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2 1 η  Ν Ο  Ε Μ  Β Ρ Ι Ο Υ

Η  Μ Ε  Ρ Α  Τ Ω Ν  Ε  Ν Ο  Π Λ Ω Ν  Δ Υ  Ν Α Μ Ε  Ω Ν

Την 21η Νο εμ βρί ου, η μέ ρα που ο Ορ θό δο ξος Χρι στια νι σμός α πα ντα χού της 

γης γιορ τά ζει τα Ει σό δια της Θε ο τό κου, το Ελλη νι κό Έ θνος τι μά με ευ λα βι κή 

μνή μη τις Έ νο πλες Δυ νά μεις της χώ ρας.

Στη μα κραί ω νη ι στο ρί α του Ελ λη νι σμού, ο α γώ νας για την ε λευ θε ρί α της Πα-

τρί δας εί ναι άρ ρη κτα συν δε δε μέ νος με τη Θρη σκεί α, ανα δει κνύ ο ντας έ τσι τη 

δια χρο νι κή σύ ζευ ξη Πο λι τεί ας και Εκ κλη σί ας, Ελ ληνι κού λα ού και Ορ θο δο ξί ας. 

Χά ρη σε αυ τή την πα ρά δο ση, προ στά τι δα του Ελ λη νι κού Στρα τού δια μέ σου 

των αιώ νων υ πήρ ξε η Κε χα ρι τω μέ νη και Υ πε ρα γί α Θε ο τό κος, η Πα να γί α. Υ πό τη 

σκέ πη της, οι Ελ λη νι κές Έ νο πλες Δυ νά μεις έ γραψαν έν δο ξες σε λί δες η ρω ι σμού 

και δό ξας, υ πε ρα σπί ζο ντας τα ιε ρά και ό σια της Πα τρί δας, μέ χρι της τε λευ ταί ας 

ρα νίδος του αί ματός τους.

Για την υ πε ρά σπι ση και δια τή ρη ση της α νε ξαρ τη σί ας του, το Ελ λη νι κό Έ θνος 

α να γκάσθη κε να α γω νί ζε ται για πολ λούς αιώ νες, α να πτύσ σο ντας στο έ πα κρο 

ό λες του τις δυ νά μεις και δε ξιό τη τες, ώ στε λί γοι άν δρες να κα τα νι κούν πο λυ πλη-

θέστα τους α ντι πά λους τό σο στην ξη ρά ό σο και στη θά λασ σα. Α νέ κα θεν κύ ρια 

απο στο λή των Ε νό πλων Δυ νά με ων ή ταν και ε ξα κο λου θεί να εί ναι στη συ νεί δη ση 

του Ελ λη νι κού λα ού η υ πε ρά σπι ση της ε λευ θε ρί ας, της ε θνι κής α νε ξαρ τη σί ας 

και ι διαί τε ρα η προ στα σί α των Ελ λη νι κών συ νό ρων.

Οι σύγ χρο νες ΕΔ δεί χνουν να ενι σχύ ουν κα θη με ρι νά αυ τούς τους ή δη ι σχυ ρούς 

δε σμούς τους με την Ελ λη νική κοι νω νί α. Σε έ να γε ω στρα τη γι κό πε ρι βάλ λον που 

χα ρα κτη ρί ζε ται α πό συ νεχείς με τα βαλ λό με νες κα τα στά σεις, η Ελ λά δα συμ βάλ λει 

ου σια στι κά στην προ ώ θη ση της συ νερ γα σί ας και της ευ η με ρί ας κρα τών και λα ών 

και α πο βλέ πει στην ει ρή νη και στην πα γί ω ση της δη μο κρα τί ας, της στα θε ρό τη τας 

και της ασφά λειας των πο λι τών της. Αυ τό έ χει ως α πο τέ λε σμα, ο κά θε Έλ λη νας 

πο λί της να μπο ρεί να αι σθά νε ται σι γου ριά και η ρε μί α να βελ τιώ νει την ποιό τη τα 

ζω ής του, να δρα στη ριο ποιεί ται στους το μείς που ε πι θυ μεί και να δια χει ρί ζεται 

εν τέ λει με τον κα λύ τε ρο δυ να τό τρό πο την κα θη με ρι νό τη τα του.

Η Με γαλό χα ρη μας προ στά τευ σε αρ κε τές φο ρές α πό κιν δύ νους και συνε χί-

ζει μέ χρι τις μέ ρες μας να στέ κε ται α ρω γός και υ περα σπι στής της Ελ λη νι κής 

Χρι στια νο σύ νης. Κα τά τον ί διο τρόπο και οι Ελ λη νι κές Έ νο πλες Δυ νά μεις, των 

σύγ χρο νων οπλι κών συ στη μά των, της α πο τε λε σμα τι κής ορ γά νω σης και δο μής 

του στρα τεύμα τος, αλ λά κυ ρί ως του άρ τια εκ παι δευ μένου έμ ψυ χου δυ να μι κού, 

τί θε νται ως α σπί δα προ στα σί ας α πέ να ντι σε κά θε επι βου λή και προ στα τεύ ουν 

την ε δα φι κή α κε ραιό τη τα της Ελ λά δος.

Τη με γά λη λοι πόν και λα μπρή τούτη η μέ ρα, οι Έλ λη νες έρ χο νται να θυ μη θούν 

τους η ρω ι κούς και αι μα το βαμ μέ νους α γώ νες του πα ρελ θό ντος και να α πο τίσουν 

έ ναν ε λά χι στο φό ρο τι μής και ευ γνω μο σύ νης σ’ αυ τούς, χά ρη στους ο ποί ους 

μπο ρούν σή με ρα και εί ναι Ελεύ θε ροι!



21η Νοεμβρίου
Ημέρα των Ενόπλων

Δυνάμεων
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4 ΔΕ ΚΕΜ ΒΡΙΟΥ

Ο Ε ΟΡ ΤΑ ΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟ ΣΤΑΤΙ ΔΑΣ ΤΟΥ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙ ΚΟΥ

Με γά λη μάρ τυς του Χρι στια νι σμού, η Α γί α Βαρ βά ρα έ ζη σε κα τά τους χρό-

νους του αυ το κρά το ρα Μα ξι μιανού (2ος αι. μ.Χ.). Ήταν θυ γα τέ ρα ε νός α πό τους 

πιο πλού σιους κα τοί κους της Η λιου πό λε ως Συ ρίας, του φα να τι κού ε θνι κού Διό-

σκου ρου. Μο να χο κό ρη, η Βαρ βά ρα δια κρι νό ταν για την ο μορ φιά του σώ μα τός 

της, τη σω φρο σύ νη και την α κε ραιό τη τα του χα ρα κτήρα της. Αυ τά α κρι βώς τα 

προ σό ντα την ο δή γη σαν στο να α σπα σθεί τον Χρι στιανι σμό και να βα πτι στεί, 

πα ρά την α ντί δρα ση του πα τέ ρα της.

Ο σκλη ρός και ά σπλα χνος Διό σκου ρος, τυ φλω μέ νος α πό το μί σος του για 

τους Χρι στια νούς και μη μπο ρώ ντας να τη συγ χω ρέ σει, πα ρέ δω σε την κό ρη του 

στον διοι κη τή της Ε παρ χί ας, η γε μό να Μαρ κια νό, με σκο πό να την τι μω ρή σει. 

Αυτός, θα μπω μέ νος α πό την ο μορ φιά και τον θαυ μά σιο χα ρακτή ρα της νέ ας, 

θέ λη σε να τη σώ σει, αλ λά μά ταια.

Αφού στην αρχή δεν κα τόρ θω σε με δε λε α στι κούς τρό πους να την πεί σει να 

αλ λά ξει την πί στη της, στη συ νέ χεια την υ πέ βα λε σε φρι κτού εί δους μαρ τύ ρια. 

Τη δί κα σε και τη φυ λάκι σε, αλ λά μέ σα ε κεί ο Θε ός θε ρά πευ σε τις πλη γές της 

και ε νί σχυ σε το θάρ ρος της. Α κό μη και τό τε που ο η γε μό νας θέ λη σε να τη δια-

πο μπέψει δη μό σια γυ μνή, ε νώ συ νε χώς της έ βγα ζαν τα ρού χα, άλ λα ω ραιό τε ρα 

εμ φα νί ζονταν πά νω στο σώ μα της.

Τε λι κά, η Με γα λο μάρ τυς α πο κεφα λί στη κε α πό τον ί διο της τον πα τέ ρα. Κα τά 

την πα ρά δοση, ε νώ το ξί φος του Διό σκου ρου της έ κο βε το κε φά λι, η Θεί α Δί κη, 

με μορ φή κε ραυ νού κα τέ κα ψε τον δή μιο - πα τέ ρα. Η Ορ θό δο ξη Εκ κλη σί α, για 

τη στα θε ρό τη τα της πί στε ως, την υ πομο νή και την καρ τε ρί α που ε πέ δει ξε στα 

βα σα νι στή ρια η Α γί α Βαρ βά ρα, τι μά τη μνή μη της στις 4 Δε κεμ βρί ου.

Τον τι μω ρό κε ραυ νό της Θεί ας Δί κης συμ βο λί ζουν τα πυ ρά του Πυ ρο βο λι κού, 

γι’ αυ τό και το 1829, έ να χρό νο με τά τη συ γκρό τη ση του λε γό με νου «Σχο λεί ου 

Πυρο βο λι κής» στο Ναύ πλιο, η Α γί α Βαρ βά ρα κα θιε ρώ θη κε ως προ στά τι δα του 

Ελ ληνι κού Πυ ρο βο λι κού. Α πό τό τε η συμ βο λή του στους α γώ νες του Έ θνους για 

την α νά κτη ση και δια τή ρη ση της ε λευ θε ρί ας υ πήρ ξε α νε κτί μη τη.

