο ποιεί ται με τα φρά ζε ται 

σε έ ναν τόνο α πορ ριμ μά των το λι γό τε ρο. 
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Ε ξοι κο νο μεί ται έ τσι πο λύ τι μος χώ ρος στη 

χω ματε ρή, αλ λά και τα χρή μα τα που θα 

σπα τα λού σα με για να α παλ λα γού με α πό 

τα σκου πί δια. Ε πι πλέ ον, κά θε τό νος α να κυ-

κλω μέ νου γυα λιού ση μαί νει ε ξοι κο νόμη-

ση 1,2 τό νων «παρ θέ νων» πρώ των υ λών. 

Αυ τή η δια φο ρά ο φεί λε ται στο γε γο νός 

ότι έ να μέ ρος α πό το βά ρος των πρώ των 

υ λών χά νε ται στο στά διο της καύ σης. 

Η ε ξοι κο νό μη ση πρώ των υ λών μάς 

α παλ λάσ σει α πό την α νά γκη της ε ξό ρυ ξης 

και της με τα φο ράς τους σε με γά λες α πο-

στά σεις, μια και το α κα τέρ γα στο χρη σιμο-

ποι η μέ νο γυα λί μπο ρεί να συ γκε ντρω θεί 

σε κά θε κα τοι κη μέ νη πε ριο χή. Τα πα ρα-

πά νω με τα φρά ζο νται σε ε ξοι κο νό μη ση 

καυ σί μων και ε νέρ γειας. Βέ βαια, οι πρώ τες 

ύ λες που χρη σι μο ποιού με για να φτιά ξου-

με και νού ριο γυα λί δεν εί ναι ι διαί τε ρα 

α κρι βείς ή δυ σπρό σι τες. Χρη σι μο ποιώ ντας 

ό μως πα λιό γυα λί κρα τά με σε πιο χα μη λά 

ε πί πε δα την ε ξόρυ ξη, πράγ μα που βο η θά-

ει στην προ στα σί α του φυ σι κού το πί ου.

Τέ λος, ε πει δή το α κα τέρ γα στο γυα λί 

λιώ νει σε χα μη λό τε ρες θερ μο κρα σί ες 

από τις υ πό λοι πες πρώ τες ύ λες, η α να-

κύ κλω ση ε ξοι κο νο μεί ε πι πλέ ον ε νέρ γεια. 

Για να θερ μά νου με τους φούρ νους, 

χρη σι μο ποιού με ε νέρ γεια που 

προ έρ χεται εί  τε α πό 

ο ρυ κτά καύ σι μα -τα ο ποί α συμ βάλ λουν 

στην ό ξι νη βρο χή και στο φαι νό με νο 

του θερ μο κη πί ου- εί τε α πό πυ ρη νι κούς 

σταθ μούς, που δη μιουρ γούν ρα διε νερ γά 

κα τά λοι πα. Η μεί ω ση στην κα τα νά λω ση 

της ε νέρ γειας ε πο μέ νως επι δρά ευερ-

γε τι κά στο πε ρι βάλ λον. Μό νο στη Βρε-

τα νί α υ πο λο γί ζε ται ό τι η ανα κύ κλω ση 

γυά λι νων α πορ ριμ μά των ι σο δυ να μεί με 

ε ξοι κο νό μη ση 32 ε κα τομ μυρί ων λί τρων 

πε τρε λαί ου το χρό νο, μια ε ξοι κο νό μη ση 

της τά ξης του 25%!

Η  α  ν α  κ ύ  κ λ ω  σ η  γ υ α  λ ι ο ύ 

στην Ελ λά δα

Το γυα λί στην Ελ λά δα α πο τε λεί πε ρί-

που το 4% των α στι κών α πορ ριμ μά των, πο-

σο στό αρκε τά μι κρό τε ρο α πό το πο σο στό 

των άλλων χω ρών της Ε ΟΚ. Η βιο μη χα νί α 

πραγ μα το ποιού σε α να κύ κλω ση γυα λιού 

α πό πα λιά, αλ λά προ γράμ μα τα α να κύ-

κλω σης γυα λιού α πό Δή μους άρ χι σαν το 

1986 α πό τον Ε νιαί ο Σύν δε σμο Δή μων 

και Κοι νο τή των Νο-

μού Ατ τι κής σε 

10 Δή μους 

του Λεκα-

νο πε δί ου. 
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Σύμ φω να με ε κτι μή σεις, το 1986 α να κυ-

κλώ θη καν 12.000 τό νοι υα λο θραυσμά των, 

ε νώ το 1991 η πο σό τη τα δι πλα σιά στη κε 

και έ φτα σε το 30% του συ νο λι κά πα ραγό-

με νου γυα λιού στην Ελ λά δα.

Η α να κύ κλω ση του γυα λιού έ χει ι διαί-

τε ρη ση μα σί α για τη χώ ρα μας, α φού το 

80% των πρώ των υ λών α πό τις ο ποί ες 

κα τα σκευά ζε ται το γυαλί εί ναι ει σα γό με-

νο. Ε πο μέ νως με την α να κύ κλω ση έ χου με 

σο βα ρή ε ξοι κο νόμη ση συ ναλ λάγ μα τος.

Ι διαί τε ρη ε πι τυ χί α έ χει τo πρό γραμ μα 

α να κύ κλωσης του Δή μου Νέ ου Ψυ χι κού. Ο 

Δή μος έ χει το πο θε τή σει ει δι κούς κά δους 

α νακύ κλω σης γυα λιού, σε α να λο γί α 1 κά-

δος α νά 1.000 κα τοί κους, και το 1991 κα τά-

φε ρε να ανα κυ κλώ σει το 45% του γυα λιού 

που κα τα να λώ θη κε στο Δή μο. Τε λευ ταί α 

ό λο και πε ρισ σό τε ροι Δή μοι ξε κι νούν προ-

γράμ μα τα α να κύ κλω σης γυα λιού.

Το γυα λί συ νή θως συλ λέ γε ται σε μι-

κτή μορ φή, δη λα δή χω ρίς δια χω ρι σμό 

σύμ φω να με το χρώ μα. Αυ τό ο δη γεί σε 

μεί ω ση της τι μής α γο ράς του υα λο θραύ-

σμα τος α πό τη βιο μη χα νί α, η ο ποί α κυ-

μαί νε ται α πό 5 έ ως 7 δραχ μές το κι λό.

Στη χω μα τε ρή των Ά νω Λιο σί ων βρί-

σκε ται έ να «κέ ντρο» συ λλογής γυα λιού. 

Έ να α ντί στοι χο «κέ ντρο» βρι σκό ταν και 

στη χω μα τε ρή του Σχι στού ό ταν λει τουρ-

γού σε. Ε πί σης μπου κά λια μα ζεύ ουν οι 

γυ ρο λό γοι «μπου κα λά δες». Τα μπου κά λια 

τα ξι νο μού νται κα τά ε ται ρί α και ε πι στρέ-

φο νται κα τευ θεί αν στις βιο μη χα νί ες που 

τα γε μίζουν και ό χι μέ σω της υα λουρ γί ας. 

Έ τσι ε ξα σφα λί ζο νται κα λύ τε ρες τι μές. Ο 

Ελλη νι κός Υα λουρ γι κός Σύν δε σμος, ο 

ο ποί ος ι δρύ θη κε το 1975, έ χει συ μπε ρι-

λά βει στους στό χους του τη με λέ τη και 

υ πο στή ρι ξη προ γραμ μά των α να κύ κλω-

σης. Συμ με τέ χει ή δη σε προ γράμ μα τα 

- πι λό τους με Δή μους της Ατ τι κής.

Στο πει ρα μα τι κό πρό γραμ μα που ε φάρ-

μο σε ο Ε νιαί ος Σύν δε σμος Δή μων και Κοι-

νο τή των Νο μού Ατ τι κής σε 10 Δή μους της 

Ατ τι κής, με χρή ση και ει δι κών κά δων γυα-

λιού, το πο σο στό α να κύ κλω σης έ φτα σε το 

20%, ε νώ υ πήρ χαν δια κυ μάν σεις με τα ξύ 

των Δή μων. Για πα ρά δειγ μα, στη Νίκαια 

εί χα με 2,82 κι λά α νά κά τοι κο την η μέ ρα, 

στο Πα λαιό Ψυ χι κό 13,5 κι λά α νά κά τοι κο 

την η μέ ρα, ε νώ ο μέ σος ό ρος ή ταν 8,84 

κι λά α νά κά τοι κο την η μέ ρα.

Υ πάρ χουν ει δι κά κέ ντρα ε μπο ρί ας 

που αγο ρά ζουν το γυα λί το ο ποί ο προ-

ο ρί ζε ται για α να κύ κλω ση α πό γυ ρο λό-

γους, εργά τες α πορ ριμ μα το φό ρων και 

άλ λους. Ε πί σης οι υα λουρ γί ες α γο ρά ζουν 

τα υαλο θραύ σμα τα, τα ο ποί α ό μως δεν 

κα λύ πτουν τη ζή τη ση και γι’ αυ τό έ να 

με γά λο μέ ρος τους ει σά γε ται. Αυ τό και 
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μό νο το γε γο νός υ πο γραμ μί ζει την α νά-

γκη να ε νι σχυ θούν οι προ σπά θειες για 

την α να κύ κλω ση του γυα λιού και μά λι-

στα με δια λο γή στην πη γή.

Ο ρό λος του πο λί τη στην 
α να κύ κλω ση του γυα λιού

Πρέ πει ό λοι οι άν θρω ποι να κα ταλά-

βου με πό σο ση μα ντι κή εί ναι η α να κύ-

κλω ση των προ ϊ ό ντων, αν θέ λου με να 

δια τη ρή σου με το πε ρι βάλ λον κα θα ρό. 

Κα θέ νας με μο νω μέ να και ό λοι μα ζί συ-

νολι κά πρέ πει να συμ βάλ λου με ε νερ γά 

στη προ σπά θεια αυ τή.

Ό λοι μπο ρού με να α γο ρά σου με προ-

ϊ ό ντα που βρί σκο νται σε αρ μο νί α με το 

πε ρι βάλ λον και δεν εί ναι ζη μιο γό να. Αυ-

τή η προ σπά θεια ί σως να α πο δει χτεί και 

αρ κε τά δια σκε δα στι κή.

Μπο ρού με να προ τεί νου με με ρι κές 

ι δέ ες που θα βο η θή σουν στην α να κύ-

κλω ση και συ γκε κρι μέ να του γυα λιού:

• Να μην πε τά με διά φο ρα γυά λι να 

σκεύ η ή δια κο σμη τι κά, που δε χρεια ζό μα-

στε, αλ λά να τα δια θέ του με για φι λαν θρω-

πι κούς σκο πούς ή να τα πουλά με σε 

μα γα ζιά που τα 

α να κυ κλώ νουν.

• Να χρη σι μο ποιού με γυά λι να δο χεί α 

για α να ψυ κτι κά, μπύ ρες κ.λπ., για να μπο-

ρού με να τα ε πι στρέ φου με.

• Να ε πι στρέ φου με τα γυά λι να δο χεί α 

που χρη σι μο ποιού με για φάρμα κα, ό ταν 

α δειά σουν.

• Να μην α γο ρά ζου με προ ϊ ό ντα μιας 

χρή σης.

• Να μην πε τά με πο τέ γυά λι να δο χεί α 

στο δρό μο ή στην ύ παι θρο. Είναι πο λύ 

ε πι κίν δυ να για τους αν θρώ πους, αλ λά 

και για τα ζώ α.

• Να προ σπα θού με να μα ζεύ ου με τα 

γυά λι να δο χεί α και να τα βά ζουμε σε ει-

δι κούς κά δους.

• Μπο ρού με πολ λά γυά λι να δο χεί α να 

τα ξα να χρη σι μο ποι ή σου με καθη με ρι νά 

στην κου ζί να μας ό πως για μαρ με λά δες, 

γλυ κά, τρό φι μα, κο μπό στες κλπ.

• Να ζη τή σου με α πό το Δή μο μα ζί με 

τους φί λους μας ή το σχο λεί ο μας να το-

πο θε τή σει κά δους για α να κύ κλω ση.

Με λί γη κα λή θέ λη ση και με ο μα δικό 

α γώ να ί σως η α να κύ κλω ση γί νει πραγ-

μα τι κό τη τα και στην πό λη μας. Ί σως 

κάπο τε ό λα να γί νουν πραγ μα τι κό τη τα 

και η α να κύ κλω ση να γί νει α πα-
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1 Το σκραπ προ έρ χε ται α πό τρεις πη γές: τις με γά λες βιο μη χα νί ες που α φή νουν πολ λά με ταλ λι κά κα τά λοι πα, 
την κα τε δά φι ση κτηρί ων και τους πλα νό διους συλ λέ κτες πα λιο σί δε ρων.

Η α να κύ κλω ση των με τάλ λων συμ-

βάλ λει ε πί σης στην ε ξοι κο νό μη ση ε νέρ-

γειας: φτιά χνο ντας α τσά λι α πό πα λιο σί-

δε ρα, χρη σι μο ποιού με έ να τέ ταρ το της 

ενέρ γειας που θα χρεια ζό μα σταν, αν 

το παίρ να με α πό ε πε ξερ γα σί α α κα τέρ-

γα στου σι δή ρου με την α να κύ κλω ση 

του α λου μι νί ου, κα τα να λώ νε ται μό νο 

το 5% της ε νέρ γειας που α παι τεί ται για 

την ε ξα γω γή του α πό το βω ξί τη. Τα 

πλε ο νε κτή μα τα της α να κύ κλω σης α πό 

πε ρι βαλ λο ντι κή άπο ψη εί ναι προ φα νή. 

Η α να κύ κλω ση μειώ νει αι σθη τά τη ρύ-

παν ση του α τμο σφαιρι κού α έ ρα, των 

νε ρών και του ε δά φους, ε νώ δεν α παι τεί 

τε ρά στιες πο σό τη τες νε ρού, ό πως συμ-

βαί νει με την πα ρα γω γή χά λυ βα α πό 

α κα τέρ γα στη πρώ τη ύ λη.

Το μέ ταλ λο που χρη σι μο ποιεί ται πιο 

πο λύ απ’ ό λα εί ναι ο σί δη ρος. Τα σι δη-

ρο με ταλ λεύ ματα, οι γαιάν θρα κες και 

οι α σβε στό λι θοι εί ναι οι τρεις βα σι κές 

α κα τέρ γα στες πρώ τες ύ λες που χρη σι μο-

ποιού νται στην πα ρα γω γή του σι δή ρου. 

Με τη σειρά του, ο σί δη ρος μπο ρεί να 

με τα σχη μα τι στεί σε χά λυ βα (α τσά λι).

Η α νά κτη ση του σι δή ρου και του 

χά λυ βα α πό τα α πορ ρίμ μα τα εί ναι ζω-

τι κής ση μα σί ας για τη δια τή ρη ση των 

πε πε ρα σμέ νων α πο θε μά των του πλα-

νή τη μας και για την πα γκό σμια οι κο-

νο μί α. Δεν είναι, λοι πόν, πε ρί ερ γο που 

έ χει δη μιουρ γη θεί έ νας ο λό κλη ρος 

βιο μη χα νι κός κλά δος γι’ αυ τόν ει δι κά 

το σκο πό. Για πα ρά δειγ μα, η Βρε τα νι-

κή Ο μο σπον δί α Σκραπ συ ντο νί ζει τη 

δρά ση πε ρί που 600 βιο μη χα νι κών και 

ε μπο ρι κών ε πι χει ρή σε ων, που ε φο διά-

ζουν τη χα λυ βουρ γί α με σκραπ1.

ραί τη το μέ ρος της κα θη με ρι νής ζω ής 

του κά θε πο λί τη.

Α να κύ κλω ση με τάλ λων
Τα με ταλ λι κά κα τά λοι πα προ έρ χο-

νται και α πό τη βιο μη χα νί α και α πό τα 

ξε χω ρι στά νοι κο κυ ριά. Στη Βρε τα νί α και 

στις Η ΠΑ, τα μέ ταλ λα κα λύ πτουν πε ρί-

που το 9% του συνο λι κού βά ρους των 

α πορ ριμ μά των. Αν ε ξε τά σου με τον «μέ-

σο» σκου πι δο τε νεκέ μιας οι κο γε νεί ας, 

θα βρού με με γά λη ποι κι λί α α πό κον σέρ-

βες που πε ριεί χαν κά θε εί δους τρό φι μα 

και πο τά, α πό μπί ρες και σού πες μέ χρι 

φα σό λια και λου κά νι κα. Στη Βρε τα νί α κα-

τα να λώ νο νται κά θε χρό νο πά νω α πό 11 

δι σε κα τομ μύρια κον σέρ βες τρο φί μων 

και κου τά κια πο τών. Σύμ φω να με τον 

ε θνι κό μέ σο ό ρο, κά θε ά το μο κα τα να-

λώ νει μί α κον σέρ βα την η μέ ρα.

Αυ τοί οι ε ντυ πω σια κοί α ριθ μοί δεί-

χνουν τις τε ρά στιες πο σό τη τες α λου-

μι νί ου, χά λυ βα και κασ σί τε ρου που 

δια χει ρί ζε ται το ε θνι κό δί κτυο κα θα-

ριό τη τας. Ό μως, οι ά δειες κον σέρ βες 

δεν είναι κα θό λου ά χρη στες, α ντί θε τα 

τα μέ ταλ λα που πε ριέ χουν μπο ρούν να 

α να κτηθούν με α να κύ κλω ση και να χρη-

σι μο ποι η θούν σω στά για την πα ρα γω γή 

νέ ων προ ϊ ό ντων.

Η α νά κτη ση ο ρι σμέ νων με τάλ λων, 

ό πως ο σί δη ρος και ο χά λυ βας (α τσά λι), 

έ χει με γά λη ση μα σί α για την οι κο νο μί α 

κά θε χώ ρας και συ νο λι κά για τον πλα-

νή τη μας. Με την α να κύ κλω ση τους 

α σχο λεί ται έ νας ο λό κλη ρος κλά δος 

της σύγ χρο νης βιο μη χα νί ας, ω στό σο 

ο κα θέ νας μας μπο ρεί να συμ βά λει 

προ σω πι κά!
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Τα α πορ ρίμ μα τα που προ ο ρί ζο νται 

για α νά κτη ση και α να κύ κλω ση προ έρ-

χο νται α πό τρεις, βα σι κά, πη γές. Πρώ τα 

α πό όλα, υ πάρ χουν με γά λες βιο μη χα νι-

κές ε ται ρί ες που α φή νουν πολ λά με ταλ-

λι κά κα τά λοι πα.

Έ πει τα, έ να με γά λο μέ ρος προ έρ χε-

ται α πό την κα τε δά φι ση κτηρί ων και 

τη διά λυ ση ε ξο πλι σμών που πε ριέ χουν 

μέ ταλ λα. Τέ λος, υ πάρ χουν και χι λιά δες 

«μι κροί» συλ λέ κτες με τάλ λων, πολ λοί 

α πό τους ο ποί ους ψά χνουν για πα λιο σί δε-

ρα α πό γει το νιά σε γει το νιά, μα ζεύ ο ντας 

πε τα μέ να ερ γα λεί α, σπα σμέ να πλυ ντή-

ρια, ξε χαρ βα λω μέ να πο δή λα τα και κά θε 

λο γής ά χρη στα σι δερι κά. Αυ τοί οι μι κροί 

συλ λέ κτες συ χνά που λά νε την πρα μά τεια 

τους σε με γαλύ τε ρες ε ται ρί ες.

Τα τε λευ ταί α χρό νια η βρε τα νι κή 

βιομη χα νί α ε πε ξερ γα σί ας σκραπ, μία 

α πό τις κα λύ τε ρα ε ξο πλι σμέ νες και πιο 

α ντα γω νι στι κές στον κό σμο, έ χει α πορ-

ρο φή σει τις πε ρισ σό τε ρες ε πεν δύ σεις 

κε φα λαί ων, σε σχέ ση με τους άλ λους 

βιο μη χα νι κούς κλά δους της χώ ρας. Το 

σκραπ που συ γκε ντρώ νε ται, τα ξι νο μεί ται 

και υ φί στα ται ε πε ξερ γα σί α, πριν διανε μη-

θεί χον δρι κά στη χα λυ βουρ γί α και στα 

χυ τή ρια για α να κύ κλω ση.

Κά θε χρό νο κα τα να λώ νο νται στη 

Βρε τανί α 11 δι σε κα τομ μύ ρια κον σέρ-

βες κι αυ τός ο α ριθ μός διαρ κώς με γα-

λώ νει! Σε όλες τις χώ ρες, οι πε ρισ σό τε-

ρες κον σέρ βες κα τα σκευά ζο νται α πό 

λευ κο σί δηρο ή α λου μί νιο ή α πό έ να 

κρά μα αυ τών των δύ ο με τάλ λων. Ο λευ-

κο σί δη ρος εί ναι α τσά λι υ ψη λής ποιό τη-

τας, κα λυμ μέ νο με λε πτά στρώ μα τα κα-

θα ρού κασ σί τερου, που προ στα τεύ ουν 

την κον σέρ βα α πό την ο ξεί δω ση.

Ό λοι οι οι κονο μι κοί και οι κο λο γι κοί 

πα ρά γο ντες, που ευ νο ούν την α να κύ κλω-

ση των βα ριών με τάλ λων, ι σχύ ουν και για 

τις κον σέρ βες, που α πο τε λούν πράγ μα τι 

τμή μα της βιο μη χα νί ας με ταλ λι κών α πορ-

ριμ μά των. Η α να κύ κλω ση τους συμ βάλ-

λει στη δια τή ρη ση των πε πε ρα σμέ νων 

α πο θε μά των του πλα νή τη. Ε ξοι κο νο μεί 

χρή ματα, ε νέρ γεια και υ λι κά, ε νώ ταυ-

τό χρο να μειώ νει τον ό γκο των στε ρε ών 

α πο βλή των. Ε πι πλέ ον, βο η θά στην προ-

στα σί α του πε ρι βάλ λο ντος α πό τα ε πι κίν-

δυ να και α πο κρου στι κά σκου πί δια.

Αλουμίνιο
Το αλουμίνιο εί ναι το μέ ταλ λο που 

χρη σι μο ποιού με πε ρισ σό τε ρο απ’ ό λα τα 

άλ λα, με ε ξαίρε ση το σί δη ρο. Εί ναι το πιο 

ά φθο νο μέ ταλ λο του πλα νή τη μας, αλ λά 

η ε ξό ρυ ξη του γί νε ται δυ να τή μό νο σε 

συ γκε κρι μέ νες πε ριο χές. Α να κα λύ φθη κε 

μό λις τη δε κα ε τί α του 1820 και η πα ρα-

γω γή του εί ναι τό σο δα πα νη ρή ό σο και 

ε πι βα ρυ ντι κή για τo πε ρι βάλ λον. Το παίρ-

νου με α πό έ να με τάλ λευ μα που λέ γε ται 

βω ξί της, το ο ποί ο α φθο νεί στα τρο πι κά 

δά ση. Για παρά δειγ μα, το με γα λύ τε ρο μέ-

ρος του α λου μι νί ου που κα τα να λώ νε ται 

στις Η ΠΑ ει σά γε ται α πό τη Γου ι νέ α, την 

Αυ στρα λί α και τη Βρα ζι λί α. Οι ε πι στή μο-
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νες εκτι μούν ό τι τα κοι τά σμα τα βω ξί τη θα 

ε ξα ντλη θούν με τά α πό 50-100 χρό νια.

Το α λου μί νιο εί ναι ι δα νι κό υ λι κό για 

α να κύ κλω ση για τί: 

 Mπο ρεί να δια χω ρι στεί εύ κο λα α πό 

τα άλ λα υ λι κά και έ τσι η δια λο γή του δεν 

α παι τεί υ ψη λό κό στος.

 Η α να κύ κλω ση του α λου μι νί ου 

εί ναι μια δια δι κασί α που μπο ρεί να ε πα-

να λαμ βά νε ται συ νε χώς. 

 Για την πα ρα γω γή του με τάλ λου 

που προ έρ χε ται από την ε πα να χύ τευ-

ση με τα χει ρι σμέ νων προ ϊ ό ντων και 

α πορ ριμ μά των α πό αλου μί νιο (scrap) 

α παι τεί ται μό νο το 5% της ε νέρ γειας 

που α παι τεί ται για την παρα γω γή πρω-

τό χυ του με τάλ λου, δη λα δή ε κεί νου που 

πα ρά γε ται α πό το βω ξί τη.

Α πό την πλευ ρά της βιο μη χα νί ας του 

α λου μι νί ου, υ πάρ χουν σο βα ροί λό γοι για 

την α να κύ κλω ση. Η βιο μη χα νί α εί ναι δε-

σμευ μέ νη και ε πι θυ μεί να κά νει όλες τις 

α πα ραί τη τες ε νέρ γειες για την προ στα-

σί α του πε ρι βάλ λο ντος. Μί α από αυ τές 

εί ναι η α να κύ κλω ση του α λου μι νί ου. Η 

ε νέρ γεια που α παι τεί ται για την πα ρα γω-

γή του δευ τε ρό χυ του α λου μι νί ου εί ναι 

μό νο το 5% της α ντί στοι χης ε νέρ γειας 

που α παι τεί ται για το πρω τό χυ το. Τα 

με τα χει ρι σμέ να προ ϊ ό ντα και τα α πορ-

ρίμ μα τα α λου μι νί ου (scrap) α πο τε λούν 

μια πο λύ ση μα ντι κή πη γή πρώτης ύ λης 

για την πα ρα γω γή εκ νέ ου ι δί ων ή άλ λων 

προ ϊ ό ντων α λου μι νί ου.

Η α να κύ κλω ση με τάλ λων 
στην Ελ λά δα

Στην Ελ λά δα τα τε λευ ταί α χρό νια 

αυ ξάνε ται συ νε χώς η πο σό τη τα κου-

τιών α λου μι νί ου που α να κυ κλώ νο νται. 

Αυ τό οφεί λε ται στο ό τι σχε δόν ό λα τα 

κου τιά των α να ψυ κτι κών και της μπί ρας 
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εί ναι α πό α λου μί νιο, αλ λά και στο ό τι 

α να πτύσ σε ται η βιο μη χα νί α α λου μι νί ου 

στην Ελ λά δα, η ο ποί α ε νι σχύ ει προ-

γράμ μα τα α να κύ κλω σης. Η α νά πτυ ξη 

της βιομη χα νί ας α λου μι νί ου στη χώ ρα 

μας ο φεί λε ται και στο γε γο νός ό τι η 

Ελ λά δα δια θέ τει ση μα ντι κά κοι τά σμα-

τα βω ξί τη, του ο ρυ κτού α πό το ο ποί ο 

πα ρά γε ται το α λου μί νιο.

Η α να κύ κλω ση άλ λων με τάλ λων, 

ε κτός του α λου μι νί ου, πε ριο ρίζε ται κυ ρί-

ως στην α να κύ κλω ση σκραπ λευ κο σι δή-

ρου α πό α πο κόμ μα τα και σκάρτα της λευ-

κο σι δη ρουρ γί ας. Η πο σό τη τα του σκραπ 

λευ κο σι δή ρου που α να κυ κλώ νε ται στην 

Ελ λά δα φτά νει τους 12.000-13.000 τό-

νους το χρό νο.

Ο α να κυ κλω μέ νος λευ κο σί δη ρος α πο-

κασ σι τε ρώ νε ται -δια χω ρίζε ται ο κασ σί τε-

ρος- και στη συ νέ χεια ο χά λυ βας που λιέ ται 

στα χα λυ βουρ γεία με τι μή 8-10 δραχ μές το 

κι λό. Ο κασ σί τε ρος που λιέ ται πο λύ α κρι βό-

τε ρα: αν είναι πο λύ κα θα ρός, δη λα δή αν 

πε ριέ χει ε λά χι στες προ σμί ξεις, η τι μή του 

μπορεί να υ περ βεί τις 2.000 δρχ. το κι λό.

Στη χώ ρα μας δεν γί νε ται α να κύ κλω-

ση κον σερ βών α πό λευ κο σί δηρο. Αυ τό 

έ χει ως α πο τέ λε σμα να ο δη γού νται 

στις χω μα τε ρές, σύμ φω να με υ πο λογι-

σμούς, πε ρί που 60.000 τό νοι κου τιών 

α πό λευ κο σί δη ρο.

Υ πο λο γί ζε ται ό τι το 1991 στην Ελ λά δα 

κατα να λώ θη καν 700 ε κα τομ μύ ρια κου τιά 

α λου μι νί ου. Α πό αυ τά, σύμ φω να με στοι-

χεία της Ελ λη νι κής Έ νω σης Α λου μι νί ου, το 

25% α να κυ κλώ θη κε. Με βά ση τις ί διες εκτι-

μή σεις, το 1992 κα τα να λώ θη καν στην Ελ-

λά δα 850 ε κα τομ μύ ρια α λου μι νό κου τα και 

το πο σο στό α να κύ κλω σης θα αυ ξη θεί.

Η Ελ λη νι κή Έ νω ση Α λου μι νί ου ι δρύ-

θηκε το 1985 και συμ με τέ χουν σε αυ τήν 

κλα δι κοί σύν δε σμοι, βιο μη χα νί ες και 

βιοτε χνί ες που κα λύ πτουν ό λο το φά-

σμα του κλά δου, α πό το βω ξί τη μέ χρι 

και τα τελι κά προ ϊ ό ντα του α λου μι νί ου. 

Η Ελ λη νι κή Έ νω ση Α λου μι νί ου ε νι σχύ ει, 

τε χνι κά και οι κο νο μι κά, προ γράμ μα τα 

α να κύ κλω σης σε αρ κε τούς Δή μους. Οι 

Δή μοι Ζα κύν θου, Νέ ου Η ρα κλεί ου, Νέ ας 

Σμύρ νης, Νέ ου Ψυ χι κού, Σκύ ρου, Ξάν θης 

και πολ λοί άλ λοι ε φαρ μό ζουν με αρ κε τή 

ε πι τυ χί α προ γράμ μα τα α να κύ κλω σης 

α λου μι νί ου. Νέ οι Δή μοι προ στί θε νται 

συ νε χώς στον κα τά λο γο ό σων έ χουν 

ξε κινή σει προ γράμ μα τα α να κύ κλω σης. 

Ε πί σης με γά λη ε πι τυ χί α έ χουν συ νή θως 

τα προ γράμ μα τα α να κύ κλω σης που ορ-

γα νώ νο νται α πό σχο λεί α.

Τα κου τιά α λου μι νί ου που συλ λέ γο-

νται, με τα φέ ρο νται στα κέ ντρα α να κύ-

κλω σης α λου μι νί ου, ό που, α φού γί νει 

μα γνητι κός δια χω ρι σμός των κου τιών 

λευ κο σι δή ρου που εί ναι πι θα νό να υ πάρ-

χουν στο σω ρό, ζυ γί ζο νται και κα τό πιν 

ο δη γού νται για α να κύ κλω ση. Τα κέ ντρα 

ανα κύ κλω σης πλη ρώ νουν σή με ρα πε ρί-

που 80 λε πτά το κι λό για τα α λου μι νέ νια 

κου τιά. Η τι μή αυ τή αλ λά ζει, α κο λου θώ-

ντας τις αλ λα γές των τι μών του α λου-

μινί ου στη διε θνή α γο ρά. Θα πρέπει να 

το νι σθεί για μια α κό μη φο ρά ό τι χω ρίς τη 

συμ με το χή του κοι νού, κα νένα πρό γραμ-

μα δια χεί ρι σης α πορ ριμ μά των δε θα δύ-

να ται να ε φαρ μο σθεί, η ο ποία συμ με το χή 

βε βαί ως προ ϋ πο θέ τει έ να πε ριε κτι κό 

πρό γραμ μα ε νη μέ ρω σης, ευαι σθη το ποί-

η σης, ε νερ γο ποί η σης. Το δε πρό γραμ μα 

α παι τεί προ σε κτι κό σχεδια σμό, αν θρώ πι-

νο δυ να μι κό και χρό νο. Για το λό γο αυ τό, 

πα ρα κά τω πα ρου σιάζε ται συ νο πτι κά, 

υ πό μορ φή πί να κα, μί α ο λο κλη ρω μέ νη 

πρό τα ση, μέ σω της ο ποί ας θα μπο ρούν 

να ε πι τευ χθούν οι μέ θο δοι για την ε νη μέ-

ρω ση των πο λι τών.
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ΣΥ ΝΟ ΠΤΙ ΚΗ ΜΕ ΘΟ ΔΟ ΛΟ ΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΟΙ ΝΟΥ

ΜΕ ΘΟ ΔΟΣ ΧΑ ΡΑ ΚΤΗ ΡΙ ΣΤΙ ΚΑ ΠΛΕ Ο ΝΕ ΚΤΗ ΜΑΤΑ ΜΕΙΟ ΝΕ ΚΤΗ ΜΑ ΤΑ

Ει δι κή ε πιτρο-

πή δια χεί ρι-

σης του έρ-

γου

Ο μά δα α ντι προ σώ πων 

α πό τα ά με σα εν δια φε-

ρόμε να όρ γα να, δη λα-

δή την Το πι κή Αυ το διοί-

κη ση, την εκ παί δευ ση, 

τις πε ρι βαλ λο ντι κές ορ-

γα νώ σεις, τα ΜΜΕ.

Ε πο πτεύ ει τη δια δι κα σί α 

ε φαρ μο γής του προ γράμ-

μα τος. Δί αυ λος ε πι κοι νω-

νί ας με τα ξύ των πο λι τών 

που προ βλέ πει τις α ντι-

δρά σεις εί ναι οι ο μά δες 

ο μό φω νων α πο φά σε ων.

Α παι τού νται ι κα νά ά το-

μα για την ε ξυ πη ρέ τη ση 

των α να γκών των ε πι-

τρο πών. Α πα ραί τη τες 

οι ε πε ξη γή σεις για τις 

α πο φά σεις.

Ε ρευ νη τι κές 

ο μά δες και 

ο μά δες ερ γα-

σί ας

Μι κρές δια λε κτι  κές 

ο μά δες για να προ βλέ-

πουν τις α ντι δρά σεις 

του κοι νού και να ο λο-

κλη ρώ νουν έ να στό χο. 

Ορ γα νώ νο νται α πό έ να 

συ ντο νι στή.

Προ βλέ πουν τεκ μη ριω-

μέ να τις α ντι δρά σεις των 

πο λιτών στα ε κά στο τε 

ζη τή μα τα, τις συ ναι σθη-

μα τι κές α ντι δρά σεις και 

την α ξιολό γη ση των κρι-

τη ρί ων ε πι λο γής μί ας 

θέ σης.

Προ βλέ πουν εν δε χό-

με νες α ντιδρά σεις (ό χι 

το πο σο στό ό μως του 

πλη θυ σμού που θα έ χει 

ό μοιες α ντι δρά σεις). 

Μπο ρεί να θε ω ρη θεί ως 

προ σπά θεια κα θο δή γη-

σης του κοι νού.

Α νοι κτή τηλε-

φω νι κή γραμ-

μή

Έ να ευ ρέ ως διαφη μι ζό-

με νο νού με ρο τη λε φώ-

νου για ε νη μέρω ση και 

ε πί λυ ση των α πο ριών.

Δί νει την αί σθη ση «του 

δι κού μας αν θρώ που», 

πλη ρο φο ρεί και ταυ τό-

χρο να κα τα γρά φει τυ χόν 

α ντιρ ρή σεις.

Στο τη λε φω νικό κέ ντρο 

α παι τού νται υ πεύ θυ να 

ά το μα για την πλη ρο φό-

ρη ση.

Συ νε ντεύ ξεις Προ σω πι κές συ νε ντεύ-

ξεις με ση μαί νο ντα 

δη μό σια πρό σω πα ή 

υ πεύ θυ νους συλ λό γων 

και ορ γα νι σμών.

Για την πρό βλε ψη νέ ων 

θέ σε ων και α πό ψε ως ή 

α ντι δρά σε ων των ο μά-

δων σε μί α α πό φα ση. 

Ε κτι μά την ε ξέ λι ξη του 

προ γράμ μα τος.

Α παι τού νται ά το μα.

Συ να ντή σεις Λι γό τε ρο τυ πι κές μέ θο-

δοι για να πα ρου σιά σει 

το κοι νό θέ σεις, α πο ρί-

ες, κ.λπ.

Α κού γο νται οι α πό ψεις 

του κοι νού κα τά ε νό τη-

τες. Μπο ρούν να δο μη-

θούν, ώ στε να πα ρεμ βαί-

νουν οι μι κρές ο μά δες.

Πε ριο ρί ζε ται ο διά λο γος. 

Πι θα νόν να α να κοι νώ νο-

νται υ περ βο λι κές θέ σεις. 

Α παι τού νται ά το μα για 

να προ ε τοι μά σουν τη 

συ νά ντη ση. Ά βο λες για 

το με γά λο κοι νό.

Σφυγ μο μέ-

τ ρ η σ η  τ η ς 

κοι νής γνώ-

μης

Έ να ε πε ξερ γα σμέ νο 

ε ρω τη μα το λό γιο α πευ-

θυ νό με νο σε μί α ε πι-

λεγ μέ νη ως α ντι προ-

σω πευ τι κή με ρί δα του 

κοι νού.

Πα ρέ χει μια ποσο τι κή 

ε κτί μη ση της γε νι κής 

κοι νής γνώ μης.

Σφυγ μο μέ τρη ση της κοι-

νής γνώ μης, σε δε δο μέ νη 

χρο νι κή στιγ μή. Τα α πο τε-

λέ σμα τα ί σως αλ λά ξουν 

με το πως ε ξε λίσ σε ται η 

ό λη δια δι κα σί α. Προ ϋ πο-

θέ τει ό τι ό λες οι α πό ψεις 

εί ναι ι σότι μες για μί α α πό-

φα ση. Α παι τεί χα μη λό κό-

στος και ε παγ γελ μα τι κό 

σχε δια σμό.
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Συ νο πτι κή 

ενη μέ ρω ση

Προ σω πι κή πα ρου σί-

α ση του προ γράμ μα-

τος σε εν δια φε ρό με να 

δημό σια πρό σω πα και 

ο μά δες ή σε υ πεύ θυ-

νους συλ λό γων και 

ορ γα νι σμών για την 

α νά λυ ση των χα ρα κτη-

ρι στι κών, την πλη ρο φό-

ρη ση σε βά θος (χρή ση 

slides) ή για ε πίλυ ση 

α πο ριών.

Πλη ρο φό ρη ση λε πτο με-

ρής. Προ ϋ πο λο γί ζει τις 

α ντι δρά σεις πριν δη μο-

σιευ τεί έ να θέ μα. Ε πα-

γρυ πνά τους εν δια φε ρό-

με νους αν θρώ πους για 

θέ μα τα που τους α φο-

ρούν.

Α παι τεί χρό νο.

Πα ρου σί α ση 

στα ΜΜΕ

Σύ ντο μη πα ρου σί α ση 

στους δη μο σιο γρά-

φους, στους ο ποί ους 

μοι ράζε ται ταυ τό χρο-

να συ νή θως έ ντυ πο με 

σχό λια του πα ρου σια-

στή. Α να λύ σεις ε πί των 

θε μά των. Ε πα κο λου θεί 

χρο νι κή πε ρί ο δος ε ρω-

τή σε ων-α πα ντή σε ων.

Ε πι κεντρώ νει το εν δια φέ-

ρον των ΜΜΕ στο συ γκε-

κρι μέ νο θέ μα. Κα τά τη 

με τά δο ση της δη μο σιο-

ποί η σης σε ο ρι σμέ νες 

πε ρι στά σεις, μπο ρεί να 

πα ρεμ βαί νει το κοινό ή 

πα ράλ λη λα να ψη φί ζει 

για το αν συμ φω νεί ή δια-

φω νεί. Εν δε χο μέ νως να 

επι κε ντρω θεί το εν δια-

φέ ρον του κοι νού.

Οι δη μο σιο γρά φοι θα 

α ντα πο κρι θούν στην 

πρό σκλη ση αν το δη μο-

σιο ποιού με νο θέ μα εί-

ναι ά ξιο εν δια φέ ρο ντος. 

Δεν μπο ρεί να ε λεγ χθεί 

το πως πα ρου σιά ζε ται 

το θέ μα, γι’ αυ τό πρέ πει 

να εί ναι πλή ρως τεκ μη-

ριω μέ νο. Πι θα νώς να 

πα ρεμ βαί νει το κοι νό 

εν διά με σα και περι στα-

σια κά δη μιουρ γώ ντας 

ο ξύν σεις.

Δελ τί α ε νημέ-

ρω σης

Συ νο πτι κή πε ρι γρα φή 

για την ε ξέ λι ξη του 

προγράμ μα τος. Συ νή-

θως εκ δί δε ται σε χρο-

νι κά δια στή μα τα, ό που 

συ ντρέ χουν κρί σι μα 

γε γο νό τα και απο στέλ-

λο νται σε ό λους ό σους 

έ χουν εν δια φερ θεί. 

Πα ρέ χουν πε ρισ σό τε-

ρες πλη ρο φο ρί ες στο 

κοι νό που εκ δη λώ νει 

το  εν  δ ια  φέ ρον του, 

α πό ό σες πα ρου σιάζο-

νται μέ σω των ΜΜΕ. 

Εκ δί δο νται συ χνά για 

να ε νη με ρώ σουν για το 

θέ μα, ε περχό με νης της 

δη μό σιας συ ζή τη σης ή 

ε νός ση μεί ου κα μπής. 

Ε πί σης, διευ κρι νίζουν 

τα ε πι μέ ρους στά δια 

ε νός με γά λου προγράμ-

μα τος.

Α παι τεί ται προ σω πικό 

και χρή μα τα για την 

προ ε τοι μα σί α, ε κτύ πω-

ση και α πο στο λή. Τα 

α να φε ρό μενα θέ μα τα 

πρέ πει να εί ναι α ξιό-

πι στα, για τί αλ λιώς το 

δελ τί ο ε νη μέ ρω σης θα 

θε ω ρη θεί προ ϊ όν δη μο-

σί ων σχέ σε ων για προ-

πα γάν δα.
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 Σει ρά Α να κύ κλω ση, εκ δ. “Ε ρευ νη τές”.

 www.anakyklosi.idx.gr

 users.otenet.gr/~kpe.soufli/garbage.htm.gr

 www.go-recycle.gr

 www.ulac.gr

Κα τα χω ρή-

σεις στον

Τύ πο:

Δια φή μι ση

Έ να πα κέ το πλη ρο φο-

ριών που δια νέ με ται 

στους δημο σιο γρά-

φους, ως εν σω μα τω μέ-

νο έ ντυ πο. Ε πί χρή μα σι 

ή και δω ρε άν α πο κτώ-

με νος χώ ρος στον τύ πο 

ή χρό νος σε ρα διο τη λε-

ο πτι κά μέ σα.

Λαμ βά νε ται α πό ό λους 

τους δη μό τες με ση μα ντι-

κές πλη ρο φο ρί ες για τις 

α νά γκες του προ γράμ-

ματος και τις υ πό σκέ ψη 

ε ναλ λα κτι κές θέ σεις. Α πο-

τε λε σμα τι κό για την α να-

κοίνω ση συ να ντή σε ων ή 

καί ριων α πο φά σε ων και 

την προ βο λή. Το θέ μα 

πα ρου σιά ζεται, ό πως ε πι-

θυ μεί η ε πι τρο πή.