Το Πυ ρο βο λι κό έ δω σε το βρο ντε ρό πα ρόν σε όλες τις μά χες του Ελ λη νι σμού 

α πό την αρ χαιό τη τα μέ χρι και το πρό σφα το πα ρελ θόν. Α πό τους κα τα πέλ τες του 

Με γάλου Α λε ξάνδρου μέ χρι το Υ γρό Πυρ του Βυ ζα ντί ου, και α πό τα κα νό νια 

των αγω νι στών του 1821 μέ χρι το έ πος του Αλ βανι κού με τώ που, η παρου σί α 

του Πυ ρο βο λι κού υ πήρ ξε δι η νε κής και α να ντι κα τά στα τη, προ ει δο ποιώ ντας τον 

κά θε ε χθρό για την τι μω ρί α του α πό τη Θεί α Δί κη.

Στις μέ ρες μας το πα ρά δειγ μα της Α γί ας Βαρ βά ρας συ νε χί ζει να εν δυ να μώ νει 

το Ελ λη νι κό φρό νη μα με σθέ νος και θάρ ρος ως προς την ε κτέ λε ση του κα θή-

κο ντος, και αυ τό ας εί ναι η μι κρό τε ρη ι κα νο ποί η ση στις ψυχές των χι λιά δων 

πε σό ντων στο βω μό της Πα τρί δος.



ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Εορτή της

Μεγαλομάρτυρος
Αγίας Βαρβάρας,
Προστάτιδος του

Πυροβολικού
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Α πό τους πρώ τους μή νες της Επα νά στα σης του 

1821 συ γκρο τεί ται με αι μα τη ρές θυ σί ες η πρώ τη Πυ-

ρο βο λαρ χί α στην Κα λα μά τα. Α πο τε λούταν α πό δύ ο 

ο ρει νά πυ ρο βόλα και εί χε Διοι κη τή τον Γάλ λο φι λέλ-

λη να Συ νταγ μα τάρ χη Βου τιέ. Α μέ σως μετά, ό ταν έ να 

μι κρό κομ μά τι της Ελ λά δας εί χε ε λευ θε ρω θεί, άρ χι σε 

η τα κτι κή συ γκρό τη ση του Πυ ρο βο λι κού, με α πο τέ λε-

σμα το 1828 να συ γκρο τη θεί το πρώ το Τάγμα με πυ-

ρο βό λα λεί ου σω λή να, ε μπρο σθο γε μή (ο βου ζο βό λα). 

Α ξί ζει να ση μειωθεί ό τι το Πυ ρο βο λι κό δια κρι νό ταν σε 

Πυ ρο βο λι κό Πε διά δος και σε Πυ ρο βολι κό Πο λιορ κί ας 

(Φρου ρί ου). Το 1829 το Πυ ρο βο λι κό ορ γα νώ θη κε σε 

Σώ μα και α πο τελού ταν α πό έ να Τάγ-

μα Πυ ρο βο λη τών (με 

4 Πυ-

ρο βο λαρ χί ες) 

και έ ναν Λό χο Φρου ριακού 

Πυ ρο βο λι κού. Το 1833, το Πυ ρο βο λι κό διέ θε τε 

1 Τάγ μα Πυ ρο βο λι κού (6 Λό χοι, 1 Λό χο Ζευ γι τών, και 

1 Λό χο Τε χνι τών), ε νώ το 1843 έ γι νε διά κρι-

ση σε Πε δι νό και Ο ρει βα τι κό Πυ ρο βο λι κό 

και το Τάγ μα Πυ ρο βο λι κού με το νο μά-

σθη κε σε Μοί ρα που α πο τε λού ταν α πό 

Ε πι τε λεί ο, έ ναν Λό χο Πε δι νού και δύ ο 

Λό χους Ο ρει βα τι κού Πυ ρο βο λι κού. Τον 

Μ Η  Ε  Ν Ε Ρ  Γ Α  Π Υ  Ρ Ο  Β Ο  Λ Α 

Τ Ο Υ  Ε Λ  Λ Η  Ν Ι  Κ Ο Υ

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ
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Βρε τα νι κό ε μπρο σθο γε μές 
των 6 λι βρών, αρ χές 19ου αιώ-
να (σφαι ρο βου ζο βό λο).

Σε πτέμ βριο του 1860 η Μοί ρα Πυ ρο βο λι κού με το νο μά-

στη κε πά λι σε Τάγ μα με Ε πι τε λεί ο, 2 Λό χους Πε δι νού, 

2 Λό χους Ο ρει βα τι κού και έ ναν Λό χο Φρου ρια κού 

Πυ ρο βο λι κού.

Το 1877 με τον Νό μο ΧΚΕ’ (22 Ιου νί ου 1877) κα-

θο ρί στη κε ό πως το Πυ ρο βολι κό πε ρι λαμ βά νει έ να 

Σύ νταγ μα και το Ο πλο στά σιο. Το Σύ νταγ μα πε ριε λάμ-

βανε μί α Μοί ρα Πε δι νού Πυ ρο βο λι κού και δύ ο Μοί ρες 

Ο ρει βα τι κού Πυ ρο βο λι κού. Η κά θε Μοί ρα α πο τε λού ταν 

α πό τέσ σε ρις Πυ ρο βο λαρ χί ες των έ ξι πυ ρο βό λων. Το 

1904 με τον Νό μο ΓΛΑ’ πε ρί του «Νέ ου Ορ γα νι σμού 

του Στρα τού» η συ γκρό τη ση του Πυ ρο βο λι κού πε ριε-

λάμ βα νε την Ε πι θε ώ ρη ση Πυ ρο βο λι κού, τρί α Συ ντάγ-

μα τα Πε δι νού Πυ ρο βο λι κού (τα ο ποί α αυ ξή θη καν σε 

τέσ σε ρα λί γο πριν τους Βαλκα νι κούς Πο λέ μους), δύ ο 

Μοί ρες Ο ρει βα τι κού Πυ ρο βο λι κού, μί α Μοί ρα Βα ρέ ος 

Πυ ρο βο λι κού, τη Διεύ θυν ση Υ λι κού και τη Σχο λή Βο λής 

Πυ ρο βο λι κού. Στις αρχές του 20ου αιώ να, ό που υ πάρ-

χει μια α πο φα σι στι κό τη τα για τον εκ συγ χρο νισμό και 

πρό ο δο του Στρα τού, πα ρέ χε ται η με ρί δα του λέ ο ντος 

στο Πυ ρο βο λικό. Κα τα κό ρυ φα αυ ξή θη κε ο α ριθ μός 

των Πυ ρο βο λαρ χιών και Μοι ρών κα τά τους δύ ο Πα-

γκό σμιους Πο λέ μους, ε νώ με τα ξύ 1941-1944 υ πήρ χαν 

και Συ ντάγ μα τα Πε δι νού Πυ ρο βο λι κού στην α ντί στα ση 

που α να πτύ χθη κε στη Μέ ση Α να το λή.

Π Υ  Ρ Ο  Β Ο  Λ Α  Τ Ο Υ  Ε Λ Λ Η  Ν Ι  Κ Ο Υ  Π Υ -
Ρ Ο  Β Ο  Λ Ι  Κ Ο Υ  Ε  Ω Σ  Κ Α Ι  Τ Ο Ν  Δ Ε Υ -
Τ Ε  Ρ Ο  Π Α  Γ Κ Ο  Σ Μ Ι Ο  Π Ο  Λ Ε  Μ Ο

Τον Δε κέμ βριο του 1866 ει σή χθη σαν τα γαλ λι κά 

αυ λα κω τά πε δι νά πυ ρο βό λα, τα ορει βα τι κά των τεσ-

σά ρων λί τρων κα θώς και το αυ λα κω τό το πο μα χι κό 

πυ ρο βόλο των δώ δε κα λί τρων. Τη 13η Μαρ τί ου 

1877 α γο ρά σθη καν τέσ σε ρις Πυ ρο βο λαρ χί ες των 

75 χι λιο στών. Με το ΒΔ του Δε κεμ βρί ου 1877, κα-

θο ρί στη κε ό τι οι Πυ ρο βο λαρ χί ες Πυ ρο βο λι κού θα 

έ χουν Πυ ρο βό λα Krupp των 75 χιλ. και το Το πο μα-

χι κό Πυ ρο βο λι κό πυ ρο βό λα των 87 χιλ.
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 Πε δι νό Πυ ρο βό λο Krupp 87 χιλ. Γερ μα νι κής 

Προ ε λεύ σε ως (υ πό δειγ μα 1877)

Προ έ λευ ση Γερ μα νι κή

Δια μέ τρη μα (σε χιλ.) 87

Βεληνεκές 6.000 μ.

Πυ ρο βό λα 87 χιλ. χρη σι μο ποι ή θη καν α πό το Το-

πο μα χι κό Πυ ρο βο λι κό και αρ γότε ρα α πό το Πε δι νό 

Πυ ρο βο λι κό. Η μο να δι κή ση μα ντι κή ε μπλο κή της 

Ελ λά δος σε πο λε μι κές ε πι χει ρή σεις την πε ρί ο δο αυ-

τή ή ταν στον Ρωσο τουρ κι κό πό λε μο τον Ια νουά ριο 

του 1878. Τα εν λό γω πυ ρο βό λα συμ με τεί χαν και 

στον Ελ λη νο τουρ κι κό πό λε μο του 1897.

 Πε δι νό Πυ ρο βό λο Krupp 75 χιλ. Γερ μα νι κής 

Προ ε λεύ σε ως (υ πό δειγ μα 1877)

Προ έ λευ ση Γερ μα νι κή

Δια μέ τρη μα (σε χιλ.) 75

Βεληνεκές 5.800

Τα πυ ρο βό λα αυ τά συμ με τεί χαν στις ε πι χει ρή σεις 

του Ρω σο τουρ κι κού πο λέ μου του 1878 και σε ε κεί νες 

του Ελλη νο τουρ κι κού πο λέ μου του 1897.

Το έ τος 1910 έ γι νε πλή-

ρης εκ συγ χρο νισμός του Πε-

δι νού και Ο ρει νού Πυ ρο βο λι-

κού. Τα πα λιά βρα δυ βό λα Krupp 

α ντι κα τα στά θη καν με νέ α τα χυ βό λα 

πυ ρο βόλα. Με το ΒΔ της 27ης Ο κτω βρί ου 

1910 κα θο ρι ζό ταν για το Πε δι νό Πυ ρο βο-

λι κό το πυ ρο βό λο Σνά ϊ ντερ, υ πο δείγ μα τος 

1908 και για το Ο ρει νό Πυ ρο βο λι κό το λυό-

με νο ο ρει νό τα χυ βό λο Σνά ϊ ντερ - Δα γκλή 

75 χιλ., υ πο δείγ μα τος 1908.

Πε δι νό πυ ρο βό λο Krupp 87 
χιλ. (υ πό δειγ μα 1877).

Πε δι νό πυ ρο βό λο Krupp 75 
χιλ. (υ πό δειγ μα 1877).
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 Ε λα φρύ Πε δι νό Πυ ρο βό λο Krupp 75 χιλ. (υ πό-

δειγ μα 1908)

Προ έ λευ ση Γερ μα νι κή

Διαμέτρημα (σε χιλ.) 75

Βεληνεκές 5.800 μ. - 7.000 μ.

Το πυ ρο βό λο αυ τό συμ με τείχε στις ε πι χει ρή σεις του 

Α’ Πα γκό σμιου πο λέ μου.

 Το Πε δι νό Πυ ρο βό λο Schneider 75 χιλ. (υ πό-

δειγ μα 1908)

Προ έ λευ ση Γαλ λική

Δια μέ τρη μα (σε χιλ.) 75

Βεληνεκές 7.900 μ.

Το γαλ λι κό αυ τό πυ ρο βό λο είναι το πρώ το που ε φο-

διά στη κε με το σύγ χρο νο σύ στη μα ο πι σθο δρο μή σε ως 

που ε ξα σφά λι ζε ο μα λή ε πά νο δο του σω λή να και α κι νη-

σί α κα τά τη βο λή. Εί ναι ε πί σης και το πρώ το που μπο ρεί 

να χα ρα κτη ρι στεί ως τα χυ βό λο. Ε κτός της Γαλ λί ας χρη-

σι μο ποι ή θη κε α πό την Ελ λά δα αλ λά και πολ λές άλ λες 

χώ ρες όπως Ολ λαν δί α, Με γά λη Βρε τα νί α, Πορ το γα λί α, 

Λι θουα νί α κ.α. Συμ με τεί χε στον Α΄ Πα γκό σμιο πό λε μο, 

στους Βαλ κα νι κούς Πο λέ μους, στη Μι κρα σια τι κή εκ στρα-

τεί α, α κό μα και στον Β΄ Πα γκό σμιο πό λε μο.

 Ο ρει νό Τα χυ βό λο Πυ ρο βό λο Schneider - Δα-

γκλή 75 χιλ. (υ πό δειγ μα 1909)

Προ έ λευ ση Γαλ λι κή

Δια μέ τρη μα (σε χιλ.) 76,2

Βεληνεκές  8.400 μ. (μέ γι στο)

Το πυ ρο βό λο αυ τό έ λα βε μέ ρος στις ε πι χει ρή σεις των 

Βαλ κα νι κών πο λέ μων, του Α’ Πα γκό σμιου πο λέ μου και 

στη Μι κρα σια τι κή εκ στρα τεί α. Το ό πλο σχε διά στη κε α πό 

τον τό τε Συ νταγ μα τάρ χη Δα γκλή Πα να γιώ τη το 1906 με 

Ο ρει νό τα χυ βό λο πυ ροβό λο 
Schneider - Δα γκλή (υ πό δειγ-
μα 1908, ο μοιό τυ πο 1909).

Ε λα φρύ πε δι νό πυ ρο βό λο 
Krupp 5 χιλ.  (υ πό δειγ μα 
1902, ο μοιό τυ πο 1908).

Πε δι νό πυ ρο βό λο Schneider 
75 χιλ. (υ πό δειγ μα 1897, 
ο μοιό τυ πο 1908).
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δια μέ τρη μα 75 χιλ. Η ση μα ντι κή βελ τί ω ση σε σχέ ση με τα πα λαιό τε ρα πυ ρο βό λα ή ταν 

ο σω λή νας του, που διαιρού ταν σε δύ ο μέ ρη, γε γο νός το ο ποί ο ό χι μό νο κα θι στού σε 

ευ κο λό τε ρη τη με τα φο ρά αυ τού αλ λά ή ταν και πιο αν θε κτι κός, ε πι τρέ πο ντας τη χρή ση 

ι σχυ ρό τε ρου γε μί σμα τος που βελ τί ω νε τις ε πι δό σεις του ό πλου. Η έκ δο ση του 1909 

προ ο ρι ζό ταν για τη Ρω σί α και για λό γους συμ βα τό τη τας πυ ρο μα χι κών ή ταν δια με-

τρή μα τος 76 χιλ., κα τά τα άλ λα ό μως ή ταν μη χα νο λο γι κά ο μοιό τυ πο με το πυ ρο βό λο 

δια με τρή μα τος 75 χι λιοστών.

 Βα ρύ Πυ ρο βό λο De Bange 120 χιλ. 1878 - 16

Προ έ λευ ση Γαλ λική

Δια μέ τρη μα (σε χιλ.) 120

Βεληνεκές 10.700 μ. - 12.400 μ.

Το πυ ρο βό λο De Bange 120 χιλ. συμ με τεί χε στον 

Α’ Πα γκό σμιο, στη Μι κρα σια τι κή εκ στρα τεί α και στον 

Β΄ Πα γκό σμιο πό λε μο. 

 Ο ρει νό Πυ ρο βό λο Schneider 65 χιλ. (υ πό δειγ-

μα 1906)

Προ έ λευ ση Γαλ λική

Δια μέ τρη μα (σε χιλ.) 65

Βεληνεκές 6.500 μ.

Το πυ ρο βό λο αυ τό έ λα βε μέ ρος στις ε πι χει ρή σεις 

του ΕΣ για πρώ τη φο ρά στον Α΄ Πα γκό σμιο πό λε μο, 

α κο λού θως στη Μι κρα σια τι κή εκ στρα τεί α και στον Β΄ 

Πα γκό σμιο πό λε μο. Ο βα σι κός ρό λος του ή ταν η υ πο-

στή ρι ξη Ταγ μάτων Πε ζι κού. Χρη σι μο ποι ή θη κε ε πί σης 

από την Αλ βα νί α και την Πο λω νί α.

 Μέ σο Πυ ρο βό λο Skoda 105 χιλ. (υ πό δειγ μα 

1916 α πό τουρ κι κά λά φυ ρα)

Προ έ λευ ση Γερ μανι κή

Διαμέτρημα (σε χιλ.)
100 (Αν και ανα φέ ρε ται 

ως πυ ρο βό λο 105 χιλ.)

Βεληνεκές 7.750 μ.

Βα ρύ πυ ρο βό λο De Bange 
1878 - 16.

Πυ ρο βό λο Skoda 105 χιλ. 
(υ πό δειγ μα 1916).
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Τα πυ ρο βό λα αυ τά (16 συ νο λι κά) α πο κτή θη καν ως λά-

φυ ρα α πό την Τουρ κί α και χρη σι μο ποι ή θη καν στη Μι κρα-

σια τι κή εκ στρα τεί α και κα τά τον Β΄ Πα γκό σμιο πό λε μο.

 Βα ρύ Πυ ρο βό λο Skoda 150 χιλ. (υ πό δειγ μα 

1915 α πό τουρ κι κά λά φυ ρα)

Λά φυ ρο α πό την Τουρ κί α α ποτέ λε σε και το 

Skoda των 150 χιλ. (12 στο σύ νο λο), το ο ποί ο συμ-

με τεί χε στη Μι κρα σια τι κή εκ στρα τεί α και τον Β΄ 

Πα γκό σμιο πό λε μο.

Προ έ λευ ση Γερ μανι κή

Δια μέ τρη μα (σε χιλ.) 150

Βεληνεκές 10.600 μ.

 Μέ σο Ο βι δο βό λο 6” Αγ γλι κής Κατα σκευ ής 

(υ πό δειγ μα 1895)

Προ έ λευ ση Αγ γλική

Διαμέτρημα (σε χιλ.) 152,4

Βεληνεκές 7.600 μ.

Το ο βι δο βό λο των 6” χρη σι μο ποι ή θη κε α πό τον Ελ-

λη νι κό Στρα τό α πό το 1918 έ ως και το 1941. Συμ με τεί χε 

στη Μι κρα σια τι κή εκ στρα τεί α και στον Β΄ Πα γκό σμιο 

πό λε μο.