Α παι τεί ται προ σω πι κό 

και χρή μα τα. Μπο ρεί 

όμως να σε λι δο ποι η-

θούν ό πως οι ε φη με-

ρί δες. Πι θα νώς να δη-

μιουρ γη θούν αρ νητι κά 

σχό λια για σπα τά λη δη-

μό σιου χρή μα τος. Για 

την τη λε ό ρα ση εί ναι 

ε πι πρό σθε το το υ πέ-

ρο γκο κό στος πα ρα γω-

γής της δια φή μι σης. 

Αν εί ναι δω ρε άν, δεν 

εί ναι σί γου ρο ό τι θα 

με τα δο θούν, σε ώ ρες 

υ ψη λής α κρο α μα τι κό-

τη τας.

Δελ τί ο

Τύ που

Έ να πα κέ το πλη ρο φο-

ριών που δια νέ με ται 

στους δη μο σιο γρά-

φους.

Ε πι κεντρώ νουν το εν-

δια φέ ρον του τύ που 

στο πρό γραμ μα. Πα ρέ-

χει λε πτο με ρείς πληρο-

φο ρί ες που οι εκ δό τες 

χρη σι μο ποιούν για μελ-

λο ντι κά άρ θρα.

Ε κτός του ό τι μπο ρεί 

να α γνο η θεί, έ χει ε λά χι-

στα μειο νε κτή μα τα. Δεν 

ε λέγ χε ται το πως μπο-

ρεί να χρη σι μο ποι η θεί 

η πλη ρο φο ρί α.
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Η Ε πέμ βα ση της 
Τσα ρί νας Αι κα τε ρί νης Β΄ 
στο Αι γαίο 

1770-1774

Η Τσαρίνα Αικατερίνη Β΄ προ-
σφέρει πολεμικά τρόπαια από 
μάχες κατά των Τούρκων στον 
τάφο του Μεγάλου Πέτρου. 
Πίνακας του Α. Huene, 1791.

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: 

Δρ. Ευάγγελος Ε. Τζάχος,

Διδάκτωρ Μηχανικός Ε.Μ.Π.



Ό ταν τε λεί ω σε ο Βε νε το τουρ κι κός πό λε μος και υ πε γρά φη η συν θή κη του Κάρ λο βιτ ς 
το 1699, οι πο λι τι κές και στρα τιω τι κές πρω το βου λί ες της Βε νε τί ας στην Ελ λά δα και 
στην Α να το λή πε ριο ρί στη καν, ό πως και ο ρό λος της Βε νε τί ας ως χρι στια νι κής δύ να μης, 
που δρού σε ε να ντί ον των Ο θω μα νών. Το κε νό ε ξου σί ας που δη μιουρ γή θη κε κα λύ φτη κε 
βαθ μιαί α α πό την Αυ στρί α και τη Ρω σί α, ει δικό τε ρα κα τά την πε ρί ο δο της βα σι λεί ας 
του Με γά λου Πέ τρου (1689- 1725). Η ά νο δος του Πέ τρου στην ε ξου σί α εί χε συ γκι νή σει 
τους Έλ λη νες, που πί στευαν στις προφη τεί ες πε ρί «χρυ σού γέ νους» για την α πε λευ θέ-
ρω ση τους α πό τον τουρ κι κό ζυ γό. Οι ελ πί δες των Ελ λή νων α να πτε ρώ θη καν, ό ταν οι 
Ρώ σοι νί κη σαν τους Οθω μα νούς στην Α ζο φι κή θά λασ σα, το 1696. Στην εκ στρα τεί α αυ τή 
συμ με τεί χαν και Έλ λη νες, ως πλή ρω μα του ρω σι κού στο λί σκου, αλ λά και στα τάγ μα τα 
των Ου σάρων. Το 1700, οι Ρώ σοι α πέ κτη σαν το δι καί ω μα ε πί ση μης α ντι προ σω πεύ σε ως 
τους στην Υ ψη λή Πύ λη, γε γο νός που υ πήρ ξε η α παρ χή της ρω σι κής α νά μι ξης σε θέ ματα 
που α φο ρού σαν στην Οθω μα νι κή Αυ το κρα το ρί α. Τό τε, οι Ρώ σοι με τον εκ πρόσω πο τους 
Πέ τρο Τολ στό ι ήλ θαν σε ε πα φή με τους Έλ λη νες των νη σιών για να επαν δρώ σουν το 
ρω σι κό στό λο. Εί ναι φα νε ρό ό τι ο τσά ρος υ πο λό γι ζε στην υ ποστή ρι ξη των υ πο δού λων 
χρι στια νών και ει δι κά των Ελ λή νων για να διε ξά γει πο λέ μους ε να ντί ον των Ο θω μα νών. 
Η α πο φα σι στι κή μά χη α νά με σα στο Ρώ σο μονάρ χη και το Σουλ τά νο δό θη κε κο ντά στον 
πο τα μό Πρού θο, στις 19-21 Ιου λί ου 1711, ό που οι Ο θω μα νοί με 120.000 άν δρες α ντι με-
τώ πι σαν 38,000 Ρώ σους. Η ήτ τα του τσά ρου είχε ως α πο τέ λε σμα την πα ρά δο ση στους 
Ο θω μα νούς, του Α ζόφ, του Τα γνα ρόκ, των φρου ρί ων στον ∆νεί πε ρο και μα ζί τους του 
ρω σι κού στό λου στους Ο θω μα νούς. Το με γα λύ τε ρο πλήγ μα του τσά ρου ή ταν η α πώ λεια 
του ε λέγ χου του Εύξει νου Πό ντου.
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Η τσα ρί να Αι κα τε ρί νη Β΄
Με τά τον Μέ γα Πέ τρο, στο θρό νο της 

Ρω σί ας α νήλ θαν α νί σχυ ροι ηγε μό νες, ως 

την α νάρ ρη ση της Αι κα τε ρί νης Β΄, το 1762. 

Ό ταν η τσα ρί να Αι κα τε ρί νη B΄ α νήλ θε στο 

θρό νο της Ρω σί ας, άρ χι σε α μέσως να ε φαρ-

μό ζει ε πε κτα τι κά σχέ δια, εις βά ρος της πα-

ρακ μά ζου σας ο θω μα νικής αυ το κρα το ρί ας. 

Το 1769, συ νέ λα βε το σχέ διο της κα τά λη-

ψης της Ελ λά δος και της α πε λευ θέ ρω σης 

των Ελ λή νων α πό τον τουρ κι κό ζυ γό, ως 

α ντι πε ρι σπα σμό στις στρα τιω τι κές ε πι χει-

ρή σεις της Κρι μαί ας. Μέ σα στα πλαί σια 

αυ τά, η ρω σική εκ κλη σί α με τη βο ή θεια συ-

νερ γα τών της εί χε ή δη δια θέ σει σταυ ρούς, 

ευαγγέ λια και ει κό νες στους υ πό δου λους 

Έλ λη νες, η δε τσα ρί να εί χε προ βεί σε ση μα-

ντι κές υ πο σχέ σεις προ κει μέ νου να ε ξα σφα-

λί σει τη συ μπα ρά στα ση των Ελ λή νων, στον 

πό λε μο που προ ε τοί μα ζε. Η εκ στρα τεί α για 

την α πε λευ θέ ρω ση της Ελ λά δος θα γι νό ταν 

θε ω ρη τι κά α πό τα ρω σι κά στρα τεύ μα τα 

με τη συ νερ γασί α του ρω σι κού ναυ τι κού. 

Ό μως, η με τα φο ρά πλοί ων α πό τη Βαλ τι κή 

θά λασ σα στην Πε λο πόν νη σο δεν ή ταν εύ κο-

λη υ πό θε ση, α φού για την ε πι χεί ρη ση αυ τή 

εκτός των άλ λων έ πρε πε να ε ξα σφα λι στεί 

και η ά δεια των Άγ γλων και των υ πό λοι πων 

δυ νά με ων που εί χαν υ πό τον έ λεγ χο τους 

τη Με σό γειο. Ε νώ η Αγ γλί α, λό γω της συμ-

φω νί ας που εί χε υ πο γρά ψει με τη Ρω σί α 

το 1755, δεν ε πρό κει το να φέ ρει εμπό δια 

στα ρω σι κά σχέ δια, οι άλ λες μι κρό τε ρες 

δυ νά μεις εί χαν εκ δη λώ σει απρο θυ μί α να βο-

η θή σουν τους Ρώ σους. Ε ξάλ λου, η Αγ γλί α 

αυ τή την πε ρί ο δο ή ταν υ πέρ της ρω σι κής 

ε πέ κτα σης στα Βαλ κά νια και ε να ντί ον της 

γαλ λι κής, ε πίσης δεν εί χε αρ χί σει α κό μη να 

υ πο στη ρί ζει με πεί σμα την αρ τιό τη τα της 

Οθω μα νι κής Αυ το κρα το ρί ας. Ε πι πλέ ον, η 

αγ γλι κή κυ βέρ νη ση εί χε δια μη νύ σει στους 

Γάλ λους και τους Ι σπα νούς ό τι, ε άν έ θε ταν 

ε μπό δια στην εί σο δο του ρωσι κού στό λου 

στη Με σό γειο, η πρά ξη τους αυ τή θα θε ω-

ρού ταν ε χθρι κή.

Πάνω: H πριγκίπισσα Σοφία 
Φρειδερίκη Αυγούστα του Anhalt-
Zerbst σε ηλικία 16 ετών ανήλθε στο 
θρόνο της Ρωσίας ως Αικατερίνη Β΄. 
Πίνακας του Α. Huene, 1791. 
Κάτω: Πίνακας του Πέτρου Γ΄, συζύγου 
της Αικατερίνης από τον Rokotow, 1770.
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Ο Ρω σι κός στό λος 
Ό ταν προ ε τοι μά στη κε το έ δα φος 

για την πραγ μα το ποί η ση της ρωσι-

κής ε πέμ βα σης στον ελ λα δι κό χώ ρο, 

γνω στής ως τα Ορ λο φι κά, ο ρω σι κός 

στόλος, με τά την ε πι σκευ ή των πλοί ων 

του σε διά φο ρα ναυ πη γεί α, συ γκε ντρώ-

θη κε το 1769 στο Κρόν στα ντ, στον 

Αρ χάγ γε λο και στο Ρε βάλ, υ πό τη διοί-

κη ση δύ ο Ρώ σων ναυάρ χων, οι ο ποί οι, 

ω στό σο, δεν εί χαν πεί ρα στη θά λασ σα. 

Η πραγ μα τι κή διοί κη ση του στό λου 

α νή κε στον Σκώ το ναύ αρ χο Τζων Έλ-

φιν στον ( Elphinston) που εί χε με γά λη 

πεί ρα στο α ντι κεί με νο αυ τό. Ο ρω σι κός 

στό λος υ στε ρού σε αι σθη τά και δε διέ-

θε τε ού τε έ να κα τάλ ληλο χύ τη για την 

πα ρα σκευ ή των κα νο νιών του, ε νώ τα 

πλη ρώ μα τα των πλοί ων του εί χαν συ-

μπλη ρω θεί α πό α νί δε ους α γρό τες και 

α σθε νείς, που εί χαν ε πι στρατευ τεί α πό 

τα ά θλια νο σο κο μεί α της Ρω σί ας.

Η πρώ τη ρω σι κή μοί ρα αρ χι  κά 

α πο τε λού ταν α πό 14 πλοί α, και τε λού σε 

υ πό τη διοί κη ση του Ρώ σου Σπι ρι τόφ 

(Spiritof) και του Άγ γλου υ πο ναυάρ χου 

Γκρέ ι γκ (Greyg). Τα πλοί α έ φθα σαν τον 

Ο κτώ βριο του 1769 στα λι μά νια της 

Αγ γλί ας, ό που έ γι ναν δε κτά με με γά λο 

ενθου σια σμό. Ό λα τα πλοί α της μοί ρας, 

με τά α πό σχε τι κή δια τα γή του Ναυαρ χεί-

ου, ε φο διά στη καν α μέ σως με τρό φι μα, 

ε νι σχύ θη καν δε με τους α πα ραί τη τους 

Άγ γλους πλο η γούς και α ξιω μα τι κούς.

Η δεύ τε ρη μοί ρα του ρω σι κού στό λου 

εί χε διοι κη τή τον Τζων Έλ φιν στον (El-

phinston), α πο τε λού ταν δε α πό 3 πλοί α 

γραμ μής, 3 φρεγά τες και 4 με τα γω γι κά 

που εί χαν τρο πο ποι η θεί σε πο λε μι κά. Η 

μοί ρα αυ τή είχε α πο στο λή να συν δρά μει 

τη μοί ρα του Σπι ρι τόφ. Τον Ια νουά ριο 

του 1770, η μοί ρα κα τέ πλευ σε στο Πόρ-

τσμουθ της Αγ γλί ας, ε νώ τον Ιού νιο του 

1770 και τρί τη ρω σική μοί ρα υ πό το 

Δα νό ναύ αρ χο Χάρ φ (Harff) α πέ πλευ σε 

α πό τα ρω σι κά λι μά νια με προ ο ρι σμό 

τη Με σό γειο.

Η ρω σι κή εκ στρα τευ τι κή δύ να μη 

ή ταν υ πό τη διοί κη ση του κό μη Α λε ξί ου 

Ορ λόφ, α δελ φού του ε ρα στή της τσα ρί-

νας Αι κα τε ρί νης, Γρη γό ριου Ορ λόφ, με 

τον οποί ον αυ τή εί χε α πο κτή σει και έ να 

παι δί. Ο Α λέ ξιος ο νει ρευό ταν να κα τα λά-

βει την Ελ λά δα και να γί νει πρί γκι πας της, 

υ πο τε λής στην τσα ρί να Αι κα τε ρίνη Β΄.

Τον Ια νουά ριο του 1770, η πρώ τη μοί-

ρα του ρω σι κού στό λου, α πο τε λού με νη 

πλέ ον α πό 4 με γά λα και 4 μι κρά πλοί α, 

έ φθα σε στη Μι νόρ κα των Βα λε α ρί δων, 

με α πο δεκα τι σμέ να τα πλη ρώ μα τα λό γω 

της ε πι δη μί ας που εί χε εν σκή ψει κα τά 

τον πλου. Ε κεί βρι σκό ταν ή δη ο Θε ό δω-

ρος Ορ λόφ, ο ο ποί ος εί χε φθά σει στο 

νη σί, ως α πεσταλ μέ νος του α δελ φού 

του Α λέ ξιου, που βρι σκό ταν στο Λι βόρ-

νο της Ι τα λί ας.

Πίνακας με τον Κόμη 
Γρηγόριο Ορλόφ.
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Οι Ρώ σοι στο Μο ριά 
Ο Θε ό δω ρος Ορ λόφ, ε πει δή ή ταν νέ-

ος, ή ταν ό λο εν θου σια σμό και παρά τις 

ελ λεί ψεις του στό λου βια ζό ταν να φθά-

σει στην Ελ λά δα. Έ τσι, με έ να πολε μι κό 

πλοί ο, δύ ο φρε γά τες και μια ε ξο πλι σμέ νη 

γα λιό τα έ φθα σε στις α κτές της Μά νης, το 

Φε βρουά ριο του 1770, και ε κτέ λε σε α πό-

βα ση στο Οί τυ λο (Βοί τυ λο). Στο ρω σι κό 

στό λο υ πη ρε τού σε και ο Α ντώ νης Ψα ρός 

α πό τη Μύ κο νο, ο ο ποί ος είχε κα τορ θώ σει 

να συ γκε ντρώ σει ο ρι σμέ νους Έλ λη νες, για 

την ε πάν δρω ση των ρω σι κών κα ρα βιών. 

Μια η μέ ρα με τά την ά φι ξη του Θε ό δω-

ρου στο Οί τυ λο, έ φθα σε στον όρ μο και 

το υ πό λοι πο της πρώ της μοί ρας υ πό τον 

Σπι ρι τόφ και τον Άγ γλο Γκρέ ι γκ. Η ά φι ξη 

του Ρω σι κού στό λου στην Πε λο πόν νη σο 

αρ χι κά εν θου σί α σε τους Μα νιά τες, ό μως 

ο εν θου σια σμός τους γρή γο ρα ε ξα νε μί-

στη κε ό ταν δια πίστω σαν ό τι οι Ρώ σοι ή ταν 

ο λι γά ριθ μοι. Πα ρό λα αυ τά, χά ρη στις προ-

σπά θειες και τις δα πά νες που κα τέ βα λε 

εξ ο λο κλή ρου ο πλού σιος γαιο κτή μο νας 

Πα ναγιώ της Μπε νά κης, στρα το λο γή θη καν 

1400 άν δρες.

Τό τε, με πρό τα ση του Μπε νά κη σχη-

μα τί στη καν δύ ο σώ μα τα, στα ο ποί α συμ-

με τεί χαν και λί γοι Ρώ σοι, α ξιω μα τι κοί και 

ο πλί τες. Οι Έλ λη νες φό ρε σαν ρω σι κές στο-

λές, ε φο διά στη καν με ρω σι κά ό πλα και ορ-

κί στη καν πί στη στην τσα ρί να Αι κα τε ρί νη. 

Τα δύ ο σώ μα τα ο νο μά στη καν λε γε ώ νες, 

το έ να «Δυ τι κή Λε γε ών», που θα δρού σε 

κυ ρί ως στη Μεσ ση νί α, και το άλ λο «Α να το-

λι κή Λε γε ών της Σπάρ της», που θα δρού σε 

στη Λα κω νί α. Η δυ τι κή λε γε ώ να συ γκρο-

τή θη κε α πό 200 Έλ λη νες και 12 Ρώ σους 

στρα τιώ τες, με διοι κη τή τον Πέ τρο Ντολ-

γκο ρού κοφ και αρ χη γούς των Ελ λή νων το 

Γε ώρ γιο Μαυ ρο μι χά λη και τον κα πε τά νιο 

Κου μουν δού ρο. Η α να το λι κή λε γε ώ να α πο-

τε λού ταν α πό 1200 Πε λο πον νή σιους και 

21 Ρώ σους με διοικη τή τον Μπαρ κόφ, και 

αρ χη γό των Ελ λή νων τον πλοί αρ χο Ψα ρό 

Πάνω: Πίνακας 
με το παλάτι του 
Πέτρου Γ΄, του K. 
Koestner. 
Κάτω: To παλάτι 
της Αικατερίνης 
στο Zarkoje Selo, 
σχεδιασμένο από 
τον αρχιτέκτονα B.F. 
Rastrelli.
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και τους Γρη γορά κη δες, κα πε τά νιους της 

Α να το λι κής Μά νης. Ε πί σης, με ρι κά ελ λη νι-

κά πλοί α, υ ψώ νο ντας τη ρω σι κή ση μαί α, 

εν σω μα τώ θη καν στο ρω σι κό στό λο. Οι 

Ρώ σοι είχαν προ μη θεύ σει στις δύ ο λε γε ώ-

νες, για τις α νά γκες τους, μό νο 40 κι βώ τια 

με πο λε μο φό δια.

Η δυ τι κή Λε γε ώ να σύ ντο μα 

κα τέ λα βε την Κα λα μά τα, το Λε ο-

ντά ρι και με τά την Κυ πα ρισ σί α 

και την Αν δρού σα. Η Α να το λι κή 

Λε γε ώ να κα τευ θύν θη κε προς τα 

Βαρδου νο χώ ρια. Ε κεί, έ πε σε σε 

ε νέ δρα των Τούρ κων, τους ο ποί-

ους ω στό σο κα τέβα λε, κι νή θη κε 

δε προς τον Μι στρά, ό που ή ταν 

συ γκε ντρω μέ νοι 3.500 Τούρ κοι. Η 

συνδυα σμέ νη ε πί θε ση του Ψα ρού 

με 500 Μα νιά τες και 6 Ρώ σους, 

και του Μπαρ κόφ, που ε νήρ γη σε 

ε πί θε ση κα τά μέ τω πο, εί χε ως α πο-

τέ λε σμα τη διά λυ ση των Τούρ κων. 

Ο Μι στράς πα ρα δό θη κε στους 

Ρώ σους, ό μως οι Μα νιά τες πα ρα-

σπον δώ ντας έ σφαξαν πολ λούς Τούρ κους. 

Ε νώ συ νέ βαι ναν αυ τά στη Μεσ ση νί α και τη 

Λα κω νί α, οι Ρώ σοι α πο φά σι σαν να πο λιορ-

κή σουν την Κο ρώ νη, δί δο ντας πί στη στις 

πλη ροφο ρί ες που εί χαν δώ σει οι Μα νιά τες, 

ό τι το φρού ριο δεν εί χε αρ κε τούς υ πε ρασπι-

στές. Ο Θε ό δω ρος Ορ λόφ έ φθα σε με το 

στό λο στην Κο ρώ νη, στις αρ χές Μαρ τίου 

1770, και α μέ σως με τά άρ χι σε να βά λει με 

τα κα νό νια των πλοί ων του ε να ντί ον των 

τει χών, τα ο ποί α ό μως α πο δεί χτη καν ι σχυ-

ρά. Ε πει δή υ πήρ χε έλ λει ψη πυρο μα χι κών 

που πε ριό ρι σε γρή γο ρα τους κα νο νιο βο λι-

σμούς, ο Θε ό δω ρος Ορ λόφ προ σπά θη σε 

να κα τα λά βει το κά στρο, κα τα σκευά ζο ντας 

υ πό νο μο κά τω α πό τα τεί χη, για να δη μιουρ-

γή σει ρήγ μα. Ό μως οι Τούρ κοι α ντι λαμ βα νό-

με νοι το σχέ διο των Ρώ σων, έ σκα ψαν έ να 

δι κό τους υ πό νο μο, με τον ο ποί ο κα τόρ θω-

σαν να ε ξου δε τε ρώ σουν τον υ πό νο μο του 

Ορ λόφ. Τό τε, αυ τός α πο φά σι σε να λύ σει 

ε σπευ σμέ να την πο λιορ κί α της Κο ρώ νης 

και να α πο πλεύ σει προς το Να βα ρί νο. Η 

άμε ση λύ ση της πο λιορ κί ας της Κο ρώ νης 

εί χε κα τα στρε πτι κά α πο τε λέ σμα τα για τους 

Έλ λη νες που α φέ θη καν στην τύ χη τους, 

α φού οι Ρώ σοι α δια φό ρη σαν πλή ρως για 

τις συ νέ πειες της ε γκα τά λει ψης των κα τοί-

κων στην εκ δι κη τι κή μανί α των Τούρ κων 

και των μι σθο φό ρων τους Αλ βα νών, οι 

ο ποί οι ή ταν πιο αι μοδι ψείς.

Στο με τα ξύ, οι Μο ραί τες με τη συμ με-

το χή και των Ε πτα νη σί ων εί χαν ε ξε γερ θεί 

και εί χαν πο λιορ κή σει την Πά τρα αλ λά και 

την Τρί πο λη. Ό μως, η εμ φά νι ση πο λυά ριθ-

μων Αλ βα νών μι σθο φό ρων στο πλευ ρό 

των Τούρ κων α νέ τρε ψε πλή ρως την ι σορ-

ρο πί α των δυ νά με ων. Οι Αλ βα νοί σύ ντο-

μα ει σέ βα λαν στην πό λη της Πάτρας και 

λε η λά τη σαν τις πε ριου σί ες των Ελ λή νων, 

έ σφα ξαν δε ό σους βρή καν μπρο στά τους. 

Την ί δια τύ χη με την Πά τρα εί χαν και οι 

πό λεις της Η λεί ας καθώς και οι βό ρειες 

ε παρ χί ες της Πε λο πον νή σου.

Ο ρω σι κός στό λος με τά τον α πό πλου 

α πό την Κο ρώ νη κα τευ θύν θη κε προς το 

Ναβα ρί νο. Η ε πι χεί ρη ση για την κα τά-

λη ψη του Να βα ρί νου α να τέ θη κε στον 

α φρικα νό τα ξί αρ χο του πυ ρο βο λι κού 

Αν νί βα σε συ νερ γα σί α με το Ρώ σο Ντολ-

γκο ρού κωφ, ο ο ποί ος εί χε υ πο τά ξει τη 

Μεσ ση νί α. Η πο λιορ κί α του Να βα ρί νου 

άρ χισε το Πά σχα με τρί α πο λε μι κά πλοί α, 

με δυ νά μεις ξη ράς και μο νά δες α πό βα-

σης. Οι Τούρ κοι με τά α πό μια πο λιορ κί α 

έ ξι η με ρών α να γκά στη καν να πα ρα δο-

θούν και α πε χώ ρη σαν μα ζί με τις οι κο γέ-

νειες τους για την Κρή τη, ε νώ ο Σπι ρι τόφ 

α πό το Οί τυ λο με τέ βη στο Να βα ρί νο 

για να πα ρα λά βει το φρού ριο. Η κα τά-
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λη ψη του Να βα ρί νου τό νω σε το η θι κό 

των Ρώ σων και τους ε ξα σφά λι σε έ να 

με γά λο λι μά νι, το ο ποί ο θα 

χρη σί μευε για μελ λο ντι-

κές ε πι χει ρή σεις. Τα 

τουρ κι κά πυ ρο βό λα 

και το ά φθο νο πο λε μι-

κό υ λι κό, που έ πε σαν 

στα χέ ρια των Ρώ σων 

με τά την κα τά λη ψη 

του φρου ρί ου, ή ταν ε πί-

σης ευ πρόσ δε κτα, α φού 

υ πήρ χε με γά λη έλλει ψη 

πο λε μο φο δί ων.

Α μέ σως με τά την 

ά λω ση του Να βα ρί-

νου, κα τέ πλευ σε ε κεί 

και ο Α λέ ξιος Ορ λόφ, 

με δύ ο πο λε μι κά, μια 

αγ γλι κή φρε γά τα και 

άλ λα μι κρό τε ρα πλοί α. 

Ο αρ χι στράτη γος των 

Ρώ σων, ό ταν δια πί στω σε 

την οι κτρή κα τά στα ση που εί χε 

δη μιουρ γηθεί, α πέ συ ρε α μέ σως ό λες τις 

δυ νά μεις του α πό την Κο ρώ νη και τις 

συ γκέ ντρω σε στο Να βα ρί νο. Η ρω σι κή 

μοί ρα, έ χο ντας ε νι σχυ θεί με διά φο ρα 

πλοί α που αγο ρά στη καν, συ γκε ντρώ θη-

κε στο Να βα ρί νο για να συμ βά λει στη 

διοι κη τι κή μέ ρι μνα των αν δρών που 

βρί σκο νταν στο ε σω τε ρι κό της Πε λο πον-

νή σου, αλ λά και στον α πο κλει σμό των πα-

ρα λια κών φρου ρί ων που ή ταν στα χέ ρια 

των Τούρ κων. Ό μως, αυ τό το σχέ διο δεν 

μπο ρού σε πλέ ον να ε φαρ μο στεί, α φού ο 

Μο ριάς είχε πλημ μυ ρί σει α πό Αλ βα νούς 

μι σθο φό ρους των Ο θω μα νών, οι ο ποί οι 

σά ρω ναν τα πά ντα στο πέ ρα σμα τους.

Ο Α λέ ξιος Ορ λόφ, για να με τα τρέ ψει 

το Να βα ρί νο σε πο λε μι κή βά ση, ε πι σκεύ-

ασε τις ο χυ ρώ σεις του φρου ρί ου, συ γκέ-

ντρω σε ό πλα και τρό φι μα, ε γκα τέ στησε 

ερ γα στή ρια στο νη σί της Σφα κτη ρί ας και 

φρό ντι σε για τη στρα τιω τι κή εκ γύ μνα ση 

των Ελ λή νων πο λε μι στών. Ε πί σης, για 

να ε ντυ πω σιά σει τους Έλ λη νες άρ χι σε 

να ορ γα νώ νει γιορ τές και πα νη γύ ρια, 

με τέ τρε ψε δε έ να τζα μί σε εκ κλη σί α. 

Με προ κη ρύ ξεις προ σπά θη σε να πεί σει 

τους Έλ λη νες ό τι η τσα ρί να Αικα τε ρί νη 

Πάνω: Σχέδιο της 
Αικατερίνης, στο 

οποίο παριστάνεται 
με μια της οδηγία. 

Κάτω: Πίνακας 
του τσάρου 

Παύλου Α΄, γιού 
της Αικατερίνης 

από τον W. 
Borowikowski 

(1800).
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εν δια φε ρό ταν για την α νε ξαρ τη σί α τους, 

ό μως οι Έλ λη νες εί χαν πλέ ον α ντι λη φθεί 

ό τι οι Ρώ σοι πά σχι ζαν μό νο για το δι κό 

τους συμ φέ ρον.

Ε πει δή το Να βα ρί νο κιν δύ νευε α πό 

το γει το νι κό φρού ριο της Με θώ νης, το 

οποί ο κα τεί χαν οι Τούρ κοι, ο Α λέ ξιος 

Ορ λόφ α πο φά σι σε να πο λιορ κή σει τη 

Μεθώ νη δια θέ το ντας ό λες τις δυ νά μεις 

του, οι ο ποί ες δεν ή ταν α πα ραί τη τες 

στο Να βα ρί νο. Την ε πι χεί ρη ση α πό ξη-

ρά α νέ λα βε ο Ντολ γκο ρού κοφ, α πό δε 

τη θάλασ σα ο Άγ γλος Γκρέ ι γκ με δύ ο 

πο λε μι κά, στα ο ποί α φορ τώ θη καν και 

τα κα νόνια των χερ σαί ων δυ νά με ων. Οι 

Ρώ σοι, α φού το πο θέ τη σαν πυ ρο βο λαρ χί-

ες σε ένα νη σά κι α πέ να ντι στη Με θώ νη, 

άρ χι σαν τους κα νο νιο βο λι σμούς, οι ο ποί-

οι προ ξέ νη σαν αρ κε τές ζη μιές. Ό μως, η 

ε πί θε ση α πό θά λασ σα δεν α πέ δω σε και 

η πολιορ κί α τελ μα τώ θη κε.

Το Μά ιο του 1770, ο ο θω μα νι κός στό-

λος α πέ πλευ σε α πό τα λι μά νια της Προ-

πο ντίδας με προ ο ρι σμό το Ναύ πλιο, του 

ο ποί ου το φρού ριο πο λιορ κού ταν α πό 

τους Ρώ σους και τους Έλ λη νες. Το σύ νο-

λο των τουρ κι κών πλοί ων ή ταν πε ρί που 

τριάντα, α πό τα ο ποί α μό νο τα μι σά ή ταν 

α ξιό μα χα. Με τά την ά φι ξη του ο θω μα νι-

κού στό λου στο λι μά νι του Ναυ πλί ου, 

ο Βα λής της Πε λο πον νή σου α πέ στει λε 

8.000 Αλβα νούς ε να ντί ον του Να βα ρί νου 

και της λω ρί δας γύ ρω α πό τη Με θώ νη, 

ό που βρί σκο νταν οι Ρώ σοι και οι Έλ λη νες 

πο λε μι στές.

Οι Αλ βα νοί, σφά ζο ντας τους α μά χους 

και λε η λα τώ ντας κα θο δόν ό λα τα χω-

ριά, σύ ντο μα έ φθα σαν στη Με θώ νη και 

ε ξου δε τέ ρω σαν τους Ρώ σους και τους 

Έλ ληνες πα τριώ τες. Ό σοι δια σώ θη καν, 

κα τέ φυ γαν μα ζί με πολ λούς πρό σφυ γες 

στο Να βα ρί νο. Η ήτ τα των Ρώ σων, έ σβη-

σε και τις τε λευ ταί ες ελ πί δες τους για 

την κα τά λη ψη της Πε λο πον νή σου. Έ τσι, 

ο Α λέ ξιος Ορ λόφ α πο φά σι σε να ε γκα τα-

λείψει το Να βα ρί νο και τους κα τοί κους 

στη μοί ρα τους και να α πο πλεύ σει για 

το Ναύ πλιο. Ό ταν ό λοι οι Ρώ σοι εί χαν 

ε πι βι βα στεί στα κα ρά βια τους, ο Α λέ ξιος 

διέ τα ξε την α να τί να ξη των πυ ρι τι δα πο θη-

κών και των ο χυ ρώ σε ων, α χρη στεύ οντας 

έ τσι το φρού ριο. Α πό τους Έλ λη νες που 

ε γκα τα λεί φθη καν στο Να βα ρί νο οι πε ρισ-

σό τε ροι έ πε σαν στα χέ ρια των Αλ βα νών, 

οι ο ποί οι εκ δή λω σαν ό λη τους τη θη ριω-

δί α στα α θώ α θύ μα τά τους.

Με τά τον κα τά πλου του τουρ κι κού 

στό λου στο Ναύ πλιο έ φθα σε α μέ σως με-

τά έξω α πό το λι μά νι του Ναυ πλί ου και 

η δεύ τε ρη μοί ρα του ρω σι κού στό λου 

υ πό τον Έλ φιν στον. Ο Σκώ τος ναύ αρ χος, 

βλέ πο ντας στο λι μά νι τον ο θω μα νι κό 

στό λο που α πο τε λού ταν α πό 15 πλοί α 

και 15 μι κρό τε ρα βο η θη τι κά, θέ λη σε να 

α πο κλείσει το λι μά νι. Ό μως, ο Ο θω μα νός 

ναύ αρ χος (κα πτάν πα σάς) Χο τζα με ντίν, 

πα ρό λο που διέ θε τε πε ρισ σό τε ρα πλοί α, 

προ τί μη σε να μεί νει μέ σα στο λι μά νι, 

ώ στε να έ χει και την προ στα σί α των πυ-

ρο βό λων του κά στρου. Στα μέ σα Μαΐου, 

οι δύ ο α ντί πα λοι εί χαν μια α ψι μα χί α, 

ω στό σο τα τουρ κι κά πλοί α προ τί μη σαν 

να υπο χω ρή σουν μέ σα στο λι μά νι. Ό ταν 

ο Έλ φιν στον, έ χο ντας ε νι σχυ θεί και με 

τη μοί ρα του Σπι ρι τόφ, προ σπά θη σε 

να πα ρα σύ ρει τον Τούρ κο Ναύ αρ χο σε 

μά χη, προς το τέ λος Μα ΐ ου, ο τουρ κι κός 

στό λος ε γκα τέ λει ψε το λι μά νι του Ναυ-

πλί ου και κα τευ θύν θη κε προς α να το λάς. 

Ο ρω σι κός στό λος έ σπευ σε να τον α κο-

λου θήσει, αλ λά α κι νη το ποι ή θη κε κο ντά 

στην Ύ δρα, λό γω νη νε μί ας, στη συ νέ χεια 

δε κα τέ πλευ σε στα Κύ θη ρα για να συ να-

ντή σει τον Α λέ ξιο Ορ λόφ.
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H ναυ μα χί α του Τσε σμέ
Ο Α λέ ξιος Ορ λόφ με τά τον α πό πλου 

α πό το Να βα ρί νο, ε νώ θη κε με τις μοί ρες 

του Έλ φιν στον και Σπι ρι τόφ, και ως αρ χη-

γός πλέ ον του ρω σι κού στό λου κα τέ πλευ-

σε στον όρ μο της Νά ου σας της Πά ρου 

για α νε φο δια σμό. Ε κεί, πλη ρο φο ρή θη κε 

ό τι ο τουρ κι κός στό λος εί χε α πο πλεύ σει 

πριν τρεις η μέ ρες προς ά γνω στη κα τεύ-

θυν ση. Τό τε, τα ρω σι κά πλοί α α φού α πέ-

πλευ σαν α πό τη Νά ουσα κα τευ θύν θη καν 

προς τη Σκύ ρο, τον Ά γιο Ευ στρά τιο, τα 

Ψα ρά και τη Χί ο, προς α να ζή τη ση του 

ο θω μα νι κού στό λου. Ό ταν πλη ρο φο ρή-

θη καν ό τι ο ε χθρι κός στόλος βρι σκό ταν 

α νά με σα στη Χί ο και τον Τσε σμέ της Ιω-

νί ας, έ σπευ σαν α μέ σως προς τα ε κεί για 

να τον συ να ντή σουν.

Ο ρω σι κός στό λος α πο τε λού ταν α πό 

9 πλοί α της γραμ μής με 66 πυ ρο βό λα 

έ κα στο, ε πτά φρε γά τες, έ να βομ βαρ δι στι-

κό, 4 μι κρό τε ρα πλοί α και 13 βο η θη τι κά 

πλοιά ρια. Ο Ο θω μα νι κός στό λος α πο τε-

λού ταν α πό 15 πλοί α της γραμ μής, τρεις 

φρε γάτες, ε πτά ε ξο πλι σμέ να με πυ ρο βό-

λα πλοιά ρια κα θώς και πολ λά μι κρό τε ρα 

σκάφη. Η τουρ κι κή ναυαρ χί δα διέ θε τε 

100 πυ ρο βό λα, ε νώ α νά λο γο α ριθ μό 

εί χαν κάποια α πό τα τουρ κι κά σκά φη. 

Ο στό λος των Ρώ σων κα τά τη ναυ μα χί α 

εί χε την ε ξής διά τα ξη: Ε μπρός βρι σκό ταν 

η μοί ρα του Σπι ρι τόφ, ο ο ποί ος ε πέ βαι νε 

μα ζί με το Θε ό δω ρο Ορ λόφ στη ναυαρ χί-

δα «Ά γιος Ευ στά θιος», στο κέ ντρο βρι σκό-

ταν η μοί ρα του Α λε ξί ου Ορ λόφ, ο ο ποί ος 

ε πέ βαι νε στο πλοί ο «Τρεις Ιε ράρ χες», και 

πιο πί σω βρι σκό ταν η τρί τη μοί ρα υ πό 

τον Έλ φιν στον, ο ο ποί ος ε πέ βαι νε στο 

πλοί ο «Σβια το σλάβ». 

Το πρω ί της 24ης Ιου νί ου (5ης Ιου λί ου) 

Αλληγορικός πίνακας για 
τη ναυμαχία του Τσεσμέ 

το 1770, πίνακας του 
Th. De Roode, 1771.
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1770, ο ρω σι κός στό λος άρ χι σε την ε πί θε-

ση, η ο ποί α γε νι κεύ τη κε κα τά το με ση μέ-

ρι. Ο τουρ κι κός στό λος εί χε α να πτυ χθεί 

σε σχή μα η μι σε λή νου και απο τε λού ταν 

α πό δύ ο γραμ μές. Στην πρώ τη γραμ μή 

βρί σκο νταν τα με γά λα πο λεμι κά και στη 

δεύ τε ρη οι φρε γά τες και τα υ πό λοι πα 

πλοί α. Ο στό λος τε λού σε υπό τις δια τα γές 

του Τζε ζα ϊρ λί (Αλ γε ρι νού) Χα σάν πα σά, 

τρί του ναύ αρ χου και διοι κη τή της τουρ-

κι κής μοί ρας Αι γαί ου, ε πει δή ο κα πτάν 

πα σάς Ι μπρα ήμ Χο τζα με ντίν, εί χε προ-

τι μή σει τη στε ριά, με την πρό φα ση ό τι 

θα α να λάμ βα νε τις πυ ρο βο λαρ χί ες του 

κά στρου στον Τσε σμέ. 

Ό ταν άρ χι σε η ε πί θε ση, ο Σπι ρι τόφ 

που ή ταν διοι κη τής της ε μπρο σθο φυ λα-

κής, ε πι βαί νων στη ναυαρ χί δα «Ά γιος Ευ-

στά θιος», συ νο δευό με νος και με το ρωσι-

κό πλοί ο «Ευ ρώ πη», ε πι τέ θη κε κα τά της 

ο θω μα νι κής ναυαρ χί δας «Ρε άλ Μουστα-

φά», την ο ποί α κυ βερ νού σε ο Χα σάν πα-

σάς. Με τά το με ση μέ ρι, το πλοί ο «Ά γιος 

Ευ στά θιος» πα ρα σύρ θη κε α πό τον ά νε μο 

και κόλ λη σε στο «Ρε άλ Μου στα φά» που 

και γό ταν. Ε νώ, οι ναύ τες του ρω σι κού 

πλοί ου με ρε σάλ το προ σπα θού σαν να 

κα τα λά βουν το «Ρε άλ Μου στα φά», οι 

Τούρ κοι χρη σι μο ποιώ ντας Μαλ τέ ζους 

δύτες, που ή ταν ε φο δια σμέ νοι με λόγ χες, 

προ σπα θού σαν να τρυ πή σουν τα ύ φα λα 

του ρω σι κού πλοί ου. Σύ ντο μα, η πυρ κα-

γιά που μαι νό ταν στο ο θω μα νι κό κα ράβι 

με τα δό θη κε και στο ρω σι κό. Ό ταν τα υ πό-

λοι πα ρω σι κά πλοί α δια πί στω σαν ότι το 

«Ά γιος Ευ στά θιος» και γό ταν, έ τρε ξαν να 

το βο η θή σουν, ε νώ συγ χρό νως έ βα λαν 

με τα πυ ρο βό λα τους, κα τά των ο θω μα-

νι κών πλοί ων. Ο Ρώ σος κα πε τά νιος, πα-

ρά τις α πε γνω σμέ νες προ σπά θειες που 

κα τέ βα λε, δεν κα τόρ θω σε να θέ σει την 

πυρ κα γιά υ πό έ λεγ χο, ό ταν δε οι φλό γες 

έ φτα σαν στα πυ ρο μα χι κά του πλοί ου, αυ-

τό α να τι νά χτη κε στον α έ ρα παίρ νο ντας 

μα ζί και με γά λο μέ ρος του πλη ρώ μα-

τος. Ό μως, ο Σπι ρι τόφ και ο Θε ό δω ρος 

Ορ λόφ εί χαν ε γκα τα λεί ψει ε γκαί ρως το 

πλοί ο, πριν την α να τί να ξή του. Α πό το 

κα ρά βι σώ θη καν μό νο γύ ρω στους 60 

ναύ τες μα ζί με τον Κρού ζε (Kruse), κυ βερ-

νή τη του πλοί ου. Το ί διο συ νέ βη και με 

το ο θω μα νι κό κα ρά βι «Ρε άλ Μου στα φά» 

πα ρά τις προ σπά θειες που κα τέ βα λε ο 

Χα σάν πα σάς για να το δια σώ σει.

Στο με τα ξύ, οι Ο θω μα νοί, βλέ πο ντας 

ό τι τα πλοί α τους κιν δύ νευαν, α πο φά-

σισαν να α πο συρ θούν και να κα τα φύ γουν 

στο μυ χό του κόλ που του Τσε σμέ, ώ στε 

να έ χουν την προ στα σί α των πα ρά κτιων 

πυ ρο βό λων που ή ταν το πο θε τη μέ να στις 

ε πάλ ξεις του γε νουά τι κου φρου ρί ου, το 

ο ποί ο δέ σπο ζε του λι μα νιού.