 Βα ρύ Πυ ρο βό λο Schneider 105 χιλ. (υ πό δειγ-

μα 1913)

Προ έ λευ ση Γαλ λι κή

Δια μέ τρη μα (σε χιλ.) 105

Βεληνεκές 12.000 μ.

Βαρύ Πυ ρο βό λο Skoda (υ πό-
δειγ μα 1915).

Μ έ σ ο  Ο β ι δ ο β ό λ ο  6 x ι λ . 
A r m s t r o n g  Α γ γ λ ι κ ή ς 
Κ α τ α σ κ ε υ ή ς  ( υ π ό δ ε ι γ μ α 
1895.

Βαρύ Πυ ρο βό λο Schneider 
105 χιλ. (υ πό δειγ μα 1913).
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Στην πε ρί ο δο α πό το 1926 έ ως και το 1934, το Πυ-

ρο βο λι κό προ μη θεύ τη κε βα ρέ α πυ ρο βό λα Schneider 

105 χιλ. υ πο δείγ μα τος 1925 τα ο ποί α α ντί θε τα με τα 

α ντί στοι χα του 1917 ή ταν δι σκε λή. Ο ρυθ μός βο λής 

τους έ φτα νε τα 4 βλή μα τα α νά λε πτό. Τα τε χνι κά του χα-

ρα κτη ρι στι κά πα ρα τί θενται στον πα ρα κά τω πί να κα.

Προ έ λευ ση Γαλ λική 

Δια μέ τρη μα (σε χιλ.) 105

Βεληνεκές 14.400 μ.

Το πυ ρο βό λο αυ τό συμ με τεί χε στον Β΄ Πα γκό σμιο 

πό λε μο.

 Βα ρύ Πυ ρο βό λο 155 χιλ. Schneider Βρα χύ 

(υ πό δειγ μα 1917)

Προ έ λευ ση Γαλ λική

Δια μέ τρη μα (σε χιλ.) 155

Βεληνεκές 10.300 μ. - 11000 μ.

Τα πυ ρο βό λα αυ τά πα ρα δό θη καν στον Ελ λη νι κό 

Στρα τό ως το 1934 (60 στο σύ νο λο) και χρη σι μο ποι ή-

θη καν στον Β΄ Πα γκό σμιο πό λε μο. Το πυ ρο βό λο μπο-

ρού σε να βά λει με ρυθ μό 3 βλ. / λε πτό.

 Ο ρει βα τι κό Πυ ρο βό λο Schneider 75 χιλ. (υ πό-

δειγ μα 1919)

Προ έ λευ ση Γαλ λική

Δια μέ τρη μα (σε χιλ.) 75

Βεληνεκές 9.025 μ.

Τα πυ ρο βό λα αυ τά των 75 χιλ. α πο κτή θη καν κα τά 

τον εκ συγ χρο νι σμό του Πυ ρο βο λι κού την πε ρί ο δο 

1926 - 1934. Α πό το ερ γο στά σιο πα ρα γω γής προ ο ρί-

ζο νταν για α ντι κα τά στα ση των πυ ρο βό λων 65 χιλ. του 

1906. Συμ με τεί χαν στον Β΄ Πα γκό σμιο πό λε μο.

Βα ρύ πυ ρο βό λο Schneider 155 
χιλ. (βρα χύ, υ πό δειγ μα 1917).

Ο ρει βα τι κό Schneider 75 
χιλ. (υ πό δειγ μα 1919).
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 Ο ρει βα τι κό Πυ ρο βό λο Schneider 105 χιλ. (υ πό-

δειγ μα 1919)

Την ί δια πε ρί ο δο με τα Schneider των 75 χι λιο-

στών α πο κτή θη καν και τα ο ρει βα τι κά πυ ρο βό λα 

Schneider των 105 χι λιο στών, υ πο δείγ μα τος 1919, 

τα τε χνικά χα ρα κτη ρι στι κά των ο ποί ων φαί νο νται 

στον πα ρα κάτω πί να κα.

Προ έ λευ ση Γαλ λική

Δια μέ τρη μα (σε χιλ.) 105

Βεληνεκές 7.850 μ.

 Ο ρει βα τι κό Πυ ρο βό λο 75 χιλ. Skoda (α πό τουρ-

κι κά λά φυ ρα)

Προ έ λευ ση Γερ μα νι κή

Δια μέ τρη μα (σε χιλ.) 75

Βεληνεκές 8.250 μ.

Το ο ρει βα τι κό πυ ρο βόλο Skoda των 75 χιλ. α πο κτή-

θη κε ως λά φυ ρο κα τά τη Μικρα σια τι κή εκ στρα τεί α και 

συμ με τεί χε και στον Β΄ Πα γκό σμιο πό λε μο.

 Πε δι νό Πυ ρο βό λο Schneider 85 χιλ. (υ πό δειγ-

μα 1925)

Προ έ λευ ση Γαλ λική

Διαμέτρημα (σε χιλ.) 85

Βεληνεκές 15.150 μ. (μέ γι στο)

Α πο κτή θη κε κα τά την προ σπά θεια εκ συγ χρο νι-

σμού του Πυ ρο βο λι κού μέ χρι το 1935 και χρη σι-

μο ποι ή θηκε 

α πό τον Ελ-

λη νι κό Στρα-

τ ό  α  π ό  τ ο 

1927 έ ως και 

το 1941.

Ορει βα τι κό Schneider 105 
χιλ. (υ πό δειγ μα 1919).

Ορει βα τι κό πυ ρο βό λο Skoda 
75 χιλ. (υ πό δειγ μα 1915).

Πε δι νό Πυ ρο βό λο Schneider 

85 χιλ. (υ πό δειγ μα 1925).
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 Α/Α Πυ ρο βό λο 25 χιλ. Hotchkiss (υ πό δειγ μα 

1935)

Προ έ λευ ση Γερ μα νι κή

Διαμέτρημα (σε χιλ.) 25

Βεληνεκές
4.500 μ. (μέγ. ο ρι ζό ντιο) 

1.800 μ. (ο ρο φή)

Α πο κτή θη κε το 1935 και συμ με τεί χε στον Β΄ Πα γκό-

σμιο πό λε μο.

 Α/Τ Πυ ρο βό λο 37 χιλ. Rheinmetall (υ πό δειγ μα 

1937)

Προ έ λευ ση Γερ μανι κή

Διαμέτρημα (σε χιλ.) 37

Βεληνεκές 6.800 μ.

Τα Hotchkiss των 25 χιλ. και τα Rheinmetall των 

37 χιλ. α πο κτή θη καν κα τά την πε ρί ο δο της προ σπά-

θειας ε πα νε ξο πλι σμού του Ελ λη νι κού Πυ ρο βο λι κού, 

το 1935 - 1940 και συμ με τεί χαν στις πο λε μι κές ε πι χει-

ρή σεις του Β΄ Πα γκό σμιου πο λέ μου. Τα ί δια ι σχύ ουν 

και για το πυ ρο βό λο που πα ρου σιά ζε ται α μέ σως πιο 

κά τω, το Α/Α Krupp των 88 χιλ.

 Βα ρύ Α/Α Πυ ρο βόλο Krupp των 88 χιλ. (υ πό-

δειγ μα 1935)

Προ έ λευ ση Γερ μα νι κή

Διαμέτρημα (σε χιλ.) 88

Βεληνεκές
14.860 μ. (10.600 κα τά 

ε να ε ρί ου)

Το Πυ ρο βο λι κό α πέ κτη σε 25 Α/Α πυ ροβό λα 

Krupp των 88 χιλ. το έ τος 1936. Συμ με τεί χαν στον 

Β΄ Πα γκό σμιο πό λεμο.

Α / Α  π υ  ρ ο  β ό  λ ο  2 5  χ ι λ . 
Hotchkiss (υ πό δειγ μα 1939, 
ο μοιό τυ πο 1935).

Πυ ρο βό λο 37 χιλ. Rheinmetall 
(υ πό δειγ μα 1937).

Βα ρύ Α/Α Πυ ρο βόλο Krupp 

των 88 χιλ. (υ πό δειγ μα 1935).
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 Μέ σο Α/Α Πυ ρο βό λο 37 χιλ. Rheinmetall (υ πό-

δειγ μα 1937)

Προ έ λευ ση Γερ μανι κή

Διαμέτρημα (σε χιλ.) 37

Βεληνεκές
6.800 μ. (ο ρι ζό ντιο)

(3.500 μ. κα τά ε να ε ρί ου)

Α πο κτή θη κε πριν τον Β΄ Πα γκό σμιο πό λε μο και 

συμ με τεί χε στις πο λε μι κές ε πι χει ρή σεις αυ τού.

 Ε λα φρύ Α/Α Πυ ρο βό λο 20 χιλ. Rheimetall, 

(υ πό δειγ μα 1937)

Προ έ λευ ση Γερ μανι κή 

Διαμέτρημα (σε χιλ.) 20

Βεληνεκές
2.200 μ. (Δρα στι κό)

4.800 μ. (ο ρι ζό ντιο)

Το Α/Α πυ ρο βό λο αυ τό συμμε τεί χε στον Β΄ Πα γκό-

σμιο πό λε μο.

Μ Η  Ε  Ν Ε Ρ  Γ Α  Π Υ  Ρ Ο  Β Ο  Λ Α  Μ Ε  Τ Α -
Π Ο  Λ Ε  Μ Ι  Κ Η Σ  Π Ε  Ρ Ι Ο  Δ Ο Υ

 Ε λα φρύ Α/Α Πυ ρο βό λο Breda 20χιλ. (υπό δειγ-

μα 1935)

Προ έ λευ ση Ι τα λική

Διαμέτρημα (σε χιλ.) 20

Βεληνεκές 2.200 μ. (κα τά ε να ε ρί ου)

Τα πυ ρο βό λα Breda 20 χιλ. δεν α γο ρά στη καν 

αλ λά α πο κτή θη καν ως λά φυ ρα α πό τους Ι ταλούς 

και το έ τος 1951 συ νέ στη σαν μια Μοί ρα Ε λα φρού 

Α/Α Πυ ρο βο λι κού.

Α / Α  Π υ  ρ ο  β ό  λ ο  3 7  χ ι λ . 

Rheinmetall (υ πό δειγ μα 1937).

Α / Α  Π υ  ρ ο  β ό  λ ο  2 0  χ ι λ . 

R h e i m e t a l l ,  ( υ  π ό  δ ε ι γ  μ α 

1937).

Α/Α Πυ ρο βό λο Breda 20χιλ. 

(υπό δειγ μα 1935).
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 Πυ ρο βό λο 25 Λι βρών Αγ γλι κής κα τασκευ ής

Προ έ λευ ση Αγ γλι κή

Διαμέτρημα (σε χιλ.) 87,6

Βεληνεκές
Μέ γι στο 10.790 μ.

(9.200 βελ. μά χης)

Συμ με τεί χαν στον Β΄ Πα γκό σμιο πό λε μο και στον 

Εμφύ λιο πό λε μο. Έ χουν α πο συρ θεί.

 Ο ρει βα τι κό Πυ ρο βό λο 75 χιλ. Α με ρικα νι κής 

Κα τα σκευ ής

Προ έ λευ ση Α με ρι κα νι κή

Διαμέτρημα (σε χιλ.) 75

Βεληνεκές
Μέ γι στο 8.040 μ. 

(6.855 βελ. μά χης)

Συμ με τεί χε στον Β΄ Πα γκό σμιο πό λε μο αλ λά α πο-

κτή θη κε α πό την Ελ λά δα α μέ σως με τά. Συμ μετεί χε 

στις ε πι χει ρή σεις του 1948-1949. Α πο σύρ θη κε το 

1955. Χρη σι μο ποιού νται σή με ρα για την ε κτέ λε ση 

χαι ρε τι στή ριων βο λών.

 Μέ σο Πυ ρο βό λο 5,5” Ρυ μουλ κού με νο, Αγ γλι-

κής Κα τα σκευ ής

Προ έ λευ ση Αγ γλι κή

Διαμέτρημα (σε χιλ.) 139,7

Βεληνεκές
Μέ γι στο 13.360 μ.

(13.000 βελ. μά χης)

Τα πυ ρο βό λα αυ τά α πο σύρ θηκαν τε λι κά το 

1990, αλ λά πολ λά α πό αυ τά εί χαν α πο συρ θεί α πό 

το 1955.

Πυ ρο βό λο 25 Λι βρών Αγ γλι-

κής κα τασκευ ής.

Ο ρει  βα τι  κό Πυ ρο βό λο 75 

χιλ. 

Μέ σο Πυ ρο βό λο 5,5΄΄, Αγ γλι-

κής Κα τα σκευ ής.
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 Α/Α Πυ ρο βό λο Bofors 40 χιλ. Σου η δι κής Προ ε-

λεύ σε ως και Α με ρι κα νι κής Κα τα σκευ ής (Μ 36)

Προ έ λευ ση
Σου η δι κή (Α μερ. κα τα-

σκευ ή)

Διαμέτρημα (σε χιλ.) 40

Βεληνεκές

Μέ γι στο 9.800 μ.

Δρα στι κό Κε κλι μέ νο 

1.371 μ.

Τα πρώ τα Συ ντάγ μα τα Α/Α Πυ ρο βο λικού 40 χι-

λιο στών δη μιουρ γή θη καν το 1951 α πο τε λού με να 

α πό τα πα ρα πά νω πυ ρο βό λα. Η α πό συρ ση των 

Bofors Μ36 40 χιλ. άρ χι σε το 1983, ό ταν απο φα σί-

στη κε να χρη σι μο ποιού νται μό νο για την πα ρά κτιο 

ά μυ να.

 Ο ρει βα τικό Πυ ρο βό λο 3,7” Αγ γλι κής Κα τα σκευ-

ής (υ πό δειγ μα 1942)

Προ έ λευ ση Αγ γλι κή

Διαμέτρημα (σε χιλ.) 94

Βεληνεκές Μέ γι στο 6.400 μ.

Τα ο ρει βα τι κά πυ ρο βόλα των 3,7 ι ντσών ε ντά χθη καν 

στη δύ να μη του Ελ λη νι κού Πυ ρο βο λι κού το 1948.

 Α/Τ Πυ ρο βό λο 6 Λι βρών Αγ γλι κής Κατα σκευ ής

Προ έ λευ ση Αγ γλική

Διαμέτρημα (σε χιλ.) 57

Βεληνεκές
Μέ γι στο 5.027 μ. (ε νάρ ξε-

ως πυ ρός 731 μ.)

Η προ μή θεια των πυ ροβό λων των 6 λι βρών 

έ γι νε στις αρ χές της δε κα ε τί ας το 1950. Το 1954 

πα ρο πλί στη καν και χρη σι μο ποι ή θη καν μό νο για 

την πα ρά κτιο ά μυ να. Η α πό συρ σή τους ολο κλη ρώ-

θη κε το 2004.

Ρ/Μ Α/Α Πυ ρο βό λο Bofors 40 
χιλ. (υπόδειγμα 1942).

Ο ρει βα τικό Πυ ρο βό λο 3,7΄΄ 

(υ πό δειγ μα 1942).

Α/Τ Πυ ρο βό λο 6 Λι βρών Αγ γλι-

κής Κατα σκευ ής.
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 Ο βι δο βό λο 8” Αμε ρι κα νι κής Κα τα σκευ ής Μ115 

Α1

Προ έ λευ ση Α με ρι κα νι κή

Διαμέτρημα (σε χιλ.) 203,2

Βεληνεκές

Μέ γι στο 16.920 μ.

Βε λη νε κές Μά χης

14.400 μ.

Η προ μή θεια των Μ115Α1 ξε κί νησε στις αρ χές της 

δε κα ε τί ας 1950-1960 και η α πό συρ σή τους ο λο κλη ρώ-

θη κε το έ τος 1995.

 Α/Κ Ο βι δο βό λο 105 χιλ. Μ52 Α1

Προ έ λευ ση Α με ρι κα νι κή

Δια μέ τρη μα (σε χιλ.) 105

Βε λη νε κές

Μέ γι στο 11.000 μ.

Βε λη νε κές Μά χης

9.350 μ.

Τα πρώ τα Μ52Α1 πα ρε λή φθη σαν ως α μερι κα νι κή 

βο ή θεια το έ τος 1955 και η πρώ τη Μο νά δα συ γκρο-

τή θη κε το 1958. Το 1980 έ γι νε προ μή θεια 76 Α/Κ ο βι-

δο βό λων Μ52Α1.

 Α/Κ Ο βι δο βό λο 155 χιλ. Μ44 Α1

Προ έ λευ ση Α με ρι κα νι κή

Δια μέ τρη μα (σε χιλ.) 155

Βε λη νε κές

Μέ γι στο 14.600 μ.

Βε λη νε κές Μά χης 

12.700 μ.

Η α ντι κα τά στα ση των Α/Κ ο βι δο βό λων 155 χιλ. 

Μ44 ξε κί νη σε το έ τος 1988 και ο λο κλη ρώ θη κε το 

έ τος 1995.

Ο βι δο βό λο 8΄΄ Μ115 Α1.

Α/Κ Ο βι δο βό λο 105 χιλ.

Α/Κ Ο βι δο βό λο 155 χιλ. Μ44 

Α1.
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 Δί δυ μο Πυ ρο βό λο 40 χιλ. Bofors Ε πί Φο ρέ ος 

Άρ μα τος Μ42

Προ έ λευ ση Α με ρι κα νι κή

Δια μέ τρη μα (σε χιλ.) 40 χιλ. x 2

Βε λη νε κές
Μέ γιστο 9.850 μ.

Δρα στι κό Α/Α 1650 μ.

Ο Ελ λη νι κός Στρα τός προ μη θεύ τη κε το δί δυ μο πυ-

ρο βό λο Bofors ε πί φο ρέ ος Μ42 το 1974. Η α πό συρ ση 

του ό πλου έ γινε το 1990.

 Α/Κ Ο βι δο βό λο 175 χιλ. Μ107

Προ έ λευ ση Α με ρι κα νι κή

Δια μέ τρη μα (σε χιλ.) 175

Βε λη νε κές

Μέ γι στο 32.700 μ.

Βε λη νε κές Μά χης 

27.800 μ.

Το 1970 α πο κτή θη καν τριά ντα (36) τέ τοια ο βι δο-

βό λα α πό τις Η.Π.Α. τα ο ποί α το 1972 συ γκρό τη σαν 

τρεις Μοί ρες Πυ ροβο λι κού. Το 1984 άρ χι σε το πρό-

γραμ μα εκ συγ χρο νι σμού τους με την α ντι κα τά σταση 

των κι νη τή ρων τους. Το 1985 εί κο σι ο κτώ (28) α πό 

αυ τά τρο πο ποι ή θη καν σε Μ110Α2 των 8” και τα 

ε να πο μεί να ντα συ γκρό τη σαν μια μό νο ε νερ γή Μοί-

ρα. Το 2001 η Μοί ρα των Μ107 δια λύ θη κε και τα 

ο βι δο βό λα α πο σύρ θη καν.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 Διαδίκτυο.