Με τη σει ρά τους οι Ρώ σοι, α φού πα-

νη γύ ρι σαν για την ο πι σθο χώ ρη ση του 

ο θωμα νι κού στό λου, που ε ξα σφα λί στη κε 

με 523 νε κρούς ναύ τες και α ξιω μα τι κούς, 

έσπευ σαν να κα τα λά βουν το θα λάσ σιο 

χώ ρο, στον ο ποί ο βρι σκό ταν προ η γου-

μέ νως ο τουρ κι κός στό λος. Η α πό φα ση 

των Ο θω μα νών για ο πι σθο χώ ρη ση, εί χε 

βέ βαια ως συ νέ πεια τον α πο κλει σμό τους 

στο μυ χό του όρ μου του Τσε σμέ, α πό 

τον οποί ον δεν ή ταν πλέ ον δυ να τόν να 

δια φύ γουν. Ό ταν οι Ρώ σοι δια πί στω σαν 

ό τι οι Ο θω μα νοί πα ρέ με ναν μέ σα στον 

κόλ πο και δεν ε πι χει ρού σαν κα μί α έ ξο δο, 

απο φά σι σαν να κα τα στρέ ψουν το στό λο 

τους ε κεί. Για το σκο πό αυ τό χρη σι μοποι-

ή θη καν τέσ σε ρα ελ λη νι κά πλοιά ρια που 

με τα τρά πη καν σε πυρ πο λι κά, ως κυ βερ-

νή τες δε των πυρ πο λι κών ε πε λέ γη σαν οι 

Ρώ σοι Ι λίν και Γκα γκά ριν, και οι Άγ γλοι 

Ντά γκντε ϊλ και Μα κέν ζι.

Τα πυρ πο λι κά θα δρού σαν υ πό την 
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κά λυ ψη των πυ ρο βό λων των ρω σι κών 

πλοί ων. Α πό την πλευ ρά τους οι Ο θω-

μα νοί βρί σκο νταν σε δύ σκο λη θέ ση. 

Κιν δύ νευαν, εάν έ με ναν στο μυ χό του 

κόλ που του Τσε σμέ, αλ λά και ε άν α πο-

χω ρού σαν. Τε λι κά, η πρό τα ση του Χα σάν 

πα σά για η ρω ι κή έ ξο δο α πορ ρί φτη κε, 

υ πε ρί σχυ σε δε η γνώ μη του Τούρ κου 

Ναυάρ χου, ο ο ποί ος πί στευε ό τι ο στό λος 

θα ή ταν α σφα λέ στερος, ε άν πα ρέ με ναν 

τα ο θω μα νι κά πλοί α στο μυ χό του κόλ-

που, ό που θα εί χαν και την προ στα σί α 

των κα νο νιών του φρου ρί ου και των δύ ο 

πυ ρο βο λαρ χιών που εί χαν στη θεί στις 

δύ ο πλευ ρές του λι μα νιού.

Η αρ χη γί α του εγ χει ρή μα τος για την 

πυρ πό λη ση του ο θω μα νι κού στό λου 

α νατέ θη κε στον Άγ γλο Γκρέ ι γκ, ο ο ποί-

ος ε γκα τα στά θη κε στο «Σβια το σλάβ». Η 

παρά τολ μη ε πι χεί ρη ση πραγ μα το ποι ή-

θη κε, γύ ρω στα με σά νυ χτα της 25ης-26ης 

Ιου νί ου (6-7 Ιου λί ου) 1770. Ε πει δή δε, 

εί χε παν σέ λη νο ε κεί νη τη νύ κτα, οι Ρώ-

σοι διέ κρι ναν κα θα ρά τη διά τα ξη του 

ο θω μα νι κού στό λου. Οι Ο θω μα νοί εί χαν 

το πο θε τή σει μπρο στά ο κτώ α πό τα με-

γα λύ τε ρα πλοί α τους, ε νώ τα υ πό λοι πα 

ή ταν πιο πί σω. Ό ταν τα πρώ τα ρω σι κά 

πλοί α ει σήλ θαν στο μυ χό του κόλ που 

και πλη σί α σαν τα ο θωμα νι κά, το ρω σι κό 

πλοί ο «Ευ ρώ πη», δί χως να πε ρι μέ νει το 

σύν θη μα του Γκρέ ιγκ για ε πί θε ση, άρ χι-

σε να βά λει με τα κα νό νια του κα τά των 

ο θω μα νι κών πλοίων, τα ο ποί α ε πει δή 

βρί σκο νταν σε ε πι φυ λα κή, α πά ντη σαν 

α μέ σως με τα δι κά τους πυ ρο βό λα, ε πι-

κου ρού με να και α πό τα πα ρά κτια πυ ρο-

βό λα στον Τσε σμέ. 

Σε λί γο, ει σήλ θαν στο μυ χό του κόλ-

που του Τσε σμέ και τα υ πό λοι πα ρω σι κά 

πλοί α, που άρ χι σαν να κτυ πούν τους 

ί διους στό χους, με α πο τέ λε σμα η σύρ-

ρα ξη να ε ξε λι χτεί σε μο νο μα χί α πυ ρο-

βό λων. Η ρω σι κή φρε γά τα «Να ντέζ ντα» 

έ βα λε κα τά της βό ρειας πυ ρο βο λαρ χί ας 

που ή ταν στη στε ριά, ε νώ η φρε γά τα 

«Α φρική» έ βα λε κα τά της νό τιας. Ό ταν τα 

κα νό νια του ρω σι κού πλοί ου «Γκρομ» πέ-

τυχαν το κα τάρ τι ε νός τουρ κι κού πλοί ου, 

αυ τό έ πια σε φω τιά και οι φλό γες μετα δό-

θη καν γρή γο ρα σε ό λα τα πα ρα κεί με να 

τουρ κι κά πλοί α.

Α κο λού θως, η ε πί θε ση έ φθα σε στο 

α πο κο ρύ φω μά της, τα δε τουρ κι κά 

πλοί α α πει λού νταν α πό τις πυρ κα γιές. 

Τό τε, τα πυρ πο λι κά δια τά χτη καν να προ-

χω ρή σουν. Α πό τα τέσ σε ρα πυρ πο λι κά, 

αυ τό που ή ταν υ πό τον Ντα γκντέ ιλ, 

ε ξου δε τε ρώθη κε α πό τους Ο θω μα νούς 

και βυ θί στη κε, το πυρ πο λι κό του Μα κέν-

ζι κόλ λη σε σε έ να τούρ κι κο πλοί ο που 

ή δη εί χε πά ρει φω τιά, ε νώ το πυρ πο λι κό 

του Ι λίν πυρπό λη σε έ να τουρ κι κό πλοί ο 

που α να τι νά χτη κε. Το τε λευ ταί ο πυρ πο-

λι κό υ πό τον Γκα γκά ριν δε χρειά στη κε 

να ε πέμ βει, α φού η ε πι τυ χί α του ε νός 

πυρ πολι κού, αλ λά και οι εύ στο χες βο λές 

των ρω σι κών πυ ρο βό λων εί χαν ως α πο-

τέ λεσμα τη γε νί κευ ση της πυρ κα γιάς, 

που με τα δι δό ταν γρή γο ρα α πό το έ να 

πλοί ο στο άλ λο.

Ε πι πλέ ον, λό γω της μι κρής ε πι φά νειας 

του μυ χού του κόλ που του Τσε σμέ τα 

οθω μα νι κά πλοί α α δυ να τού σαν να κι-

νη θούν. Ό ταν η πυρ κα γιά έ λα βε με γά-

λες δια στά σεις και η κα τα στρο φή των 

ο θω μα νι κών πλοί ων ή ταν πε ρισ σό τε ρο 

α πό βεβαί α, γύ ρω στις τρεις το πρω ί, οι 

Ρώ σοι προ τί μη σαν να δια κό ψουν τους 

κα νονιο βο λι σμούς και να α πο συρ θούν 

α πό τον κόλ πο για να μη με τα δο θεί η 

φω τιά και στα δι κά τους πλοί α. Με τά την 

κα τα στρο φή του ο θω μα νι κού στό λου, 

ε φό σον πλέ ον δεν υ πήρ χε κίν δυ νος για 
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τη με τά δο ση της πυρ κα γιάς στα ρω σι κά 

πλοί α, ο Α λέ ξιος και ο Θε ό δω ρος Ορ λόφ, 

μα ζί με τον Άγ γλο Γκρέ ι γκ και το Ρώ σο 

Ντολ γκο ρού κοφ, α πο βι βά στη καν στο λι-

μά νι του Τσε σμέ για να ε κτι μή σουν την 

κα τά στα ση που εί χε πλέ ον δια μορ φω θεί. 

Σύ ντο μα, δια πί στω σαν ό τι το μέ γε θος της 

κα τα στρο φής μέ σα στον Τσε σμέ ή ταν 

πο λύ με γα λύ τε ρο α πό ό,τι α νέ με ναν. Πα-

ντού υ πήρ χαν ε ρεί πια και κα μέ να κτί ρια, 

ε νώ με γά λος α ριθ μός πλη γω μένων και 

νε κρών Ο θω μα νών ή ταν κα τά σπαρ τοι 

γύ ρω α πό το λι μά νι.

Α πό τον ε χθρι κό στό λο εί χε δια σω θεί 

μό νον έ να πλοί ο της γραμ μής και πέ ντε 

γα λέ ρες που πε ρι ήλ θαν στα χέ ρια των 

Ρώ σων. Ό σον α φο ρά στα πλη ρώ μα τα 

των ο θω μα νι κών πλοί ων, τα ο ποί α α νέρ-

χο νταν σε 15.000 άν δρες, οι πε ρισ σό τε-

ροι α πό τους ο ποί ους ή ταν στρα το λο-

γη μέ νοι Έλ λη νες νη σιώ τες, δια σώ θη καν 

γύ ρω στους 4.000 άν δρες. Πολ λοί δε α πό 

αυ τούς πα ρό λο που ή ταν πλη γω μέ νοι 

κα τόρ θω σαν να βγουν στη στε ριά κο λυ-

μπώ ντας. Κα τά τη διάρ κεια της πυρ κα-

γιάς του ο θω μανι κού στό λου, οι κά τοι κοι 

του Τσε σμέ και οι φρου ροί του ο χυ ρού 

ε γκα τέ λειψαν την κω μό πο λη, η ο ποί α 

εί χε κα τα στρα φεί σε με γά λο βαθ μό, και 

κα τέ φυ γαν στη Σμύρ νη και στις γύ ρω πε-

ριο χές. Η νί κη αυ τή του ρω σι κού στό λου 

ο φει λόταν στον κα λύ τε ρο ε ξο πλι σμό των 

πλοί ων, στην πλη ρέ στε ρη εκ γύ μνα ση και 

πειθαρ χί α των πλη ρω μά των, που ή ταν εν 

μέ ρει Ρώ σοι, και στην κα λύ τε ρη κα τάρ-

τιση των ξέ νων α ξιω μα τι κών. Α ντί θε τα, οι 

α ξιω μα τι κοί του ο θω μα νι κού στό λου, με 

ε ξαί ρε ση τον Χα σάν πα σά, ή ταν α νί κα νοι 

και δει λοί. Τα πλοί α των Ο θω μανών ή ταν 

κα τά κα νό να πα λαιά, οι δε ναύ τες εί χαν 

στρα το λο γη θεί πα ρά τη θέ λησή τους.

Κα τά την πρώ τη φά ση της ναυ μα χί ας 

αλ λά και κα τά την πυρ πό λη ση του ο θω-

μανι κού στό λου, ση μα ντι κή ή ταν και η 

συμ βο λή των Ελ λή νων ναυ τι κών που 

α κο λου θού σαν τους Ρώ σους. Οι Ρώ σοι 

εί χαν α πευ θυν θεί κυ ρί ως στην Ύ δρα, στις 

Σπέτσες, στα Ψα ρά, στη Σκύ ρο και στις 

Κυ κλά δες για να υ ψώ σουν οι νη σιώ τες 

τη ρω σι κή ση μαί α στα πλοί α τους και να 

συ μπρά ξουν στο πλευ ρό του ρω σι κού 

στόλου. Ε νώ οι νη σιώ τες, φο βού με νοι 

ό τι θα υ πο στούν τα ί δια με τους Πε λο-

πον νήσιους, δί στα ζαν να συ μπρά ξουν 

φα νε ρά, πολ λοί Έλ λη νες ναυ τι κοί α πό τα 

Ε πτά νη σα και τις Κυ κλά δες, ι διαί τε ρα δε 

α πό τη Μύ κο νο, έ σπευ σαν να ε παν δρώ-

σουν πολ λά πλοιά ρια ή να ε ντα χθούν στα 

πλη ρώ μα τα των ρω σι κών πλοί ων. 

Η εί δη ση της κα τα στρο φής του τουρ-

κι κού στό λου στον Τσε σμέ εί χε με γά λη 

απή χη ση στην Ευ ρώ πη. Το γό η τρο της 

τσα ρί νας Αι κα τε ρί νης Β΄ θά μπω σε τους 

πάντες, η δε δύ να μη της Ρω σί ας έ γι νε 

α πο δε κτή α πό ό λους. Η ο θω μα νι κή αυ-

το κρα το ρί α, α πό την ε πο χή της ναυ μα-

χί ας της Ναυ πά κτου το 1571, δεν εί χε 

δο κι μά σει με γα λύ τε ρη συμ φο ρά στη 

θά λασ σα. Αλ λά ό πως και τό τε έ τσι και 

τώ ρα η ε πι τυχί α έ μει νε α νεκ με τάλ λευ τη. 

Ε νώ, ή ταν δυ να τόν να προ σβλη θούν 

α μέ σως η Κων στα ντι νού πο λη, η Θεσ σα-

λο νί κη, η Σμύρ νη και η Χί ος, η δια φω νί α 

Α λε ξί ου Ορ λόφ και Έλ φιν στον μα ταί ω σε 

την ε πι χεί ρη ση κα τά της Κων στα ντι-

νου πό λε ως. Στο με τα ξύ, οι Ο θω μα νοί 

τρο μο κρα τη μέ νοι, στρά φη καν προς τη 

Γαλ λί α, η ο ποί α διέ κει το φι λι κά. Συ γκε-

κρι μέ να, ζή τη σαν την α πο στο λή μη χα-

νι κών για την ο χύρω ση των Στε νών και 

τη ναύ λω ση ή την προ μή θεια πλοί ων. Οι 

Γάλ λοι, α ντα πο κρινό με νοι στο κά λε σμα, 

έ στει λαν στην Κων στα ντι νού πο λη τον 

ουγ γρι κής κα ταγω γής βα ρό νο de Tott, 
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για να α να λά βει το έρ γο της ε νί σχυ σης 

των ο χυ ρώ σε ων στα Δαρ δανέ λια.

Ό πως ή ταν φυ σι κό, η νί κη αυ τή γιορ-

τά στη κε με την αρ μό ζου σα για την πε-

ρί πτω ση με γα λο πρέ πεια α πό την Αι κα-

τε ρί νη. Στο Τσάρ κο - Σέ λο υ ψώ θη κε 

μια α ψί δα θριάμ βου και α πο νε μή θη καν 

με τάλ λια σε ό λους τους Ρώ σους που εί-

χαν συμ μετά σχει στην ε πι χεί ρη ση. Στα 

με τάλ λια αυ τά α να γρα φό ταν η ε πι γρα-

φή: « Ή μουν Ε κεί». Η νί κη στον Τσε σμέ 

θα μπο ρού σε να έ χει με γά λες ε πι πτώ-

σεις για τους Ο θω μα νούς, ε άν εί χαν ει-

σα κου στεί οι συμ βου λές του ναυάρ χου 

Έλ φιν στον, ο ο ποί ος ε πέ με νε για τον 

ά με σο α πό πλου του Ρω σι κού στό λου 

προς τα Δαρ δανέ λια, τα ο ποί α δεν ή ταν 

κα λά ο χυ ρω μέ να, ή ταν δε δυ να τόν, τα 

ρω σι κά πλοί α να δια σχί σουν την Προ-

πο ντί δα και να βομ βαρ δί σουν ή και να 

κα τα λά βουν την Κωνστα ντι νού πο λη. 

Ό μως, ο Α λέ ξιος Ορ λόφ, στον ο ποί ον 

η Αι κα τε ρί νη εί χε δώ σει τον τί τλο του 

«Τσε σμέ σκι», ως υ πεύ θυ νος της εκ στρα-

τεί ας και κα τέ χο ντας ανώ τε ρη θέ ση 

α πό τον Σκώ το ναύ αρ χο, προ τί μη σε 

τις πε ρι πο λί ες στο στό μιο των Δαρ δα-

νε λί ων, α ντί να δια σχί σει τα στε νά και 

να ε πι τε θεί κα τά της πρω τεύ ου σας των 

Ο θω μα νών. Η ο λι γω ρί α του, έ δω σε τον 

α παι τού με νο χρό νο στους Οθω μα νούς, 

οι ο ποί οι με τη βο ή θεια του βα ρό νου 

de Tott, έ στη σαν τέσ σε ρις βα ριές πυ-

ροβο λαρ χί ες στα Δαρ δα νέ λια. Δύ ο α πό 

αυ τές το πο θε τή θη καν στην ευ ρω πα ϊ κή 

ακτή και οι άλ λες δύ ο στην α σια τι κή. 

Η κα τάλ λη λη το πο θέ τη ση των πυ ρο-

βο λαρ χιών, εί χε ως α πο τέ λε σμα την 

ε πί τευ ξη της αρ χής των δια σταυ ρού-

με νων πυ ρών των πυ ρο βό λων, χά ρη 

στην ο ποί α ο διά πλους των ε χθρι κών 

πλοί ων κα θί στα το α δύ να τος.

Η ρω σι κή κα τά λη ψη των Κυ κλά δων 
Η κα τα στρο φή του ο θω μα νι κού στό-

λου α πο τέ λε σε την α φορ μή για αι μα τη ρά 

α ντί ποι να σε βά ρος των Ελ λή νων. Ι διαί τε-

ρα η Σμύρ νη πλή ρω σε βα ρύ φό ρο αί μα-

τος για την πα νω λε θρί α των Ο θω μα νών, 

αλ λά σφα γές α μά χων έ γι ναν και σε άλ λα 

μέ ρη, α κό μη και στην Κων στα ντι νού πο-

λη. Η ε πι τυ χί α των Ρώ σων είχε θε τι κό 

α ντί κτυ πο στους υ πό δου λους Έλ λη νες, 

ι διαί τε ρα δε στους νη σιώτες του Αι γαί ου, 

οι ο ποί οι έ στει λαν α ντι προ σώ πους στον 

Α λέ ξιο Ορ λόφ για να τον συγ χα ρούν. 

Ό μως, η Κρή τη, η Χί ος, η Μυ τι λή νη, η 

Ρό δος, η Εύ βοια, η Τέ νε δος και η Λή μνος 

α πέ φυ γαν να στεί λουν α ντι προ σώ πους, 

φο βού με νοι τα α ντί ποινα των Ο θω μα-

νών, που με τους κα τα σκό πους τους πλη-

ρο φο ρού νταν ά με σα τα συμβαί νο ντα.

Ο ρω σι κός στό λος εί χε πλέ ον την 

ε λευ θε ρί α κι νή σε ων στο Αι γαί ο. Ω στό σο, 

ο Ρώ σος αρ χι στρά τη γος, πα ρά την α ντί-

θε τη γνώ μη του Έλ φιν στον, ο ο ποί ος τον 

προ έ τρε πε να ε πι τε θεί κα τά της Κων στα-

ντι νου πό λε ως, ό σο και ρό τα Στε νά δεν 

ή ταν κα λά ο χυ ρω μέ να, εί χε προ τι μή σει 

να πα ρε μπο δί ζει τα ο θω μα νι κά πλοί α 

που με τέ φε ραν τρό φι μα στην Κων στα ντι-

νού πο λη, αλ λά και να κα τα λά βει τα νη σιά 

που βρί σκο νταν κο ντά στο στό μιο του 

Ελ λή σπο ντου. Ε νώ, ο ναύ αρ χος Σπιρι τόφ 

α κο λου θώ ντας τις δια τα γές του Ορ λόφ, 

α πέ πλε ε για τη Λή μνο, ο Έλ φιν στον κα-

τευ θυ νό ταν προς την Τέ νε δο, ό που του 

ε πι φυ λά χτη κε θερ μή υ πο δο χή. Ο Έλ φιν-

στον, με ορ μη τή ριο την Τέ νε δο, ε νώ 

προ σπα θού σε να ε ντο πί σει τα τουρκι κά 

πλοί α, τε λι κά ει σήλ θε στον Ελ λή σπο ντο 

ε πι δει κνύ ο ντας α νε νό χλη τος για αρ κε τές 

ώ ρες τη ρω σι κή ση μαί α και στη συ νέ χεια 

ε πέ στρε ψε στη βά ση του. Τό τε, το «Σβια-

το σλάβ» στο ο ποί ο ε πέ βαι νε ο Έλ φιν-
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στον, ε ξώ κει λε λό γω κακών και ρι κών συν-

θη κών σε μια ξέ ρα της Τε νέ δου και πα ρά 

τις με γά λες προ σπάθειες των υ πο λοί πων 

πλοί ων της μοί ρας, το «Σβια το σλάβ» 

βυ θί στη κε. Η α πώλεια της ναυαρ χί δας 

α νά γκα σε τον Έλ φιν στον να ε γκα τα λεί ψει 

τις πε ρι πο λίες και να κι νη θεί προς τη Λή-

μνο, που πο λιορ κούταν α πό τον Ορ λόφ. 

Με τά τον κα τά πλου των ρω σι κών πλοί ων 

στον όρ μο της Μύ ρι νας, ο Ορ λόφ άρ χι-

σε την πο λιορ κί α του ι σχυ ρού κά στρου 

της Λή μνου, στο ο ποί ο εί χε ο χυ ρω θεί 

η τουρ κι κή φρου ρά. Ε νώ, οι Ο θω μα νοί 

υ πε ρα σπι στές του κά στρου εί χαν λά βει 

την α πό φαση να δια πραγ μα τευ τούν με 

τους Ρώ σους την πα ρά δο σή τους, ε πει δή 

τα τρό φιμα και το νε ρό που εί χαν στην 

διά θε ση τους άρ χι σαν να λι γο στεύ ουν, 

ο Τζε ζα ϊρλί Χα σάν, που βρι σκό ταν στην 

Κων στα ντι νού πο λη, έ σπευ σε στη Λή μνο 

για να βο η θή σει τη φρου ρά. Μό λις συ γκέ-

ντρω σε 4.000 πε ρι φε ρό με νους α νέρ γους, 

τους φόρτω σε στα κα ρά βια, τα ο ποί α 

α μέ σως α πέ πλευ σαν με προ ο ρι σμό τη 

Λή μνο. Ο Χασάν, εκ με ταλ λευό με νος την 

α νύ παρ κτη φύ λα ξη των Στε νών, κα τόρ-

θω σε να πλεύσει α νε νό χλη τος προς τη 

Λή μνο. Ό ταν έ φθα σε στα χω ρι κά ύ δα-

τα του νη σιού, ε κτέ λε σε α πό βα ση στις 

α να το λι κές α κτές του νη σιού, δί χως να 

γί νει α ντι λη πτός α πό τους Ρώ σους, στη 

συ νέ χεια δε προ χω ρώ ντας προς τη Μύ-

ρι να, αιφ νι δί α σε τους Ρώ σους στα χα-

ρα κώ μα τα που εί χαν σκά ψει μπρο στά 

στα τεί χη του Κά στρου. Στη μά χη που 

ε πα κο λού θη σε, πολ λοί Ρώ σοι έ πε σαν 

νε κροί, ε νώ η υ πό λοι πη ρωσι κή δύ να μη 

α να γκά στη κε να λύ σει την πο λιορ κί α και 

να ε πι στρέ ψει στην Πάρο. Η έκ βα ση της 

ε πι χεί ρη σης της Λή μνου εί χε δυ σμε νείς 

ε πι πτώ σεις στον πλη θυ σμό του νη σιού. 

Οι Τούρ κοι, εκ δι κού με νοι τις α τυ χί ες τους 

Η αποβάθρα των Άγγλων 
στην Αγία Πετρούπολη, 

1790.



Πίνακας της 
Αικατερίνης από τον 
F. Rokotow, 1770.



Η Επέμβαση της Τσαρίνας Αικατερίνης Β’ στο Αιγαίο, 1770-1774

Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η  Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η 115

κα τέ σφα ξαν δί χως έ λε ος πολ λούς Λη μνί-

ους. Α πό την πλευ ρά του ο σουλ τά νος, 

εν θου σια σμέ νος α πό το αν δρα γά θη μα 

του Χα σάν, τον διό ρι σε ναύ αρ χο (κα πτάν 

πα σά) του οθω μα νι κού στό λου.

Με τά την α πο τυ χί α τους για την κα τά-

λη ψη της Λή μνου, οι Ρώ σοι α πο φά σι σαν 

να χρη σι μο ποι ή σουν τον όρ μο στη Νά ου-

σα της Πά ρου, ως ναυ τι κή βά ση και ορ-

μητή ριο. Ο Α λέ ξιος μα ζί με τον α δελ φό 

του Θε ό δω ρο και τη συ νο δεί α με ρι κών 

άλλων με τέ βη σαν στο Λι βόρ νο με το 

«Τρεις Ιε ράρ χες», ε νώ στη Νά ου σα πα-

ρέ μεινε ο Σπι ρι τόφ, ως α ντι κα τα στά της 

του Α λε ξί ου, και ο Έλ φιν στον. Σύ ντο μα, 

ο Σκώ τος ναύ αρ χος δια τά χθη κε να με-

τα βεί στο Κρόν στατ, ε πει δή θε ω ρή θη κε 

υ πεύθυ νος για το ναυά γιο του πλοί ου 

«Σβια το σλάβ» και για την α νι κα νό τη τά 

του να βο η θή σει τους Ρώ σους στη Λή-

μνο. Το ναυ το δι κεί ο το ο ποί ο τον δί κα σε 

για τις κα τη γο ρί ες αυ τές, τον θε ώ ρη σε 

υ πεύ θυ νο για τις α τυ χί ες των Ρώ σων και 

τον α πέ τα ξε α πό το ρω σι κό ναυ τι κό. 

Στα τέ λη του Δε κεμ βρί ου του 1770 κα-

τέ πλευ σε στη Νά ου σα και η τρί τη μοί ρα 

του ρω σι κού στό λου υ πό το Δα νό Χαρ φ 

(Harff), που υ πηρε τού σε στο ρω σι κό ναυ-

τι κό. Στη Νά ου σα της Πά ρου, ο Σπι ρι τόφ 

κα τέ βα λε μεγά λες προ σπά θειες για την 

ο χύ ρω ση του λι μα νιού, την κα τα σκευ ή 

α πο θη κών, αλλά και οι κη μά των, ερ γα-

στη ρί ων, αρ το ποιεί ων, νο σο κο μεί ων και 

ε νός καρ νάγιου για την ε πι σκευ ή των 

πλοί ων. Για την προ μή θεια των ξύ λων 

που α παι τούνταν, ο Σπι ρι τόφ έ στει λε άν-

δρες με πλοί α στη Θά σο, την ο ποί α και 

κα τέ λα βε. Εκεί, οι Ρώ σοι κα τα σκεύ α σαν 

έ να ναύ σταθ μο και έ να ναυ πη γεί ο. Ό μως, 

το με γάλο πρό βλη μα των Ρώ σων, ή ταν ο 

ε πι σι τι σμός των αν δρών, α φού στα νη σιά 

του Αιγαί ου η πα ρα γω γή τρο φί μων ή ταν 

α νε παρ κής. Έ τσι, κα τά δια στή μα τα ση-

μειω νόταν στα νη σιά έλ λει ψη τρο φί μων 

και αύ ξη ση της τι μής τους. Ο Σπι ρι τόφ, 

με τά την ο χύ ρω ση της Νά ου σας, α σχο λή-

θη κε με τον α πο κλει σμό των Στε νών. Για 

το σκο πό αυ τό ε γκα τέ στη σε πε ρι πο λι κά, 

τα ο ποί α πε ριέ πλε αν το Αι γαί ο α νά με σα 

στην Κω και τη Σά μο, α πό ό που διέρ χο-

νταν τα πλοί α α πό την Αί γυ πτο, τη Συ ρί α 

και τη Ρό δο, με προ ο ρι σμό τη Σμύρ νη 

και την Κων στα ντι νού πο λη. Πε ρι πο λι κά 

φύ λα γαν και το στε νό α νά με σα στον 

Κα φη ρέ α και την Άν δρο. Αλ λά και ο Δα-

νός Χαρ φ, α πό το νη σί της Μυ κό νου, 

πε ρι πο λού σε το τμή μα του Αι γαί ου που 

πε ρι κλεί ε ται α νά με σα στη Χί ο, τα Ψα ρά, 

τη Λέ σβο και τη Σκύ ρο, έ ως τα Στε νά. Η 

πε ρι πο λί ες αυ τές εί χαν ως σκο πό την πα-

ρε μπό δι ση της με τα φο ράς πα ντός εί δους 

τρο φί μων προς την Κων στα ντι νού πο λη 

και την πά τα ξη της πει ρα τεί ας.

Κα τά τη διάρ κεια της πα ρα μο νής των 

Ρώ σων στο Αι γαί ο, κα τε λή φθη σαν α πό 

αυτούς ό λα σχε δόν τα νη σιά των Κυ κλά-

δων, οι κά τοι κοι των ο ποί ων ορ κί στη καν 

πί στη και α φο σί ω ση στην τσα ρί να Αι κα τε-

ρί νη. Ε πί τρο πος των Κυ κλά δων διο ρίστη-

κε α πό τον Σπι ρι τόφ, στις 15/1/1771, ο 

Α ντώ νιος Ψα ρός α πό τη Μύ κο νο. Ο Ψα-

ρός διοι κού σε τα νη σιά μέ σω ε πι τρο πής 

«συν δί κων» και με τον «κα ντσι λιέ ρη». 

Οι δι καιο δο σί ες του α φο ρού σαν στην 

πα ρα κο λού θη ση της ε κτε λέ σε ως των 

διατα γών του ναυάρ χου του ρω σι κού 

στό λου, δη λα δή την ε ξεύ ρε ση τρο φί μων 

και την εί σπρα ξη των φό ρων. Οι Ρώ σοι 

ει σέ πρατ ταν για λο γα ρια σμό τους το φό-

ρο της «δε κά της», τον ο ποί ο ει σέ πρατ ταν 

πα λαιό τε ρα οι Τούρ κοι και ε πί σης υπο-

χρέ ω ναν τους νη σιώ τες να ερ γά ζο νται 

δί χως α μοι βή στη νο ση λεί α στρα τιωτών 

και σε κα τα χρη στι κές φι λο ξε νί ες.
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Η κα τά στα ση που δια μορ φώ θη κε 

προ ξέ νη σε με γά λη δυ σα ρέ σκεια στους 

νη σιώτες. Οι κά τοι κοι μά λι στα της Άν-

δρου, Τή νου και Σύ ρου συ μπε ρι φέ ρο-

νταν ε χθρι κά προς τους Ρώ σους, τους 

ο ποί ους κα τη γο ρού σαν για υ πε ρο πτι κή 

συ μπε ριφο ρά. Ε πί σης, οι κα θο λι κοί κά τοι-

κοι των Κυ κλά δων δυ σφο ρού σαν για τη 

διάκρι ση που γι νό ταν εις βά ρος τους α πό 

τους ορ θο δό ξους νη σιώ τες, οι ο ποί οι 

τώ ρα εί χαν με το μέ ρος τους τους ο μο-

θρή σκους Ρώ σους. Στην ε νί σχυ ση της 

ορ θο δο ξί ας φαί νε ται ό τι α πέ βλε πε και 

η τσα ρί να Αι κα τε ρί νη, ό ταν ί δρυ σε στη 

Νά ξο ελ λη νι κή σχό λη. Ό μως, οι μα θη τές 

της σχο λής αυ τής, με τά την α πο χώ ρη ση 

των Ρώ σων α πό τις Κυ κλά δες, φυ γα δεύ-

τη καν στην Πε τρού πο λη, ό που και συ-

νέχι σαν τις σπου δές τους στο γυ μνά σιο 

των αλ λο δα πών ορ θο δό ξων, το ο ποί ο 

ι δρύ θη κε το 1775 στην ί δια πό λη. Ό ταν 

ο ε ξό ρι στος στο Ά γιον Ό ρος έκ πτω τος 

πα τριάρχης Σε ρα φείμ α πε λευ θε ρώ θη κε 

α πό τους Ρώ σους και έ φθα σε στην Πά ρο 

με έ να ρω σι κό πλοί ο που πε ρι πο λού-

σε γύ ρω α πό τη χερ σό νη σο του Α γί ου 

Ό ρους, με επι στο λές του προ έ τρε ψε 

τους ορ θο δό ξους να ε πα να στα τή σουν 

κα τά των Τούρ κων δυ να στών. Α ντί θε τα, 

ο πα τριάρ χης Θε ο δό σιος που φο βό ταν 

την ορ γή της Πύλης με ε γκυ κλί ους προ-

σπα θού σε να κα τευ νά σει τα πνεύ μα τα.

Οι νη σιώ τες δυ σφο ρού σαν ε πί σης, για 

την έ κτα ση που εί χε πά ρει η πει ρα τεία 

κα τά τη διάρ κεια της ρω σι κής πα ρου-

σί ας στις Κυ κλά δες. Κουρ σά ροι α πό τα 

Ψα ρά, τη Μά νη και τα Σφα κιά, έ χο ντας 

α πο θρασ συν θεί, α λώ νι ζαν το Αι γαί ο και 

λε η λα τού σαν τις α κτές της η πει ρω τι κής 

Ελ λά δος, δί χως να κά μουν διά κρι ση ανά-

με σα σε χρι στια νούς και μου σουλ μά νους. 

Αυ τή η συ μπε ρι φο ρά των πει ρα τών έ φε-

ρε σε α πό γνω ση τους νη σιώ τες, οι ο ποί-

οι ζή τη σαν τη συν δρο μή των Ρώ σων. 

Ω στό σο, η πά τα ξη της πει ρα τεί ας δεν 

ή ταν εύ κο λη υ πό θε ση και με ρι κοί νησιώ-

τες, ό πως οι κά τοι κοι της Σίφ νου και της 

Σύ ρου ορ γά νω σαν μό νοι τους δράση κα-

τά των πει ρα τών. Τη βο ή θεια της Ρω σί ας 

κα τά των πει ρα τών, εί χαν ζη τήσει και οι 

Γάλ λοι, οι ο ποί οι με τέ φε ραν με τα πλοί α 

τους τρό φι μα στα λι μά νια της ο θω μα νι-

κής αυ το κρα το ρί ας. Η κα τά στα ση που 

δη μιουρ γή θη κε, α νά γκα σε τους Ρώ σους 

να πά ρουν αυ στη ρά μέ τρα για την πά τα-

ξη της πει ρα τεί ας και την εκ δί ω ξη των 

πει ρα τών. Ε πί σης, σο βα ρά προ βλή μα τα 

δη μιουρ γή θη καν στην περιο χή α πό τη 

δρά ση ά τα κτων, που εί χαν στρα το λο-

γη θεί α πό τους Ρώ σους. Η α νεπάρ κεια 

τρο φί μων και κα τα λυ μά των εί χε ε ξα να-

γκά σει τους ε πί δο ξους πο λεμι στές να 

ε κτρα πούν σε κά θε εί δους διαρ πα γές 

και βιαιό τη τες. Α πο τέ λε σμα των αυ θαι-

ρε σιών αυ τών ή ταν η κα τά λυ ση κά θε 

έν νοιας τά ξε ως και α σφάλειας.

Ρω σι κές Ε πι δρο μές 
Η κυ ριαρ χί α του ρω σι κού στό λου στο 

Αι γαί ο κρά τη σε έ ως το 1774, ό ταν 

υ πο γρά φηκε η συν θή κη του 

Κιουτσούκ - Κα ϊ ναρ τζή. Ε ξάλ-

λου τα τε λευ ταί α χρό νια, η πο-

λε μι κή δρά ση του ρω σι κού στό-

λου δεν πα ρου σί α σε ε ξάρ σεις. 

Ο στό λος απο τε λού ταν α πό 

τέσ σε ρις μοί ρες, με διοι κη-

τές τους Σπι ρι τόφ, Γκρέ-

ι γκ, Χαρφ και Α λέ ξιο 

Ορ λόφ, που εί-

χε ε πι στρέ ψει 

στην Πά ρο, 

το 1771, μα ζί 

με τον α δελ-
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φό του και τον Ντολ γκο ρού κοφ. Η δρά ση 

του στό λου εί χε πε ριο ρι στεί στην ε ξα σφά-

λι ση της ρω σι κής κυ ριαρ χί ας στο Αι γαί ο, 

στην εί σπρα ξη φό ρων, στη λε η λασί α των 

νη σιών και των α κτών της Α να το λί ας, της 

Μα κε δο νί ας και της Θρά κης, επί σης στην 

πα ρε μπό δι ση της τρο φο δο σί ας της Κων-

στα ντι νου πό λε ως, η ο ποί α ε κτε λού ταν με 

πλοί α α πό τη Μέ ση Α να το λή.

Το Φε βρουά ριο του 1772, ο ρω σι κός 

στό λος ε κτέ λε σε μία ση μα ντι κή ε πι χεί-

ρη ση στον Πα γα ση τι κό κόλ πο, κα τά 

την ο ποί α κα τα λή φθη καν με γά λα ο θω-

μα νι κά πλοί α και ε κα τόν πε νή ντα μι κρά 

σκά φη γε μά τα σι τη ρά. Το Νο έμ βριο του 

1772, οι Ρώσοι ε κτέ λε σαν μία ε πι δρο μή 

κα τά της Μυ τι λή νης της Λέ σβου, 

κα τά την ο ποί α λε η λα τή θη κε η 

πρω τεύ ου σα του νη σιού. 

Τον ί διο χρό νο οι Ρώ σοι ε πε κτά θη καν 

και στα νη σιά του Ιο νί ου Πε λά γους, προ-

κει μέ νου να κα τα διώ ξουν πει ρα τι κά 

πλοί α, που λυ μαί νο νταν τις α κτές του 

Πα τρα ϊ κού κόλ που. Κα τά τις ε πι χει ρήσεις 

αυ τές οι Ρώ σοι κα τέ στρε ψαν τα πε ρισ-

σό τε ρα πει ρα τι κά σκά φη. Στα μέ σα του 

1772, πραγ μα το ποι ή θη κε μια ε ξί σου ση-

μα ντι κή ε πι δρο μή κα τά των α κτών της 

Συ ρί ας, στην ο ποί α συμ με τεί χαν μό νο 

ελ λη νι κά κα ρά βια. Στο λί σκος α πό επτά 

ελ λη νι κά σκά φη υ πό τη διοί κη ση του 

Γε ώρ γιου Ρί ζου, στα ο ποί α ε πέ βαι νε και 

μι κρή α πο βα τι κή δύ να μη, α φού πρώ τα 

κα τέ λα βε 14 γαλ λι κά πλοί α που με τέφε-

ραν σι τά ρι στην Κων στα ντι νού πο λη, 

α πέ πλευ σε για τη Συ ρί α. Στη συ νέ χεια, 

οι Έλ λη νες ναυ τι κοί, ε κτέ λε σαν α πό βα ση 

στην πό λη της Σι δώ νας και κα τόρ θωσαν 

να την κα τα λά βουν. Ε κεί, ε γκα τέ στη σαν 

έ ναν πα σά, ο ο ποί ος ή ταν φι λι κός προς 

αυ τούς, και ει σέ πρα ξαν προ κα τα βο λι κά 

τους φό ρους τριών μη νών, αυ τούς δη λα-

δή που θα πλή ρω ναν οι κά τοι κοι στον 

σουλ τά νο, α κο λού θως δε, α πέ πλευ σαν 

για το Αι γαί ο.

Οι Ρώ σοι, το 1773, ε ξα κο λού θη σαν τις 

ε πι δρο μές στο Αι γαί ο, λε η λα τώ ντας 

τα παρά λια της Μι κράς Α σί-

ας, ε πι θε ω ρώ ντας 

διερ χό με-

To άλμα της 
Αικατερίνης στην 

Κωνσταντινούπολη 
σατιρίζει τις επιδιώξεις 

της για επέκταση της 
Ρωσίας.
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να πλοί α και κα τα λαμ βά νο ντας αυ τά που 

με τέ φε ραν τρό φι μα και πο λε μο φό δια. Ε πί-

σης, κα τέ στρε φαν τις απο θή κες τρο φί μων 

και πυ ρο μα χι κών, κα θι στώ ντας στε νό τε ρο 

τον α πο κλει σμό της ο θω μα νι κής πρω τεύ ου-

σας, της ο ποί ας οι κά τοι κοι λι μο κτο νού σαν, 

α φού η δια τρο φή τους ε ξαρ τιό ταν α πό την 

ει σα γω γή τρο φί μων. 

Προς το τέ λος του 1773, ό ταν ε ντά θη-

καν οι συ γκρού σεις α νά με σα σε Ρώ σους 

και Οθω μα νούς, ο ναύ αρ χος Σπι ρι τόφ 

στρα το λό γη σε εκ νέ ου Υ δραί ους, Σου-

λιώ τες και κα τοί κους της Χι μά ρας, για 

να συ νε χί σει τον α γώ να του, αλ λά στις 

αρ χές του 1774 ε πέ στρε ψε στην πα τρί δα 

του. Α ντι κα τα στά της του ο ρί στη κε ο α ντι-

ναύ αρχος Γελ μα νόφ, ο ο ποί ος στα τέ λη 

Μαΐ ου ε πι χεί ρη σε α πό βα ση στη Χί ο. Ε νώ  

σχε δί α ζε μια νέ α ε πι χεί ρη ση με τον Ψα-

ρό, υ πε γρά φη η συν θή κη του Κιου τσούκ 

- Κα ϊ ναρ τζή. Τό τε, ο ρω σι κός στό λος α πέ-

πλευ σε α πό το Αι γαί ο και ε πέ στρε ψε στις 

βά σεις του, στη Βαλ τι κή θά λασ σα.

Ο Ρω σι κός στό λος πα ρέ μει νε στο 

Αι γαί ο τέσ σε ρα χρό νια δί χως να κα τορ-

θώ σει κά τι το ξε χω ρι στό. Δεν ε πω φε λή-

θη κε α πό την προ θυ μί α που ε πέ δει ξαν οι 

Έλλη νες για ου σια στι κή πο λε μι κή δρά ση, 

διό τι η τσα ρί να Αι κα τε ρί νη διε ξή γαγε τις 

ε πι χει ρή σεις της στην Ελ λά δα ως α ντι πε-

ρι σπα σμό για την ευό δω ση των ευ ρύ-

τε ρων α ντι κει με νι κών σκο πών της στα 

Βαλ κά νια και στον Εύ ξει νο Πόντο. Η κα κο-

διοί κη ση των Ρώ σων, η αυ ταρ χι κή συ μπε-

ρι φο ρά τους, οι λε η λα σί ες και οι βα ριές 

αγ γα ρεί ες που ε πέ βα λαν στον ελ λη νι κό 

πλη θυ σμό, δη μιούρ γη σαν σο βα ρές α ντι-

δρά σεις στους Έλ λη νες. Ε ξάλ λου, πολ λοί 

αμ φέ βα λαν για τα πραγ μα τι κά κί νη τρα 

των Ρώ σων, ε νώ ταυ τό χρο να φο βού νταν 

και για τα α ντί ποινα των Ο θω μα νών ό ταν 

θα α πο χω ρού σαν οι Ρώ σοι.

Πλε ο νε κτή μα τα της ρω σι κής
πα ρου σί ας στο Αι γαί ο

Ω στό σο, η πα ρα μο νή των Ρώ σων στο 

Αι γαί ο εί χε και ο ρι σμέ να ευεργε τι κά α πο-

τε λέ σμα τα. Οι Έλ λη νες ναυ τι κοί που εί χαν 

ε ντα χθεί στο ρω σι κό στό λο ως ναύ τες ή 

κυ βερ νή τες των πλοί ων τους, α πέ κτη σαν 

πε ρισ σό τε ρες γνώσεις, εί δαν α πό κο ντά 

με γα λύ τε ρα και κα λύ τε ρα ε ξο πλι σμέ να 

πλοί α, α σκή θη καν στα πιο σύγ χρο να κα-

νό νια και α πέ κτη σαν με γα λύ τε ρη στρα-

τιω τι κή και πολε μι κή πεί ρα. Ε ξάλ λου, α πέ-

κτη σαν γνώ σεις και σε α πο βά σεις, που 

διε ξή γο ντο κα τά τη διάρ κεια των μι κτών 

πο λε μι κών ε πι χει ρή σε ων. Ό ταν δε, δια πί-

στω σαν ό τι οι Τούρ κοι δεν ή ταν σε θέ ση 

να α ντε πε ξέλ θουν κα τά του ρω σι κού στό-

λου, α πέ κτη σαν θάρ ρος και έ γι ναν πε ρισ-

σό τε ρο ε πι θε τι κοί. Αλ λά και η πει ρα τεία 

ω φέ λη σε τους Έλ λη νες ναυ τι κούς, που 

α σκή θη καν στις κα τα δρο μές και α πέκτη-

σαν ναυ τι κή ε πι δε ξιό τη τα. Ως πει ρα τές 

α να δεί χθη καν ει δι κά οι Ψα ρια νοί, οι ο ποί-

οι με τά τη ναυ μα χί α του Τσε σμέ, ύ ψω σαν 

τη ρω σι κή ση μαί α στα κα ράβια τους και 

έ κα μαν με τις 55 σα κο λέ βες τους ε πι δρο-

μές κα τά των α κτών της Μ. Ασί ας, της Μα-

κε δο νί ας, της Συ ρί ας και της Θρά κης. 

Ε πι πτώ σεις στην η πει ρω τι κή
Ελ λά δα 

Με τά την α πο τυ χί α της ε ξέ γερ σης που 

εν θαρ ρύν θη κε α πό τους Ρώσους, οι Έλ λη-

νες της Η πει ρω τι κής Ελ λά δος δει νο πά θη-

σαν για αρ κε τά χρό νια. Μά στι γα υ πήρ ξαν 

οι Αλ βα νοί, τους ο ποί ους εί χε χρη σι μο-

ποι ή σει ο σουλ τά νος για να κα τα στεί λει 

την ε πα νά στα ση. Οι μι ση τοί μι σθο φό ροι 

Αλ βα νοί άρ χιζαν το κα τα στρο φι κό τους 

έρ γο στην Ή πει ρο, α πό ό που περ νού σαν 

α να γκα στι κά, κα τά την κά θο δο τους προς 

νό τον. Φο βε ρό τε ρες ό μως ή ταν οι κα τα-
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στρο φές που υ πέ στη σαν η Θεσ σα λί α και 

η Στε ρε ά Ελ λά δα. Οι Αλ βα νοί έ σφα ξαν με-

γά λο μέρος του πλη θυ σμού των Τρι κά λων, 

της Λά ρι σας και του Βό λου. Το θλι βε ρό τε-

ρο επα κό λου θο ό μως των διώ ξε ων αυ τών 

ή ταν ο ε ξι σλα μι σμός με γά λου α ριθ μού 

Ηπει ρω τών και Θεσ σα λών. Πο λύ με γά λες 

κα τα στρο φές ση μειώ θη καν και στην Πελο-

πόν νη σο κα τά τη διάρ κεια κα τα στο λής της 

ε πα νά στα σης. Χω ριά, πό λεις και μο να στή-

ρια λε η λα τή θη καν και στη συ νέ χεια πυρ πο-

λή θη καν. Πολ λές κα τα στρο φές υ πέ στη σαν 

η Λα κω νί α, η Μεσ ση νί α, και ι διαί τε ρα ο 

Μι στράς, η Μο νεμ βα σία, η Γλα ρέ ντζα, η Αρ-

κα δί α και πολ λές άλ λες πό λεις και χω ριά. 

Σύμ φω να με ξένους πε ρι η γη τές, τα ί χνη 

της κα τα στρο φής που εί χαν προ ξε νή σει οι 

Αλ βα νοί, ή ταν ο ρα τά, α κό μη και έ ως την 

ε πα νά στα ση του 1821.

Μα ζί με τους Έλ λη νες, λί γο αρ γό τε ρα 

άρ χι σαν να υ πο φέ ρουν και οι Τούρ κοι, 

που υ πο χρε ώ νο νταν α πό τους Αλ βα νούς 

να τους ε νοι κιά σουν τους προ σό δους, με 

α πο τέ λε σμα οι μι σθω τές των φό ρων να 

χά νουν τα ει σο δή μα τά τους. Οι Αλ βανοί 

έ φθα σαν στο ση μεί ο να α παι τή σουν την 

προ κα τα βο λή μι σθών που α ντι στοιχού-

σαν σε πολ λά χρό νια και να α πει λή σουν 

τη ζω ή ε πι φα νών Τούρ κων της Πελο πον-

νή σου. Τό τε, ο σουλ τά νος διέ τα ξε τους 

Αλ βα νούς να α πο χω ρή σουν α πό την 

Πε λο πόν νη σο, ό μως αυ τοί δεν έ δει ξαν 

κα μί α προ θυ μί α για να ε πι στρέ ψουν 

στην πα τρί δα τους, ού τε και οι πα σά δες 

που υ πη ρε τού σαν στο Μο ριά διέ θε ταν 

τη δύ να μη να τους εκ διώ ξουν. 

Η εκ κα θά ρι ση της Ελ λά δος α πό 
τους Αλ βα νούς 

Ό ταν το 1777, η Πύ λη α πο φά σι σε 

να εκ κα θα ρί σει την Ελ λά δα α πό τους 

Αλβα νούς, α νέ θε σε την ε κτέ λε ση της 

ε πι χεί ρη σης στον Τζε ζα ϊρ λή Χα σάν, ο 

οποί ος εί χε γί νει Ναύ αρ χος με τά την 

εκ δί ω ξη των Ρώ σων α πό τη Λή μνο. Ο 

Χα σάν πα σάς εί χε κα τα λά βει διά φο ρα 

α ξιώ μα τα, ό πως αυ τό του βε ζί ρη, του 

Βα λή του Μο ριά και του Σε ρα σκέ ρη της 

Ρού με λης. Ο ε νερ γη τι κός Χα σάν, α φού 

ε τοι μά στηκε πυ ρε τω δώς, το 1779, κα-

τεύ θυ νε το στό λο του στο Ναύ πλιο και 

στη συ νέ χεια κινή θη κε ο δι κώς προς την 

Κό ριν θο. Α πό ε κεί κά λε σε τους Αλ βα νούς 

να εκ κε νώ σουν το Μο ριά και να πά νε 

σπί τια τους, τους υ πο σχέ θη κε δε να μη 

φέ ρει ε μπό δια στη διέ λευ σή τους α πό 

ε κεί και να ι κα νο ποι ή σει μέ σα σε λο γι κά 

πλαί σια τις α παι τή σεις τους. Ο ρι σμέ νοι 

Αλ βα νοί υ πά κου σαν και α πε χώ ρη σαν, 

ό μως 7.000 Αλβα νοί α πέρ ρι ψαν την πρό-

τα ση του Χα σάν. Τό τε, ο πα σάς κά λε σε σε 

Ρώσος 
χωρικός την 
περίοδο της 

βασιλείας της 
Αικατερίνης.
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σύ μπρα ξη Τούρ κους και Έλ λη νες για να 

ε κτε λέ σει την α πό φα ση του σουλ τά νου. 

Δέ χθη κε μά λι στα και την ει σή γη ση συμ-

βού λων του να χρη σι μο ποι η θούν και οι 

κλέ φτες του Μο ριά, των ο ποί ων ο α ριθ μός 

α νερ χό ταν σε 5.000. Τις προ τά σεις του πα-

σά για συμ με το χή στον α γώ να κα τά των 

Αλ βα νών και α μνή στευ ση δέ χθη καν ό λοι 

οι κλέ φτες, ε κτός α πό τον Πα να γιώ τα ρο 

Βε νε τσα νά κη και τον Κων στα ντί νο Κο λοκο-

τρώ νη, ο ο ποί ος συμ φώ νη σε να συ νερ γα-

στεί στην ε ξό ντω ση των Αλ βα νών, δίχως 

να προ σκυ νή σει τον πα σά. 

H α πο φα σι στι κή α να μέ τρη ση α νά με-

σα στον Χασάν πα σά και τους Αλ βα νούς, 

πραγ μα το ποι ή θη κε κα τά τα μέ σα Ιου λί ου 

1779 στην Τρί πο λη της Πε λο πον νή σου και 

στην γύ ρω πε ριο χή. Οι Αλ βα νοί α δυ να τώ-

ντας να κρα τή σουν την Τρί πο λη η ο ποί α 

ή ταν α τεί χι στη, και α πο φα σι σμέ νοι να 

α ποφύ γουν την κύ κλω ση, δια σπά στη καν 

σε ο μά δες και προ σπά θη σαν να δια φύ-

γουν χρη σι μο ποιώ ντας διά φο ρα μο νο πά-

τια. Ό μως α πέ τυ χαν, ε πει δή συ νά ντη σαν 

εμπρός τους ι σχυ ρά ελ λη νι κά ή τουρ κι κά 

α πο σπά σμα τα που τους πε τσό κο ψαν. 

Μεγά λη φθο ρά τους προ ξέ νη σε το ιπ πι κό 

του Χα σάν πα σά, αλ λά και οι χω ρι κοί της 

πε ριο χής, οι ο ποί οι θέ λη σαν να α παλ λα-

γούν α πό τους Αλ βα νούς λη στές. Ο Χασάν 

πα σάς, για να το νί σει πε ρισ σό τε ρο την 

ε πι τυ χί α του, διέ τα ξε να α νε γερθεί στην 

α να το λι κή εί σο δο της Τρί πο λης, μια πυ-

ρα μί δα με τα κε φά λια των φονευ θέ ντων 

Αλ βα νών, ως τρό παιο νί κης.

Το Νο έμ βριο του 1779, ο Χα σάν πα σάς 

α πο χώ ρη σε α πό το Μο ριά, α φού πρώ τα 

πή ρε μέ τρα για να ε πα νέλ θει η χώ ρα στην 

τά ξη, φρό ντι σε δε για την ε ξα γο ρά των 

αιχμα λώ των και τον ε πα να πα τρι σμό προ-

σφύ γων. Ο πα σάς ε πέ στρε ψε τον ε πό με νο 

χρό νο για να εν σω μα τώ σει τη Μά νη στη 

δι καιο δο σί α του κα πτάν πα σά και να της 

ε πι βά λει ε τή σιο φό ρο 30.000 γρό σια. Συγ-

χρό νως, α πο φά σι σε να ε ξο ντώ σει τους κα-

πε τά νιους Πα να γιώ τα ρο Βε νε τσα νά κη και 

τον Κων στα ντί νο Κο λο κο τρώ νη που δεν 

τον εί χαν προ σκυ νή σει. Οι δύ ο φη μι σμέ νοι 

κλέ φτες με τρια κό σιους οπα δούς τους κλεί-

στη καν στους πύρ γους της Κα στά νιας της 

Η είσοδος της Αικατερίνης 
σε ένα λιμάνι της Κριμαίας 
και η κατάληψη του από τους 
Ρώσους.
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Μά νης, ό που α ντιμε τώ πι σαν για δώ δε κα 

η μέ ρες ι σχυ ρές δυ νά μεις του πα σά. Στην 

έ ξο δο που ε πιχει ρή θη κε στις 19/7/1780 

ε λά χι στοι κα τόρ θω σαν να δια φύ γουν α πό 

τον α σφυ κτι κό κλοιό των Τούρ κων. Α νά-

με σα σε αυ τούς που γλύ τω σαν ή ταν και 

ο Θε ό δω ρος Κο λοκο τρώ νης, ο Γέ ρος του 

Μο ριά της ε πα νά στα σης του 1821. 

Ε πί λο γος 
Ο πό λε μος α νά με σα στη Ρω σί α και 

την Ο θω μα νι κή Αυ το κρα το ρί α τερμα τί-

στη κε, με τά α πό ση μα ντι κές νί κες των 

Ρώ σων στην Κρι μαί α και στο Δού να βη, 

με τη συν θή κη του Κιου τσούκ - Κα ϊ ναρ-

τζή το 1774. Τα σπου δαιό τε ρα ο φέ λη 

που α πο κό μι σε η Ρω σί α α πό τη συν θή κη 

ή ταν η ε πέ κτα ση της κυ ριαρ χί ας της σε 

ζω τι κές πε ριο χές των βο ρεί ων α κτών 

του Εύ ξεινου Πό ντου και ε μπο ρι κά προ-

νό μια. Η συν θή κη αυ τή α πο δεί χθη κε 

ζω τι κής ση μα σί ας για τον ελ λη νι σμό, 

εξαι τί ας ο ρι σμέ νων άρ θρων, με τα ο ποί α 

α μνη στεύ τη καν, ό σοι εί χαν πά ρει μέρος 

στον πό λε μο στο πλευ ρό της Ρω σί ας. 

Η Ρω σί α πέ τυ χε ε πί σης την ε λεύ θε ρη 

κί νη ση των πλοί ων, που έ φε ραν τη ση-

μαί α της στις θά λασ σες της Ο θω μα νι κής 

Αυ το κρα το ρί ας. Ε ξα σφά λι σαν α κό μη το 

δι καί ω μα προ στα σί ας της χρι στια νικής 

θρη σκεί ας και των εκ κλη σιών της, σε 

ο λό κλη ρη την ο θω μα νι κή ε πι κρά τεια. 

Το τε λευ ταί ο δι καί ω μα πα ρεί χε στη Ρω-

σί α τη δυ να τό τη τα ε πέμ βα σης στις ε σω-

τε ρι κές υ πο θέ σεις των Ο θω μα νών.

Με το Άρ θρο 17 της συν θή κης, η 

Ρω σί α πα ρέ δω σε στους Ο θω μα νούς τα 

νη σιά του Αι γαί ου που εί χε κα τα λά βει. 

Με το άρ θρο αυ τό, η Ο θω μα νι κή Αυ-

το κρα το ρί α δεσμευό ταν να πα ρά σχει 

α μνη στί α για τα α δι κή μα τα που εί χαν 

δια πρα χθεί εις βά ρος της Υ ψη λής Πύ-

λης. Ε πί σης, δε σμευό ταν ό τι η χρι στια νι-

κή θρη σκεί α και οι εκ κλη σί ες της δεν θα 

υ φί στα ντο την πα ρα μι κρή πί ε ση, ό τι τα 

νη σιά δεν θα πλή ρω ναν φό ρους για τα 

χρό νια που βρί σκο νταν υ πό ρω σι κή κα-

το χή, και τέ λος ό τι θα ε πι τρε πό ταν α πό 

την Υ ψη λή Πύ λη η ε λεύ θε ρη με τα νά-

στευ ση ό σων ή θελαν να ε γκα τα λεί ψουν 

την πα τρί δα τους και να ε γκα τα στα θούν 

σε άλ λο μέ ρος.

Λί γα χρό νια με τά την υ πο γρα φή της 

συν θή κης, ο Εύ ξει νος Πό ντος και η Προ-

ποντί δα γέ μι σαν με ε μπο ρι κά πλοί α που 

προ έρ χο νταν α πό τα νη σιά του Αι γαί ου 

και του Ιο νί ου. Έ χο ντας το δι καί ω μα να 

υ ψώ νουν τη ρω σι κή ση μαί α, οι Έλ λη-

νες μπο ρού σαν α νε νό χλη τοι να πλέ ουν 

σε ό λα τα λι μά νια της Με σο γεί ου έ ως 

το Γι βραλ τάρ. Με γά λη α νά πτυ ξη, που 

συ νε χί στη κε α διά κο πα και στους ε πό-

με νους χρό νους, λό γω των πο λε μι κών 

γε γο νό των στη Με σό γειο και στην Ευ-

ρώ πη, σημειώ θη κε στους ε μπο ρι κούς 

στό λους των νη σιών Ύ δρα, Σπέ τσες 

και Ψα ρά. Ο μεγά λος α ριθ μός πλοί ων 

που α πέ κτη σαν αυ τά τα νη σιά, τα ε ξα-

σκη μέ να πλη ρώ μα τα τους και το χρή μα 

που συ γκε ντρώ θη κε α πό το θα λασ σι νό 

ε μπό ριο α πο τέ λε σαν ου σια στι κής ση μα-

σί ας προ ϋ πο θέ σεις, για την ε πι τυ χί α της 

Ε θνε γερ σί ας το 1821.

ΒΙ ΒΛΙΟ ΓΡΑ ΦΙ Α 

 Α λε ξαν δρή Κ.Α.: Η Α να βί ω σις της θα λασ σί ας μας 

δυ νά με ως κα τά την Τουρ κο κρατί αν, Α θή ναι 1960.

 Kου γέ ας Σ.Β.: Η υ πό τους Ορ λώφ Πε λο πον νη σιακή 

Ε πα νά στα σις (1770), Πε λο πον νη σια κά, Τό μος Α΄, Α θή-

ναι 1956. 

 Πα σχά λης Δ.Π.: Αι Κυ κλά δες υ πό τους Ρώ σους (1770-

1774), Ε πε τη ρίς Ετ. Κυ κλα δι κών Μελε τών, 1, 1961.

 Σα θάς Κ.: Τουρ κο κρα τού με νη Ελ λάς, Α θή ναι 1869.
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Η ήτ τα του Ελ λη νι κού Στρα τού α πό 

τον α ντί στοιχο Ο θω μα νι κό, το 1897, α πο-

τέ λε σε την α φορ μή και για την έ ναρ ξη 

της α να διορ γάνω σης των Ε νό πλων Δυ-

νά με ων της χώ ρας. Η προ σπά θεια που, 

έ στω και με αρ κε τές πα λιν δρο μή σεις, 

θα διαρ κέ σει για πε ρί που 15 χρό νια, θα 

α να λώ σει με γά λο μέρος της φρο ντί δας 

των κυ βερ νή σε ων και θα αλ λά ξει εκ βά-

θρων το ι σχύ ον θε σμι κό, εκ παι δευ τι κό 

και ε ξο πλι στι κό πλαί σιο του Στρα τού. Με 

κα τα λύ τη των εξε λί ξε ων το προ νουντσια-

μέ ντο του 1909, ο ε ντο λο δό χος του, 

πρω θυ πουρ γός Ε λευθέ ριος Βε νι ζέ λος, 

θα ε ντά ξει τη χώ ρα στο συ να σπι σμό 

των Δυ τι κών Δυ νά με ων, γε γο νός που 

θα ε πι φέ ρει και τη με τά κλη ση γαλ λι κής 

στρα τιω τι κής α πο στολής στην Ελ λά δα, 

υ πό τον τα ξί αρ χο Joseph Paul Eydoux, 

για την ο λο κλή ρω ση της α να διορ γά νω-

σης και της εκ παί δευσης του Στρα τού. Η 

γαλ λι κή α πο στο λή θα α ντα πο κρι θεί στο 

ρό λο που α νέ λα βε και θα συ ντε λέ σει δρα-

στι κά στην α να μόρ φω ση του Στρα τού, 

κά τι που α διαμ φισβή τη τα κα τα δεί χθη κε 

κα τά τη διάρ κεια τό σο των δύ ο Βαλ κα νι-

κών Πο λέ μων όσο και του Α΄ Πα γκο σμί ου 

Πο λέ μου που α κο λού θη σε.

Οι προ σπά θειες για την α να διορ γά νω-

ση των Ενό πλων Δυ νάμε ων από την 

ε παύ ριο του ελ λη νοτουρ κι κού πο λέ-

μου του 1897 έως τη με τάκλη ση της 

γαλ λι κής στρα τιω τι κής α πο στο λής 

υ πό τον Τα ξίαρ χο J. P. Eydoux

Η τραυ μα τι κή ε μπει ρί α α πό την πο-

λε μι κή πε ρι πέ τεια του 1897 ε πη ρέ α σε 

δρα ματι κά την α νέ λι ξη της πο λι τι κής 

ζω ής της χώ ρας σε ό λα τα ε πί πε δα, προ-

κα λώ ντας τριγ μούς στα θε μέ λια του συ-

στή μα τος δια κυ βέρ νη σης του τό που. Η 

μι κρή ε δα φι κά και με κα χε κτι κή οι κο νο-

μί α Ελ λά δα θα ει σέλ θει στον 20ο αιώνα 

με τρό πο ο δυ νη ρό που θα συ ντα ρά ξει 

και θα α να τρέ ψει τις υ πάρ χου σες πολι-

τι κές και κοι νω νι κές δο μές. Οι ό ροι της 

Συν θή κης Ει ρή νης που εί χε ε σπευ σμέ να 

υ πο γρα φεί, με τη σω τή ρια πα ρέμ βα ση 

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:

Τ χης (ΠΒ) Δη μή τριος Α. Κα τσι κώ στας, Ι στο ρι κός

H Α ΝΑ ΔΙΟΡ ΓΑ ΝΩ ΣΗ ΤΩΝ Ε ΝΟ ΠΛΩΝ ΔΥ ΝΑ ΜΕ ΩΝ ΜΕΤΑ 

ΤΟΝ ΕΛ ΛΗ ΝΟ ΤΟΥΡ ΚΙ ΚΟ ΠΟ ΛΕ ΜΟ ΤΟΥ 1897 ΚΑΙ ΤΟ ΕΡ ΓΟ 

ΤΗΣ ΓΑΛ ΛΙ ΚΗΣ ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙ ΚΗΣ Α ΠΟ ΣΤΟ ΛΗΣ Υ ΠΟ ΤΟΝ 

ΤΑ ΞΙΑΡ ΧΟ J. P. EYDOUX
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των Με γά λων Δυ νά με ων, στις 4 Δεκεμ-

βρί ου 1897, αν και δεν ή ταν κα τα στρε-

πτι κοί σε σχέ ση με το α πο τέ λε σμα του 

πολέ μου1, ε πέ φε ραν καί ριες αλ λα γές 

στην ε σω τε ρι κή πο λι τι κή πρα κτική και 

στη δια μόρ φω ση της ελ λη νι κής δι πλω-

μα τι κής με θο δο λο γί ας. Με τις κυβερ νή-

σεις να έ χουν α κο λου θή σει, με τά α πό 

έ ξι δε κα ε τί ες κοι νο βου λευ τι κού βί ου, 

την τα κτι κή της πα ρο χής ο ρα μά των στο 

λα ό, ως ε πί το πλεί στον α να κό λου θων 

με την πραγ μα τι κή δύ να μη της χώ ρας, 

η προ σγεί ω ση στην πραγ μα τι κό τητα ό χι 

μό νο ή ταν α νώ μα λη, αλ λά α φαί ρε σε α πό 

τις πο λι τι κές δυ νά μεις τη δυ νατό τη τα για 

συ νέ χι ση της α κα τά σχε της φλυα ρί ας σχε-

τι κά με τα δί καια του ελλη νι σμού και την 

ι κα νό τη τα εκ πλή ρω σής τους 

α πό το ε θνι κό κέ ντρο. Η κα-

τάδει ξη της α νι κα νό τη τας 

ε πί τευ ξης του λυ τρω τι κού 

στό χου -αυ τού που με ειση-

γη τή τον Ιω άν νη Κω λέ τη, 

το 1841, πε ρι γρα φό ταν ως 

Με γά λη Ι δέ α- θα α να γκά σει 

τους υ πεύ θυ νους πο λι τι κούς 

φο ρείς, δι στα κτι κά στην αρ χή 

αλ λά με τόλ μη στη συ νέ χεια, 

να προ σεγ γί σουν τα ε θνι κά 

προ βλή μα τα με τον α παι τού-

με νο ορθο λο γι σμό.

Η α δή ρι τη α νά γκη για την 

τα χεί α α νάρ ρω ση της οι κο νο-

μί ας ή ταν πλέ ον πα σίδη λο ό τι 

α πο τε λού σε την α να γκαί α συν θή κη για 

την εί σο δο της χώ ρας στη διεθνή δι πλω-

μα τι κή δρα στη ριό τη τα, έ στω και ως μι-

κρής, πλην ό μως υ πο λο γί σι μης δύ να μης. 

Σε αυ τή την κα τεύ θυν ση η ε πι βο λή του 

Διε θνούς Οι κο νο μι κού Ε λέγχου (ΔΟ Ε) α πό 

τις εγ γυ ή τριες χώ ρες για την ε ξυ πη ρέ τη ση 

του δα νεί ου, που είχε συ νά ψει η Ελ λά δα, 

ώ στε να α πο πλη ρώ σει, πρω τί στως, τις 

ε πι δι κα σμέ νες πολε μι κές α πο ζη μιώ σεις 

προς την Ο θω μα νι κή Αυ το κρα το ρί α, ή ταν 

ευερ γε τι κή. Η βελ τί ω ση στη δια χεί ρι ση 

των οι κο νο μι κών και η προ ϊ ού σα νο μι σμα-

τι κή και οι κο νο μι κή ε ξυ γί αν ση, δυ να τές 

ε πί του πα ρό ντος μό νο υ πό τους αυ στη-

ρούς ό ρους και την κατ΄ ου σί α δια χεί ρι ση 

της ε θνι κής οι κο νο μί ας α πό το ΔΟ Ε, θα 

O Γεώργιος Θεοτοκής σε λαϊ-
κή εικόνα της εποχής

(Aθήνα, Εθνικό Ιστορικό 
Μουσείο)

1 Η παρα χώ ρη ση 400 τε τρ. χλμ. στα βό ρεια σύ νο ρα της Θεσ σα λί ας και η κα τα βο λή πο λε μικής α πο ζη μί ω σης 
ύ ψους 4 εκ. τουρ κι κών λι ρών δεν α πο τέ λε σαν δυ σβά στα κτους ό ρους σε συ νάρ τη ση με το γε γο νός της πλή ρους 
κα τί σχυ σης των Ο θω μα νών στον πό λε μο.
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ο δη γή σουν στην α πο κα τά στα ση της α ξιο-

πι στί ας της Ελ λά δος στις διε θνείς α γο ρές 

και κα τά συ νέ πεια στην ε πα νά κτη ση της 

δυ να τό τη τας σύ να ψης δα νείων, μο να δι-

κής λύ σης για την ευό δω ση της α νορ θω-

τι κής προ σπά θειας. Στη βάση αυ τών των 

δε δο μέ νων θα δια πι στώ σου με ό τι η ήτ τα 

του 1897 εί χε πε ρισ σό τε ρες θε τι κές α πό 

αρ νη τι κές ε πι πτώ σεις για τη χώ ρα.

Η κυ βέρ νη ση του Γ. Θε ο τό κη, στην 

αυ γή του αιώ να, πα ράλ λη λα με το α νορ-

θω τι κό της έρ γο θα ε γκαι νιά σει και την 

πρώ τη προ σπά θεια για πο λε μι κή προ πα-

ρα σκευ ή της χώ ρας. Ο α γώ νας για την 

ορ γά νω ση α ξιό μα χων Ε νό πλων Δυ νά με-

ων, υ ποχρέ ω ση και ευ θύ νη κά θε κρά τους 

α πέ να ντι στο έ θνος που εκ προ σω πεί εις 

το δι η νε κές, πα ρό λο που α πο τε λού σε 

δύ σκο λο εγ χεί ρη μα, δεν μπο ρού σε να 

βρα δύνει έ τι πε ραι τέ ρω. Αν και ε πρό-

κει το για μια προ ε τοι μα σί α με αρ κε τές 

πα λινδρο μή σεις, λό γω της οι κο νο μι κής 

δυ σπρα γί ας, της έλ λει ψης ε μπει ρί ας ε πί 

οργα νω τι κών θε μά των και της πο λι τι κής 

α στά θειας2, θα τε θούν οι βά σεις ε πί των 

ο ποί ων ο Στρα τιω τι κός Σύν δε σμος αρ χι-

κά και ο ε ντο λο δό χος του, πρω θυ πουρ-

γός Ε λευ θέ ριος Βε νι ζέ λος, α κο λού θως, θα 

την ο λο κλη ρώ σουν ε πι τυ χώς, πα ρου σιά-

ζο ντας κα τά τους Βαλ κα νι κούς Πο λέ μους 

έ να Στρα τό έ τοι μο να διεκ δι κή σει και να 

ε πι τύ χει σε ι κα νο ποι η τι κό βαθμό την α πο-

κα τά στα ση του ε θνι κού χώ ρου.

Στο δι πλω μα τι κό πε δί ο και με το χει-

ρι σμό της ε ξω τε ρι κής πο λι τι κής να έ χει 

στα δια κά πε ριέλ θει στα χέ ρια του α νώ τα-

του άρ χο ντα, ε ξέ λι ξη α πό το κη των α να-

κα τα τά ξε ων στην ε σω τε ρι κή πο λι τι κή 

πραγ μα τι κό τη τα, υ πό την ε πιρ ρο ή των 

δυ να μι κά με τα βαλ λό με νων δε δο μέ νων 

στο βαλ κα νι κό και στον ευ ρύ τε ρο ευ ρω-

πα ϊ κό χώ ρο, η Ελ λά δα θα ε γκα τα λεί ψει 

την τα κτι κή της ά με σης διεκ δί κησης 

των κα τε χο μέ νων ε δα φών της α πό τις 

ό μο ρες χώ ρες. Α νυ πό λη πτη και διεθνώς 

α πο μο νω μέ νη θα στρέ ψει τις προ σπά-

θειές της στην κα τεύ θυν ση της α ποκα-

τά στα σης των σχέ σε ών της με τους 

βαλ κά νιους γεί το νές της, ε πι διώ κο ντας 

την α πά λει ψη των ε ξω τε ρι κών πιέ σε ων, 

ώ στε να α σχο λη θεί α πο κλει στι κά με την 

ε σω τε ρι κή α να συ γκρό τη ση. Η μέ χρι 

τώ ρα ό μως έ ντα ση στις σχέ σεις με ταξύ 

ό λων των βαλ κα νι κών κρα τών εί τε λό-

γω των ε θνι κι στι κών διεκ δι κή σε ων είτε 

λό γω του μό νι μου α ντα γω νι σμού των 

Με γά λων Δυ νά με ων στην πε ριο χή, θα 

επι τεί νει τη δι καιο λο γη μέ νη δυ σπι στί α 

και θα α πο δο μεί κά θε προ σπά θεια γε νι-

κό τε ρης συ ναί νε σης. Η ε ξα κο λου θη τι κή 

α δυ να μί α της Ελ λά δος να α πο κτήσει 

ι σχυ ρή φω νή στη «γει το νιά» της, θα 

υ πο σκά πτει διαρ κώς τις προ σπά θειές 

της για την ε ξα σφά λι ση της υ πο στή ρι-

ξης των ι σχυ ρών της Ευ ρώ πης, κύ ριο 

και α πώ τε ρό της στό χο. Η έ ξο δος α πό 

τη διε θνή α πο μό νω ση, χω ρίς ι σχυ ρή 

οι κονο μί α και α ξιό πι στες Έ νο πλες Δυ-

νά μεις, αλ λά μό νο με α να δί πλω ση α πό 

την παρελ θού σα ρη το ρι κή, εί χε γί νει 

κα τα νο η τό ό τι α πο τε λού σε φε νά κη.

Το 1900 θα ψη φι σθεί ο Προ σω ρι νός 

Ορ γα νι σμός του Στρα τού3, που δε θα α να-

κα λεί την προ έ τους α πό φα ση4 για με τά-

2 Α πό τον Α πρί λιο του 1899 μέχρι και το Δε κέμ βριο του 1905 θα ε ναλ λα γούν στην ε ξου σί α δια δο χι κά ο κτώ 
κυβερ νή σεις.

3 Βλ. Νό μο ΒΨ΄/2700, 25 Μαρ τί ου 1900, Πε ρί Γε νι κής Διοι κή σε ως του Στρα τού. Βα σι κή πρό βλε ψη του Νό μου 
α πο τε λού σε η σύ στα ση της Γε νι κής Ε πι θε ω ρή σε ως Στρα τού ως αυ το τε λούς αρχής διοι κή σε ως της μα χί μου δυ-
νά με ως με ε πι κε φα λής το Διά δο χο Κων στα ντίνο Β΄.

4 Βλ. Νό μο ΒΧΜ΄/2640,15 Ιου λί ου 1899.
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κλη ση ξέ νων ορ γα νω τι κών στρα τιω τι κών 

α πο στο λών. Στα πλαίσια μιας γε νι κό τε ρης 

προ σπά θειας για τον πε ριο ρι σμό των αρ μο-

διο τή των του Δια δό χου, επ΄ ω φε λεί α του 

Υ πουρ γεί ου Στρα τιω τι κών, η πρό βλε ψη αυ-

τή θα κα ταρ γη θεί5 τρί α χρό νια αρ γό τε ρα.

Ου σιω δέ στε ρη ή ταν η προ σπά θεια 

που α κο λού θη σε το 1904, ο πό τε και 

ψη φί στη κε ο ο ρι στι κός Ορ γα νι σμός 

του Στρα τού6, που διαι ρού σε τη χώ ρα 

σε τρεις πε ρι φέ ρειες - ζώ νες ευθύ νης 

των τριών Με ραρ χιών Πε ζι κού που τον 

συ γκρο τού σαν. Ά με ση α πόρ ροια της 

βουλ γα ρι κής α πει λής, ο ορ γα νι σμός α πο-

τέ λε σε τη βά ση ε πί της ο ποί ας στη ρί χθη-

κε κά θε μελ λο ντι κή α να διορ γα νω τι κή 

προ σπά θεια, θέ το ντας τα θε μέλια για τη 

στα δια κή βελ τί ω ση της μα χη τι κής ι κα νό-

τη τας των Ε νό πλων Δυ νάμε ων7.

Στην προ σπά θειά του να α πο κτή σει, 

ε πι τέ λους, τις βά σεις ε πί των ο ποί ων θα 

οι κο δο μού σε τα δι πλω μα τι κά ε ρεί σμα τα 

της χώ ρας8, ο Γ. Θε ο τό κης, το 1907, θα 

προτεί νει στην Αγ γλί α και στη Γαλ λί α 

την έ ντα ξη της Ελ λά δος στη Με σο γεια-

κή Έ νω ση9, συν δυά ζο ντας την πρό τα σή 

του με την υ πό σχε ση για α νά θε ση της 

α να διοργά νω σης και του ε ξο πλι σμού των 

Ναυ τι κών Δυ νά με ων στις δύ ο χώ ρες α πό 

κοινού. Η πα γε ρή αγ γλο γαλ λι κή α δια φο-

ρί α στην ελ λη νι κή πρό τα ση, κα τα δεί κνυε 

με η χη ρό τρό πο το α διέ ξο δο και την 

α γω νί α της ελ λη νι κής κυ βερ νή σε ως, ό ταν 

μά λι στα το συ μπέ ρα σμα α πό το ό λο εγ χεί-

ρη μα κα τέ τει νε α διαμ φι σβή τη τα στο ό τι 

Αγ γλί α και Γαλ λί α δεν εί χαν α κό μη λό γους 

να θέ σουν σε δο κι μα σί α τις σχέ σεις τους 

με τα υ πό λοι πα βαλ κα νι κά κρά τη -ό λα 

α ντα γω νι στι κά έ να ντι της Ελ λά δος- προς 

χά ριν μιας χώ ρας που ε πι χει ρη σια κά δεν 

τους προ σέ φε ρε τί πο τε ή που ό, τι ή θε λαν, 

α νά λο γα με τη συ γκυ ρί α, μπο ρού σαν να 

της το ε πι βάλλουν χω ρίς ι διαί τε ρο κό πο.

Σε αυ τό το διε θνές και ε σω τε ρι κό 

πλαί σιο ο Γ. Θε ο τό κης, με τά την ε κλο γι-

κή του κα τί σχυ ση, το Μάρ τιο του 1906, 

θα δώ σει α πό λυ τη προ τε ραιό τη τα στην 

πο λε μική προ πα ρα σκευ ή της χώ ρας, με 

την ε πι τά χυν ση της θε σμι κής α να διορ γά-

νω σης και την προ ώ θη ση των ε ξο πλι στι-

κών προ γραμ μά των. Μέ χρι τον Ιού λιο 

του 1909, ό ταν ο Θε ο τό κης πα ραι τή θη κε, 

έ χο ντας δια θέ σει 77 εκ. δρχ., εί χαν πα ρα-

λη φθεί 100.000 τυ φέ κια Μάν λι χερ, 7.000 

α ρα βί δες Μάν λι χερ, 10 Πυ ρο βο λαρ χί ες 

τα χυ βό λων, 36 εκ. φυ σίγ για και υ λι κό 

ε πι στρα τεύ σε ως για τις τρεις Με ραρ χί ες 

Πε ζι κού. Για τις δυ να τό τητες της υ πό 

α νάρ ρω ση ελ λη νι κής οι κο νο μί ας και εν 

μέ σω σω ρεί ας δυ σκο λιών για την α νεύ ρε-

ση των κον δυ λί ων, λό γω του α σφυ κτι κού 

ε λέγ χου α πό το ΔΟ Ε για κά θε δα πά νη 

5 Βλ. Νό μο ΒλΟΖ΄/2977, 9 Ιου λί ου 1903.
6 Βλ. Νό μο ΓΛΑ΄/3031, 20 Ιου νί ου 1904, Πε ρί Ορ γα νι σμού του Στρα τού.
7 «Αλ λ΄ότι κα τά το έ τος 1904 ήρ χι σαν τι θέ με να τα θε μέ λια α λη θούς και πραγ μα τι κής οργα νώ σε ως, πας άλ λος 

ή θε λε αρ νη θή ή ε γώ». Με αυ τή την ει λι κρι νή το πο θέ τη ση θα κλεί σει την ο μι λί α του ο πρω θυ πουρ γός Ελ. Βε νι-
ζέ λος κα τά τη συ ζή τη ση του νο μο σχε δί ου «πε ρί συν θέ σε ως του ε νερ γού Στρα τού» στις 21 Δε κεμ βρίου 1911. Η 
μομ φή του πρω θυ πουρ γού ε να ντί ον της τό τε κυ βερ νή σε ως α φο ρού σε στην κα κή εκ μέ ρους του ε κτί μη ση της 
διε θνούς κα τά στα σης, μη ε πι διώ κο ντας την ά με ση ε φαρ μο γή του νο μο σχε δί ου.

8 Με τη Ρω σί α να έ χει συν δέ σει την προ ώ θη ση των ε πε κτα τι κών της βλέ ψε ων στα Βαλ κά νια με την ε νί σχυση 
των Σλά βων της Χερ σο νή σου του Αί μου, την Αγ γλί α και τη Γαλ λί α να ε πι θυ μούν τη βελ τί ω ση των σχέ σε ών τους 
με τη Βουλ γα ρί α και τη Σερ βί α αντί στοι χα, τη Γερ μα νί α να έ χει αυ το α να κη ρυ χθεί προ στά τι δα δύ να μη της Ο θω-
μα νι κής Αυ το κρα το ρί ας και την Ι τα λί α να α πο τε λεί πα ρά γο ντα α νησυ χί ας και α πο στα θε ρο ποί η σης, η πο λε μι κά 
α πα ρά σκευ η Ελ λά δα δεν μπο ρού σε να γο η τεύ σει ε πί του πα ρό ντος κα μί α Με γά λη Δύ να μη, την ώ ρα μά λι στα 
που η εξάρ τη σή της α πό αυ τές ή ταν α πό και ρό αυ ξη μέ νη.

9 Ε πί μο νες φή μες της ε πο χής έ φερ ναν την Ι σπα νί α, την Πορ το γα λί α και την Ιτα λί α να συμ με τέ χουν στην κρυ-
φή, κα τά τα άλ λα, κυο φο ρού με νη συμ μα χί α υ πό την η γε σί α της Αγ γλί ας και Γαλ λί ας.
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που έ βα ζε σε κίν-

δυ νο την οι κο νο-

μι κή στα θε ρό τη-

τα και την ι κα νό-

τη τα α πο πλη ρω-

μής των δό σε ων 

των δα νεί ων, το 

πο σό που δια τέ-

θη κε ξε περ νού σε 

κά θε αι σιό δο ξη 

πρό βλε ψη. Ταυ-

τό χρο να, δό θη κε ώ θη ση στην εκ παί δευ-

ση του Στρα τού με την κα τάρ γη ση των 

α πο σπά σε ων των α ξιω μα τικών και των 

ο πλι τών σε υ πη ρε σί ες α στυ νό μευ σης, 

τη στα δια κή κλή ση πα λαιών κλά σε ων 

για εκ παί δευ ση στο νέ ο ο πλι σμό και τη 

διε ξα γω γή, για πρώ τη φο ρά στα ελ λη νι κά 

χρο νι κά, με γά λων α σκή σε ων.

Η πρό τα ση του Έλ λη να πρω θυ πουρ-

γού προς τη γαλ λι κή κυ βέρ νη ση, για 

την ανά λη ψη της α να διορ γά νω σης του 

Πο λε μι κού Ναυ τι κού, με προ ϋ πό θε ση 

την υ ποστή ρι ξη της Γαλ λί ας στην αί τη ση 

της Ελ λά δος για τη χο ρή γη ση διε θνούς 

δα νεί ου, θα γί νει α σμέ νως α πο δε κτή. 

Με ε πι κε φα λής το ναύ αρ χο Φουρ νιέ 

και με την α μέ ρι στη συ μπα ρά στα ση 

του βα σι λιά Γε ωρ γί ου Α΄, η γαλ λι κή 

α πο στο λή θα αφι χθεί στην Ελ λά δα και 

σε σύ ντο μο χρο νι κό διά στη μα θα εκ πο-

νή σει σχέ διο, που θα ε γκρι θεί πά ραυ τα 

α πό τον Υ πουρ γό Ε ξω τε ρι κών της Γαλ-

λί ας Πι σών. Το σχέ διο Φουρ νιέ προ έ βλε-

πε τη συ γκρό τη ση στο λί σκων που θα 

δρού σαν ε πι κουρι κά ε νός με γα λύ τε ρου 

στό λου10, α πο στε ρώ ντας α πό το Ελ λη νι-

κό Ναυτι κό τη δυ να τό τη τα αυ τό νο μης 

δρά σης. Οι υ πο σχέ σεις της Γαλ λί ας για 

την υπε ρά σπι ση α πό την πλευ ρά της 

των ελ λη νι κών συμ φε ρό ντων στην Κρή-

τη και στη Μα κε δο νί α, κα θώς και για 

τη χο ρή γη ση του α πα ραί τη του για την 

α να διορ γάνω ση του Ναυ τι κού δα νεί ου, 

ό σο δε λε α στι κές και αν α κού γο νταν, δεν 

θα υ περκε ρά σουν αφενός τις α ντι δρά-

σεις της κοι νής γνώ μης και τις α ντιρ ρή-

σεις των α ξιω μα τι κών του Ναυ τι κού και 

αφετέρου τον έ ντο νο σκε πτι κι σμό της 

Αγ γλί ας που έ βλε πε να υ πο βαθ μί ζε ται 

η ά με ση ε πιρ ρο ή της στην Ελ λά δα.