 Αρχεία Μουσείου Σχολής Πυροβολικού.

 Αρχεία Πολεμικού Μουσείου.

 Αρχεία Στρατιωτικών Κανονισμών, «Ιστορία του Ελληνικού Πυροβολικού».

Δί δυ μο Πυ ρο βό λο 40 χιλ. 

Bofors Ε πί Φο ρέ ος Άρ μα τος 

Μ42.

Α /Κ Ο  β ι  δ ο  β ό  λο  175 χι λ. 
Μ107.
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Σ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ

ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ 

ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, 

Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ-

ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ 

ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ 

Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ-

ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ-

ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ 

ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

ΚΕΙΜΕΝΟ: Χρή στος Α να γνώ στου, Φιλόλογος

Σ
το έρ γο του «De natura deo-

rum», ο Ρω μαί ος φι λό σο φος- 

ρή το ρας Κι κέ ρων μας δί νει 

έ ναν ε κτε νή κατά λο γο στον ο ποί ο συ-

μπυ κνώ νει τις α πό ψεις εί κο σι ε πτά φι λο-

σό φων της αρ χαιό τη τας σχε τι κά με την 

ύ παρ ξη και τη φύ ση των θε ών. Ξε κι νά ει 

α πό τις α παρχές της φι λο σο φί ας και α να-

φέ ρει ως πρώ το φι λό σο φο τον Θα λή τον 

Μι λή σιο, ακο λου θώ ντας την πε πα τη μέ νη 

των πε ρισ σο τέ ρων κα τα λό γων της ε πο χής 

που ξεκι νού σαν στην αρ χαιό τη τα πά ντα 

α πό τον Θα λή. Ποιος ή ταν ό μως αυ τός 

ο φι λόσο φος και τι θέ σεις πρέ σβευε στο 

φι λο σο φι κό του σύ στη μα;

Προ τού γί νει ο ποια δή πο τε α να φο ρά πά-

νω στο κο σμο εί δω λο του Θα λή και γε νι κό τε-

ρα σε ο τι δή πο τε σχε τί ζε ται με το πρό σω πό 

του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντο-

μί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ρι-

βάλ λον στο ο ποί ο αν δρώ θη κε φι λο σο φι κά 

η πρώ τη γενιά των Ελ λή νων φι λο σό φων, 

την πρώ τη εμ φά νι ση της ο ποί ας έ χου με με 

τον ίδιο τον Θα λή. Το πρώ το φι λο σο φι κό 

κί νη μα, που ο νο μά στη κε Ιω νι κός Δια φω-

τισμός, ξε κί νη σε κα τά τον πο λύ ση μα ντι κό 

6ο π.Χ. αιώ να. Ο ίδιος αιώ νας συ μπτω μα τι κά 

προ α νήγ γει λε και ση μα ντι κά ρεύ μα τα στην 

Ά πω Ανα το λή, πρω τά κου στης ολ κής που 

συν δέ ο νται με τα ο νό μα τα του Buddha 

(πε ρί τα 560 π.Χ.), του Laotse και του Κομ-

φού κιου (γεν νή θη κε το 551 π.Χ.). Η ο μά δα 

των Ιώ νων φι λο σό φων σχη μα τί στη κε, ό πως 

φαί νε ται ξαφ νι κά, στη στε νή λω ρί δα της 

δυ τι κής α κτής της Μι κράς Α σί ας και στα 

νη σιά της γύ ρω πε ριο χής της. Ε κεί εμ φα νί-
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στη καν οι κα τάλ λη λες πε ρι στά σεις για την 

α νά πτυ ξη μιας ε λεύ θε ρης, ξε κά θα ρης και 

ε κλο γι κευ μέ νης θε ώ ρη σης του κό σμου. 

Τρί α σημεί α πά ντως πα ρου σιά ζουν ι διαί-

τε ρο εν δια φέ ρον. Η πε ριο χή δεν α νή κε σε 

κάποιο με γά λο κρά τος ή αυ το κρα το ρί α 

που κα τά κα νό να πα ρου σια ζό ταν ε χθρικά 

στην ε λεύ θε ρη σκέ ψη. Την Ιω νί α την α πο τε-

λού σαν πολ λές μι κρές αυ τό νο μες και ευ η με-

ρού σες πό λεις ή νη σιά-κρά τη, που ή ταν εί τε 

δη μο κρα τί ες, εί τε τυραν νί δες, με τις πό λεις 

αυ τές συ χνά να κυ βερ νού νται α πό τους κα-

λύ τε ρους των πο λι τών. Δεύ τε ρον, ως λα ός 

ναυ τι κών, οι Ί ω νες α πο τε λού σαν το συν δε τι-

κό κρί κο με τα ξύ Α να το λής και Δύ σης. Χά ρη 

στο ακ μά ζον τους ε μπό ριο ε πι τεύ χθηκε η 

α νταλ λα γή προ ϊ ό ντων με τα ξύ της Μι κράς 

Α σί ας, της Φοι νί κης, της Αι γύπτου α πό τη 

μί α πλευ ρά και της Ελ λά δας, της Νό τιας 

Γαλ λί ας και της Νό τιας Ιτα λί ας α πό την 

άλ λη. Τη στιγ μή μά λι στα που το ε μπό ριο 

α πο τε λού σε, ό πως άλ λωστε και σή με ρα, 

τον κύ ριο φο ρέ α της α νταλ λα γής ι δε ών, κυ-

ρί ως και κατ’ αρ χήν σε πρα κτι κά ζη τή μα τα 

η ε μπο ρι κή δρα στη ριό τη τα στην πε ριο χή 

α πο τε λούσε γε γο νός μεί ζο νος ση μα σί ας. 

Ε φευ ρέ σεις στον τε χνι κό το μέ α, τε χνι κές 

και νο το μί ες στη χει ρο τε χνί α, βελ τί ω ση 

των ορ γά νων ναυ σι πο λο ϊ ας εί ναι τα πράγ-

μα τα που κατ’ αρ χήν μα θαί νει έ νας λα ός 

α πό έ ναν άλ λο. Αυ τός ο πλού τος τε χνι κών 

δε ξιο τή των εί χε ε ξά ψει το πνεύ μα ό σων διέ-

θε ταν μια θε ω ρη τι κή έφε ση. Αυ τοί λοι πόν 

κα λού νταν να συν δρά μουν στην ε φαρ μο γή 

αυ τής της νε ο απο κτη θεί σας γνώ σης. Η ε να-

σχό λη ση τέ τοιων α τό μων με α φη ρη μέ να 

ε ρω τή μα τα σχε τι κά με τη δο μή του κό σμου 

εί χε προ φα νή τα ί χνη της ε ξά σκη σης τους 

σε ζητή μα τα πρα κτι κής φύ σε ως.

Η τρί τη ευ νο ϊ κή συ γκυ ρί α εί χε σχέ ση 

και συ νάρ τη ση με το θέ μα της θρη σκεί ας 

και της θρη σκευ τι κής πί στης. Εί ναι δε δο-

«Ευχαριστώ το Θεό γιατί με έκανε  άνθρωπο και όχι ζώο, 

άνδρα και όχι γυναίκα, έλληνα και όχι βάρβαρο». 

Θαλής
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στι κό της ή ταν η προ σπά θεια υ ποτα γής 

του κό σμου κά τω α πό τη λο γι κή. Δεν ή ταν 

ό λοι οι κά τοι κοι της Ιω νί ας βέβαια άν θρω-

ποι της λο γι κής. Οι Προ σω κρα τι κοί φι λό-

σο φοι στέ κο νταν πά νω από τους α δα είς, 

πά νω α πό τον μύ θο, ό χι ό μως α κό μη σε 

έ να κα θα ρά ε πι στη μο νι κό πρό γραμ μα. Η 

με τα φυ σι κή τους έ χει έ ντο να τα ση μά δια 

του μυ θι κού και της κο σμο γο νί ας που 

εί χε κλη ρο δο τή σει η ποί η ση, γε γο νός 

σε με γά λο βαθ μό κα τανο η τό τη στιγ μή 

που τί πο τα δεν γεν νά ται εκ του μη ό ντος. 

Α πλώς 

ή  τ α ν  ο ι 

πρώ τοι 

που 

με τέ-

τρε-

ψαν 

το δόγ-

μ α  σ ε 

λο γι κή 

και υ πέ-

τα ξαν τον 

ι σχυ ρι σμό 

στην κριτι-

κή. Κι νη τή ρια 

δύ να μη των 

αν θρώ πων 

αυ τών ή ταν 

η πε ριέρ-

γεια. Αυ τοί ή ταν που έ κα ναν το πρώ το 

βή μα, πά νω α πό τις δει σι δαι μο νί ες που 

ή θε λαν τον κό σμο ως στί βο των θε ών, 

α ντι με τω πί ζο ντάς τον ως έ ναν πο λύ πλο-

κο ορ γα νι σμό, ε ξελισ σό με νο κά τω α πό 

αιώ νιους, εγ γε νείς νό μους που α νέ με ναν 

καρ τε ρι κά να απο κα λυ φθούν.