Το ε πό με νο έ τος και με τά α πό την 

ε πα νά στα ση των Νε ό τουρ κων, ση μα ντι κή 

μερί δα του πο λι τι κού κό σμου θα ε κτι μή-

σει, στη βά ση των α ντι σλα βι κών τά σε ων 

της Γερ μα νί ας, ό τι η δυ να τό τη τα συ νερ γα-

σί ας της Ελ λά δος με την Τρι πλή Συμ μα χί α 

Αξιωματικοί και 
οπλίτες του 

πυροβολικού
(Αθήνα, Εθνικό 

Ιστορικό 
Μουσείο)

10 Οι προ τει νό με νοι προς συ γκρό τη ση στο λί σκοι θα α πο τε λού νταν α πό τορ πι λα κά τους και υ πο βρύ χια που θα 
υ πο στη ρί ζο νταν α πό α ντι τορ πι λι κά και κα τα δρο μι κά.
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ή ταν ε φι κτή. Λό γω της αύ ξη σης της ε πιρ-

ρο ής των Γερ μα νών στην Ο θωμα νι κή 

Αυ το κρα το ρί α, μια εν δε χό με νη ελ λη νο γερ-

μα νι κή προ σέγ γι ση θα ο δηγού σε αυ τό μα-

τα στη μεί ω ση της πί ε σης α πό την Πύ λη 

και στη δη μιουρ γί α των προ ϋ πο θέ σε ων 

για ει λι κρι νέ στε ρη συ νεν νό η ση με τα ξύ 

Ελ λά δος και Τουρ κί ας. Η γερ μα νι κή δι-

πλω μα τί α θα α ντα πο κρι θεί ά με σα στην 

ελ λη νι κή πρό τα ση11 και θα α πο δε χθεί 

κατ΄ αρχάς, την έ ντα ξη της Ελ λά δος στη 

Τρι πλή Συμ μα χί α, υ πο σχό με νη ταυ τό χρο-

να και την α νά λη ψη της α να διορ γά νω σης 

των Ε νό πλων Δυ νά με ών της.

Οι α ντι ξο ό τη τες ό μως που θα προ κύ-

ψουν α πό την ό ξυν ση των ελ λη νο τουρ-

κικών σχέ σε ων με α φορ μή το κρη τι κό 

ζή τη μα και η άρ νη ση των γερ μα νι κών 

τρα πεζών να συ νά ψουν ο μο λο για κό δά-

νειο με την Ελ λά δα, λό γω της ε ξα σθέ νι-

σης της κυ βέρ νη σης Θε ο τό κη α πό τις 

αρ χές του 1909, θα ο δη γή σουν τη γερ-

μα νι κή δι πλω μα τί α στη δρα στι κό τε ρη 

υ πο στή ρι ξη της Πύ λης και στην ε γκα-

τά λει ψη της δια δι κα σί ας προ σέγ γι σης 

με την Ελ λά δα12. Για μια α κό μη φο ρά η 

χώ ρα πα ρέ με νε μό νη και α να σφα λής, 

σε έ να πε ρι βάλ λον που τα ση μά δια για 

την ε πι κεί με νη θύ ελ λα εί χαν αρχί σει να 

γί νο νται ο ρα τά.

Το Στρα τιω τι κό Κί νη μα στο Γου δί 

τον Αύ γου στο του 1909, α πο τέ λε σε κυ-

ρί ως την έκ φρα ση της ε θνι κής α ντί δρα-

σης στην πα ρα τει νό με νη α δυ να μί α του 

κρά τους να προ ω θή σει τις α λυ τρω τι κές 

διεκ δι κή σεις του έ θνους. Τα μέ τρα του 

Στρα τιω τι κού Συν δέ σμου, α να φο ρι κά με 

τις ΕΔ, ή ταν η κα τάρ γη ση της Γε νι κής Διοι-

κή σε ως του Στρα τού και η α πο μά κρυν ση 

του Δια δό χου και των πρι γκί πων από τις 

η γε τι κές θέ σεις που κα τεί χαν, η διά λυ ση 

του Σώ μα τος των Γε νι κών Ε πιτε λών13, η 

συ νέ χι ση της εκ παί δευ σης πα λαιό τε ρων 

κλά σε ων στο νέ ο ο πλι σμό, η το πο θέ τη ση 

πα ραγ γε λιών στρα τιω τι κού υ λι κού α ξίας 

35 εκ. δρχ., η ε κτέ λε ση έρ γων ο χύ ρω σης, 

η κα τα σκευ ή α πο θη κών και α πο βα θρών 

σι δη ρο δρό μων ύ ψους, 25. εκ. δρχ. και η 

α πό φα ση για με τά κλη ση ξέ νων ορ γα νω-

τών για το Στρα τό και το Ναυ τι κό.

Η ε πα κό λου θη α νάρ ρη ση του Ελ. Βε νι-

ζέ λου στην ε ξου σί α, τε λι κού α πο δέ κτη και 

εκ φρα στή του μη νύ μα τος για την α πα ραί-

τη τη πο λι τι κή αλ λα γή, θα ση μα τοδο τή σει 

την ε πι τά χυν ση της τε λι κής στρα τιω τι κής 

α να διορ γα νω τι κής προσπά θειας. Κα τά το 

έ τος 1911 ο λο κλη ρώ θη κε η εκ παί δευ ση 

των πα λαιό τε ρων κλά σε ων, ε πι τα χύν θη κε 

η κα τα σκευ ή των ο χυ ρω μα τι κών έρ γων 

στα Τέ μπη, στη Λά ρι σα και στην Άρ τα, 

το πο θε τή θη καν πα ραγ γε λί ες για την προ-

μή θεια πυ ρο βό λων, πυ ρο μα χι κών και 

υ λι κού ε πι στρα τεύ σε ως ύ ψους 45 εκ. 

δρχ., με τα κλή θη κε γαλ λική στρα τιω τι κή 

α πο στο λή για την α να διορ γά νω ση και την 

εκ παί δευ ση του Στρα τού υ πό τον Τα ξί αρ-

χο Eydoux και α ντί στοι χη αγ γλι κή, υ πό το 

ναύαρ χο Τωφ νέλ λ, για το Ναυ τι κό.

Ο Ελ. Βε νι ζέ λος θέ λο ντας α φε νός μεν 

να συ γκε ρά σει τις α ντι τι θέ με νες τά σεις 

11 Η ε νί σχυση του αγ γλο-γαλ λο-ρω σι κού συ να σπι σμού κα τά μή κος του ά ξο να Αν. Με σό γειος - Μ. Α να το λή, α νέ κο πτε την 
ε πε κτα τι κή γερ μα νι κή πο λι τι κή στην ί δια κα τεύ θυν ση, που την α σκού σε μό νο μέ σω της Ο θω μα νι κής Αυ το κρα το ρί ας.

12 Η πι θα νό τη τα έ ντα ξης της Ελ λά δος στην Τρι πλή Συμ μα χί α θα ε νι σχύ σει τις γερ μα νό φι λες τά σεις στις τά ξεις 
των «κων στα ντι νι κών» α ξιω μα τι κών του Στρα τού, πα ρό λο που ως διπλω μα τι κή κί νη ση ή ταν ε ξαρ χής κα τα δι κα σμέ-
νη. Πα ρά την α γω νιώ δη προ σπάθεια της Ελ λά δος να ε ξέλ θει α πό τη διε θνή α πο μό νω ση, ο σφι κτός ε να γκα λι σμός 
της Ο θω μα νι κής Αυ το κρα το ρί ας α πό τη Γερ μα νί α και οι δε σμεύ σεις της Ελλά δος έ να ντι των Δυ τι κών Δυ νά με ων 
εί χαν προ δια γρά ψει ε ξαρ χής την πο ρεία του εγ χει ρή μα τος.

13 Βλ. Νό μο ΓΓΟ Α΄/3371, 8 Ο κτω βρί ου 1909.
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στο στρά τευ μα, α πό το κες εν μέ ρει της 

εν δη μού σας α ντι πα ρά θε σης σχε τικά 

με το συ να σπι σμό που θα έ πρε πε να 

α κο λου θή σει η Ελ λά δα στο ευ ρω πα ϊ κό 

ψυχρο πο λε μι κό σκη νι κό, α φε τέ ρου δε 

να α πο στε ρή σει α πό το Στρα τιω τι κό 

Σύν δε σμο τη δυ να τό τη τα να συ νε χί σει 

να α σκεί ε πιρ ρο ή στα πο λι τι κά δρώ με να, 

θα ε πα νι δρύ σει τη Γε νι κή Ε πι θε ώ ρη ση 

Στρα τού και θα το πο θε τή σει ε πι κε φαλής 

το Διά δο χο Κων στα ντί νο14, ορί ζο ντας ό τι 

ο αρ χη γός των εν πο λέ μω Ε νό πλων Δυ νά-

με ων θα ή ταν ο Βα σιλιάς ή ε πι λε γό με νος 

α πό αυ τόν κα τάλ λη λος α ξιω μα τι κός15.

Η με τά κλη ση και το έρ γο της γαλ λι κής 

στρα τιωτι κής Εydoux α πο στο λής στην 

Ελ λά δα (1911-1914)

Οι ε κλο γές της 28ης Νο εμ βρί ου 1910 

α πο τέ λεσαν ση μεί ο κα μπής για τη σύγ-

χρο νη ελ λη νι κή ι στο ρί α. Η πλή ρης ε πι κρά-

τη ση του νε ο πα γούς κόμ μα τος των Φι λε-

λευ θέ ρων, σε συν δυα σμό με την α πο χή 

των πα λαιών κομ μά των α πό τις ε κλο γές, 

θα κα τα στή σει τον Ε λευ θέ ριο Βε νι ζέ λο 

από λυ το κυ ρί αρ χο του πο λι τι κού σκη νι-

κού και κοι νο βου λευ τι κό «δι κτά το ρα»16. 

Η προ μή θεια νέ ου στρα τιω τι κού υ λι κού, 

η α πο στο λή αξιω μα τι κών για με τεκ παί δευ-

ση στο ε ξω τε ρι κό και η ε πί λυ ση θε μά των 

που αφο ρού σαν στην ε πε τη ρί δα και τη 

βελ τί ω ση των οι κο νο μι κών α πο λα βών των 

στελε χών, α πο τέ λε σαν τον κορ μό των ά με-

σων ε νερ γειών του νέ ου πρω θυ πουρ γού 

για την ε πι τά χυν ση του έρ γου που εί χε 

θέ σει σε ε φαρ μο γή ο προ κά το χός του και 

εί χε συ νε χί σει ο Στρα τιω τι κός Σύν δε σμος. 

Η προ α γω γή του Δια δό χου στο βαθ μό 

του Στρα τη γού και η ε πα να φο ρά του στη 

Γε νι κή Ε πι θε ώ ρη ση του Στρα τού, μα ζί με 

την ε πα να το πο θέ τη ση των πρι γκί πων στην 

ε νερ γό υ πη ρε σί α του στρα τεύ μα τος, θα 

προ κα λέ σει ζω η ρές α ντι δρά σεις, κυ ρί ως 

με τα ξύ των συ νερ γατών του πρω θυ πουρ-

γού. Ε πρό κει το για μια κί νη ση τα κτι κής και 

στρα τη γι κής ση μα σί ας κα θό σον, α πό τη 

μια α πο στε ρού σε α πό τους ε χθρούς του 

τη δυ να τό τητα να α ντι πο λι τεύ ο νται την κυ-

βέρ νη ση με πυ ρή να α ντί δρα σης το Πα λά τι, 

θέτο ντας τις βά σεις για την ε πί τευ ξη της 

ε θνι κής ο μο ψυ χί ας, α να γκαί ας συν θήκης 

για την υ λο ποί η ση των ε θνι κών στό χων, 

και α πό την άλ λη κα τα δεί κνυε στους α ξιω-

μα τι κούς του Στρα τιω τι κού Συν δέ σμου ό τι 

ο χώ ρος δρά σης τους ο ριο θε τού ταν α πό 

την πε ρί με τρο των στρα το πέ δων ό που 

υ πη ρε τού σαν, α πα ραί τητης προ ϋ πό θε σης 

για την εκ πλή ρω ση της α πο στο λής τους.

Η α πό φα ση για τη με τά κλη ση της 

γαλ λι κής στρα τιω τι κής α πο στο λής για 

την α να διορ γά νω ση του Στρα τού και 

της αγ γλι κής για το Ναυ τι κό προ κά λε σε 

την πρώ τη α ντι πα ρά θε ση του Βε νι ζέ λου 

με το βα σι λιά Γε ώρ γιο Α΄. Η α γα στή 

έ ως τό τε με τα ξύ τους συ νερ γα σί α δεν 

θα δια τα ρα χθεί, πα ρό τι ο βα σι λιάς δεν 

ε πιθυ μού σε την ά με ση α νά λη ψη αυ τού 

του ρό λου α πό τη Γαλ λί α και την Αγ-

γλί α17, προ σπα θώ ντας να με τα πεί σει τον 

πρω θυ πουρ γό για αυ τή του την ε πι λο γή. 

14 Βλ. Νό μο ΓΩ ΙΔ΄/3814, 27 Ιουνίου 1911, «πε ρί ι δρύ σε ως θέ σε ως Γε νι κού Ε πι θε ω ρη τού Στρα τού».
15 Βλ. Νό μο ΓΨΠΘ΄/3789, 9 Ιου νί ου 1911, «πε ρί τρο πο ποι ή σε ως του Νό μου ΓΦΝΣΤ΄ πε ρί ορ γα νι σμού του 

Στρα τού», άρ θρο 2. Ο Διά δο χος Κων στα ντί νος Β΄ θα α να λά βει τα κα θή κο ντα του Γενι κού Ε πι θε ω ρη τή Στρα τού 
με ΒΔ στις 25 Μαρ τί ου 1912.

16 Το Κόμ μα των Φι λε λευ θέ ρων κέρ δι σε 307 α πό τις 362 έ δρες του κοι νο βου λί ου, θέ το ντας σε αμφι σβή τη ση 
την ι κα νό τη τά του να λει τουρ γή σει σύμ φω να με τους κοι νο βουλευ τι κούς κα νό νες.

17 «Κύ ριε πρό ε δρε, σας πα ρα κα λώ να μην α να κι νή σε τε το ζή τη μα τού το. Θα μου προ κα λέσε τε οι κο γε νεια κάς 
α νω μα λί ας. Έ πει τα δυ σα ρε στού με και τον αυ το κρά το ρα της Γερ μα νί ας. Έ χω συμ φω νή σει μα ζί του να μας στεί λει 
Γερ μα νούς ορ γα νω τάς».
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Ο και ρός ό μως εί χε πα ρέλ θει και δεν 

υ πήρ χαν πε ρι θώ ρια για νέ α α να βο λή. 

Απο φα σι σμέ νος, ο Βε νι ζέ λος θα α πα-

ντή σει στο Γε ώρ γιο Α΄ με ύ φος που δε 

χω ρού σε συ ζή τη ση για το θέ μα:

«Με γα λειό τα τε, λυ πά μαι, αλ λά η γαλ-

λι κή α πο στο λή θα έλ θει. Ε γώ θέ λω το τα-

χύτε ρο 100.000 ορ γα νω μέ νου στρα τού. 

Χά ριν αυ τού θα α ντι με τώ πι ζα ό χι μό νο 

τη δυ σαρέ σκεια της Γερ μα νί ας αλ λά και 

της Αγ γλί ας και της Γαλ λί ας μα ζί». 

Και λί γο αρ γό τε ρα προς τον Ιω άν νη 

Με τα ξά, ε ξη γεί:

«Ο βα σι λιάς ξεύ ρε τε δεν θέ λει τους Γάλ-

λους. Δεν έ χει ε μπι στο σύ νη εις αυτούς. Και 

ε πι μέ νει. Αλ λά δεν η μπο ρού με να φέ ρω μεν 

Γερ μα νούς. Ο βα σι λεύς α νησυ χεί ό τι θα 

ε ξορ γι σθεί ο Κά ι ζερ. Αλ λά ε πι τέ λους ας θυ-

μώ σει. Διό τι, κα λά, να φέ ρω μεν 

Γερ μα νούς, αλ λά τι α νταλ λάγ-

μα τα μας δί νουν; Του να ντί ον, 

έ χομεν μέ γι στο συμ φέ ρον να 

εί με θα με τά των Δυ νά με ων της 

Τρι πλής Συμ φω νί ας… Εί με θα 

υ πο χρε ω μέ νοι εκ της διε θνούς 

πο λι τι κής να α πο ταν θώ μεν προς 

τους Γάλ λους. Αυ τοί θα μας διευ-

κο λύ νουν και το δά νειο…».

Στη βά ση της δια φω νί ας 

αυ τής ε δρά ζε ται η μελ λο ντι κή 

δια μά χη του Ε λευ θε ρίου Βε νι-

ζέ λου με το θρό νο, που θα 

κα τα λή ξει στον κα τα στρο φι κό 

ε θνι κό δι χασμό, κα τά στα ση 

που νο μο τε λεια κά συ νο δεύ ει 

σε κά θε μεί ζο να ε πι τυ χί α το 

ελλη νι κό έ θνος. Ο Διά δο χος Κων στα-

ντί νος Β΄, συ μπε ρι φε ρό με νος ως πη γή 

ε ξουσί ας α ντίρ ρο πης α πό αυ τήν που 

ε ξέ φρα ζε ο πρω θυ πουρ γός, ε φε ξής θα 

συ σπει ρώνει γύ ρω του α ξιω μα τι κούς, 

προ ση λω μέ νους α πο κλει στι κά στο πρό-

σω πό του, όλοι τους θαυ μα στές του 

Γερ μα νι κού Στρα τού.

Της προ σκλή σε ως της γαλ λι κής α πο-

στο λής εί χε προ η γη θεί, το Νο έμ βριο του 

1909 α πό τη κυ βέρ νη ση Κυ ρια κού λη 

Μαυ ρο μι χά λη, η τρο πο ποί η ση του Ορ-

γα νι σμού του Στρα τού18, που προ έ βλε πε 

τη δυ να τό τη τα με τά κλη σης ξέ νων ορ-

γα νω τών. Λί γες η μέ ρες νω ρί τε ρα, με το 

Βα σι λι κό Διά ταγ μα της 22ης Ο κτω βρί ου 

190919, εί χε μετα κλη θεί ο ταγ μα τάρ χης 

του Γαλ λι κού Στρα τού, Jean Lacombe, με 

Ο Ελευθέριος Βε νι ζέ λος 
(Αθήνα, Εθνικό Ιστορικό 

Μουσείο)

18 Νό μος ΓΥΕ΄/3405, 7 Νο εμ βρί ου 1909, «Πε ρί τρο πο ποι ή σε ως του Νό μου ΓΛΑ΄/3031, 20 Ιου νί ου 1904».
19 «Πε ρί αρ μο διό τη τος Γάλλου ορ γα νω τού Σχο λεί ου Βο λής α ξιω μα τι κών του Πυ ρο βο λι κού».
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α πο στο λή την ορ γά νω ση των σχο λεί ων 

βο λής του Πε ζι κού και του Πυρο βο λι κού. 

Υ πό την ευ θύ νη και την ε πί βλε ψη του 

προ α να φερ θέ ντος α ξιω μα τικού θα ε κτε λε-

στούν οι βο λές των Συ νταγ μά των Πε δι νού 

Πυ ρο βο λι κού και της Μοί ρας Ο ρει βα τι κού 

Πυ ρο βο λι κού τον Α πρί λιο του 1910.

Στις αρ χές του 1911, θα υ πο γρα φεί 

με τα ξύ των κυ βερ νή σε ων Ελ λά δος και 

Γαλ λί ας σύμ βα ση20 που προσ διό ρι ζε με 

σα φήνεια τα κα θή κο ντα και τις υ πο χρε-

ώ σεις των 20 α ξιω μα τι κών του Γαλ λι κού 

Στρατού που θα α πο στέλ λο νταν στην 

Ελ λά δα, η ο ποί α λί γο αρ γό τε ρα θα γί νει 

νό μος και στις δύ ο χώ ρες21. Αρ χη γός 

της α πο στο λής ο ρί σθη κε ο τα ξί αρ χος 

Joseph Paul Eydoux που θα α φι χθεί 

στην Α θήνα, μα ζί με τον ταγ μα τάρ χη 

της Ε πι με λη τεί ας Bonnier και το λο χα γό 

Charles Antoine Charpy, στις 17 Ια νουα-

ρί ου 1911, ε γκα θι στά με νοι προ σω ρι νά 

στη γαλ λι κή πρε σβεί α.

Σύμ φω να με το νό μο που προ σκα λού-

σε τη γαλ λι κή α πο στο λή στην Ελ λά δα, 

για την τε λι κή δια μόρ φω ση του ο ποί ου 

ερ γά σθη καν και οι άρ τι α φι χθέ ντες Γάλ-

λοι α ξιω μα τι κοί, ο τα ξί αρ χος Eydoux α να-

λάμ βα νε την αρ χη γί α των τριών Με ραρ-

χιών Πε ζι κού του Ελ λη νι κού Στρα τού και 

την ε πο πτεί α των Στρα τιωτι κών Σχο λών 

και Κα τα στη μά των22, με ε πι τε λάρ χη τον 

ταγ μα τάρ χη Leon Jean Μarie Bousquier23 

και υ πα σπι στή το λο χα γό Charpy.

Σε ό λα τα μέ λη της γαλ λι κής α πο στο-

λής α πο δό θη κε έ νας ε πι πλέ ον βαθ μός 

α πό αυ τόν που κα τεί χαν στο γαλ λι κό 

στρα τό και το πο θε τή θη καν αρ χαιό τε ροι 

όλων των ο μοιο βάθ μων τους Ελ λή νων 

α ξιω μα τι κών24, σύμ φω να με το βαθ μό 

που τους α πο νε μή θη κε στην Ελ λά δα25. 

Κά θε φο ρά δε που θα προ βι βά ζο νταν 

στο γαλ λι κό στρα τό, θα λάμ βα ναν στην 

Ελ λά δα πά ραυ τα τον ε πό με νο βαθ μό. 

Με Ε γκύ κλιο της Ε πι τε λι κής Υ πη ρε σί ας 

Στρα τού (ΕΥΣ), στις 20 Ια νουα ρί ου 1911, 

θα γνω στο ποι η θεί η ά φι ξη του Γάλ λου 

στρα τη γού και θα δο θεί δια τα γή σε ό λες 

τις στρα τιω τι κές διοι κή σεις και υ πηρε σί ες 

να του πα ρά ξουν κά θε δυ να τή α ρω γή, 

προ κει μέ νου να ε νη με ρω θεί για την κα-

τά στα ση του Στρα τού.

Η α πό φα ση του Ε λευ θε ρί ου Βε νι ζέ-

λου για με τά κλη ση Γάλ λων ορ γα νω τών 

δεν έγι νε ο μο θύ μως α πο δε κτή α πό 

το σώ μα των α ξιω μα τι κών. Χω ρίς να 

υ πάρ χει κάποια α ξιό λο γη με ρί δα που 

να αμ φι σβη τεί αυ τή την α να γκαιό τη τα, 

πι στεύ ο ντας ό τι η Ελ λά δα ή ταν σε θέ ση 

να ο λο κλη ρώ σει την α να διορ γά νω ση με 

ί διες δυνά μεις και μέ σα, οι α ντι δρά σεις 

προ έρ χο νταν α πό τους α ξιω μα τι κούς 

που προτι μού σαν τη με τά κλη ση Γερ μα-

20 Βλ. Ελ λη νο γαλ λι κή Σύμ βα ση, 21 Ια νουα ρί ου 1911.
21 Βλ. Νό μο ΓΨΞΗ΄/3768, 27 Μαρ τί ου 1911, «πε ρί προ σκλή σε ως αλ λο δα πών αξιω μα τι κών δια τον Στρα τό της 

ξη ράς». Με το άρ θρο 7 του υ πό ψη Νό μου κα ταργού ταν ο α ντί στοι χου πε ριε χο μέ νου Νό μος ΓΤΠΗ΄/3388 του 
1909 της κυ βερ νή σε ως Κυρ. Μαυ ρο μι χά λη.

22 Βλ. Ε κτε λε στι κό του Νό μου ΒΔ της 29ης Μαρ τί ου 1911, «πε ρί α να θέ σε ως διοι κή σε ως Με ραρ χιών και ε πο πτεί ας 
Στρα τιω τι κών Σχο λών και κα τα στη μά των τώ στρα τη γώ Eydoux» και ΒΔ της 14ης Μα ϊ ου 1911, «Πε ρί αρ μο διό τη τος 
κτλ. του Στρα τη γού της γαλ λι κής α πο στο λής κτλ.», ό που κα θο ρίσθη καν λε πτο με ρώς οι διευ ρυ μέ νες αρ μο διό τη τες 
του Γάλ λου στρα τη γού. Με ε γκύ κλιό της (αρ.60249), στις 6 Σε πτεμ βρί ου 1913, η ΕΥΣ θα υ πεν θυ μί σει σε ό λα τα 
τμήμα τα του Υ πουρ γεί ου Στρα τιω τι κών την α νά γκη για την πι στή τή ρη ση του ΒΔ της 14ης Μα ϊ ου 1911.

23 Ο ταγ μα τάρ χης Bousquier έ φτα σε στην Ελ λά δα στις 30 Ια νουα ρί ου 1911.
24 Α πό τού δε τα μέ λη της γαλλι κής α πο στο λής θα α να φέ ρο νται με το βαθ μό που κα τεί χαν στην Ελ λά δα.
25 Βλ. Νό μο ΓΨΞΗ΄/3768, 27 Μαρτί ου 1911, άρ θρο 4. Κα τά συ νέ πεια έ νας, έ στω και νέ ος, λο χα γός της γαλ λι κής 

α ποστο λής, προ βι βα ζό με νος σε ταγ μα τάρ χη με την ά φι ξή του στην Ελ λά δα, λο γι ζόταν αρ χαιό τε ρος ό λων των Ελ λή-
νων ταγ μα ταρ χών.
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νών ορ γα νω τών. Το ζή τη μα ό μως της 

ε πι λο γής ξέ νης α πο στο λής δεν προσ-

διο ρι ζό ταν με αυ στη ρά στρα τιω τι κά 

ή οι κο νο μι κά κρι τή ρια,26 αλ λά κυ ρί ως 

με δι πλω μα τι κά. Η α πό φα ση της σύ-

μπλευ σης της Ελ λά δος με τις Δυ νά μεις 

της Τρι πλής Συ νεν νό η σης α πο τε λού σε 

για τον πρω θυ πουρ γό προ πύρ γιο της 

ε ξω τε ρι κής του πο λι τι κής και δεν ή ταν 

δια τε θει μέ νος να απο στεί της θέ σης 

του αυ τής στο ε λά χι στο, την ώ ρα μά λι-

στα που τα σύν νε φα του πο λέ μου στα 

Βαλ κά νια27 πύ κνω ναν.

Ο σκε πτι κι σμός του υ πο στρα τή γου 

Eydoux για το βαθ μό α πο δο χής και τη 

δυ να τό τη τα ε πι βο λής του στους Έλ λη-

νες α ξιω μα τι κούς ε νι σχύ θη κε και α πό 

το ε μπό διο της ε πι κοι νω νί ας. Η ά γνοια 

της ελ λη νι κής γλώσ σας εκ μέ ρους των 

με λών της α πο στο λής συ νι στού σε έ να 

σο βα ρό πρό σκομ μα, ό χι τό σο για την 

α να πό φευ κτη πρό κλη ση πα ρα νο ή σε-

ων,28 ό σο για το κα τά πό σο θα ή ταν 

σε θέ ση να α ντι λαμβά νο νται κα θε τί το 

ε πι λή ψι μο ώ στε να το διορ θώ νουν29. Ο 

Eydoux, ε ξαί ρε τος α ξιω μα τι κός ο ί διος 

ό πως και η πλειο νό τητα των με λών της 

α πο στο λής, γνώ ρι ζε ό τι στην Ελ λά δα 

δεν εί χε έλ θει για να δη μιουρ γή σει 

δη μό σιες σχέ σεις, αλ λά για να συ γκρου-

σθεί με πα γιω μέ νες συμπε ρι φο ρές και 

νο ο τρο πί ες, που αν δια τη ρού νταν, 

η προ σπά θεια που εί χε α ναλά βει θα 

α πο τύγ χα νε30. Για αυ τόν α κρι βώς το 

λό γο ο Νό μος που με τα κα λού σε τους 

Γάλ λους πα ρεί χε υ πε ρε ξου σί ες στην 

α πο στο λή.

Οι σχέ σεις των Γάλ λων με τους Έλ-

λη νες α ξιω μα τι κούς θα δο κι μα σθούν 

πλειστά κις, κυ ρί ως κα τά την πε ρί ο δο 

προ σαρ μο γής τους στη νέ α δε δο μέ νη 

κα τά σταση και επ΄ αυ τού οι γνώ μες αμ-

φο τέ ρων επ΄ αλ λή λων θα δι ί στα νται. Πα-

ρό λο που ο υ πο στρά τη γος Π. Δα γκλής, 

διοι κη τής της Ι Ι Με ραρ χί ας, ε κτι μά ό τι 

ο διοικη τής του 1ου Συ ντάγ μα τος Πε ζι-

κού, α ντι συ νταγ μα τάρ χης Bordeaux, 

α νέ πτυ ξε ό λες του τις δυ νά μεις, ε πι δει-

κνύ ο ντας πραγ μα τι κή α φο σί ωση στην 

εκ πλή ρω ση της α πο στο λής του, ε ντού-

τοις, εκ φρά ζει αρ κε τά πα ρά πο να εις 

βά ρος του εί τε για ά και ρες ει ση γή σεις 

εί τε για σκαιώ δη συ μπε ρι φο ρά έ να ντι 

των Ελ λή νων α ξιω μα τι κών εί τε α κό μη 

και για μη ε κτέ λε ση των δια ταγών του 

με τη δι καιο λο γί α ό τι εί χε άλ λες δια τα-

26 Η α νά θε ση της α να διορ γά νω σης του Στρα τού στη Γαλ λί α και του Ναυ τι κού στην Αγ γλί α α πο τε λού σαν δη λώ-
σεις προ σχώ ρη σης στο δι κό τους Συ να σπι σμό. Η στρα τιω τι κή ι κα νό τη τα της ξέ νης α πο στο λής και η χο ρή γη ση 
του α πα ραί τητου δα νεί ου θε ω ρού νταν δε δο μέ να α πό τις χώ ρες που θα α πο δέ χο νταν την ελ λη νι κή πρό τα ση. Οι 
εν ι σχύ ό μως α πό πα λιά στην Ελ λά δα γαλ λι κοί στρα τιω τι κοί κα νο νι σμοί, η προ σέγ γι ση της γε νι κής οι κο νο μί ας 
του νέ ου ορ γα νι σμού του Στρα τού προς τον α ντί στοι χο γαλ λι κό και ο ε ξο πλι σμός του Στρα τού με γαλλι κά πυ ρο-
βό λα και υ λι κά ε πι στρα τεύ σε ως, α πο τε λού σαν ι κα νές εγ γυ ή σεις για την τα χύ τε ρη α να διορ γά νω ση του Στρα τού 
α πό Γάλ λους πα ρά α πό Γερ μα νούς.

27 Η έ κρη ξη του ι τα λο τουρ κι κού πο λέ μου τον Ο κτώ βριο του 1911 κα τέ δει ξε με σα φή νεια ό τι ο χάρ της στην 
πε ριο χή θα άλ λα ζε πολύ σύ ντο μα.

28 Η δη μιουρ γί α πα ρα νο ή σεων ε ξαι τί ας της γλώσ σας θα χρη σι μο ποι η θεί πολ λές φο ρές α πό τους Γάλ λους α ξιω-
μα τι κούς για την αι τιο λό γη ση ε λεγ χό με νων συ μπε ρι φο ρών έ να ντι των Ελ λή νων συ να δέλ φων τους.

29 Το ί διο πρό βλη μα, βέ βαια, υ πήρ χε και για την ελ λη νι κή πλευ ρά. Μό λις στις 21 Α πρι λί ου 1911, δια ΒΔ, ο ρί-
σθη κε ο τρό πος τη ρή σε ως των α ντι γρά φων και των πρω το τύ πων εγ γρά φων που ε ξέδι δε η γαλ λι κή α πο στο λή, 
α πο σκο πώ ντας, ε κτός α πό την α πα ραί τη τη τή ρη ση του αρ χεί ου, στην ε ξά λει ψη των δη μιουρ γη θέ ντων πα ρα νο-
ή σε ων. Η συ νέ χι ση των πα ρα νο ή σε ων και της ελ λι πούς ε κτέ λε σης των κα θο ρι ζο μέ νων θα α να γκά σουν την ΕΥΣ 
να ε πα νέλ θει στο θέ μα με νέ α ε γκύ κλιο στις 20 Δε κεμ βρί ου 1913 (αρ. 176752).

30 Ο ο ξύς τό νος της α να φο ράς του Eydoux σχε τι κά με τις πα ρα τη ρη θεί σες πα ρα λή ψεις στο Στρα τό προ κά λε σε, 
τον Α πρί λιο του 1911, την έκδο ση ε γκυ κλί ου δια τα γής που α να φε ρό ταν στο ορ θό τρό πο που έ πρε πε να βαδί ζουν 
οι στρα τιώ τες στους δρό μους, να πε ρι πο λούν τα α πο σπά σμα τα, να στέκο νται οι σκο ποί, κ.λπ.
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γές α πό τον Eydoux31.

Με Βα σι λι κά Δια τάγ μα τα στις 29 Μαρ-

τί ου 1911, τα μέ λη της γαλ λι κής στρα-

τιω τι κής α πο στο λής, η ο ποί α πλέ ον εί χε 

ε γκα τα στα θεί στο κτή ριο που στε γά ζει 

σήμε ρα τη Διεύ θυν ση Ι στο ρί ας Στρα τού, 

θα α να λά βουν ορ γα νι κά κα θή κο ντα στις 

Μο νά δες και τους Σχη μα τι σμούς του 

Ελ λη νι κού Στρα τού. Τη διοί κη ση του 

1ου Συ ντάγ μα τος Πε ζι κού της Ι Ι Με ραρ-

χί ας α νά λα βε ο α ντι συ νταγ ματάρ χης 

Bordeaux, με διοι κη τές δύ ο λό χων του 

τους ταγ μα τάρ χες Romieu και Savary. 

Ο α ντι συ νταγ μα τάρ χης Lepidi το πο θε-

τή θη κε διοι κη τής του 

3ου Συ ντάγ μα τος Πε δι-

νού Πυ ρο βο λικού και ο 

ταγ μα τάρ χης Holtzapfel 

διοι κη τής μιας Πυ ρο βο-

λαρ χί ας του. Η διοί κη ση 

του 2ου και του 3ου Τάγ-

μα τος Μη χα νι κού ε νο-

ποι ή θηκε και α να τέ θη κε 

στον α ντι συ νταγ μα τάρ χη 

Crosson Duplessis, ε νώ ο 

ταγ μα τάρ χης Pilla α νέ λα-

βε διοι κη τής ε νός Λό χου 

Μη χανι κού του Τάγ μα-

τος. Στο 2ο Σύ νταγ μα 

Ιπ πι κού διοι κη τής το πο-

θε τή θηκε ο α ντι συ νταγ-

μα τάρ χης De Tournadre 

με διοι κη τή μιας Ί λης του 

τον ε πί λαρ χο Herbillon. Αμ φό τε ροι ό μως 

θα α πο σπα σθούν στη Σχο λή Ιπ πευ τι κής 

προ κει μέ νου να ορ γα νώ σουν την εκ παί-

δευ ση. Ο συ νταγμα τάρ χης Genin το πο-

θε τή θη κε διοι κη τής του 3ου Συ ντάγ μα τος 

Πε ζι κού32 και τέ λος, προ ϊ στά με νος της 

Γε νι κής Ε πι με λη τεί ας διο ρί στη κε ο α ντι-

συ νταγ μα τάρ χης Bonnier33.

Τον Ιού νιο του 1911 θα ε πέλ θουν αλ-

λα γές στις διοι κή σεις των Μο νά δων. Οι 

ταγ μα τάρ χες Romieu και Savary θα α να λά-

βουν τη διοί κη ση δύο Ταγ μά των του 1ου 

Συ ντάγ μα τος, ο ταγ μα τάρ χης Holtzapfel 

τη διοί κη ση μιας Μοί ρας του 3ου Συ ντάγ-

Εικόνα από την 
επιστράτευση του 
1912 στην Αθήνα 
(Aθήνα, Γεννάδειος 
Βιβλιοθήκη).

31 Βλ. αρ χεί ο Στρα τη γού Π. Δα γκλή, α΄ τό μος, σελ. 462-465. Οι δια τα γές του Eydoux, α να φέ ρει ο στρα τη γός, 
δια βι βά ζο νταν στις υ φι στά με νες Μο νά δες μέ σω των Με ραρ χιών. Κα τά συ νέ πεια ο Bordeaux δεν μπο ρού σε να 
ε πι κα λείται ι διαί τε ρες δια τα γές του Γάλ λου στρα τη γού, κα θό σον τού το α ντέ βαι νε στους στρα τιω τι κούς κα νο νι-
σμούς, θε μέ λιο της πει θαρ χί ας που αν μη τι άλ λο η ε μπέ δω σή της α πο τε λού σε βα σι κή ε πι δί ω ξη των Γάλ λων.

32 Βλ. ΒΔ, 16 Μαρ τί ου 1911.
33 Βλ. ΒΔ, 10 Φε βρουα ρί ου 1911, «Πε ρί διο ρι σμού προ ϊ στα μέ νου Γε νι κής Ε πι με λη τεί ας».
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μα τος Πε δι νού Πυ ρο βο λι κού, ο επί λαρ-

χος Herbillon μιας Ε πι λαρ χί ας του 2ου 

Συ ντάγ μα τος Ιππι κού, δια τη ρώ ντας και τα 

εκ παι δευ τι κά του κα θή κο ντα στο Σχο λεί ο 

Ιπ πευτι κής, και ο ταγ μα τάρ χης Pilla τη διοί-

κη ση του 2ου τάγ ματος Μη χα νι κού34.

Mε ε γκύ κλιο της ΕΥΣ (αρ. 26187) στις 

14 Α πρι λί ου 1911, οι Γάλ λοι α ξιω ματι κοί 

α παλ λά χτη καν, προ σω ρι νά, α πό τα κα θή-

κο ντα που α φο ρού σαν στα λο γι στικά και 

τα οι κο νο μι κά των Μο νά δων που διοι κού-

σαν, τα ο ποί α α να τέ θη καν στους αρ χαιό τε-

ρους, κα τά πε ρί πτω ση, Έλ λη νες α ξιω μα τι-

κούς35. Η πρό βλε ψη αυ τή, κατ΄ α παί τη ση 

του στρα τη γού Eydoux36, α φαι ρού σε α πό 

τους Γάλ λους α ξιω μα τι κούς το φορ τί ο της 

ε να σχό λη σης με θέ μα τα διοι κη τι κής μέ ρι-

μνας, που θα δια σπά θι ζαν την προ σο χή 

τους σε τομείς δια φο ρε τι κούς α πό αυ τούς 

για τους ο ποί ους εί χαν με τα κλη θεί.

Τον Ια νουά ριο του 1912 θα ε γκρι θεί 

α πό τη Βου λή η νέ α σύν θε ση του ε νερ-

γού Στρα τού37, η ο ποί α θα ε πι φέ ρει αλ λα-

γές και στις διοική σεις που εί χαν α να τε θεί 

στους Γάλ λους α να διορ γα νω τές. Κλεί νο-

ντας το λό γο του ο πρω θυ πουρ γός, κα τά 

τη συ ζή τη ση του νο μο σχε δί ου, θα υ πε ρα-

μυν θεί της ε πι λο γής του για τη με τά κλη-

ση των Γάλ λων α ξιω μα τι κών, το νί ζο ντας 

ό τι με τά α πό έ να χρό νο πα ρου σί ας τους 

στην Ελ λά δα οι πο λί τες θα πρέ πει να 

έ χουν ε μπι στο σύ νη στην ι κα νό τη τα του 

νέ ου Στρα τού που δη μιουρ γεί ται.

Ο συ νταγ μα τάρ χης De Tournadre38 α νέ-

λα βε τη διοί κη ση της νε ό τευ κτης συ γκρο-

τη θεί σας Τα ξιαρχί ας Ιπ πι κού, δια τη ρώ ντας 

τη διοί κη ση του 2ου Συ ντάγ μα τος Ιπ πι κού 

και της Σχο λής Ιπ πευ τι κής. Ε πι πρό σθε τα, 

θα του α να τε θούν και τα κα θή κοντα του 

Διευ θυ ντή της Διευ θύν σε ως Ιπ πι κού39. Με 

το ΒΔ «πε ρί ε πι θε ω ρή σε ων του Στρα τού», 

της 14ης Ια νουα ρί ου 1912, ο γε νικός αρ χί-

α τρος Arnaud40 ο ρί σθη κε Διευ θυ ντής της 

Υ γειο νο μι κής Υ πη ρε σί ας, ο συ νταγ μα τάρ-

χης Lepidi του Πυ ρο βο λι κού και ο ε πι με-

λη τής Bonnier του Οικο νο μι κού Σώ μα τος. 

Ο α ντι συ νταγ μα τάρ χης Savary θα το πο θε-

τη θεί διοι κη τής του 8ου Συ ντάγ μα τος Πε ζι-

κού, αλ λά θα α πο σπα σθεί στο επι τε λεί ο 

του στρα τη γού Eydoux προς ε κτέ λε ση 

ει δι κής υ πη ρε σί ας. Τρεις μή νες αρ γό τε ρα, 

ο Savary θα α να λά βει τη διοί κη ση του 1ου 

Συ ντάγ μα τος και ο συ νταγ μα τάρ χης Genin 

της Σχο λής των Ευελ πί δων και των Υ πα ξιω-

μα τι κών. Η θέ ση του Savary στο 8ο Σύνταγ-

μα θα α να τε θεί στον α ντι συ νταγ μα τάρ χη 

Bordeaux που θα α πο σπα σθεί, ό πως και 

ο Savary προ η γου μέ νως, στο ε πι τε λεί ο 

του Γάλ λου στρα τη γού. Ε πι πρό σθε τα, θα 

α να λά βει και ευ θύ νη της διε νέρ γειας ε πι-

θε ω ρήσε ων των Συ νταγ μά των Πε ζι κού και 

των Ταγ μά των Ευ ζώ νων41.

34 Βλ. ΒΔ, 20 Ιου νί ου 1911, «Πε ρί α να θέ σε ως διοι κή σε ως εις α ξιω μα τι κούς της Γαλ λι κής Στρα τιω τι κής 
Α πο στο λής».

35 Βλ. Νό μο ΓΨΞΗ΄/ 3768, 27 Μαρ τί ου 1911, «Πε ρί προ σκλή σε ως αλ λο δα πών α ξιω μα τι κών δια τον Στρα τό 
της ξη ράς» άρ θρο 2. Με α ριθ μό 141260, η ΕΥΣ θα α να δη μο σιεύ σει, στις 24 Ο κτω βρί ου 1913, ε γκύκλιο που θα 
υ πεν θυ μί ζει την α παλ λα γή των Γάλ λων α ξιω μα τι κών α πό τα υ πό ψη κα θή κο ντα.

36 O Εydoux προ ή χθη σε α ντι στρά τη γο στην Ελ λά δα με ΒΔ στις 14 Ο κτω βρί ου 1911. 
37 Βλ. Νό μο ΓΕ΄/3995, 17 Ια νουα ρί ου 1912, «Πε ρί συν θέ σε ως του ε νερ γού Στρα τού», που τέ θη κε σε ι σχύ α πό 

τις 15 Φε βρουα ρί ου 1912 και συ ντά χθη κε με τη βο ή θεια των Γάλλων ορ γα νω τών. Ο Στρα τός θα συ γκρο τη θεί 
σε 4 Με ραρ χί ες Πε ζι κού και θα υ ιοθε τη θεί η τρι με ρής διαί ρε ση των Μο νά δων και των Σχη μα τι σμών κα τά το 
πρότυ πο των ευ ρω πα ϊ κών στρα τών.

38 Προ ή χθη με το ΒΔ της 23ης Οκτω βρί ου 1911.
39 Βλ. ΒΔ της 29ης Φε βρουα ρί ου 1912.
40 Προ α γω γή και το πο θέ τη ση με ΒΔ της 1ης Α πρι λί ου 1912.
41 Βλ. ΒΔ της 1ης Ιου λί ου 1912.
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Ε κτός α πό την κα θη με ρι νή εκ παί δευ-

ση που πραγ μα το ποιού ταν στις Μο νά-

δες για την ε μπέ δω ση της πει θαρ χί ας 

και την ε ξοι κεί ω ση στη χρή ση του νέ ου 

οπλι σμού42, η γαλ λι κή α πο στο λή εί χε 

κα ταρ τί σει προ γράμ μα τα α σκή σε ων μι-

κρών και με γά λων κλι μα κί ων με τρό πο 

που α πο σκο πού σε και στην εκ παί δευ ση 

των α ξιωμα τι κών, σε ό λο το φά σμα της 

ιε ραρ χί ας. Οι Μο νά δες της Φρου ράς 

των Α θη νών και Λα ρί σης θα διε ξά γουν 

συ νε χώς τέ τοιες α σκή σεις, προ ε τοι μα ζό-

με νες για την τε λι κή δο κι μή, ό πως θα 

α πο δει χθεί, των με γά λων α σκή σε ων της 

ά νοι ξης του 1912. 

Με το Στρα τό υ πό νέ α σύν θε ση και 

την σε γε νι κές γραμ μές το πο θέ τη ση των 

Γάλ λων α ξιω μα τι κών στην ορ γα νι κή του 

δύ να μη, θα διε ξα χθούν οι με γά λες α σκή-

σεις της ά νοι ξης του 1912. Το σε νά ριο 

προ έ βλε πε τη συμ με το χή δύ ο Με ραρ χιών 

Πε ζι κού, ε μπο λέ μου συν θέ σε ως, ε ξο πλι-

σμέ νων με το νέ ο πο λε μι κό υ λι κό, της Ι ης 

με έ δρα τη Λά ρι σα υ πό το στρα τη γό Μα-

νου σο γιαν νά κη και της Ι Ι ης με έ δρα την 

Α θή να υ πό το στρα τη γό Δα γκλή. Η Ι η Με-

ραρ χί α θα κα τήρ χε το προς Νότο και η Ι Ια 

θα βά δι ζε προς Βορ ρά, ε νώ η συ νά ντη ση 

των «α ντι πά λων» θα πραγ ματο ποιού ταν 

στην πε διά δα των Θη βών κα τά την τε λι κή 

φά ση της ά σκη σης. Η άσκη ση α πο τέ λε σε 

μιας πρώ της τά ξε ως ευ και ρί α για τη δια πί-

στω ση της κα τάστα σης του Στρα τού 1,5 

χρό νο με τά την α νά λη ψη της α να διορ-

γά νω σης και της εκ παί δευ σής του α πό 

τη γαλ λι κή στρα τιω τι κή α πο στο λή, την 

ε ξα κρί βω ση των τομέ ων στους ο ποί ους 

θα έ πρε πε, α κο λού θως, να δο θεί ι διαί τε ρη 

βα ρύ τη τα, την α νύ ψω ση του η θι κού των 

κλη ρω τών και των ε πι στρά των και την 

ε νη μέ ρω ση της πο λι τι κής η γε σί ας, αλ λά 

και του λα ού, για την πο ρεί α των ε πι λο γών 

της. Κατά κοι νή ο μο λο γί α οι α σκή σεις στέ-

φθη καν με με γά λη ε πι τυ χί α, πα ρό λο που 

τέτοιας ευ ρεί ας κλί μα κας στρα τιω τι κές 

δρα στη ριό τη τες για πρώ τη φο ρά ε κτε λού-

νταν στην Ελ λά δα. Τα γυ μνά σια κα τέ δει-

ξαν και την α ξί α του Έλ λη να στρα τιώ τη, 

ά ρο ντας εν πολ λοίς τις αρ νη τι κές κρί σεις 

για τη δυ να τό τη τα του να α ντα πο κρι θεί 

στις α παι τή σεις της μά χης43 στα πλαί σια 

ενός σύγ χρο νου στρα τού. Οι ε ντυ πώ σεις 

ό μως που α πο κο μί σθη καν για την ποιότη-

τα και την ι κα νό τη τα των στε λε χών ή ταν 

εκ δια μέ τρου α ντί θε τες. Η υ πο βάθμι ση 

του ρό λου και ο ελ λι πής α ριθ μός υ πα ξιω-

μα τι κών, ό πως και η έλ λει ψη βα σι κών γνώ-

σε ων της στρα τιω τι κής τέ χνης α πό τους 

α νω τέ ρους και α νω τά τους α ξιω μα τι κούς, 

ε πη ρέ α ζαν κα θο ρι στι κά την α να διορ γα νω-

τι κή προ σπά θεια. Η δια πί στω ση της ύ παρ-

ξης ε ξαι ρε τι κού προ σω πι κού, που ό μως 

δεν εί χε τους κα τάλ λη λους η γέ τες να το 

διοι κή σουν, κα τα δεί χθη κε με ε νάρ γεια και 

προ κάλε σε βα θύ σκε πτι κι σμό στη γαλ λι κή 

α πο στο λή και στην ελ λη νι κή κυ βέρ νη ση 

για τα α παι τού με να μέ τρα που έ πρε πε να 

λη φθούν, κυ ρί ως στο θε σμι κό πε δί ο44.

42 Το νέ ο τα χυ βό λο Σνά ι δερ, που εί χε ε σχά τως πα ρα λη φθεί α πό τον Ελ λη νι κό Στρα τό, ή ταν πα ντε λώς ά γνω στο 
στους α ξιω μα τι κούς. Οι ά ο κνες προ σπά θειες για την εκ μά θη σή του α πό τον συ νταγ μα τάρ χη Lepidi θα μεί νουν 
ανε ξί τη λα χα ραγ μέ νες στη μνή μη των στε λε χών, κα θι στά με νοι έ τσι ι κα νοί να χει ρι στούν με α κρί βεια το νέ ο ό πλο 
κα τά τους Βαλ κα νι κούς Πο λέ μους. Βλ. Απο μνη μο νεύ μα τα του στρα τη γού Θ. Πα γκά λου.

43 Βλ. ε φη με ρί δα «Α ΘΗ ΝΑΙ», φ. της 13ης Ιου νί ου 1912. «Ο Έλ λη νας στρα τιώ της εί ναι ε πί λε κτος φύ σις εί ναι 
ά με σος βλά στη σις, ού τως ει πείν, του λα ού, του έ θνους, με πά σας τας α ρε τάς του, της νο η μο σύ νης και της σκλη-
ρα γω γί ας». Γνώ μη που α πο δί δε ται στο στρα τη γό Eydoux με τά την ο λο κλή ρω ση των α σκή σε ων.

44 Βλ. ε φη με ρίδα «Α ΘΗ ΝΑΙ», φ. της 14ης και 15ης Ιου νί ου 1912. Στο άρ θρο «Ο Στρα τός μας» γί νε ται ε κτε νής 
ανα φο ρά στα α πα ραί τη τα μέ τρα για τη βελ τί ω ση του ε πι πέ δου των στε λε χών.
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Κα τά τη διάρ κεια ό μως της κρι τι κής 

της α σκή σε ως, που έ λα βε χώ ρα στην Τα-

νά γρα πα ρου σί α και ξέ νων στρα τιω τι κών 

α κο λού θων45 που την εί χαν πα ρα κο λου-

θή σει, ο Διά δο χος Κων στα ντί νος Β΄ θα 

εκ πλή ξει δυ σμε νώς το α κρο α τή ριο με 

τη δρι μύ τα τη κρι τι κή που ά σκη σε σχε-

τι κά με την κα τά στα ση του Στρα τού, 

κατα φε ρό με νος, ου σια στι κά, ε να ντί ον 

των Γάλ λων α ξιω μα τι κών46. Ε πρό κει το 

φυ σι κά για μια ά κομ ψη έκ φρα ση της φι-

λο γερ μα νι κής τά σης στο στρά τευ μα, η 

ο ποί α έ πρε πε να συ σπει ρω θεί με τά α πό 

τα βή μα τα προ ό δου που εί χαν συ ντε λε-

σθεί το τε λευ ταί ο διά στη μα στο Στρα τό. 

Η ευ θεί α ε πί θε ση του Γε νι κού Ε πι θε ω ρη-

τή, που την πε ρί ο δο ε κεί νη α σκού σε και 

τα κα θή κο ντα του α ντι βα σι λέ α λό γω της 

α που σί ας του Γε ωρ γί ου Α΄ στο ε ξω τε ρι-

κό, προ κά λε σε την έ ντο νη δυ σα ρέ σκεια 

των Γάλ λων α ξιω μα τι κών, σε ση μεί ο 

ώ στε ο στρα τη γός Eydoux να κα τα τεί νει 

στη λή ψη α πό φα σης για α πο χώ ρη ση της 

α πο στο λής του α πό την Ελ λά δα.

Η ά με ση πα ρέμ βα ση του πρω θυ πουρ-

γού, α να γκά ζο ντας τον Διά δο χο να κα-

λέ σει την ε πο μέ νη σε ε πί ση μο γεύ μα τη 

γαλ λι κή α πο στο λή στα α νά κτο ρα μα ζί 

με τους Σω μα τάρ χες που έ λα βαν μέ ρος 

στην ά σκη ση, να πλέ ξει το ε γκώ μιο των 

Γάλ λων σχε τι κά με το έρ γο που εί χε συ-

ντε λε σθεί έ ως τώ ρα στο Στρα τό και να 

τους απο νεί μει τι μη τι κές δια κρί σεις47, 

α πο σό βη σε την έ κρυθ μη κα τά στα ση που 

ο διά δο χος εί χε ε σκεμ μέ να προ κα λέ σει.

Κα τά τη διάρ κεια των Βαλ κα νι κών Πο-

λέ μων, οι Γάλ λοι α ξιω μα τι κοί το πο θε τήθη-

καν στα ε πι τε λεί α των Σχη μα τι σμών ή 

με τα τέ θη καν σε έ μπε δα, ό που α σχο λήθη-

καν με την εκ παί δευ ση και α νέ λα βαν τον 

α νε φο δια σμό του Στρα τού. Η ορ γάνω ση 

της Ε πι με λη τεί ας, ό πως α να φέρ θη κε, 

εί χε α να τε θεί στον α ντι συ νταγ ματάρ χη 

Bonnier. Η υ πό ψη Υ πη ρε σί α, μέ χρι και 

την ά φι ξη των Γάλ λων, συ γκρο τεί το α πό 

α ξιω μα τι κούς του Οι κο νο μι κού Σώ μα τος, 

λό γω των γνώ σε ών τους ε πί λο γι στι κών 

θε μά των, μέ ρους μό νο των α παι τού με-

νων προ σό ντων για την ορ γά νω ση και 

τη διεύ θυν ση μιας υ πη ρε σί ας κα τα λύ τη 

για την έκ βα ση των επι χει ρή σε ων. Η 

στρα το λο γί α του προ σω πι κού, η ορ γά-

νω ση των διοι κη τι κών υπη ρε σιών και 

των α νε φο δια στι κών ορ γά νων, θε ω ρού-

νταν δεύ τε ρης κα τη γο ρί ας ε να σχο λή σεις 

α πό την ελ λη νι κή στρα τιω τι κή η γε σί α. 

Οι προ σπά θειες του Bonnier βελ τί ω σαν 

ση μα ντι κά τη λει τουρ γί α της Υ πη ρε σί ας, 

ό μως λό γω έλ λει ψης χρό νου και κον δυ λί-

ων, δεν κα τέ στη δυ να τό να φτά σει στα 

45 Η ελ λη νο βουλ γα ρι κή Α μυντι κή Συμ φω νί α θα υ πο γρα φεί στις 29 Μα ϊ ου 1912, δέ κα μό λις η μέ ρες με τά την 
ο λοκλή ρω ση των με γά λων α σκή σε ων. Τα μη νύ μα τα που με τέ φε ραν οι στρα τιω τι κοί α κό λου θοι της Σερ βί ας και 
της Βουλ γα ρί ας στις κυ βερ νή σεις τους ή ταν αρ κού ντος ευ νο ϊ κά, α να βαθ μί ζο ντας στην υ πό λη ψή τους τον Ελ λη-
νι κό Στρα τό, λόγω των βη μά των προ ό δου που εί χε ε πι τε λέ σει.

46 Α νέ φε ρε ευ θέ ως ό τι από την ά σκη ση εί χε συ νά γει το συ μπέ ρα σμα πως ου δε μί α πρό ο δος εί χε ε πέλ θει στο 
Στρα τό και ό τι σε γε νι κές γραμ μές βρι σκόταν σε χει ρό τε ρη κα τά σταση α πό αυ τή που τον ά φη σε, το 1909, ό ταν 
ο Στρα τιω τι κός Σύν δε σμος τον εί χε α πομα κρύ νει α πό τη Γε νι κή Ε πι θε ώ ρη ση.

47 Με το ΒΔ της 20ης Μα ΐ ου ο Διά δο χος Κων στα ντί νος θα εκ φρά σει την ευα ρέ σκειά του για τα α πο τε λέ σμα τα 
των α σκήσε ων και θα πα ρα ση μο φο ρή σει τα μέ λη της γαλ λι κής α πο στο λής ως ε ξής:

Με το Σταυ ρό των Α νω τέ ρων Τα ξιαρ χών του Τάγ μα τος του Σω τή ρος τον στρα τηγό Eydoux.
Με το Χρυ σό Σταυ ρό του Τάγ μα τος του Σω τή ρος τους συ νταγ μα τάρ χες Lepidi, De Tournadre, Crosson, 

Duplessis, Gennin, τους α ντι συ νταγ μα τάρ χες Charpy, Bousquier, Bordeaux, Savary, το γε νι κό αρχί α τρο Arnaud, 
τον ε πι με λη τή Bonnier και τον ταγ μα τάρ χη Holtzapfel.

Με τον Αρ γυ ρό Σταυ ρό του Τάγ μα τος του Σω τή ρος, τους ταγ μα τάρ χες Romieu και Pilla, τον ε πί λαρ χο Herdillon 
και τον κτη νί α τρο Lamarque.
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ε πίπε δα των προ ηγ μέ νων ευ ρω πα ϊ κών 

στρα τών. Το γε γο νός αυ τό θα κα τα δει-

χθεί από την εμ φά νι ση αρ κε τών δυ σλει-

τουρ γιών του ρεύ μα τος α νε φο δια σμού 

στους Πο λέ μους και πολ λοί «γερ μα νό φι-

λοι» α ξιω μα τι κοί θα βρουν την ευ και ρί α 

να κα τη γο ρή σουν ως υ πεύ θυ νους τους 

Γάλ λους α να διορ γα νω τές48.

Τον Ο κτώ βριο του 1913 το Υ πουρ γεί ο 

Στρα τιω τι κών θα α να θέ σει νέ α κα θή κο ντα 

στα μέ λη της γαλ λι κής α πο στο λής49. Ο συ-

νταγ μα τάρ χης De Tournadre θα α να λά βει 

τη διοί κη ση του 2ου Εμπέ δου Ιπ πι κού, δια-

τη ρώ ντας τη θέ ση του διευ θυ ντή Ιπ πι κού 

και της Σχο λής Ιπ πευ τι κής. Υ πο διοι κη τής 

των δύ ο Μο νά δων θα το πο θε τη θεί ο 

α ντι συ νταγ ματάρ χης Herdillon. Ο ε πι με-

λη τής Cazeres θα πά ρει τη θέ ση του βο-

η θού του γε νι κού ε πι με λη τή Bonnier στη 

διεύ θυν ση των Οι κονο μι κών Υ πη ρε σιών 

και ο αρ χί α τρος Cousergues αυ τή του 

βο η θού του γενι κού αρ χιά τρου Arnaud 

στη Διεύ θυν ση Υ γειο νο μι κού. Στον α ντι-

συνταγ μα τάρ χη Hοltzapfel θα α να τε θεί 

η διοί κη ση των Ε μπέ δων Πε δι νού, Ο ρει-

βα τι κού και Βα ρέ ος Πυ ρο βο λι κού και 

στον ταγ μα τάρ χη Thabard η διοί κη ση 

του Ε μπέ δου Μη χα νι κού. Με προ ϊ στά με-

νο διοικη τή του 1ου και του 7ου Ε μπέ δου 

Πε ζι κού το συ νταγ μα τάρ χη Bordeaux, η 

διοί κη ση ε κά στου Τάγ μα τος θα α να τε θεί 

στον α ντι συ νταγμα τάρ χη Grarbel και στον 

ταγ μα τάρ χη Romieu α ντί στοιχα50.

Στις 29 Νο εμ βρί ου 1913, δη μο σιεύ θη-

κε ο Νό μος «πε ρί συ γκρο τή σε ως Σω μά-

των Στρατού και Με ραρ χιών». Οι Γάλ λοι 

α ξιω μα τι κοί το πο θε τή θη καν51 εκ νέ ου 

σε καί ριες διοι κη τι κές και διευ θυ ντι κές 

θέ σεις, προ κει μέ νου να βο η θή σουν στη 

γρή γο ρη ο λο κλή ρωση της νέ ας α να διορ-

γά νω σης της σύν θε σης του Στρα τού. Ο 

στρα τη γός Eydoux τέ θη κε ε πι κε φα λής 

του Α΄ Σώ μα τος Στρα τού που έ δρευε 

στην Α θή να, με ε πι τε λάρ χη το συ νταγ-

μα τάρ χη Bosquier και υ πα σπι στή τον 

α ντι συ νταγ μα τάρ χη Bonifacy.

Ο συ νταγ μα τάρ χης Bordeaux α νέ λα βε 

τη διοί κη ση της Ι Ιας Με ραρ χί ας Πε ζι κού 

και ο α ντι συ νταγ μα τάρ χης Grardel του 

1ου Συ ντάγμα τος Πε ζι κού, με υ πο διοι κη τή 

τον ταγ μα τάρ χη Romieu. Διευ θυ ντής των 

Σχο λεί ων Ε φαρ μο γής του Πυ ρο βο λι κού 

και διοι κη τής του Συ ντάγ μα τος Πε δι νού 

Πυ ρο βο λι κού, α νά λα βε ο α ντι συ νταγ μα-

τάρ χης Holtzapfel. Ο συ νταγ μα τάρ χης De 

Tournadre, δια τη ρώ ντας τα κα θή κοντα του 

διευ θυ ντή της Διευ θύν σε ως Ιπ πι κού και 

του ε πι θε ω ρη τού του ό πλου, α νά λα βε και 

τη διοί κη ση του Συ ντάγ μα τος Ιπ πι κού, με 

βο η θό τον ταγ μα τάρ χη Louville. Στον ταγ-

μα τάρ χη Thabard α να τέ θη κε η διεύ θυνση 

των σχο λεί ων ε φαρ μο γής του Μη χα νι κού 

και η διοί κη ση της Σχο λής Μη χα νικού. 

Διευ θυ ντής της Ε πι με λη τεί ας του Σώ μα-

τος Στρα τού Α θη νών και των σχολεί ων 

ε φαρ μο γής αυ τής της υ πη ρε σί ας το πο θε-

τή θη κε ο ταγ μα τάρ χης Cοzares. Ο αρ χί α-

τρος Couserques α νέ λα βε τη διεύ θυν ση 

της Υ γειο νο μι κής Υ πη ρε σί ας του Σώ μα τος 

Στρα τού, των σχο λεί ων ε φαρ μο γής της και 

τη διοί κη ση του 2ου Στρα τιω τι κού Νο σο κο-

μεί ου. Τέ λος, στο συ νταγ μα τάρ χη Descoins 

48 Στα α πο μνη μο νεύ ματα του ο στρα τη γός Δού σμα νης κα τη γο ρεί με ο ξύ τη τα τη γαλ λι κή α πο στο λή σχετι κά 
με τον τρό πο ορ γά νω σης της ε πι με λη τεί ας κα τά τις ε πι χει ρή σεις.

49 Ε ΔΥΣ, αρ. 137956, 17 Ο κτω βρί ου 1913.
50 Η άφι ξη στην Ελ λά δα των Cozares, Thabard, Grardel, κα θώς και των συ νταγ μα τάρ χη Filloneau και α ντι συ-

νταγ μα τάρ χη Bonifacy, κοι νο ποι ή θη καν με την Ε ΔΥΣ, αρ. 139842, της 24ης Ο κτω βρί ου 1913.
51 Βλ. ΒΔ της 8ης Α πρι λί ου 1914, «Πε ρί το πο θε τή σε ως του νέ ου αρ χη γού της Γαλ λι κής Α πο στο λής, Α ντι στρα-

τή γου De Villaret».
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α να τέ θη κε, στις 7 Ια νουα ρί ου 1914, η διοί-

κη ση της Τα ξιαρ χί ας Ιπ πι κού.

Τον Α πρί λιο του 1914, ο στρα τη γός 

Eydoux, λό γω της α να λή ψε ως της διοι-

κή σε ως του 11ου Σώ μα τος Στρα τού του 

Γαλ λι κού Στρα τού, θα α ντι κα ταστα θεί 

α πό τον υ πο στρά τη γο De Villaret52, έ χο-

ντας συ μπλη ρώ σει 39 μή νες υ πη ρε σί ας 

στην Ελ λά δα, με προ σφο ρά που εί χε ξε-

πε ρά σει τις αρ χι κές προσ δο κί ες.

Η ε πι τε λι κή α να διορ γά νω ση και η συμ-

βο λή των Γάλ λων Α ξιω μα τι κών

Την α ξί α της ε πι τε λι κής εκ παι δεύ σε ως 

για τα στε λέ χη των Ε νό πλων Δυ νά με ων, η 

στρα τιω τι κή η γε σί α της χώ ρας άρ γη σε να 

την α ντι λη φθεί. Με πο λε μι κή πα ρά δο ση 

στην ο ποί α κυ ριαρ χού σε το α το μι κι στικό 

πνεύ μα, που ό χι μό νο δεν έ τει νε να ε ξα-

λει φθεί α κο λου θώ ντας τις σύγ χρονες 

τα κτι κές, αλ λά α να νε ω νό ταν λό γω της 

δια τή ρη σης του α νορ θό δο ξου τρόπου 

δρά σης των στρα τιω τι κών τμη μά των κα-

τά τις ε πι χει ρή σεις, η α πο μο νω μένη α πό 

τα ευ ρω πα ϊ κά δρώ με να στρα τιω τι κή η γε-

σί α δεν έκρινε α πα ραί τη τη την ε πι τε λι κή 

εκ παί δευ ση, θε ω ρώ ντας στρα τιω τι κό θέ-

σφα το για τα στε λέ χη μό νο την α πό κτη ση 

πο λε μι κής ε μπει ρί ας. Μό λις α πό το 1894 

μι κρός α ριθ μός α ξιωμα τι κών θα με τα βαί-

νει σπο ρα δι κά για εκ παί δευ ση εί τε στην 

Α κα δη μί α Πο λέμου της Γερ μα νί ας (Kriegs 

- Akademie) εί τε στην Α νω τέ ρα Σχο λή 

Πο λέ μου των Πα ρι σί ων (Ecole Superieure 

de Guerre). Μέ χρι το 1912 α πό τη γαλ λι κή 

α κα δη μί α εί χαν α πο φοι τή σει εν νέ α α ξιω-

μα τι κοί. Λαμ βά νο ντας υ πό ψη ό τι ο α ριθ-

μός των α ποφοί των α πό την α ντί στοι χη 

γερ μα νι κή α κα δη μί α δεν μπο ρεί να εί ναι 

δρα μα τικά με γα λύ τε ρος53, σε συν δυα σμό 

με την έλ λει ψη ε πι τε λι κού σχο λεί ου στην 

Ελ λά δα, κα θί στα ται προ φα νές το ε πί πε δο 

της ε πι τε λι κής κα τάρ τι σης των στε λε χών 

μέ χρι την ά φι ξη της γαλ λι κής στρα τιω τι-

κής α πο στο λής στην Ελ λά δα54. 

Η πρώ τη σο βα ρή ορ γα νω τι κή προ-

σπά θεια για τη συ γκρό τη ση Ε πι τε λεί ου 

θα λάβει χώ ρα το Μάρ τιο του 1900, 

με την ψή φι ση του προ σω ρι νού Ορ-

γα νι σμού του Στρατού55, στον οποί ον 

προ βλε πό ταν η συ γκρό τη ση Ε πι τε λι κής 

Υ πη ρε σί ας πα ρά τη Γε νι κή Διοίκη ση του 

Στρα τού. Ο Νό μος δεν κα ταρ γού σε την 

υ πάρ χου σα Διεύ θυν ση Ε πι τε λικής Υ πη-

ρε σί ας του Υ πουρ γεί ου Στρα τιω τι κών, 

χω ρίς ό μως να ε μπλέ κει τις αρμο διό-

τη τες των δύ ο πλέ ον ε πι τε λι κών ορ-

γά νων. Μια α πό τις νέ ες ορ γα νω τι κές 

πρω το βου λί ες που α να λή φθη καν κα τά 

το 1904, ή ταν και η α να σύ στα ση του 

κα ταργη θέ ντος, α πό το 1880, Σώ μα τος 

των Γε νι κών Ε πι τε λών. Ο Νό μος56 κα θό-

ρι ζε ό τι με τά την πρώ τη ε πάν δρω ση της 

νέ ας υ πη ρε σί ας, θα με τα τάσ σο νταν στο 

Σώμα μό νο νέ οι α ξιω μα τι κοί α πό φοι τοι 

ε πι τε λι κού σχο λεί ου του ε ξω τε ρι κού ή 

ε πι τυ χό ντες σε δια γω νι σμό ε πί ε πι τε λι-

κών α ντι κει μέ νων στην Ελ λά δα.

Την α να σύ στα ση του Σώ μα τος α κο-

λού θη σε ο νέ ος ορ γα νι σμός του Στρα-

52 Βλ. ΒΔ της 8ης Α πρι λί ου 1911, «πε ρί το πο θε τή σε ως του νέ ου αρ χη γού της γαλ λι κής α πο στολής α ντι στρα-
τή γου De Villaret».

53 Ο α κρι βής προσ διο ρι σμός των α ξιω μα τι κών που με τέ βη σαν για εκπαί δευ ση στη γερ μα νι κή α κα δη μί α δεν 
έ χει κα τα στεί δυ να τός.

54 Με αυ τό το δε δο μέ νο μπορού με να ει σά γου με άλ λη μί α πα ρά με τρο στις ε κτι μή σεις μας για τα ε πα κό λου θα 
δρα μα τι κά ε πι τε λι κά λά θη κα τά την ε πελ θού σα ε μπό λε μη για την Ελ λά δα δε κα ε τί α, εί τε αυ τά ε πη ρέ α σαν κρί σι μα 
τις στρα τιω τι κές ε πι χει ρή σεις είτε ό χι.

55 Βλ. Νόμο ΒΨ΄/ 2700, 25 Μαρ τί ου 1900. «Πε ρί Γε νι κής Διοι κή σε ως του Στρα τού».
56 Βλ. Νό μο ΓΙΘ΄/3019, 18 Μα ϊ ου 1904, «Πε ρί Συ στά σε ως και Ορ γα νι σμού Σώ μα τος Γε νι κών Ε πι τε λών».
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τού57, που με τα ξύ άλ λων προ έ βλε πε τη 

συ γκρό τη ση Γε νι κού Ε πι τελεί ου πα ρά 

τη Γε νι κή Διοί κη ση του Στρα τού και τον 

πε ριο ρι σμό της Διευ θύνσε ως Ε πι τε λι κής 

Υ πη ρε σί ας του Υ πουρ γεί ου Στρα τιω τι-

κών σε Τμή μα58. Με Βα σι λι κό Διά ταγ μα 

προσ διο ρί στη καν τα κα θή κο ντα των 

τμη μά των του Γε νι κού Ε πι τε λεί ου και 

κα θο ρί στη καν οι δια δι κα σί ες για την 

α πο νο μή του πτυ χί ου ε πι τε λούς59. Το 

προ βλε φθέν στο Διάταγ μα η με δα πό 

ε πι τε λι κό σχο λεί ο δεν λει τούρ γη σε πο-

τέ, μάλ λον για τί ό πως ανα φέρ θη κε, η 

α να γκαιό τη τα της ε πι τε λι κής κα τάρ τι σης 

δεν α πο τε λού σε α κόμη εν στερ νι σμέ νη 

προ τε ραιό τη τα της στρα τιω τι κής η γε σί-

ας. Μέ χρι το 1909 θα με τα τα χθούν στο 

Σώ μα 13 α ξιω μα τι κοί και θα προ στε θούν 

στους δύ ο που εί χαν ανα κλη θεί α πό το 

πα λαιό τε ρο Σώ μα και τε λού σαν α κό μα 

εν υ πη ρε σί α. 

Το προ νου ντσια μέ ντο τον Αύ γου στο 

του 1909, θα ε πι φέ ρει, για μια α κό μη 

φο ρά, σοβα ρές αλ λα γές στη θε σμι κή ορ-

γά νω ση των Ε νό πλων Δυ νά με ων. Μα ζί με 

την κατάρ γη ση της Γε νι κής Διοι κή σε ως, 

η κυ βέρ νη ση Κυ ρια κού λη Μαυ ρο μι χά λη, 

με εντο λή του Στρα τιω τι κού Συν δέ σμου, 

θα κα ταρ γή σει και το Σώ μα Γε νι κών Ε πι-

τελών, ε πα να φέ ρο ντας τους α ξιω μα τι-

κούς στα ό πλα προ ε λεύ σε ώς τους60. Ως 

α ντί στοι χο ε πι τε λι κό όρ γα νο στη θέ ση 

του Γε νι κού Ε πι τε λεί ου θα συ γκρο τη θεί 

η Ε πι τε λι κή Υ πη ρε σί α Στρα τού,61 η ο ποί α 

κα τά την πρώ τη ε πάν δρω σή της θα στε-

λε χω θεί α πό α ξιω μα τι κούς που κα τείχαν 

πτυ χί ο ε πι τε λούς. Οι με τέ πει τα α νά γκες 

θα κα λύ πτο νταν α πό στε λέ χη που θα α πο-

στέλ λο νταν για εκ παί δευ ση σε ε πι τε λι κή 

α κα δη μί α του ε ξω τε ρι κού, ει σι τή ριο για 

την ο ποί α θα ή ταν η ε πι τυ χί α σε σχε τι κό 

δια γω νι σμό στο ε σωτε ρι κό.

Η νέ α ε πα να στα τι κή κυ βέρ νη ση 

υ πό τον Στέ φα νο Δρα γού μη και με 

Υ πουρ γό Στρατιω τι κών τον αρ χη γό 

του κι νή μα τος του Αυ γού στου 1909, 

Συ νταγ μα τάρ χη Πυ ρο βολι κού Νι κό λα ο 

Ζορ μπά, με το Νό μο πε ρί Ορ γα νι σμού 

του Στρα τού62, θα καθο ρί σει λε πτο με-

ρώς τα ι σχύ ο ντα για τη νέ α ε πι τε λι κή 

ορ γά νω ση και θα ι δρύ σει το Σχο λεί ο 

Λο χα γών στο ο ποί ο θα φοι τού σαν υ πο-

χρε ω τι κά ό λοι οι λο χαγοί που δεν εί χαν 

α πο κτή σει πτυ χί ο ε πι τε λούς63.

Ού τε και αυ τή η τε λευ ταί α α μι γώς 

ελ λη νι κή προ σπά θεια για τη λει τουρ γί α 

επι τε λι κού σχο λεί ου θα ευο δω θεί, αυ τή 

τη φο ρά λό γω της ά φι ξης της γαλ λι κής 

ορ γα νω τι κής α πο στο λής που θα α να λά-

βει την α να διορ γά νω ση των υ πη ρε σιών 

του Στρα τού συλ λή βδην.

Το κε νό που δη μιουρ γή θη κε α πό 

την κα τάρ γη ση της Γε νι κής Διοι κή σε ως 

σχετι κά με την αρ χη γί α του Στρα τού 

σε πε ρί πτω ση πο λε μι κών ε πι χει ρή σε ων 

έ γινε προ σπά θεια να κα λυ φθεί με τη 

σύ στα ση του Α νώ τα του Μι κτού Ε πι τε λεί-

ου, που α πο τε λού ταν α πό α ξιω μα τι κούς 

57 Βλ. Νό μο ΓΛΑ΄/3131, 20 Ιουν 1904.
58 Το Τμή μα εί χε πλέον α πο στο λή να θέ τει υ πό ψη του Υ πουρ γού Στρα τιω τι κών τις προ τά σεις της Γε νι κής 

Διοι κή σε ως του Στρα τού.
59 Με το ΒΔ της 11ης Ο κτω βρί ου 1904 κα θιε ρώ θη κε πτυ χί ο ε πι τε λούς τριών τά ξε ων.
60 Βλ. Νό μο ΓΓΟ Α΄/3371, 28 Ο κτω βρί ου 1909.
61 Βλ. Νό μο ΓΥ΄. 3700, 1 Νο εμ βρί ου 1909. Με το Βα σι λι κό Διά ταγ μα της 31ης Ιουλίου 1923, η ΕΥΣ θα με το νο-

μα σθεί σε Γε νι κό Επι τε λεί ο Στρα τού με πρώ το αρ χη γό τον Υ πτγο Ξε νο φώ ντα Βλα χό που λο.
62 Βλ. Νό μο ΓΦΝς΄/3556, 11 Φεβρουα ρί ου 1910, «Πε ρί Ορ γα νι σμού του Στρα τού» και ΒΔ 15 Φε βρουα ρί ου 1910.
63 Βλ. Νό μο ΓΨΙς΄/3716, 7 Α πρι λίου 1910. Το Σχο λεί ο Λο χα γών, υ πα γό με νο στην Ε πι τε λι κή Υ πη ρε σί α Στρα τού, θα 

ξεκι νού σε τη λει τουρ γί α του την 1η Σε πτεμ βρί ου 1911, ε νώ η εκ παί δευ ση κά θε σει ράς θα διαρ κού σε έ να έ τος. 
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του Στρα τού και του Ναυ τι κού. Το εμ-

βρυώδες αυ τό Γε νι κό Ε πι τε λεί ο Ε θνι κής 

Α μύ νης εί χε ως κύ ρια α πο στο λή του τη 

σύ ντα ξη σχε δί ων για το συ ντο νι σμό της 

δρά σης των δύ ο κλά δων των Ε νό πλων 

Δυ νά με ων και τη διεύ θυν ση του πο λέ-

μου64. Και η νέ α ε πι τε λι κή α να διάρ θρω ση 

δεν ή ταν ό μως προ ο ρι σμέ νη να μα κρο η-

με ρεύ σει. Η α νάρ ρη ση στην ε ξου σί α του 

Ε λευ θε ρί ου Βε νι ζέ λου θα ε πι φέ ρει την 

τε λευ ταί α α να διορ γά νω ση των Ε νό πλων 

Δυ νά με ων πριν τους Βαλ κα νι κούς Πο λέ-

μους. Αρ χι κά, η σύν θε ση του Α νώ τα του 

Μι κτού Ε πι τε λεί ου65 α να μορ φώ θη κε, στις 

αρ χές ό μως του 1912, θα κα ταρ γη θεί 

ο ρι στι κά μη προ φτάνο ντας να α πο δώ σει 

ου σια στι κό έρ γο.

Με το Βα σι λι κό Διά ταγ μα της 14ης 

Μα ΐ ου 1911, «πε ρί αρ μο διο τή των του 

στρα τη γού αρ χη γού της γαλ λι κής α πο-

στο λής» και συ γκε κρι μέ να με το άρ θρο 2, 

ο ρί σθη κε ό τι η διεύ θυν ση του Ε πι τε λεί ου 

και η εκ παί δευ ση των υ πη ρε τού ντων σε 

αυ τό α ξιω μα τι κών, θα α νή κε στον Γάλ λο 

στρα τη γό. Το Φε βρουά ριο του 1911 θα 

ι δρυθεί α πό τους Γάλ λους α να διορ γα νω-

τές, η Προ πα ρα σκευα στι κή Σχο λή Ε πι τε-

λών με α πο στο λή την προ ε τοι μα σί α των 

Ελ λή νων α ξιω μα τι κών ώ στε να κα τα στούν 

ι κα νοί, α φε νός μεν να υ πη ρε τή σουν στην 

Ε πι τε λι κή Υ πη ρε σί α Στρα τού, α φετέ ρου δε 

να φοι τή σουν στη Γαλ λι κή Α κα δη μί α Πο λέ-

μου. Η διεύ θυν ση του σχολεί ου α να τέ θη κε 

στον ε πι τε λάρ χη του στρα τη γού Eydoux, 

Ταγ μα τάρχη Leon Jean Bousquier, που εί-

χε α φι χθεί στην Ελ λά δα στις 31 Ια νουα ρί ου 

1911, με α πο στο λή την α να διορ γά νω ση 

των ελ λη νι κών ε πι τε λι κών υ πη ρε σιών και 

τη συ γκρό τη ση των α παι τού με νων ε πι τε λι-

κών σχο λεί ων. Ο α ντι συ νταγ μα τάρ χης για 

τα καθ’η μάς Bousquier θα το ποθε τη θεί 

και υ παρ χη γός της Ε πι τε λι κής Υ πη ρε σί ας 

Στρα τού με Βα σι λι κό Διάταγ μα στις 16 

Α πρι λί ου 1912 και θα α σκή σει τα κα θή-

κο ντά του μέ χρι τις 18 Αυ γού στου 1912, 

ο πό τε αρ χη γός της ΕΥΣ το πο θε τή θη κε ο 

υ πο στρά τη γος Π. Δα γκλής, δια τη ρώντας 

έ κτο τε, και μέ χρι την α πο χώ ρη σή του, την 

ορ γα νω τι κή του α πο στο λή.

Ο συ νταγ μα τάρ χης Lepidi δί δα σκε Τα-

κτι κή του Πυ ρο βο λι κού, ο ταγμα τάρ χης 

Bordeaux του Πε ζι κού, o ταγ μα τάρ χης 

De Tournadre του Ιπ πι κού, ο λο χα γός 

Bonnier της Ε πι με λη τεί ας, ο αρ χί α τρος 

Arnaud της Υ γιει νής και ο α ντι συ νταγ μα-

τάρ χης Bousqiuer της τα κτι κής. 

Αν και τα προ γράμ μα τα σπου δών 

του πρώ του ε πι τε λι κού σχο λεί ου που 

λει τούρ γη σε στην Ελ λά δα δεν κα τέ στη 

δυ να τόν να α νευ ρε θούν, εί ναι βέ βαιο ό τι 

η εκ παί δευ ση στη ρί χθη κε στο πρό γραμ μα 

της γαλ λι κής α κα δη μί ας, προ σαρμο σμέ-

νο στις α νά γκες και στο ε πί πε δο γνώ σε-

ων των Ελ λή νων σπου δα στών του. Με 

τη βο ή θεια των υ πο λοί πων με λών της 

γαλ λι κής α πο στο λής και με τη χρήση Ελ-

λή νων γαλ λο μα θών κα τά την πα ρά δο ση 

των μα θη μά των, ο Bousquier θα θέ σει 

τις βά σεις για τη συ στη μα τι κή ε πι τε λι κή 

ορ γά νω ση στην Ελ λά δα. Η εί σο δος στην 

Προ πα ρα σκευα στι κή Σχο λή Πο λέ μου πραγ-

μα το ποιού ταν κα τόπιν δια γω νι σμού στον 

ο ποί ο συμ με τεί χαν οι α ξιω μα τι κοί που οι 

Διευ θύν σεις των ό πλων τους εί χαν ε γκρί νει 

64 Το Α νώ τα το Μι κτό Ε πι τε λεί ο συ γκρο τεί το α πό τον εν πο λέ μω αρ χη γό του Στρα τού, τον Γε νι κό Ε πι θε ω ρη τή 
του Ναυ τι κού, τον αρχη γό της Ε πι τε λι κής Υ πη ρε σί ας Στρα τού, δύ ο α νώ τε ρους α ξιω μα τι κούς του Στρα τού και 
δύ ο του Ναυ τι κού. Πρό ε δρος θα ή ταν ο αρ χαιό τε ρος α ξιω μα τι κός, ε νώ η έ γκρι ση του σχε δί ου ε πι χει ρή σε ων θα 
λαμ βα νό ταν με την πα ρου σί α των Υ πουρ γών Στρα τιω τι κών, Ναυ τι κών, Ε ξω τε ρι κών και Οι κο νο μι κών.

65 Με το ΒΔ της 27ης Ιου νί ου 1911, το Α νώ τα το Μι κτό Ε πι τε λεί ο συ γκρο τού ταν α πό το γε νι κό Ε πι θε ω ρη τή 
Στρα τού, τους αρ χη γούς των ξέ νων ορ γα νω τι κών α πο στο λών και το Γε νι κό Διευ θυντή του Ναυ στάθ μου.
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τη συμ με το χή τους66. Οι ο δη γί ες για την 

α πο δο χή των υ πο ψη φί ων στην πρώ τη 

εκπαι δευ τι κή σει ρά κοι νο ποι ή θη καν με 

δια τα γή της Ε πι τε λι κής Υ πη ρε σί ας Στρα τού 

στις 3 Μαρ τί ου 1911 και τα α πο τε λέ σμα τα 

του προ φο ρι κού και γρα πτού δια γω νι σμού 

που α κο λού θη σε, στις 27 Α πρι λί ου 1911. 

Ά ξιο προ σο χής είναι το γεγο νός ό τι οι προ-

ση λω μέ νοι στο Διά δο χο Κων στα ντί νο Β΄ 

α ξιω μα τι κοί, α ντιδρώ ντας α κό μη φα νε ρά 

στην έ λευ ση της γαλ λι κής α πο στο λής, δε 

θα λά βουν μέρος στο δια γω νι σμό, πλην 

του ι λάρ χου Αν δρέ α Καλ λίν σκη67. Τα μα-

θή μα τα ξε κί νη σαν την 1η Μα ΐ ου 1911, 

στην έ δρα της γαλ λι κής στρα τιω τι κής α πο-

στο λής και με τα ξύ των 15 α ξιω μα τι κών 

που εκ παι δεύ θη καν, οι 5 θα φοι τή σουν το 

με θε πό με νο έ τος -με τά δη λα δή τη λή ξη 

των Βαλκα νι κών Πο λέ μων- στην Α νω τέ ρα 

Σχο λή Πο λέ μου της Γαλ λί ας.