Μέ σα σε αυ τό το πε ρι βάλ λον έ ζη σε και 

ο Θα λής, ο ο ποί ος κα τά τον Α ρι στο τέλη 

ή ταν ο ι δρυ τής της φι λο σο φί ας των «Φυ-

σι κών» ή «Φυ σιο λό γων». Συ γκα τα λεγό ταν 

μέ νο πως η Μι λή σια κλη ρο νο μιά πε ριε-

λάμ βα νε τους μύ θους και τις θρη σκευ τι-

κές πε ποι θή σεις των δι κών της λα ών και, 

μέ σω της ε πα φής με την Α να το λή, των 

γει το νι κών της Α να το λι κών λα ών, κα θώς 

και την ε πι στη μο νι κή πα ρα κα τα θή κη της 

Αι γύ πτου και της Βα βυ λώνας -α στρο νο-

μί α, μα θη μα τι κά, τε χνο λο γί α- που εί χαν 

γνω ρί σει μέ σω της με ταφρα σμέ νης τους 

μορ φής οι κά τοι κοι της Ιω νί ας. Η ε πιρ ρο ή 

της κλη ρο νο μιάς αυ τής εί ναι ση μα ντι κή. 

Και ό μως συ νει δη τά οι Ί ω νες φι λό σο φοι 

α πέρ ρι ψαν τη μυ θι κή πα ρά δο ση των 

προ γό νων τους, ι δί ως α να φο ρι κά με τους 

αν θρω πό μορ φους θε ούς.

Οι Έλ λη νες δεν έ θε σαν τη γνώ ση 

των τε λι κών αι τί ων στο δογ μα τι σμό, 

αλ λά αντί θε τα την το πο θέ τη σαν ως αυ-

το σκο πό με ευ ρύ πε δί ο για γε νί κευ ση, 

α φαί ρεση και προ ώ θη ση τολ μη ρών 

ε ξη γη τι κών υ πο θέ σε ων. Έ τσι οι φυ σι κές 

με τα βο λές α πό προ ϊ όν των αν θρώ πι νων 

πα θών των θε ών και των α πρό βλε πτων 

προ θέ σε ών τους, ε ντά χθη καν στη βα σι-

λεί α ε νός κα θο λι κού και προ βλέ ψι μου 

νό μου. Ω στό σο το εν νοιο λο γι κό πλαί σιο 

δεν άλ λα ξε τό σο εύ κο λα, κά τω και α πό 

το βά ρος των μυ θι κών κο σμο γο νιών. 

Σί γου ρα πά ντως το ευ τύ χη μα ή ταν πως 

οι κοι νό τητες της Ιω νί ας δεν βρίσκον-

ταν κά τω α πό τον ζυ γό ορ γα νω μέ νης 

θρη σκευ τι κής ε ξου σί ας, ό πως στη Βα βυ-

λώ να και την Αί γυ πτο, με κλη ρο νο μι κή 

κά στα προ νο μιούχων ιε ρέ ων. Έ τσι δεν 

κα τα πο λε μή θη καν οι νέ ες ι δέ ες α πό έ να 

κοι νω νι κό στρώ μα που α ντι δρού σε εν-

στι κτω δώς αρ νη τι κά σε κα θε τί νέ ο α πό 

φό βο μη χά σει τα προ νό μιά του α πό 

αλ λα γές στην ει κό να του κό σμου.

Αυ τές λοι πόν οι συν θή κες ο δή γη σαν 

σε μια νέ α ε πο χή α νε ξάρ τη της πνευ ματι-

κής κί νη σης στην Ιω νί α. Κύ ριο χα ρα κτη ρι-



Θαλής ο Μιλήσιος

Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η  Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η 27

με τα ξύ των πε ρί φη μων Ε πτά Σο φών της 

Αρ χαί ας Ελ λά δας, ε νώ ο Ευ σέ βιος τον πα-

ρου σιά ζει ως «πα τέ ρα της φι λο σο φί ας και 

ι δρυ τή της Ιω νι κής σχο λής».

Κυ ριό τε ρες πη γές για τη ζω ή και το 

έρ γο του βρί σκου με στην πρώ ι μη και 

την ό ψι μη αρ χαιό τη τα. Οι πρώ ι μες μαρ-

τυ ρί ες εί ναι στοι χεί α που βρί σκου με στον 

Η ρό δο το, Πλά τω να και Α ρι στο τέ λη, ε νώ 

οι ό ψι μες πη γές έ χουν δο ξο γρα φική 

κα τα γω γή και εί ναι με τα ρι στο τε λι κές. Η 

ε γκυ ρό τη τα και η α ξιο πι στί α τους εί ναι 

ζή τη μα που θα ε ξε τα στεί πα ρα κά τω, 

ο πό τε δεν χρειά ζε ται προς το παρόν να 

λε χθεί κά τι πα ρα πά νω.

Για τη γέν νη ση και τη ζω ή του Θα λή 

δη λα δή και του φι λο σό φου μα ζί.

Η δο ξο γρα φι κή πα ρα γω γή και οι πρώ-

ι μες μαρ τυ ρί ες αν και ε λά χι στες ως προς 

το μέ γε θός τους και αμ φί βο λες ως προς 

την α ξιο πι στί α τους, δί νουν κά ποιες βα σι-

κές πλη ρο φο ρί ες για τον Θα λή και κά ποια 

ε πι τεύγ μα τά του. Εν δια φέρ θηκε κυ ρί ως για 

την πο λι τι κή κα τά στα ση και τις πο λι τι κές 

ε ξε λί ξεις στη Μικρά Α σί α. Σύμ φω να με 

τον Η ρό δο το συμ βού λευ σε την πο λι τι κή 

έ νω ση των Ιω νικών πό λε ων με στό χο 

τον α παρ τι σμό ο μο σπον δί ας που θα εί χε 

βου λευ τή ριο στην Τε ώ. Αυ τό θα τις κα θι-

στού σε ι κα νές να α ντι με τω πί σουν τους 

Πέρ σες που στό χευαν στην υ πο δού λω ση 

της πε ριο χής. Εί χε ε πί σης ζη τή σει α πό τη 

Ε νώ τον κο ρο ϊ δεύ α νε για τη φτώ χια του, εκ με ταλ λεύ τη κε τις γνώ σεις 
του στην α στρο νο μί α και κέρδι σε γρή γο ρα λε φτά α πό την εκ με τάλ-
λευ ση των ε λαιο τρι βεί ων, α πο δει κνύ οντας πώς εί ναι εύ κο λο για τους 

σο φούς να πλου τί σουν, αν και αυ τοί δεν εν δια φέ ρο νταν 
για το υ λι κό κέρ δος. 

μαρ τυ ρί ες έρ χο νται α πό τον Διο γέ νη τον 

Λα έρ τιο και τον Η ρό δο το. Γεν νή θη κε πι-

θα νό τα τα το 624 π.Χ. και πέ θα νε το 548 

π.Χ., αν και το λε ξι κό της Σού δα α να φέ ρει 

μια α κό μα πιο μα κρι νή χρο νο λο γί α γέν-

νη σης (640 π.Χ.), ε κεί ό που ο Διο γέ νης ο 

Λαέρ τιος το πο θε τεί τη γέν νη ση του γύ ρω 

στα 635 π.Χ. Δι χο γνω μί α υ πάρ χει και 

α ναφο ρι κά με τους γο νείς του που, σύμ-

φω να με τον Η ρό δο το, ή ταν Φοί νι κες, 

κατ’ άλ λους ό μως, Μι λή σιοι α ρι στο κρά-

τες. Το ό νο μα του πα τέ ρα του, Ε ξά μυος, 

ή ταν πά ντως Κα ρι κό, ε νώ της μη τέ ρας 

του, Κλε ο βου λί νης, Ελ λη νι κό. Ή ταν σύγ-

χρο νος των Λυ δών βα σι λέ ων Α λυατ τή 

και Κροί σου, του βα σι λέ α των Περ σών 

Κύ ρου και του Σό λω να του Α θη ναί ου. 

Α πό τα χρό νια του α κό μα έ φε ρε τον τί-

τλο του με γάλου σο φού, του ε πι στή μο να 

Μί λη το να α ντι τα χθεί στον Κροί σο, ε νώ 

ό μως οι υ πό λοι πες πό λεις της Μι κράς 

Α σί ας αντι στά θη καν στον Κροί σο, η Μί λη-

τος έ σπευ σε να ε ξα σφα λί σει μια έ κτα κτη 

συμφω νί α. Ως μη χα νι κός στον στρα τό του 

Κροί σου κα τέ στη σε δια βα τό τον Ά λυ ποτα-

μό, σύμ φω να με μαρ τυ ρί α του Η ρο δό του, 

χω ρί ζο ντας την κοί τη του στα δύ ο πί σω 

α πό το στρα τό πε δο των Λυ δών. Ως σο φός 

προ έ βλε ψε την έ κλει ψη του η λί ου κα τά τη 

διάρ κεια ε νός πο λέ μου με τα ξύ Λυ δών και 

Περ σών. Μο λο νό τι οι γνώ μες των ε ρευ νη-

τών κλι μα κώ νο νται α πό την πλή ρη άρ νη ση 

έ ως την α νε πι φύ λα κτη α πο δο χή, υ πάρ χει 

συμ φω νί α ως προς το ό τι ε πε ξερ γά στη κε 

θε ω ρη τι κά τον χρόνο της έ κλει ψης, με στοι-

χεί α που του εί χε κλη ρο δο τή σει η με λέ τη 

πά νω στις εκλεί ψεις α πό τους Αι γυ πτί ους 

και τους Βα βυ λώ νιους. Γε νι κά πά ντως εί χε 
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ιδιαί τε ρη συμ βο λή στον το μέ α της Α στρο-

νο μί ας σε μια ποι κι λί α φαι νο μέ νων.