Με το Νό μο ΓλΕ΄/3995, της 7ης Ια νουα-

ρί ου 1912, η Προ πα ρα σκευα στι κή Σχο λή 

Ε πι τε λών θα με το νο μα σθεί σε Σχο λεί ο Α νω-

τέ ρων Σπου δών, χω ρίς να ε πέλ θει κά ποια 

ου σιώ δη με τα βο λή στην ορ γά νω ση και στα 

δι δα κτι κά α ντι κεί με να του σχο λεί ου. Επρό-

κει το, προ φα νώς, για κί νη ση άρ σης της προ-

η γού με νης σχε τι κά μειω τι κής ο νο μα σί ας 

του σχο λεί ου. Η δεύ τε ρη σει ρά α ξιω μα τι κών 

που  πέ τυ χε την εί σοδό της στο ε πι τε λι κό 

σχο λεί ο -πρώ τη σει ρά για το με το νο μα σθέν 

σχο λεί ο- θα εκ παι δευ τεί μα ζί με την ε πό με-

νη, συγ χω νευό με νες σε ε νιαί α σει ρά έ να 

χρό νο αρ γό τε ρα68, λό γω της διε ξα γω γής 

των Βαλ κα νι κών Πο λέ μων.

Η προ κή ρυ ξη του δια γω νι σμού που 

θα υ λο ποιού ταν τον Ο κτώ βριο του 1914 

για την ε πι λο γή 12 α ξιω μα τι κών που 

θα φοι τού σαν στο ε πι τε λι κό σχο λεί ο, 

δε θα λά βει χώ ρα λό γω της κή ρυ ξης 

του Α΄ Πα γκο σμί ου Πο λέ μου και της 

α νά κλη σης της γαλ λι κής α πο στο λής. Ο 

Ε λευ θέ ριος Βε νι ζέ λος, α σκώ ντας α πό την 

α νά λη ψη της ε ξου σί ας και τα κα θή κο ντα 

του Υ πουρ γού Στρα τιω τι κών, θα κα ταρ-

γή σει το Σχο λεί ο Α νω τέ ρων Σπου δών 

και θα συ γκρο τή σει εκ νέ ου το Σχο λεί ο 

Λο χα γών69, στο ο ποί ο θα εκ παι δεύ ο νταν 

α ξιω μα τι κοί της Ε πι με λη τεί ας και των Με-

τα γω γι κών, διε τούς διάρ κειας.

Ε πίλο γος

H συμ βο λή της γαλ λι κής α πο στο λής 

στην εκ παί δευ ση και την ανα διορ γά νω-

ση του Στρα τού υ πήρ ξε α νε κτί μη τη. Α κό-

μη και χω ρίς ε ξει δι κευμέ νες γνώ σεις, 

αλ λά α παλ λαγ μέ νοι α πό στρα τευ μέ νες 

πη γές πλη ρο φό ρη σης70, δεν εί ναι δύ σκο-

λο να γί νει ε κτίμη ση της δια φο ράς με τα-

ξύ του Στρα τού του 1897 και αυ τού του 

1912. Α πό την τρα γω δία στη δό ξα θα 

ή ταν έ νας εύ στο χος τί τλος χω ρίς ί χνος 

66 Με ε γκύ κλιο της η ΕΥΣ, στις 25 Φε βρουα ρί ου 1911, ό ρι ζε ό τι στις ε ξε τά σεις εί χαν δι καί ω μα να λά βουν μέ ρος 
οι υ πο λο χα γοί και οι λο χα γοί που εί χαν του λά χι στον 5ε τή υ πη ρε σί α ως α ξιω μα τι κοί.

67 Ο Αν δρέ ας Καλ λίν σκης, σύμ φω να με την α πό δο σή του στο Προ πα ρα σκευα στι κό Σχο λεί ο,  πέ τυ χε και την 
ει σα γω γή του στη γαλ λι κή α κα δη μί α. Η προ α γω γή του ό μως στο βαθ μό του ε πιλάρ χου του α πο στέ ρη σε αυ τή 
τη δυ να τό τη τα, κα θό σον ο κα νο νι σμός της γαλ λικής α κα δη μί ας ε πέ τρε πε τη φοί τη ση σε α ξιω μα τι κούς που έ φε-
ραν μέ χρι και το βαθ μό του Λο χα γού.

68 Τα μα θή μα τα ξε κί νη σαν τον Ια νουά ριο του 1914.
69 Βλ. Νό μο, 328/24 Ο κτω βρί ου 1914, «Πε ρί Σχο λεί ου Λο χα γών» και ΒΔ της 10ης Δε κεμ βρί ου 1914, «Πε ρί 

Ορ γα νι σμού Σχο λεί ου Λο χα γών».
70 Εί ναι σημα ντι κό να το νι σθεί σε αυ τό το ση μεί ο ό τι το ελ λη νι κό αρ χεί ο για τη δρά ση της γαλ λι κής α πο στο-

λής στην Ελ λά δα δεν εί ναι ε παρ κές, σε α ντί θε ση με το αντί στοι χο γαλ λι κό. Το δε δο μέ νο αυ τό ευε ξή γη το, αλ λά 
ό χι αι τιο λο γη μέ νο, ο φεί λε ται εν μέ ρει στο ό τι οι δια τα γές που α φο ρού σαν στο έρ γο της γαλ λι κής απο στο λής 
εκ δί δο νταν α πό το ε πι τε λεί ο της και κοι νο ποιού νταν στις ελ λη νικές στρα τιω τι κές και πο λι τι κές αρ χές, οι ο ποί ες 
ό φει λαν να τις α να πα ρά γουν, κά τι που δεν υ λο ποί η σαν με συ νέ πεια.
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Ι στο ρι κή Ε ται ρεί α, 2000.

 Ε φη με ρί δα Α ΘΗ ΝΑΙ, φ. 13-17 Ιου νί ου 1912, άρ θρο «Ο Στρα τός μας» και φ. 21-24 Ιου νί-

ου 1912, άρ θρο «Το έρ γο της γαλ λι κής α πο στο λής».

 Πα γκά λου Θ., «Α πο μνη μο νεύ μα τα».

 Πο λι τά κου Ι., Στρα τιω τι κή Ι στο ρί α της Νε ώ τε ρης Ελ λά δος,1828-1964, τ. γ΄.

 Πουρ νά ρα Δ., «Ε λευ θέ ριος Βε νι ζέ λος», Ε λεύ θε ρος.

 Βί βλος Ε λευ θε ρί ου Βε νι ζέ λου 1864 -1911, τ. α΄.

 Σβο λό που λος Κ., Η Ελ λη νι κή Ε ξω τε ρι κή Πο λι τι κή: 1900-1945, Ε στί α.

υ περ βο λής, κα θό σον από την α πο φυ γή 

της συρ ρί κνω σης στο ή μι συ της έ κτα σης 

της χώ ρας το 1897, κα ταλή γου με στο 

δι πλα σια σμό της το 1913. Α ναμ φι σβή-

τη τα οι ελ λη νι κές κυ βερ νή σεις, ό πως 

κα τα δεί χθη κε με ε νάρ γεια στο κεί με νο, 

ερ γά σθη καν με ζή λο στην κατεύ θυν ση 

της συ γκρό τη σης α ξιό μα χων Ε νό πλων 

δυ νά με ων, τό σο με τις ε νέρ γειές τους 

στο θε σμι κό ε πί πε δο, ό σο και σε αυ τό 

των ε ξο πλι σμών. Η πο λε μι κή παρά δο ση 

ό μως α φε νός και οι πο λι τι κές σκο πι μό-

τη τες α φε τέ ρου -ι δί ως με τά τη διεκ δί-

κη ση και α πό τον α νώ τα το α νεύ θυ νο 

άρ χο ντα ε νερ γούς συμ με το χής στα 

πο λι τι κά δρώ με να- α πο τε λού σαν δε-

δο μέ να που α νέ στει λαν ο ποια δή πο τε 

α να διορ γα νω τι κή προ σπά θεια στη ρι ζό-

με νη α πο κλει στι κά σε ε θνι κές δυ νάμεις. 

Αυ τές α κρι βώς τις κα τα στά σεις  πέ τυ χε 

να εκ βάλ λει ο Ε λευ θέ ριος Βε νιζέ λος με 

την α νά κλη ση της γαλ λι κής α πο στο λής 

και την πε ρι βο λής της με υπε ρε ξου σί ες 

σε ό,τι α φο ρού σε στο Στρα τό. Ο λό γος 

του Eydoux ή ταν νόμος, έ στω και αν κά-

ποιες φο ρές αρ κε τοί Έλ λη νες θί χτη καν 

α πό τη συ μπε ρι φορά του. Ή ταν ό μως ο 

μό νος τρό πος, η ορ θό τη τα του ο ποί ου 

α ποδεί χθηκε σχε δόν πά ραυ τα. Η γαλ λι-

κή α πο στο λή προ σέ φε ρε προ θύ μως και 

με τά ζή λου ό,τι πραγ ματι κά μπο ρού σε, 

ο λο κλη ρώ νο ντας την πα ρου σί α της 

στην Ελ λά δα στις 5 Σε πτεμβρί ου 1914, 

ό ταν α να κλή θη κε στο σύ νο λό της α πό 

τη γαλ λι κή κυ βέρ νη ση λό γω της έ ναρ-

ξης του Με γά λου Πο λέ μου.



142 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η  Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η

ΙΟΥΛ. - ΑΥΓ. 2007

Ε κα το ντα ε τής ε πέτειος
α πό την ε πί ση μη έναρ ξη της έ νο πλης φάσης
του Μα κε δο νι κού Α γώνα 
στο Βέρ μιο ό ρος και στην ε παρ χία Βεροίας

(1905-2005)

(Η Συμ βο λή Των Κα τοίκων της Πε ριο χής στον Α γώνα)

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: 

Α θα νά σιος Γ. Βου δού ρης, Θε ο λό γος

Εκδήλωση στην Ι. Μ. Βεροίας
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Το 2004, ο λό κλη ρος ο Ελ λη νι σμός γιόρ τα σε την ε πέ τειο συ μπλη ρώ σε ως 

100 ε τών α πό την έ ναρ ξη του Μα κε δο νι κού Α γώ νος. Σε πολ λές πε ριο-

χές της Μα κε δο νί ας, αλ λά και ο λό κλη ρης της Ελ λά δος, πραγμα το ποι ή θη καν 

ε πε τεια κές εκ δη λώ σεις για τον ε ορ τα σμό του με γά λου αυ τού Α γώ να των Ελ-

λή νων, ο ο ποί ος έ παι ξε κα θο ρι στι κό ρό λο στη δια μόρ φω ση του σύγ χρο νου 

Ελ λη νι κού κρά τους. Ο ι διό τυ πος αυ τός Α γώ νας, ό πως συ χνά χα ρα κτη ρί ζε ται 

α πό τους σύγ χρο νους ε ρευ νη τές, δεν ξε κί νη σε ταυ τό χρο να σε ο λόκλη ρο το 

Μα κε δο νι κό χώ ρο, του λά χι στον κα τά την έ νο πλη φά ση του, αλ λά ε ξε λίχθη κε 

και ε πε κτά θη κε στα δια κά. Έ τσι το 2005, γιορ τά σα με την ε πέ τειο συ μπληρώ σε-

ως 100 ε τών, α πό την ε πί ση μη έ ναρ ξη της έ νο πλης φά σης του Μα κε δο νι κού 

Αγώ να στο Βέρ μιο ό ρος και στην ε παρ χί α Βε ροί ας, χω ρίς ω στό σο αυ τό να 

ση μαίνει πως δεν έ δρα σαν πε ρι στα σια κά και πα λαιό τε ρα στην πε ριο χή έ νο πλα 

ελ ληνι κά σώ μα τα. Για το λό γο αυ τό, τον Ο κτώ βριο του 2005, πραγ μα το ποι-

ή θη καν ε ορ ταστι κές εκ δη λώ σεις σε διά φο ρα χω ριά του Βερ μί ου ό ρους, με 

κε ντρι κή εκ δή λωση τη διε ξα γω γή ε πι στη μο νι κού συ νε δρί ου στο χω ριό Φυ-

τειά του Δή μου Δο βράς, με θέ μα «Ο Μα κε δο νι κός Α γώ νας στο Βέρ μιο ό ρος 

και στην ε παρ χί α Βε ροί ας», το ο ποί ο έγινε υ πό την αι γί δα του Α ρι στο τε λεί ου 

Πα νε πιστη μί ου Θεσ σα λο νί κης, του Ι δρύ μα τος Ε θνι κού και Θρη σκευ τι κού Προ-

βλη ματι σμού, της Ιε ράς Μη τρο πό λε ως Βε ροί ας, Να ού σης και Κα μπα νί ας, του 

Δή μου Δοβράς και άλ λων το πι κών πα ρα γό ντων. 

Τσορνοβίτες Μακεδονομάχοι
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Ο Μα κε δο νι κός Α γώ νας α ναμ φί βο λα α πο τε λεί μί α α πό τις ση μα ντι κό τε ρες περιό-

δους του Ελ λη νι σμού στα τέ λη του 19ου και στις αρ χές του 20ου αιώ να. Ο Βρε τα νός 

ι στο ρι κός Douglas Dakin, ο ριο θε τεί το Μα κε δο νι κό Α γώ να α πό την ήτ τα του 1897 

ως τη λή ξη των Βαλ κα νι κών πο λέ μων 1912-19131. Στη νε ό τε ρη ελ λη νι κή ι στο ριο γρα-

φί α, ο Μα κε δο νι κός Α γώ νας με τη διτ τή μορ φή του, ι δε ο λο γι κή και πο λιτι κή, αρ χί ζει 

το 1870 με την εκ κλη σια στι κά α ντι κα νο νι κή ί δρυ ση της βουλ γα ρικής Ε ξαρ χί ας, που 

ε πι τό πια θα ε ξε λι χθεί σε α νε λέ η τη α ντι πα ρά θε ση «πα τριαρχι κών» και «ε ξαρ χι κών» 

πλη θυ σμών. Φθά νει στην κο ρύ φω σή του με την έ νο πλη φά ση του 1904-1908, για 

να ο λο κλη ρω θεί με τους νι κη φό ρους Βαλ κα νι κούς πο λέ μους και τον τερ μα τι σμό της 

ο θω μα νι κής κυ ριαρ χί ας στη Μα κε δο νί α2. 

Ο Ελ λη νι σμός της Μα κε δο νί ας, λί γα μό λις χρό νια με τά α πό την η ρω ι κή ε πα νάστα-

ση του 1821 και τον ά τυ χο πό λε μο του 1897, κα λεί ται να ε μπλα κεί σε έ να νέ ο πόλε-

μο. Ο πό λε μος αυ τός ή ταν δια φο ρε τι κός α πό τους προ η γού με νους, διό τι οι Έλ λη νες 

πέ ρα α πό τον Τούρ κο κα τα κτη τή έ πρε πε να α ντι με τω πί σουν τη Βουλ γα ρι κή αλ λά 

και τη Ρου μα νι κή διείσ δυ ση στη Μα κε δο νί α. Ο κίν δυ νος ε ξα λεί ψεως της ελ λη νι κής 

συ νει δή σε ως που ε πι χει ρή θη κε α πό τη Βουλ γα ρι κή και τη Ρου μα νι κή προ πα γάν δα, 

ή ταν πλέ ον εμ φα νής στο Μα κε δο νι κό χώ ρο. Οι Βούλ γα ροι χρη σι μο ποιώ ντας κά θε 

μέ σο προ σπά θη σαν να ε πι τύ χουν τον εκ βουλ γα ρι σμό των Μα κε δό νων, προ κει μέ-

νου να διεκ δι κή σουν αρ γό τε ρα Μα κε δο νι κά ε δά φη και να ε πι τύ χουν την έ ξο δό 

τους στο Αι γαί ο. Κα θο ρι στι κό ρό λο προς την ε πίτευ ξη του σκο πού αυ τού έ παι ξε 

η σχι σμα τι κή Βουλ γα ρι κή Ε ξαρ χί α, η ο ποί α με τη βί α και τη δύ να μη των ό πλων 

υ πο χρέ ω νε τους Έλ λη νες της Μα κε δο νί ας να την α κο λου θή σουν, θε ω ρώ ντας ό τι οι 

σλα βό φω νοι πλη θυ σμοί εύ κο λα μπο ρούσαν να α πο σπα στούν α πό το Πα τριαρ χεί ο 

και να προ σαρ τη θούν στην Ε ξαρ χί α. Το γε γο νός ό τι ο ρι σμέ νοι α πό τους κα τοί κους 

της Μα κε δο νί ας μι λού σαν έ να σλα βι κό ι δί ω μα συγ γε νές με τη βουλ γα ρι κή γλώσ σα, 

α πο τε λού σε για την Ε ξαρ χί α τεκ μή ριο και α πό δει ξη ε θνι κής δια φο ρο ποί η σής τους 

α πό τον ελ λη νι σμό3. Η κα τά στα ση που ε πι κρα τού σε στη Μα κε δο νί α και οι συν θή κες 

κά τω α πό τις ο ποί ες ζού σε ο Ελ λη νι κός πλη θυ σμός, που έ βλε πε τους ιε ρείς και τους 

δα σκά λους να δο λο φο νού νται και τα χωριά να καί γο νται προ κει μέ νου να καμ φθούν 

και να δε χθούν την Ε ξαρ χί α των Βουλ γά ρων, ή ταν ζο φε ρή και η α νά γκη για δρά ση 

ή ταν πε ρισ σό τε ρο ε πι τα κτι κή α πό κά θε άλ λη φο ρά. 

Έ τσι οι Έλ λη νες ξε κί νη σαν υ πό τη νέ α δι πλή αυ τή α πει λή έ ναν ι διό τυ πο α γώνα, 

δυ σκο λό τε ρο και σκλη ρό τε ρο α πό κά θε άλ λο α γώ να του πα ρελ θό ντος. Οι Μακε-

δό νες, συ γκρο τώ ντας α ντάρ τι κα σώ μα τα στα βου νά της Μα κε δο νί ας, έ πρε πε να 

α ντι με τω πί σουν στο νέ ο κλε φτο πό λε μο που ξε κι νού σε, ε κτός α πό τον ορ γα νω μέ νο 

τουρ κι κό στρα τό, και τα διά φο ρα έ νο πλα σώ μα τα των Βουλ γά ρων κο μιτα τζή δων 

και των Ρου μα νι ζό ντων α νταρ τών, που δρού σαν στη Μα κε δο νί α με την α νο χή των 

1 Douglas Dakin, The Unification of Greece, 1770-1923, London, Ernest Benn Ltd, 1972. 
2 Ευαγ γέ λου Κο φού, Στα 100 χρό νια του Μα κε δο νι κού Α γώ να-Διαχρο νι κές α πο τι μή σεις, Ι.Μ.Μ.Α. Θεσ σα λο νί κη 

2004, σ. 6. 
3 Αρ χιμ. Αν δρέ α Να νά κη, “Εκ κλη σί α και Μα κε δο νι κός Α γώ νας”, Παύ λειος Λό γος 13 (Σε πτέμ βρης-Ο κτώ βρης 

1996), σσ. 6-7. 
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Τούρ κων. Στο πλευ ρό των Μα κε δό νων που σι γά - σι γά άρ χι σαν να συ σπει ρώ νο νται 

και να ορ γα νώ νο νται προ κει μέ νου να α ντι με τω πί σουν τη νέα α πει λή, εν σω μα τώ-

θη καν και πολ λοί άλ λοι Έλ λη νες α πό κά θε γω νιά της Ελ λάδος. Ση μα ντι κή ή ταν η 

συμ βο λή των Κρη τι κών στο Μα κε δο νι κό Α γώ να, οι ο ποίοι έ χο ντας νω πές τις μνή-

μες α πό τον ά τυ χο πό λε μο του 1897, έ σπευ σαν να προ σφέρουν τις υ πη ρε σί ες τους 

στη δο κι μα ζό με νη Μα κε δο νί α, αλ λά και πολ λών άλ λων Ελ λή νων α πό κά θε γω νιά 

της πα τρί δος, α κό μη και α πό την Κύ προ. Η πί στη στην ε λευ θε ρί α και στα ι δα νι κά 

του τό που μας ή ταν αυ τή που έ δι νε τη δύ να μη στους Έλ λη νες να ε γκα τα λεί ψουν 

τις οι κο γέ νειες και τα σπί τια τους, προ κειμέ νου να λά βουν μέ ρος στο δύ σκο λο και 

ι διό τυ πο Μα κε δο νι κό Α γώ να. 

Πα ράλ λη λα με την ά ψο γη δρα στη ριο ποί η ση και την ορ γά νω ση της βουλ γα ρι κής 

πλευ ράς στη Μα κε δο νί α στα τέ λη του 19ου αιώ να, τε λειο ποι ή θη κε και η έ νο πλη ελ-

λη νι κή ορ γά νω ση στο Μα κε δο νι κό χώ ρο. Πο λύ πριν α πό το 1904 και την έ ναρ ξη της 

έ νο πλης φά σης του Μα κε δο νι κού Α γώ να, οι ντό πιοι έ νο πλοι πυ ρή νες της Μα κε δο νί ας 

προ ε τοί μα ζαν το έ δα φος για την α μυ ντι κή στε λέ χω ση του Μα κεδο νι κού Ελ λη νι σμού. 

Στις πα ρα μο νές του Μα κε δο νι κού Α γώ να εί χαν σχη μα τιστεί στο Μα κε δο νι κό χώ ρο 

πο λυά ριθ μοι έ νο πλοι ελ λη νι κοί πυ ρή νες, που α ντιπρο σω πευό νταν α πό μα χη τι κούς 

και θαρ ρα λέ ους ντό πιους α γω νι στές4 .

Η πα ρου σί α του Παύ λου Με λά στη Μα κε δο νί α το 1904 α πε τέ λε σε το προ μή νυ-

μα της έ νο πλης φά σης του α γώ να. Ο ί διος και οι ά ντρες του σώ μα τός του γί νο νταν 

δεκτοί με εν θου σια σμό και πολ λοί Μα κε δό νες α γω νι στές έ σπευ δαν να κα τα ταγούν 

κά τω α πό τη γε νι κή αρ χη γί α του. Πα ρά την ελ λη νι κή προ ε τοι μα σί α ο α γώνας υ πήρ-

ξε σκλη ρός και ά νι σος, ε πει δή η βουλ γα ρι κή ορ γά νω ση εί χε τε λειο ποι η θεί ε δώ και 

αρ κε τές δε κα ε τί ες. Μό νο κα τά το 1905 μπο ρού με να πού με πως ε δραιώ νε ται η 

ελ λη νι κή ά μυ να στη Μα κε δο νί α και υ λο ποιού νται με ρι κά α πό τα σχέ δια του ελ λη-

νι κού προ ξε νεί ου της Θεσ σα λο νί κης. Κα τά την πε ρί ο δο αυ τή έρχε ται να προ στε θεί 

ως ε χθρός και η Ρου μα νι κή προ πα γάν δα. Στα τέ λη του 1905 η ελλη νι κή υ πε ρο χή 

υ πήρ ξε δε δο μέ νη στο Μο ρί χο βο και στο Βέρ μιο. Ο α γώ νας στο Βάλ το ή ταν αυ τός 

που έ κρι νε την τύ χη του Μα κε δο νι κού α γώ να στο βι λα έ τι Θεσ σα λο νί κης5. 

Α πό τον κοι νό αυ τό α γώ να δεν ή ταν δυ να τό να λεί ψει η Βέ ροια και η ευ ρύ τε ρη 

πε ριο χή της. Μα ζί με τις άλ λες πό λεις και τα χω ριά της κε ντρι κής Μα κε δο νίας, η Βέ-

ροια συ νέ βα λε με τη συμ με το χή των κα τοί κων της ου σια στι κά, στην πραγ μά τω ση 

του ε θνι κού αυ τού ο ρά μα τος. Με σκο πό να υ πο στη ρί ξουν τον ε θνι κό αυ τό α γώ να, 

πριν α κό μη να ξε κι νή σει η έ νο πλη φά ση του, οι Βε ροιώ τες ί δρυ σαν κα τά το πρό τυ-

πο της Φι λι κής Ε ται ρί ας μία νέ α Ε ται ρί α, την «Ε θνι κή Ά μυ να». Σκο πός της ή ταν να 

μυ ή σει τους Μα κε δό νες στην ι δέ α του α γώ να και στη μεγά λη του σπου δαιό τη τα, 

που α παι τού σε α πό λυ τη μυ στι κό τη τα, κα θώς υ πήρ χε ο κίν δυ νος και μί α μό νο λέ ξη 

να α να τρέ ψει τα σχέ δια του α γώ να και να ο δη γήσει σε φρι κτό θά να το ε κα το ντά δες 

αν θρώ πους. 

4 Κων/νου Α. Βα κα λό που λου, Νε ο ελ λη νι κή Ι στο ρί α 1204-1940, τ. Α΄, Θεσ σα λο νί κη 1999, σ. 337. 
5 Βα κα λό που λου, ό.π., σσ. 340-343. 
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Η συμ με το χή στην Ε ται ρί α εί χε 

έ να αυ στη ρό τυ πι κό. Ο Αρ χι μαν δρί-

της Αμ βρόσιος, με τέ πει τα Μη τρο πο-

λί της Φθιώ τι δος, όρ κι ζε τα μέ λη της 

Ε ται ρί ας, που πρό θυ μα έ δι ναν τον 

όρ κο «για του Χρι στού την πί στη, 

την α γί α και της πα τρίδος την ε λευ θε-

ρί α». Αρ χη γός του α γώ να στη Βέ ροια 

ορ κί στη κε ο Α να στά σιος Σιορ μα νω-

λά κης, που α νέ λα βε τη διεύ θυν ση 

με πλή ρη συ ναί σθη ση της υ ψη λής 

απο στο λής του, αλ λά και των κιν δύ-

νων που διέ τρε χε ο ί διος. Ή ταν ό μως 

τό σο μεγά λη η αυ τα πάρ νη σή του, 

ώ στε α δια φο ρού σε για τον ε αυ τό 

του, αρ κεί να ε πι τύγχα νε ο σκο πός 

του ιε ρού τους α γώ να, αρ κεί να ε λευ-

θε ρω νό ταν η Μα κε δο νί α. 

Η πρώ τη συ νά ντη ση των με λών 

της Ε ται ρί ας έ γι νε στο σπί τι του Εμ μα-

νου ήλ Χρι στο δού λου, που βρι σκό ταν 

α πέ να ντι α πό το Μη τρο πο λι τι κό να ό 

της πό λε ως. Πα ρό ντες ή ταν, ε κτός 

α πό τον αρ χη γό Σιορ μα νω λά κη και 

τον οι κο δε σπό τη, επί λε κτα μέ λη 

της το πι κής κοι νω νί ας: οι έ μπο ροι 

Κων/νος Μα λού τας, Μερ κού ριος Κα-

ρα κω στής, Α θα νά σιος Πα πα δή μος, 

Πε ρι κλής Χρι στο δού λου, Δη μή τριος 

Τού σας, Εμ μα νου ήλ Βελ τσί δης, Χα ρά-

λα μπος Ιω αν νί δης, Α ντώ νιος Τσι κερ δά νος, Εμμα νου ήλ Ζά χος και Εμ μα νου ήλ Φου ντού-

κας. Κύ ριο μέ λη μά τους δεν ή ταν μό νο η συ γκέ ντρω ση α γω νι στών που θα πο λε μού σαν 

στα βου νά και στους βάλ τους της Μα κε δο νι κής γης, αλ λά και η υ πο στή ρι ξη του α γώ να, 

η ο ποί α ή ταν ε ξί σου δύσκο λη υ πό θε ση, διό τι α παι τού σε συ ντο νι σμό, ορ γά νω ση και 

προ πά ντων ε χε μύθεια. Ό σοι δεν πο λε μού σαν στην πρώ τη γραμ μή έ πρε πε να φρο ντί-

σουν για τις συ νεν νο ή σεις με τους αρ χη γούς στα Γιαν νι τσά, τη Νά ου σα, την Κα τε ρί νη, 

τη Θεσ σα λο νί κη. Έ πρε πε να φρο ντί σουν να φι λο ξε νού νται με α σφά λεια οι α ντάρτες 

που έρ χον ταν στην πό λη, κα θώς ε πί σης να κα τορ θώ νουν να δια κι νούν τα ανα γκαί α 

μη νύ μα τα χω ρίς να γί νο νται α ντι λη πτοί α πό κα νέ ναν. Ση μα ντι κό ρόλο στη δια τή ρη ση 

της μυ στι κό τη τας του Α γώ να, έ παι ξαν και οι «ε πάν ξεις» των σπι τιών της Βε ροί ας, μι κρά 

α νοίγ μα τα με τα ξύ των σπι τιών μέ σω των ο ποί ων δια κι νού νταν με α πό λυ τη α σφά λεια 

και μυ στι κό τη τα οι α ντάρ τες και οι αγγε λια φό ροι της Ε ται ρί ας. 

Επιτροπή Μακεδονικού Αγώνα Βεροίας



Εκατονταετής Επέτειος από την Επίσημη Έναρξη της Ένοπλης Φάσης 

του Μακεδονικού Αγώνα στο Βέρμιο Όρος και στην Επαρχία Βεροίας (1905-2005)

Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η  Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η 147

Η ε πι βε βλη μέ νη α πό τις συν θή κες του α γώ να μυ στι κό τη τα εί χε ως α πο τέ-

λε σμα να μεί νουν ά γνω στα πολ λά ο νό μα τα α φα νών, αλ λά ά ξιων συ νερ γα τών 

του Μα κεδο νι κού α γώ να. Πολ λοί ή ταν αυ τοί που α νέ λα βαν και διεκ πε ραί ω σαν 

δύ σκο λες α πο στο λές, χω ρίς κα νείς να ξέ ρει ό τι α νή καν στην Ε πι τρο πή του 

α γώ να και ό τι συ νερ γά ζο νταν με την «Ε θνι κή Ά μυ να». Πολ λοί ό μως εί ναι και 

αυ τοί που τα ο νό μα τά τους εί ναι γνω στά και α πο τε λούν πα ρά δειγ μα για ό λους. 

Α ξιο σημεί ω το εί ναι το γε γο νός πως υ πήρ χαν και ο ρι σμέ νοι Τούρ κοι οι ο ποί οι 

βλέ ποντας την ά δι κη και α πάν θρω πη συ μπε ρι φο ρά των Βουλ γά ρων, στά θη καν 

στο πλευ ρό των Ελ λή νων. Θα ά ξι ζε να α να φερ θεί ο ι διο κτή της του χω ριού Κα-

βά σι λα Χα λήλ-Μπέ ης, ο Κα ϊ μα κά μης της Βε ροί ας, αλ λά και οι δια νο μείς νε ρού, 

οι γιολ ντζή δες, που, ε νώ έ βλε παν στα χω ρά φια τα έ νο πλα σώ μα τα των Ελ λή νων 

να με τακι νού νται, δεν τους πρό δι δαν. 

Ο εν θου σια σμός για τον α γώ να και η φλό γα για την ε λευ θε ρί α της πα τρί δος που 

έ και γε στις ψυ χές ό λων ή ταν τό σο με γά λη, ώ στε σύ ντο μα νέ οι α πό τη Βέ ροια και 

τα γύ ρω χω ριά α πο φά σι σαν να φο ρέ σουν τη στο λή του α ντάρ τη και να σπεύ σουν 

προς συ νά ντη ση των άλ λων α γω νι στών. Α νά με σά τους 13 νέ οι α πό τη Βέ ροια, που 

δυ στυ χώς πριν φθά σουν στον προ ο ρι σμό τους έ πε σαν σε τούρ κι κη ε νέδρα και 

σκο τώ θη καν ε κτός α πό έ ναν, τον Μι χα λά κη Σό φια, που ε πέ στρε ψε στην πό λη για 

να α ναγ γεί λει τη θλι βε ρή εί δη ση. Η μυ στι κό τη τα που κά λυ πτε ό λες τις ε νέρ γειες 

των Ελ λή νων για λό γους α σφα λεί ας, εί χε 

ως συ νέ πεια να πα ραμεί νουν τα ο νό μα τά 

τους ά γνω στα, δεν μεί ω σε ό μως σε κα μί α 

πε ρί πτω ση την αξί α της προ σφο ράς τους 

και το με γα λεί ο της θυ σί ας τους. 

Η ΔΡΑ ΣΗ Α ΝΤΑΡ ΤΙ ΚΩΝ ΣΩ ΜΑ ΤΩΝ 

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟ ΧΗ ΤΟΥ ΒΕΡ ΜΙΟΥ ΚΑΙ 

Η ΣΥΜ ΒΟ ΛΗ ΤΩΝ ΚΑ ΤΟΙ ΚΩΝ ΤΩΝ 

ΧΩ ΡΙΩΝ ΣΤΟΝ Α ΓΩ ΝΑ

Το κε νό που ά φη σαν με τον α πρό-

σμε νο θά να τό τους οι δε κα τρείς (13) Μα-

κε δο νομά χοι α πό τη Βέ ροια, γρή γο ρα 

α να πλη ρώ θη κε α πό άλ λους γεν ναί ους 

Μα κε δό νες. Πολ λοί νέ οι α πό το Τσόρ νο βο 

(Φυ τειά)6, α πό τη Γιά ντσι στα (Ά γιος Γε ώρ-

γιος), α πό τον κά τω Κο πα νό, α πό το Ζερ-

βο χώ ρι, α πό τη Σφη κιά, α πό το Νε ο χώ ριο, 

α πό το Μι κρογού ζιο (Μα κρο χώ ρι), α πό τα 

Κα βά σι λα και α πό άλ λα χω ριά, πή ραν το 

6 Α να στα σί ου Εμμ. Χρι στο δού λου, Η συμ βο λή της Βε ροί ας εις τον Μα κε δο νι κόν Α γώνα, Βέ ροια 1965, σσ. 8-11. 

Μερκούριος Καρακωστής
Μέλος της επιτροπής του Αγώνα
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δρό μο για τα βου νά, ε νω μέ νοι στον ί διο σκο πό7.

Οι Τσορ νο βί τες Μα κε δο νο μά χοι βρί σκό νταν σε προ νο μια κή θέ ση συ γκρι τι κά με 

τους υ πό λοι πους Μα κε δο νο μά χους των πε δι νών χω ριών, διό τι λό γω της θέσε ως του 

χω ριού τους και της ε να σχο λή σε ώς τους με την υ λο το μί α, την κτη νοτρο φί α αλ λά 

και το κυ νή γι, γνώ ρι ζαν το Βέρ μιο ό ρος πο λύ κα λά. Ε ξάλ λου πολ λοί Τσορ νο βί τες 

εί χαν λά βει και κα τά το πα ρελ θόν μέ ρος σε μά χες ε να ντί ον των κα τα κτη τών, γε γο-

νός που εί χε ως συ νέ πεια την κα τα στρο φή του χω ριού. Η άσχη μη ό μως ε μπει ρί α 

του πα ρελ θό ντος δε λει τούρ γη σε αρ νη τι κά στη ψυ χολο γί α των νε ό τε ρων κα τοί κων 

του χω ριού, οι ο ποί οι μπρο στά στο νέ ο κίν δυ νο που κλή θη καν να α ντι με τω πί σουν, 

ε πέ δει ξαν τον ί διο πα τριω τι σμό με αυ τόν που εί χαν ε πι δεί ξει κα τά το πα ρελ θόν και 

οι πρό γο νοί τους. Το γε γο νός πως το χω ριό βρί σκε ται σε δύ σβα το και α πο μα κρυ σμέ νο 

μέ ρος, αλ λά και η φυ σι κή του ο χύ ρω ση, στά θη καν αι τί α ώ στε α πό πο λύ νω ρίς να φι λο ξε-

νή σει έ νο πλα τμή μα τα Ελ λή νων Μα κε δο νο μά χων, τα ο ποί α έ παι ξαν κα θο ρι στι κό ρό λο 

στην ε πιτυ χή έκ βα ση του α γώ να. Φαί νε ται πως α πό πο λύ νω ρίς, πριν α κό μη ξε κι νή σει η 

έ νο πλη φά ση του α γώ να, εί χε συ γκε ντρω θεί στο Τσόρ νο βο ο πλι σμός, αλ λά και ια τρι κός 

ε ξο πλι σμός για την πε ρί θαλ ψη των τραυ μα τιών. Ε πί σης το Τσόρ νοβο διέ θε τε μυ στι κό 

7 Πα ντε λε ή μο νος Καλ πα κί δη Μη τρο πο λί του Βε ροί ας, Να ού σης & Κα μπα νί ας, “Ο Μα κε δο νι κός Α γώ νας στη 
Βέ ροια”, Α νά τυ πο εκ του τό μου, Ο Μα κε δο νι κός Α γώ νας μέ σα α πό τις φω το γρα φί ες του (1904-1908), Ι.Μ.Β.Ν.&Κ., 
Βέ ροια 2004. 

Οπλαρχηγός Αποστόλης με τον Τούρκο Χαλήλ-Μπέη
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υ πό γειο κα τα φύ γιο με κρυ φές διε ξό δους, για την προ στασί α και την κά λυ ψη των διερ-

χο μέ νων α ντάρ τι κων σω μά των, σε πε ρί πτω ση α νά γκης.8 

Η κυ βέρ νη ση Θε ο τό κη έ χο ντας ως δε δο μέ νο την ε πα να στα τι κή κα τά στα ση που ε πι-

κρα τού σε στη Μα κε δο νί α, άρ χι σε να σκέ πτε ται σο βα ρά τα μέ τρα που έ πρεπε να λά βει 

για την α ντι με τώ πι ση της κα τα στά σε ως. Οι πρώ τες σκέ ψεις της όμως α πεί χαν πο λύ 

α πό την έ νο πλη δρά ση. Τε λι κώς κα τά το έ τος 1904 α πο φα σί στη κε ο διο ρι σμός των 

προ ξέ νων Καλ λέρ γη στο Μο να στή ρι και Κο ρο μη λά στη Θεσ σαλο νί κη. Ο Κο ρο μη λάς 

προ τού α πο φα σί σει να προ βεί σε ο ποια δή πο τε ε νέρ γεια, σκέ φθη κε πως έ πρε πε πρώ-

τα να με λε τή σει τη Μα κε δο νί α το πο γρα φι κώς, ε θνολο γι κώς και στρα τιω τι κώς. Προς 

την κα τεύ θυν ση αυ τή, ζή τη σε α πό την κυ βέρ νη ση να του δο θούν ο χτώ έ ως δέ κα 

α ξιω μα τι κοί, ε πι τε λείς ή της χαρ το γρα φικής υ πη ρε σί ας. Με τά α πό πολ λές δια βου-

λεύ σεις α πο φα σί στη κε τε λι κώς να α ποστα λούν στη Μα κε δο νί α οι ε ξής α ξιω μα τι κοί: 

Μω ραί της (Λο χα γός Πε ζι κού), Βλα χο γιάν νης και Κου ρέ βε λης (Υ πο λο χα γοί Πε ζι κού), 

Κα κου λί δης (Υ πο πλοί αρ χος), Κα τσι κο γιάν νης, Κά κα βος, Με λάς, Ε ξα δά κτυ λος και Μα-

ζα ρά κης (Αν θυ πο λο χαγοί Πυ ρο βο λι κού), Σπυ ρο μί λιος (Αν θυ πο μοί ραρ χος)9. 

Το Βέρ μιο αλ λά και ο λό κλη ρη η Μα κε δο νί α σι γά - σι γά άρ χι σαν να γε μί ζουν α πό έ νο-

πλα ελ λη νι κά σώ μα τα, τα ο ποί α διοι κού σαν ε ντό πιοι ο πλαρ χη γοί ή αξιω μα τι κοί του ελ λη-

νι κού στρα τού, οι ο ποί οι ήρ θαν στη Μα κε δο νί α α πό την ελεύ θε ρη Ελ λά δα για τον κοι νό 

σκο πό. Στην πε ριο χή του Βερ μί ου πέ ριξ του Τσορ νό βου, έ δρα σαν τα έ νο πλα σώ μα τα του 

κα πε τάν Α κρί τα (Κ. Μα ζα ρά κης), του καπε τάν Γα ρέ φη, του κα πε τάν Μα λέ α, του κα πε τάν 

Τά σου Μπο μπό τα εκ Βε ροί ας (Κου κου τέ γος Στέρ γιος), του κα πε τάν Γιο βά νη, του κα πε τάν 

Κα ρα μα νώ λη (Εμ. Κα τσί γα ρης), του κα πε τάν Κό ρα κα (Β. Σταυ ρό που λος) και άλ λων Μα κε-

δο νο μά χων. Το Βέρ μιο ό ρος α πο τέ λε σε ε πί σης ορ μη τή ριο των Ελ λή νων α νταρ τών προς 

τα χω ριά του Βάλ του, ό που εί χαν βρει κα τα φύ γιο οι Βούλ γα ροι κο μι τα τζή δες. Πολ λές φο-

ρές ό μως οι Έλ λη νες ε πα να στά τες έ πρε πε να α ντι με τω πί ζουν και τον τουρκι κό στρα τό, ο 

ο ποί ος πε ριό δευε και πε ρι πο λού σε στα χω ριά και στα δά ση της πε ριο χής. Το έρ γο των 

Μα κε δο νο μά χων δυ σκό λευαν α κό μη πε ρισ σό τε ρο και άλ λοι α στάθ μη τοι πα ρά γο ντες, 

ό πως οι διά φο ροι προ δό τες που δυ στυ χώς υ πάρχουν σε κά θε ε πο χή. 

Στις 18 Α πρι λί ου του 1905, ξε κί νη σαν α πό την Α θή να με το α τμό πλοιο «Κε φα λι νί α» τα 

τρί α σώ μα τα του Α κρί τα, Μπού α και Κό δρου και το μι κρό τε ρο του Μα τα πά, για το Τσά γε ζι 

(Στό μιο) στις εκ βο λές του Πη νειού. Α πό ε κεί με άλ λο α τμό πλοιο και με αρ κε τές δυ σκο λί ες 

για την ε ξεύ ρε ση της κα τάλ λη λης α κτής για α ποβί βα ση, βγή καν με βάρ κες και με σχε δί ες 

στις 29 Α πρι λί ου στον Α ϊ-Γιάν νη. Ε κεί χώ ρι σαν τα τμή μα τα. Του Κό δρου τρά βη ξε με ο δη-

γούς α πό το Ρουμ λού κι για τα Λι βά δια της Κα ρα τζό βας, ε νώ τα σώ μα τα του Α κρί τα και 

του Μπού α έ φτα σαν με σχε τι κή ευ κο λί α στο μο να στή ρι της Μα κρυ ρά χης. Α πό ε κεί και 

πέ ρα α ντι με τωπί ζο ντας δυ σκο λί ες ε δά φους και κίν δυ νο να προ δο θούν α πό ρου μα νί-

ζο ντες Βλά χους και Βουλ γά ρους ξυ λο κό πους που βρί σκο νταν στην πε ριο χή, έ φτα σαν 

στην Κό κο βα. Πέ ρα σαν τον Α λιάκ μο να και στις 2 Μα ΐ ου βρέ θη καν στο Βέρ μιο. Εκεί 

ε νώ θη καν με τα σώ μα τα του Εμ μα νου ήλ Κα τσί γα ρη και του Γιο βά νη, που βρίσκο νταν 

8 Γιώ τας Φω τιά δου - Μπα λα φού τη, Ε μείς οι Βλά χοι, Α θή να 1991, σσ. 63-64. 
9 Κ. Ι. Μα ζα ρά κη - Αι νιά νος, Μα κε δο νι κός Α γώ νας - Α πο μνη μο νεύ μα τα, Ι.Μ.Χ.Α., Θεσσα λο νί κη 1984, σ. 178. 
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στην πε ριο χή α πό τον προ η γού με νο χρό νο. Ο Α κρί τας άρ χι σε τις περιο δεί ες στις κα λύ-

βες των ρου μα νι ζό ντων και στα ε ξαρ χι κά χω ριά. Δεν ε πι δίω κε συ μπλο κές, ε κτός εάν 

ε ξα να γκα ζό ταν. Η ερ γα σί α του ή ταν κυ ρί ως πο λι τική. Με τη συ νε χή πα ρου σί α του 

στα χω ριά, την ορ γά νω ση στο ε σω τε ρι κό της Μα κεδο νί ας, τον προ ση λυ τι σμό για 

με τα στρο φή του φρο νή μα τος και τις νου θε σί ες, κέρ δι σε πολ λούς ντό πιους. Κέρ δι σε 

α κό μη και την ε μπι στο σύ νη το πι κών λη στα νταρ τών, που χρη σι μο ποί η σε κα τάλ λη λα 

με τη βο ή θεια του Γα ρέ φη10. 

Η ΣΥΜ ΒΟ ΛΗ ΤΟΥ ΤΣΟΡ ΝΟ ΒΟΥ11 (ΦΥ ΤΕΙΑΣ) ΣΤΟΝ Α ΓΩ ΝΑ

Μία α πό τις ση μα ντι κό τε ρες ερ γα σί ες του κα πε τάν Α κρί τα ή ταν η ε νί σχυ ση των 

το πι κών σω μά των με ντό πιους α γω νι στές. Προς το σκο πό αυ τό συ χνά πε ριόδευε προς 

συ νά ντη ση και ε πι θε ώ ρη ση των το πι κών α ντάρ τι κων σω μά των. Σε μία α πό τις πε ριο-

δεί ες του στα χω ριά των Βο δε νών, Βλά δο βο και Με ση μέ ρι, ε πιθε ώ ρη σε το σώ μα του 

ε ξη κο ντα ε τή κα πε τάν Γιο βά νη ο ο ποί ος κα τα γό ταν α πό τη Σλί μνι τσα της Κα στο ριάς. Λί γο 

αρ γό τε ρα ο Α κρί τας α πο φά σι σε την ε νί σχυ ση του σώ μα τος του Γιο βά νη, με α γω νι στές 

α πό το Τσόρ νο βο και το Αρ κου δο χώ ρι12. Με τα χω ριά αυ τά και ι διαι τέ ρως με το Τσόρ νο-

βο ή Τσέρ νο βο, ό πως ο ί διος το ο νο μά ζει, συν δέθη κε ι διαι τέ ρως και ο ί διος ο κα πε τάν 

Α κρί τας. Σε ε πι στο λή του προς το προξε νεί ο Θεσ σα λο νί κης στις 15 Ιου λί ου του 1905, 

ο Α κρί τας α να φέ ρει τα ε ξής: «Με τέβην εις Τσέρ νο βο πρώ τον δια να α πο μα κρυν θώ επ’ 

ο λί γον των γνω στών λη μεριών και δεύ τε ρον δια να εν θαρ ρύ νω και δυ νη θώ να στρα το-

λο γή σω ε κεί θεν». Το πρώ το πράγ μα που δια πί στω σε ο Α κρί τας μό λις έ φθα σε στο χω ριό, 

το ο ποί ο κα τοι κού νταν α πο κλει στι κά α πό Έλ λη νες «πα τριαρ χι κούς», ή ταν το γε γο νός πως 

οι κά τοι κοί του ή ταν δι η ρη μέ νοι σε δύ ο ο μά δες. Τό τε ο Α κρί τας κά λε σε τρί α ά το μα α πό 

κά θε ο μά δα και α φού τους νου θέ τη σε κα τόρ θω σε να τους συμ φιλιώ σει, δε δο μέ νου πως 

οι αι τί ες της δια φω νί ας ή ταν ου σια στι κά μη δα μι νές και α σή μα ντες. Έ πει τα τους ζή τη σε 

να στρα το λο γη θούν για την ε νί σχυ ση του α γώ να. Πράγ μα τι πολ λοί Τσορ νο βί τες σύ ντο-

μα ε ντά χθη καν σε διά φο ρα α ντάρτι κα σώ μα τα Μα κε δο νο μά χων. 

Α φού τα κτο ποι ή θη καν τα διά φο ρα ε πι μέ ρους ζη τή μα τα, ο Α κρί τας έ στει λε τρεις 

Τσορ νο βί τες στη Βέ ροια προ κει μέ νου να έρ θουν σε ε πα φή με ο πλαρ χη γούς του Ο λύ-

μπου, ώ στε να ε ξα σφα λί σουν την ο μα λή και α σφα λή διά βα ση ό πλων και α γω νι στών 

α πό τον Ό λυ μπο και τα Πιέ ρια προς το Βέρ μιο. Ε πί σης ό ρι σε σε άλλους Τσορ νο βί τες να 

πα ρα κο λου θούν τους ρου μα νί ζο ντες βλά χους και τους ρου μα νο δι δα σκά λους, οι ο ποί-

οι θα διέρ χο νταν α πό την ο δό που ο δη γεί μέ σω Τσορ νό βου προς το Σέ λι13. Σύ ντο μα 

με τις ε νέρ γειες του κα πε τάν Α κρί τα, τα πε ρισ σό τε ρα χω ριά του Βερ μί ου ο πλί σθη καν 

ι κανο ποι η τι κά, προ κει μέ νου να μπο ρούν να α ντι με τω πί σουν ο ποια δή πο τε α πειλή. Το 

10 Douglas Dakin, Μα κε δο νι κός Α γώ νας, Α θή να 1985, σσ. 86-89.
11 Τσόρ νο βο ή Τσέρνο βο, πα λαιά ο νο μα σί α του χω ριού Φυ τειά. Εκ του σλα βι κού чθрно - вѝно (τσέρ νο - βίνο 

= μαύ ρο - κρα σί). 
12 Κ. Ι. Μα ζα ρά κη-Αι νιά νος, Μα κε δο νι κός Α γώ νας - Α πο μνη μο νεύ μα τα, Ι.Μ.Χ.Α., Θεσ σα λο νί κη 1984, σ. 196.
13 Αρ χεί α Μα κε δο νι κού Α γώ να πε ριοχής Βερ μί ου, έκ δο ση Πο λι τι στι κής Ε ται ρί ας Νά ου σας «Α ναστά σιος Μι χα ήλ 

ο Λό γιος», Νά ου σα 2002, σ. 84.
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Τσόρ νο βο μα ζί με τα χω ριά Δια βόρ νι τσα (Τρί λο φος), Αρ κου δο χώ ρι και Χωρο πά νι (Στε-

νή μα χος), σύ ντο μα α πέ κτη σαν τη δύ να μη να μπο ρούν α πό μό να τους να α μυν θούν σε 

εν δε χό με νη ε πι δρο μή Βουλ γά ρων ή ρου μα νι ζό ντων, χω ρίς να χρειά ζο νται τη βο ή θεια 

άλ λων α ντάρ τι κων σω μά των14. 

Το Τσόρ νο βο α πο τέ λε σε ε πί σης έ να α πό τα ση μα ντι κό τε ρα ο πλο στά σια των αντάρ τι-

κων σω μά των του Βερ μί ου, αλ λά και της κε ντρο δυ τι κής Μα κε δο νί ας, α φού συ χνά μέ σω 

αυ τού γι νό ταν η δια κί νη ση του ο πλι σμού προς τα σώ μα τα που είχαν α νά γκη. Η α νι διο τέ-

λεια και ο πα τριω τι σμός των Μα κε δο νο μά χων του Τσορνό βου εί ναι χα ρα κτη ρι στι κή. Έ να 

α πό τα δυ σκο λό τε ρα έρ γα που α νέ λα βαν οι Τσορ νο βί τες, ή ταν η με τα φο ρά ο πλι σμού και 

πυ ρο μα χι κών α πό τη Βέ ροια, τα Πιέ ρια και α πό άλ λες πε ριο χές στο χω ριό τους, απ’ ό που 

στη συ νέ χεια θα τα διέ νει μαν σε διά φο ρα ελ λη νι κά σώ μα τα. Ση μα ντι κή ή ταν ε πί σης η 

συμ βο λή των Τσορ νο βι τών στην ε πι τυ χή έκ βα ση της λε γο μέ νης «ε θνι κής εκ δρο μής». Η 

ε θνι κή εκ δρο μή πραγ μα το ποι ή θη κε στη Βέ ροια στις 12 Ιου νί ου του 1904. Πρό κει ται για 

τέ χνα σμα των Ελ λή νων Μα κε δο νο μά χων, που ως σκο πό εί χε τη με τα φο ρά ο πλι σμού και 

πο λε μι στών στη Βέ ροια α πό διά φο ρες πε ριο χές. Έ τσι την Κυ ρια κή 12 Ιου νί ου του 1904, 

ορ γα νώ θη κε εκ δρο μή προς τη Βέ ροια, με α φε τη ρί ες το Μο να στήρι, τη Φλώ ρι να, τη 

Νά ου σα, την Έ δεσ σα, τη Θεσ σα λο νί κη και άλ λες πε ριο χές. Οι Βε ροιώ τες γνω ρί ζο ντας 

τον πραγ μα τι κό σκο πό αυ τής της συ γκε ντρώ σε ως περί με ναν με εν θου σια σμό στο 

σι δη ρο δρο μι κό σταθ μό της Βε ροί ας. Μό λις έ φθασαν στο σταθ μό της Βε ροί ας οι εκ-

δρο μείς, έ τυ χαν θερ μή υ πο δο χή α πό τους κατοί κους της πε ριο χής και στη συ νέ χεια 

κα τευ θύν θη καν συ νο δευό με νοι α πό τις Φι λαρ μο νι κές της Βε ροί ας και της Θεσ σα λο-

νί κης προς την κε ντρι κή πλατεί α της πό λε ως, την «Ε λιά», ό που τους πε ρί με νε πλή θος 

14 Αρ χεί α Μ. Α., ό.π. σ. 51.

Φιλαρμονική ορχήστρα -Μέλισσα- Βεροίας
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κό σμου α πό την πό λη και τα γύ ρω χω ριά, με τα ξύ των ο ποί ων και 30 Τσορ νο βί τες, οι 

ο ποί οι χό ρευαν εθνι κούς χο ρούς, εκ δη λώ νο ντας ε θνι κά και πα τριω τι κά αι σθή μα τα. 

Με τα ξύ των εκ δρο μέ ων, συ να ντή θη καν στη Βέ ροια και οι Μη τρο πο λί τες Θεσ σα λο νί-

κης Αλέ ξαν δρος, Κα στο ριάς Γερ μα νός Κα ρα βαγ γέ λης, Ε δέσ σης Στέ φα νος και Βε ροίας 

Κων στά ντιος. Κα νείς δεν α ντι λή φθη κε τον πραγ μα τι κό σκο πό της εκ δρο μής, η ο ποί α 

στέ φθη κε με α πό λυ τη ε πι τυ χί α. Ό ταν το βρά δυ α να χω ρού σαν και πάλι τα τρέ να α πό 

τη Βέ ροια προς τους διά φο ρους προ ο ρι σμούς τους, το τρέ νο που εί χε έρ θει α πό τη 

Θεσ σα λο νί κη α να χώ ρη σε με πο λύ λι γό τε ρους ε πι βά τες απ’ ό σους εί χε αρ χι κά με τα-

φέ ρει. Αρ κε τοί απ’ αυ τούς έ μει ναν στην πε ριο χή της Βε ροί ας, άλ λοι προ ω θή θη καν 

στα βου νά της Μα κε δο νί ας, ε νώ τα ό πλα και τα πο λε μο φό δια που με τα φέρ θη καν 

κρυμ μέ να στα τρέ να, διο χε τεύ θη καν ό που υπήρ χε α νά γκη15. 

Ο κα πε τάν Α κρί τας, με ε πι στο λή του προς το προ ξε νεί ο Θεσ σα λο νί κης την 26η 

Ο κτω βρί ου 1905, ε παι νεί τους Τσορ νο βί τες για την προσφο ρά τους στον Α γώ να 

με τα ε ξής λό για: «Ε λη σμό νη σα να σου γρά ψω ό τι την μετα φο ράν ό πλων εκ Ντί να 

συ νε τέ λε σαν οι Τσερ νο βί ται, χω ρίς να δε χθούν πε ντάρα. Ε νώ οι μέ χρι τού δε με τα-

φέ ρο ντες Να ου σαί οι ψα ρά δες ε ζή τουν 15 λί ρας! Και 18 ε πλη ρώ θη σαν προ και ρού 

πα ρά Φλώ ρου δια την προ η γη θή σαν με τα φο ράν. Σου ανα γρά φω την α φι λο κέρ δειαν 

αυ τών ως πρω το φα νή εις το δια μέ ρι σμα τού το και δια να εί ναι γνω στός ο πα τριω τι-

σμός των α νω τέ ρω κα τοί κων»16. Πολ λοί έλ λη νες ο πλαρ γη γοί χρη σι μο ποιούσαν τους 

Τσορ νο βί τες και ως ο δη γούς των σω μά των τους στο Βέρ μιο ό ρος17. 

Τον Αύ γου στο του 1905, ε πι σκέ φθη κε το σώ μα του κα πε τάν Α κρί τα στο Βέρ μιο, 

ο Γάλλος δη μο σιο γρά φος Μ. Paillares και α πό ρη σε με την πει θαρ χί α και τη συ νο χή 

του σώμα τος. Ο Μ. Paillares εί χε έρ θει α πό την Κων στα ντι νού πο λη στη Θεσ σα λο νί-

κη με τον Κο ρο μη λά, προ κει μέ νου να με λε τή σει το Μα κε δο νι κό ζή τη μα α πό κο ντά. 

Ο Κορο μη λάς τον έ στει λε να ε πι σκε φθεί έ να μα χό με νο ελ λη νι κό σώ μα. Συ νά ντη σε 

τον κα πε τάν Α κρί τα κο ντά στο χω ριό Τσέρ νο βο, μέ σα στο δά σος και προ σπά θησε 

να α να κα λύ ψει την πραγ μα τι κή του ταυ τό τη τα. Κα τά τη συ νά ντη ση αυ τή ο Ακρί τας 

κα τόρ θω σε να πεί σει τον Μ. Paillares ό τι το έρ γο των ελ λη νι κών σω μά των ή ταν 

έρ γο ε θνι κών α πο στο λών και ό χι σφα γέ ων, ό πως προ σπα θού σαν ο ρι σμέ νοι να το 

πα ρου σιά σουν. Ο Μ. Paillares υ πο στή ρι ξε πε ρί τρα να τις ελ λη νι κές θέ σεις και ανέ-

τρε ψε τις διο γκω μέ νες στα τι στι κές των βουλ γά ρων, α να γνω ρί ζο ντας τον ελλη νι σμό 

της Μα κε δο νί ας α πό τις ε πι τό που πε ριο δεί ες του ως το Μέ νι κο και τη Στρώ μνι τσα, 

στο βι βλί ο του «L’ imbroglio Macedonien» (Το Μα κε δονι κό πρό βλη μα), που κυ κλο-

φό ρη σε λί γο αρ γό τε ρα18. 

Στα τέ λη του ί διου έ τους ξε κί νη σε για τη Μα κε δο νί α και το έ νο πλο σώ μα του 

μα κε δο νο μά χου Κων στα ντί νου Πούλου (κα πε τάν Πλά τα νος), με υ παρ χη γό τον Βα σί-

15 Αν. Εμ. Χρι στο δού λου, ό.π., σ. 24-28, και Πα ντε λε ή μο νος Καλ πα κί δη, ό.π., σσ. 3-20.
16 Αρ χεί α Μ. Α., ό.π. σ. 62.
17 Αρ χεί α Μ. Α., ό.π. σ. 66, 70, και Βα σι λεί ου Σταυ ρό που λου, Ο Μα κε δο νι κός Α γώ νας-Α πο μνη μο νεύ μα τα, Ι.Μ.Χ.Α. 

(199), Θεσ σα λο νί κη 1984, σ. 427.
18 Κ. Ι. Μα ζα ρά κη-Αι νιά νος, ό.π., σσ. 257-258, Βλ. και Douglas Dakin, ό.π., σσ. 85-89, 93, και Αρ χεί α Μ. Α., ό.π. 

σσ. 70-72.
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λειο Σταυ ρό που λο (Κα πε τάν Κό ρακας), το ο ποί ο σε πρώ τη φά ση α νέ πτυ ξε δρά ση 

στη Μα κε δο νί α μέ χρι το Μάρ τιο του 190619. Λί γο αρ γό τε ρα, το Σε πτέμ βριο του 

1906, ο κα πε τάν Κό ρα κας, α φού συ νέ στη σε δι κό του σώ μα το ο ποί ο α πο τε λού σαν 

38 ο πλί τες εκ των ο ποί ων οι 10 ή ταν Κρη τι κοί, ξε κί νη σε για δεύτε ρη φο ρά προς τη 

Μα κε δο νί α. Ε κεί ε ντά χθη κε στο σώ μα του και το μι κρό τε ρο σώ μα του Τά σου Κου-

κου τέ γου (κα πε τάν Μπο μπό τας), το ο ποί ο α πο τε λού σαν 10 μακε δο νο μά χοι, με ρι κοί 

απ’ τους ο ποί ους υ πη ρε τού σαν πα λαιό τε ρα στο σώ μα του Κ. Γα ρέ φη. Η προ σφο ρά 

των ε ντο πί ων προς την ε πι τυ χή έκ βα ση του α γώ να υ πήρξε πο λύ ση μα ντι κή. Τό σο 

το έ νο πλο σώ μα του Κου κου τέ γου, ό σο και πολ λοί ακό μη ε ντό πιοι Μα κε δό νες, προ-

σέ φε ραν ση μα ντι κές υ πη ρε σί ες στο σώ μα του καπε τάν Κό ρα κα. Ο πρώ ην λη στής με 

το ψευ δώ νυ μο Σκο τί δας, α πό το χω ριό Ρα ψο μανί κι, σύ ντο μα έ γι νε το πρω το πα λί κα-

ρο του κα πε τάν Κό ρα κα. Σε α ξιό λο γο μαχη τή α να δεί χθη κε ε πί σης και ο Κα τσά μπας, 

ε νώ ο κα πε τάν Κου κου τέ γος, ε κτός α πό τις πο λε μι κές του ι κα νό τη τες, έ γι νε μα ζί με 

τον πρό ε δρο του χω ριού Τσόρ νο βο20 και τον μπάρ μπα-Κώ στα α πό το Ρέ χο βο που 

γνώ ρι ζαν κα λά την πε ριο χή, ο δη γοί του σώ μα τος21.

Ο κα πε τάν Κό ρα κας, προ τού αρ χί σει τις πο λε μι κές ε πι χει ρή σεις, γύ ρι σε ό λη την 

πε ριο χή που εί χε στη δι καιο δο σί α του, προ κει μέ νου να εμ ψυ χώ σει και να εν θαρ ρύ νει 

τους κα τοί κους που εί χαν α πελ πι στεί μη βλέ πο ντας να φτά νει η ελ λη νι κή βο ή θεια. 

Στη συ νέ χεια προ σπά θη σε να ε ντο πί σει και να ε ξο ντώ σει το σώ μα του Βούλ γα ρου 

Νταρ λα γιάν νη, που λυ μαι νό ταν την πε ριο χή. Το διάστη μα κα τά το ο ποί ο κα τα δί ω κε 

τον Νταρ λα γιάν νη, συ νέ λα βε και ε ξό ντω σε έ ναν τούρ κο κα τα ζη τού με νο, τον Μπε-

κήρ-Α γά, ο ο ποί ος εί χε προ ξε νή σει με γά λες ζη μί ες στην πε ριο χή.

Την 18η Ια νουαρί ου του 1908, ο κα πε τάν Κό ρα κας α πο φά σι σε λό γω του βα ρύ τα-

του χει μώ να και της φο βε ρής πα γω νιάς, να ει σέλ θει στο Τσόρ νο βο, προ κει μέ νου να 

προ στα τέ ψει το σώ μα του α πό την κα κο και ρί α22. Ο ί διος ο Βα σί λειος Σταυ ρό που λος, 

ο θρυ λι κός Μακε δο νο μά χος κα πε τάν Κό ρα κας, πε ρι γρά φει στα α πο μνη μο νεύ μα τά 

του την είσο δό του στο χω ριό ως ε ξής: «Εί χα με μεί νει ό λη τη μέ ρα στο χιό νι και τα πα-

λι κά ρια μου δεν ά ντε χαν άλ λο. Έ πρε πε να βρού με έ να κα τα φύ γιο. Α ποφά σι σα να μπού με 

κρυ φά στο Τσόρ νο βο, να ζε στα θού με λί γο και να πε ρά σει η νύχτα μας. Ή ταν η γιορ τή του 

Α γί ου Α θα να σί ου και το χω ριό τι μού σε και γιόρ ταζε τον ά γιο που ή ταν και προ στά της 

του. Μας δέ χτη καν με εν θου σια σμό και μας έ βα λαν στα σπί τια τους να κοι μη θού με. Ύ στε-

ρα αυ τοί συ νέ χι σαν το γλέ ντι τους και ε μείς βυ θι στή κα με α μέ σως στον ύ πνο. Ή μα σταν 

πε θα μέ νοι α πό κού ραση»23. Κα τά τη διάρ κεια ό μως της νύ χτας το σώ μα προ δό θη κε 

και το πρω ί βρέ θη κε πε ρι κυ κλωμέ νο και α πό τις τέσ σε ρις κύ ριες διε ξό δους του 

χω ριού α πό τουρ κι κό α πό σπα σμα. Ο Σταυ ρό που λος πα ρά τις συμ βου λές του δη μο-

19 Σταυ ρό που λου, ό.π., σσ. 392-404.
20 Πι θα νό τα τα πρό κει ται για τον Δη μο γέ ρο ντα Κων στα ντί νο Μαρμα ρά, ο ο ποί ος στον κα νο νι σμό του 1912 της 

Ελ λη νι κής Κοι νό τη τος Βεροίας, εμφα νί ζε ται ως α ντι πρό σω πος. Βλ. Γε ωρ γί ου Χ. Χιο νί δη, “Τρεις κα νο νι σμοί της 
Ελ λη νι κής Κοι νό τη τος της Βε ροί ας κα τά τα τέ λη της τουρ κοκρα τί ας”, Μα κε δο νι κά 10 (1970), σ. 140. 

21 Σταυ ρό που λου, ό.π., σσ. 427-428. 
22 Douglas Dakin, The Greek Struggle in Macedonia 1897-1913, Thessalonici 1966, σ. 366. 
23 Σταυ ρό που λου, ό.π., σσ. 431-433. 
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γέ ρο ντα του χω ριού και του δα-

σκά λου24, οι ο ποί οι του πρό τει ναν 

να πα ρα δο θεί για να σω θεί το χω-

ριό, διέτα ξε έ ξο δο του σώ μα τος, 

χρη σι μο ποιώ ντας πα λιό τέ χνα σμα 

των κλε φτών25. Α φού α κο λού θη σε 

συ μπλο κή των σω μά των, κο ντά 

στη βρύ ση, ό πως α να φέ ρει ο Σταυ-

ρό που λος (πι θα νό τα τα πρό κει ται 

για την πη γή «τρα νό-πη γά δι»), οι 

Έλ λη νες Μα κε δο νο μά χοι κα τόρ-

θω σαν να δια φύγουν χω ρίς κα μί α 

α πώ λεια26. Αρ γό τε ρα ο κα πε τάν 

Κό ρα κας ε πέ στρε ψε με το σώ μα 

του στο Τσόρ νοβο προ κει μέ νου 

να ε ντο πί σει και να ε ξο ντώ σει τον 

προ δό τη, που ή ταν μί α βλάχα η 

ο ποί α κρυ βό ταν σε μια κα λύ βα 

έ ξω απ’ το χω ριό27. Την πε ρι πέ τεια 

αυ τή του σώ μα τος πε ρι γρά φει με 

με γά λη πα ρα στα τι κό τη τα η εγ γο-

νή του κα πε τάν Μπο μπό τα, Γιώ τα 

Φω τιά δου-Μπα λαφού τη, στο έρ γο 

της «Ε μείς οι Βλά χοι»28.

 Η ΣΥΜ ΒΟ ΛΗ ΤΩΝ ΓΥ ΝΑΙ ΚΩΝ 

ΣΤΟ ΜΑ ΚΕ ΔΟ ΝΙ ΚΟ Α ΓΩ ΝΑ

Ε ξί σου α ξιό λο γη εί ναι και η προ σφο ρά ό σων α πό τα με τό πι σθεν α γω νί στη καν 

για την ε νί σχυ ση των προ σπα θειών των ε νό πλων σω μά των, οι ο ποί οι συ νέ βα λαν 

με διά φο ρους τρό πους στην ε πι τυχή έκ βα ση του εγ χει ρή μα τος. Στον α γώ να αυ τόν 

κά θε προ σφο ρά βο η θεί ας ή ταν πο λύ τι μη. Ό λοι εί χαν μί α θέ ση σ’ αυ τόν και ό λοι κα-

λού νταν να παί ξουν έ να ρό λο, που α κό μη κι αν φαι νό ταν τα πει νός και α σή μα ντος 

για την ε πι τυ χί α του κοι νού σκο πού, ή ταν με γά λος και ση μα ντι κός. 

Για το λό γο αυ τό δεν πρέ πει να λη σμο νού με και τη συμ βο λή των γυ ναι κών της 

24 Κα τά πά σα πι θα νό τη τα πρό κει ται για το δι δά σκα λο Δ. Ν. Σα που τζή εκ Γκιου βέζ νης, ο ο ποί ος υ πο γρά φει 
εν θύ μη ση πα λαιτύ που Μη ναί ου του Τσορ νό βου, την 27η Α πρι λί ου του 1908. 

25 Daglas Dakin, Μα κε δο νικός Α γώ νας, Α θή να 1985, σ. 158. 
26 Τά σου Βα σιά δη - Α να στα σί ου Κα ρα τζό γλου, Τα ξι δεύ ο ντας στα fm-Ο Μα κε δο νι κός Α γώ νας, Βέ ροια 2002, 

σσ. 43-53. 
27 Σταυ ρό που λου, ό.π., σσ. 432-433. 
28 Γ. Φω τιά δου - Μπαλα φού τη, ό.π., σσ. 63-66. 

Οπλαρχηγός Λάζος
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πε ριο χής στο Μα κε δο νι κό Α γώ να, οι ο ποί ες βρί σκο νταν συ νε χώς στο πλευ ρό των 

α γω νι στών προ σφέ ρο ντας τις πολύ τι μες υ πη ρε σί ες τους με δια φό ρους τρό πους. Με 

κίν δυ νο της ζω ής τους φιλο ξε νού σαν και πε ριέ θαλ παν τους τραυ μα τί ες α γω νι στές, 

έ ρα βαν στο λές για τους α ντάρ τες, α πο θή κευαν ό πλα και πυ ρο μα χι κά στα κε λά ρια 

των σπι τιών τους και βο η θού σαν στην προ ώ θη ση της αλ λη λο γρα φί ας των α γω νι-

στών29. 

Δυ στυ χώς λό γω της μυ στι κό τη τας που χα ρα κτη ρί ζει ο λό κλη ρη την πε ρί ο δο του 

Μα κε δο νι κού Α γώ να, ε λά χι στα μό νο α πό τα ο νό μα τα των πολ λών γυ ναι κών της 

Φυ τειάς που συμ με τεί χαν στο Μα κε δο νι κό Α γώ να έ χουν δια σω θεί. Ο Αν. Εμ. Χρι στο-

δού λου α να φέ ρει τα ο νό μα τα της Ε λέ νης και της Μα ρι γώς (Γού τσους) Γκα λί τσιου. 

Πα ρα θέ τει μά λι στα και συ νέ ντευ ξη της Μα ρι γώς Γκα λί τσιου, α πό την ο ποί α α ντλού με 

πο λύ τι μες πλη ρο φο ρί ες για τη συμ με το χή ο ρι σμέ νων κατοί κων της πε ριο χής στον 

κοι νό αυ τόν α γώ να. 

Δυ στυ χώς η κυ ρά-Μα ρι γώ, ό πως και πολ λοί άλ λοι ή ρω ες α γω νι στές του Μα κεδο νι-

κού Α γώ νος, πέ θα ναν φτω χοί και πα ρα με λη μέ νοι α πό το ε λεύ θε ρο ελ λη νικό κρά τος, 

για την ε λευ θε ρί α του ο ποί ου έ θε σαν πολ λές φο ρές σε κίν δυ νο τη ζω ή τους30. 

ΤΡΕΙΣ ΜΑ ΧΕΣ ΤΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ ΤΟΥ ΜΑ ΚΕΔΟ ΝΙ ΚΟΥ Α ΓΩ ΝΟΣ, ΒΑ ΣΕΙ ΤΩΝ 

Α ΝΕΚ ΔΟ ΤΩΝ ΕΝ ΘΥ ΜΗ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΜΠΑΡ ΜΠΑ-ΘΑ ΝΑ ΣΗ Θ. ΜΑΡ ΜΑ ΡΑ31

Η ΜΑ ΧΗ ΤΗΣ ΧΟΝ ΔΡΟ ΣΟΥ ΓΛΑΣ

Η το πο θε σί α «Χον δρο σού γλα» βρί σκε ται με τα ξύ των χω ριών Τσορ νό βου (Φυ τειάς) 

και Χω ρο πα νί ου (Στε νη μά χου), κο ντά στο ε ρει πω μέ νο χω ριό Δι χα λεύ ρι. Όπως μας 

πλη ρο φο ρεί ο μπάρ μπα-Θα νά σης Μαρ μα ράς, στη θέ ση αυ τή κα τά την πε ρίο δο του 

Μα κε δο νι κού Α γώ να διε ξή χθη μί α με γά λη μά χη με τα ξύ των Ελ λή νων μακε δο νο μά χων 

και του τουρ κι κού στρα τού. Στις 2 Μα ΐ ου του 1905, συ γκε ντρώ θη καν στην το πο θε σί α 

Χον δρο σού γλα τα έ νο πλα σώ μα τα των Μα κε δο νο μά χων κα πε τάν Γα ρέ φη, κα πε τάν 

Μα λέ α και κα πε τάν Μπο μπό τα, προ κει μέ νου να ορ γα νώ σουν ε πί θε ση ε να ντί ον των 

κο μι τα τζή δων που βρί σκο νταν στο βάλ το των Γιαν νιτσών. Κά θε ο πλαρ χη γός εί χε 

υ πό τις δια τα γές του πε ρί που εί κο σι ά ντρες. Το βρά δυ ε κεί νο τα έ νο πλα σώ μα τα 

των τριών αυ τών ο πλαρ χη γών θα δια νυ κτέ ρευαν στην πε ριο χή της Χον δρο σού γλας, 

και την ε πο μέ νη θα έ παιρ ναν το δρό μο για το χω ριό Νη σί, ό που τους πε ρί με ναν 

βαρ κά ρη δες που θα τους ο δη γού σαν στα χω ριά του βάλ του. Τα ξη με ρώ μα τα της 

3ης Μα ΐ ου, οι Έλ ληνες α ντάρ τες δια πί στω σαν πως ή ταν πε ρι κυ κλω μέ νοι α πό πα ντού. 

Την προ η γού με νη η μέ ρα εί χε πε ρά σει α πό την πε ριο χή έ νας τσιγ γά νος αρ κου διά-

ρης, ο οποί ος εί δε τους Έλ λη νες α ντάρ τες και τους πρό δω σε στους Τούρ κους. Λί γο 

29 Πα ντε λε ή μο νος Καλ πα κί δη, ό.π. 
30 Αν. Εμ. Χρι στο δού λου, ό.π., σσ. 19-21. 
31 Τα α πο μνη μο νεύ μα τα και οι εν θυ μή σεις του μπάρ μπα-Θα νά ση Θ. Μαρ μα ρά, ο ο ποί ος ή ταν υ ιός Μα κε δο νο-

μά χου α πό το Τσόρ νο βο (Φυ τειά), πα ρέ χουν διά φο ρες ση μα ντι κές πλη ρο φο ρί ες για την ι στο ρί α της πε ριό δου 
αυ τής. 
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αργό τε ρα άρ χι σε η μά χη, η ο ποί α ή ταν λυσ σα λέ α και σκλη ρή. Η μά χη κρά τη σε τρεις 

ώ ρες χω ρίς α πο τέ λε σμα. Τό τε οι Έλ λη νες ο πλαρ χη γοί, μη μπο ρώ ντας να σπάσουν 

τον τουρ κι κό κλοιό, α πο φά σι σαν να ζη τή σουν τη βο ή θεια του κα πε τάν Κα τσί γα ρη, 

ο ο ποί ος βρι σκό ταν λί γα χι λιό με τρα ψη λό τε ρα, κο ντά στην πε ριοχή της Μα ρού σιας. 

Σε μι σή ώ ρα ο κα πε τάν Κα τσί γα ρης, που ή ταν έ μπει ρος α ξιωμα τι κός του Ελ λη νι κού 

στρα τού, βρέ θη κε πί σω α πό τον τουρ κι κό στρα τό, α ναγκά ζο ντας τους Τούρ κους να 

δια λυ θούν. Έ τσι, οι Έλ λη νες α ντάρ τες βρή καν διέξο δο και διέ φυ γαν στο Βέρ μιο. Στη 

μά χη αυ τή σκο τώ θη καν δύ ο Έλ λη νες α πό την Κρή τη και τραυ μα τί στη κε ο κα πε τάν 

Μα λέ ας στο δε ξί του πό δι, ο ο ποί ος στη συ νέ χεια με τα φέρ θη κε στη Φυ τειά για πε-

ρί θαλ ψη. Οι Τούρ κοι εί χαν πέ ντε νεκρούς32. 

Η ΜΑ ΧΗ ΣΤΟ ΒΑΛ ΤΟ ΤΩΝ ΓΙΑΝ ΝΙ ΤΣΩΝ

Με τά α πό την α να πά ντε χη ε κεί νη μά χη της Χον δρο σού γλας, τα έ νο πλα τμή μα τα 

των τριών προ α να φερ θέ ντων ο πλαρ χη γών α να συ γκρο τή θη καν και λί γο αρ γότε ρα με τέ-

βη σαν στο χω ριό Νη σί της Α λε ξάν δρειας, ό που εί χαν συ γκε ντρω θεί και άλ λες έ νο πλες 

ο μά δες Μα κε δο νο μά χων -μί α εκ των ο ποί ων ή ταν η ο μά δα του ο πλαρ χη γού Γε ωρ γί ου 

Κλά πα- προ κει μέ νου να ε ξα πο λύ σουν ε πί θε ση προς τους κο μι τα τζή δες του βάλ του 

των Γιαν νι τσών. Α πό ε κεί έ ξι Νη σιώ τες βαρ κά ρηδες με τέ φε ραν τους Μα κε δο νο μά χους 

στα κρη σφύ γε τα των Βουλ γά ρων κο μι τατζή δων, ό που α κο λού θη σε με γά λη μά χη. Σ’ 

αυ τή σκο τώ θη καν ε πτά (7) κο μι τα τζήδες, ε νώ οι πε ρισ σό τε ροι απ’ αυ τούς τρά πη καν 

σε φυ γή. Οι κα λύ βες τους πα ραδό θη καν στη φω τιά και κα τα στρά φη καν ε ντε λώς33. 

Στη μά χη αυ τή έ χα σε τη ζω ή του το πρω το πα λί κα ρο του κα πε τάν Γ. Κλά πα που ο νο-

μα ζό ταν Χα τζής. Ο Χα τζής, ο ο ποί ος κα τα γό ταν α πό τη Θή βα, σκο τώθη κε στη μά χη 

που έ γι νε στο χω ριό Κα ρυώ τισ σα, α φού σύμ φω να με μαρ τυ ρί α συμπο λε μι στή του που 

πα ρευ ρέ θη κε στη μά χη, «ε φόρ μη σε ως λέ ων κα τά των Βουλ γά ρων κο μι τα τζή δων», το 

Σε πτέμ βριο του 190434. Μά λι στα οι συ μπο λε μι στές του α φιέ ρω σαν στη μνή μη του έ να 

τρα γού δι το ο ποί ο δια σώ ζουν με ο ρι σμέ νες πα ραλ λα γές, τό σο ο μπάρ μπα-Θα νά σης 

Μαρ μα ράς στα «Α πο μνη μο νεύ μα τά» του, ό σο και ο Κων στα ντί νος Θ. Βα φεί δης στην 

α δη μο σί ευ τη «Συλ λο γή Δημ. Α σμά των», με τον τί τλο «Ο Χα τζής». 

Η ΜΑ ΧΗ ΤΟΥ ΛΙ ΤΟ ΧΩ ΡΟΥ

Ο μπάρ μπα-Θα νά σης Θ. Μαρ μα ράς, μας δί νει ο ρι σμέ νες πλη ρο φο ρί ες για α κόμη μί α 

μά χη αυ τής της πε ριό δου, τη μά χη στο Λι τό χω ρο Πιε ρί ας, στην ο ποί α έ λαβαν μέ ρος 

και Τσορ νο βί τες Μα κε δο νο μά χοι. Το Λι τό χω ρο βρί σκε ται στους πρό πο δες του Ο λύ-

μπου. Κα τά την πε ρί ο δο του Μα κε δο νι κού Α γώ να, κλή θη κε να δια δρα μα τί σει πρω τα-

γω νι στι κό ρό λο, λό γω της κομ βι κής του θέ σης. Απ’ αυ τό προ ω θού νταν τα ό πλα και τα 

32 Α θα να σί ου Θ. Μαρ μα ρά, Η μά χη της Χον δρο σού γλας, (Στο αρ χεί ο μου). 
33 Μαρ μα ρά, ό.π. 
34 Κων στα ντί νου Βα φεί δου, Συλ λο γή Δημ. Α σμά των, Ο Χα τζής, (Στο αρ χεί ο μου), και π. Α θα να σί ου Α. Μαρ μα ρά, 

Συλ λο γή Δημ. Α σμά των, Φυ τειά 1959, σσ. 30-31, (Στο αρ χεί ο μου). 
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πυ ρο μα χι κά που έ φτα ναν α πό τη Θεσ σα λο νί κη 

στο λι μά νι της Κα τε ρί νης, προς τους α ντάρ τες 

των γύ ρω βου νών, και α πό ε κεί σε ο λό κλη ρη 

τη Μα κε δο νί α. Ο ο πλι σμός με τα φε ρό ταν ε κεί 

συ νή θως μέ σω θα λάσ σης, α πό τη Θεσ σα λο νί κη 

ή και α πό άλ λες πε ριο χές, κρυμ μέ νος κά τω α πό 

κα σό νια με ψά ρια. Το έρ γο της α σφα λούς με τα-

φο ράς του, εί χαν ε πι φορ τι σθεί έ μπει ροι και έ μπι-

στοι βαρ κά ρη δες, που με κίν δυ νο της ζω ής τους 

προ σέ φε ραν τις υπη ρε σί ες τους στον α γώ να και 

στην πα τρί δα. Α πό ε κεί ο ο πλι σμός φορ τω νό ταν 

σε μου λά ρια και πα ρα δι νό ταν στους α ντάρ τες 

που τον πε ρί με ναν. Ό πως κα θίστα ται σα φές, 

ό λες οι κι νή σεις έ πρε πε να γί νο νται με α πό λυ τη 

μυ στι κό τη τα και ε χε μύ θεια. Οι πι θα νό τη τες έ να 

τό σο πο λύ πλο κο σχέ διο να υ πο πέ σει στην α ντί-

λη ψη των Τούρ κων ή ταν πο λύ με γά λες.

Σε μί α τέ τοια α πο στο λή στο Λι τό χω ρο, την 

26η Ο κτω βρίου του 1907, η μέ ρα μνή μης του 

Α γί ου Δη μη τρί ου, στην ο ποί α συμ με τεί χαν ε κα-

τό (100) πε ρί που Μα κε δο νο μά χοι α πό διά φο ρες 

πε ριο χές, ση μειώ θη κε μί α ση μα ντική μά χη, η 

ο ποί α φα νε ρώ νει την ε πι κρά τη ση των Ελ λή νων 

πλέ ον στον Μα κε δο νικό χώ ρο. Την έκτη πρω ι νή 

της 26ης Ο κτω βρί ου, οι Μα κε δο νομά χοι που μό-

λις εί χαν πα ρα λά βει νέ ο σύγ χρο νο ο πλι σμό, τον 

ο ποί ο εί χε α πο στεί λει η κυ βέρ νη ση των Α θη νών, 

συ νει δη το ποί η σαν ό τι εί χαν γί νει α ντι λη πτοί α πό 

τους Τούρ κους, οι ο ποί οι έ στει λαν στην πε ριο χή 

μί α δύ να μη τρια κοσί ων (300) πε ρί που αν δρών, 

προ κει μέ νου να ε μπο δί σει τη δια κί νη ση του 

ο πλι σμού στο ε σω τε ρι κό της Μα κε δο νί ας. Τα 

ελ λη νι κά σώ μα τα εί χαν ε φο δια στεί με σύγ χρο να αυ τό μα τα ό πλα τύ που Mannlicher, 

κα θώς ε πί σης και με χει ρο βομ βί δες. Α ξιω μα τι κοί του Ελ λη νι κού στρα τού εκ παί δευαν 

τους α ντάρ τες στο νέ ο ο πλι σμό, στον Ό λυ μπο και σε άλ λες α σφα λείς πε ριο χές. Όπως 

δι η γεί ται ο μπάρ μπα-Θα νά σης την η μέ ρα ε κεί νη ο και ρός ή ταν πο λύ βροχε ρός. Α μέ σως 

μό λις έ γι νε α ντι λη πτή η πα ρου σί α των Τούρ κων, ο κα πε τά νιος των Μα κε δο νο μά χων 

διέ τα ξε τους ά ντρες του να α κρο βο λι στούν και να λά βουν θέ σεις μά χης. Το σύν θη μα 

για την εκ κί νη ση της μά χης θα το έ δι νε αυ τός. Μό λις λοι πόν οι Τούρ κοι πλη σί α σαν 

στα 15 μέ τρα, ο κα πε τά νιος έ δω σε το σύν θη μα και ξε κί νη σε η μά χη. Οι Έλ λη νες που 

εί χαν σύγ χρο νο ο πλι σμό εύ κο λα ε πι κράτη σαν, α να γκά ζο ντας τους Τούρ κους να 

υ πο χω ρή σουν. Η μά χη κρά τη σε τρεις ώρες πε ρί που, α πό τις 06:00 έ ως τις 09:00 το 

Οπλαρχηγός Σιμανίκας
 από τη Νάουσα
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πρω ί. Οι Τούρ κοι εί χαν ε πτά νε κρούς, ε νώ έξι απ’ αυ τούς -με τα ξύ των ο ποί ων και 

έ νας α ξιω μα τι κός- πιά στη καν αιχ μά λωτοι. Α πό την ελ λη νι κή πλευ ρά σκο τώ θη κε 

έ νας αν θυ πο λο χα γός του Πυ ρο βο λικού με το ψευ δώ νυ μο Λε βέ ντης, ε νώ υ πήρ χαν 

και πέ ντε τραυ μα τί ες, οι ο ποί οι με τα φέρ θη καν στην Κα τε ρί νη ό που με τέ βη για τρός 

α πό τη Θεσ σα λο νί κη για να τους πε ρι θάλ ψει. Στη συ νέ χεια οι Τούρ κοι αιχ μά λω τοι 

α φέ θη καν ε λεύ θε ροι, ύ στε ρα α πό δια πραγ μα τεύ σεις της ελ λη νι κής κυ βερ νή σε ως 

με τις τουρ κικές αρ χές35. 
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