Δύ ο α νέκ δο τα μας έ χουν σω θεί που 

τον πα ρου σιά ζουν άλ λο τε ο νει ρο πό λο και 

άλ λο τε άν θρω πο με πρα κτι κό πνεύ μα. Το 

πρώ το βρί σκε ται στον Θε αί τη το του Πλά-

τω να, ό που πα ρα τη ρώ ντας ο Θα λής τον 

ου ρανό και α πορ ρο φη μέ νος α πό τη ρέμ βη 

των α στε ριών, έ πε σε σε έ να πη γά δι και ανα-

γκά στη κε να υ πο μεί νει τους χλευα σμούς 

μιας θρα κιώ τισ σας σκλά βας, που θε ώ ρη σε 

γε λοί ο τον ζή λο του Θα λή να γνω ρί σει το 

τι υ πάρ χει πά νω α πό το κε φάλι του, δί χως 

να προ σέ χει το τι γι νό ταν μπρο στά στα 

πό δια του. Το δεύ τε ρο, που βρί σκε ται 

στον Α ρι στο τέ λη, τον πα ρου σιά ζει συ νε-

τό. Ε νώ τον κο ρο ϊ δεύ α νε για τη φτώ χια 

του, εκ με ταλ λεύ τη κε τις γνώ σεις του στην 

α στρο νο μί α και κέρδι σε γρή γο ρα λε φτά 

α πό την εκ με τάλ λευ ση των ε λαιο τρι βεί ων, 

α πο δει κνύ οντας πώς εί ναι εύ κο λο για τους 

σο φούς να πλου τί σουν, αν και αυ τοί δεν 

εν δια φέ ρο νταν για το υ λι κό κέρ δος.

Ο Θα λής δεν ά φη σε κα νέ να γρα πτό έρ-

γο. Του α πο δί δε ται με ι διαί τε ρη ε πι φύλα ξη 

η κα λού με νη Ναυ τι κή Α στρο λο γί α, που 

α πο δί δε ται στον Φώ κο τον Σά μιο, δί χως να 

α πο κλεί ε ται η πε ρί πτω ση πλα στο γρα φί ας 

κα τά την Ελ λη νι στι κή πε ρί ο δο.

Α να φο ρι κά λοι πόν με την κο σμο α ντί-

λη ψη του Θα λή, βα σι κή μας πη γή α πο-

τε λεί ο Α ρι στο τέ λης και ο μα θη τής του 

Θε ό φρα στος, αν και τα ό σα ο δεύ τε ρος 

υ πο στή ρι ξε μας έ χουν σω θεί με έμ με σο 

τρό πο, μέ σω των κει μέ νων του Σι μπλι κί-

ου. Σο βα ρές εί ναι οι αμ φι βο λί ες αν στα 

Α ρι στο τε λι κά κεί με να τα ό σα α πο δί δει 

στον Θα λή ο Α ρι στο τέ λης έ χουν πράγ μα τι 

λε χθεί α πό τον ί διον ή εί ναι κα τασκευα-

σμέ να α πό τον Α ρι στο τέ λη. Με αυ τή την 

αμ φι βο λί α κα τά νου οι βα σι κές θέ σεις της 

κο σμο λο γί ας του Θα λή σχη μα τί ζο νται ως 

ε ξής: Η Γη ε πι πλέ ει στο νε ρό και το νε ρό 

εί ναι η αρ χή των πά ντων. Ο Θα λής δεν 

εί ναι ο πρώ τος που τό νισε τον ου σιώ δη 

ρό λο του νε ρού ως αρ χή. Οι Βα βυ λώ νιοι, 

οι Αι γύ πτιοι, α κό μη και ο ί διος ο Ό μη ρος, 

στις μυ θο λο γί ες τους εί χαν μια ι διαί τε ρη 

θέ ση για το νε ρό. Άλ λω στε η θε με λιώ δης 

ση μα σί α του για την α νά πτυ ξη των φυ τών 

κα θώς και η θέ ση που κα τέ χει το νε ρό 

στην αν θρώ πι νη δια τρο φή, ό πως και το 

ε ντυ πω σια κό θέ α μα των πο τα μών που 

πα ρα σύ ρουν την ύ λη και δη μιουρ γούν 

προ σχώ σεις, ή ταν χα ραγ μέ νος στο υ πο-

συ νεί δη το των αρ χαί ων λα ών. Με την 

α πό φαν σή του πως το ύ δωρ εί ναι η πη γή 

των πά ντων παύ ει ο Θα λής να διε ρω τά ται 

πλέ ον το περί του τι υ πήρ χε πριν α πό 

αυ τό που τώ ρα υ πάρ χει, αλ λά α ντί θε τα 

ζη τά ει να βρει α πό τι εί ναι πλα σμέ νος ο 

κό σμος. Αν ό μως το νε ρό εί ναι η αρ χή 

των πά ντων δεν πρέ πει να ξε χνά με πως, 

σύμ φω να με το «Πε ρί Ψυ χής» του Α ρι-

στο τέ λη, «τα πά ντα εί ναι πλή ρη θε ών» 

και πως ο κό σμος έ χει ψυ χή. Το ήλε κτρο 

και ο μα γνή της μάς δεί χνουν πως και στο 

πα ρα μι κρό υ πάρ χει έ να πνεύμα που το ζω-

ντα νεύ ει. Αυ τή η θέ ση εί ναι ε ξαι ρε τι κή για 

τη σο βα ρό τη τά της. Η έν νοια «ο μα γνή της 

έ χει ψυ χή» προ δί δει μια ο ξεί α φιλο σο φι κή 

μα τιά. Το «τα πά ντα εί ναι νε ρό» ση μα το δο-

τεί τις α παρ χές της Δυ τι κής ε πι στή μης. Και 

οι δύ ο θέ σεις υ πο στη ρί ζο νται α πό απλά 

αλ λά λο γι κά ε πι χει ρή μα τα. Για το πρώ το 

ο Α ρι στο τέ λης δεν κα το νο μά ζει την πη-

γή του, ό μως α σφα λείς πλη ρο φο ρί ες τις 

α πο δί δουν στον Ιπ πί α, έ ναν σοφι στή του 

5ου π.Χ. αιώ να. Η θε ω ρί α των μα γνη τών 

μπή κε κάτω α πό το κρι τι κό μά τι του Ιπ πί α, 

ό μως δε μπο ρού με να ξέ ρου με για το που 

βρι σκό ταν για τον ε νά μι ση αιώ να που 

με σο λά βη σε με τα ξύ Θα λή και Ιπ πί α. Το 

επι χεί ρη μα που προ βάλ λε ται, αν και α πλό, 
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ε νέ χει σπέρ μα τα αμ φι βο λί ας 

για το ποί ο μέ ρος α νή κει στον 

Θα λή και πιο εί ναι α πο τέ λε σμα 

Α ρι στο τε λι κής ε πεξερ γα σί ας. Η 

έν νοια της ψυ χής εί ναι διτ τή. 

Τα έμ ψυ χα και τα ά ψυ χα συ να-

πο τελούν τον φυ σι κό κό σμο, 

ως τα κι νη τά και α κί νη τα μέ-

ρη της δη μιουρ γί ας, κο ντολο-

γίς έμ ψυ χο εί ναι έ να ζω ντα νό 

πράγ μα και ψυ χή η αι τί α που 

δί νει ζω ή. Ποια ό μως εί ναι τα 

κρι τή ρια της ζω ής; Σύμ φω να 

με τον Α ρι στο τέ λη, σε γε νι κή 

κλίμα κα, δύ ο πράγ μα τα ξε χω-

ρί ζουν το ζω ντα νό ον α πό το 

μη ζω ντα νό. Η κί νη ση και η 

α ντί λη ψη. Ζω ντα νό εί ναι αυ-

τό που μπο ρεί να αλ λά ξει τον 

ε αυ τό του και το πε ρι βάλ λον 

του με την αυ τό νο μη κί νη σή 

του να εί ναι το πιο τρα νό πα-

ρά δειγ μα. Το ε πι χεί ρη μα του 

Θα λή εί ναι ι διαί τε ρα α πλό. 

Οι αυ τό νο μοι φο ρείς κί νησης 

έ χουν, σύμ φω να με τον Α ρι-

στο τέ λη, ψυ χή. Α πό ε κεί μέ-

σω α πλής πα ρα τή ρη σης προ-

κύ πτει πως και οι μα γνή τες 

αλ λά και τα ρι νί σμα τα του 

ή λε κτρου έ χουν τη δυ να τό-

τη τα να προ κα λούν κί νη ση 

σε άλ λα σώ μα τα αλ λά και 

στον ί διον τους τον ε αυ τό. Η 

προ σπά θεια κα τάρ ρι ψης του 

ε πι χει ρή μα τος αυ τού εί ναι 

ι διαίτε ρα δύ σκολη. Δεν πρό-

κει ται για μια α φε λή λει τουρ-

γί α παι δικής σο φι στι κής.

Δυ σκο λό τε ρη φα ντά ζει η 

υ πό θε ση α να φο ρι κά με τη 

δεύ τε ρη και πιο συ ζη τή σιμη 
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συν δρο μή του Θα λή στη λο γι κή σκέ ψη, 

ό πως τη φα νε ρώ νει ο Α ρι στο τέ λης στο έρ γο 

του «Με τά τα Φυ σι κά». Ο ό ρος «τα πά ντα 

εί ναι νε ρό» πα ρου σιά ζει δι πλή ερ μη νεί α: (α) 

Το βα σι κό υ λι κό των πά ντων εί ναι το νε ρό 

και (β) η γη βρί σκε ται πά νω σε νε ρό. Ο ρι-

σμέ νοι με λε τη τές δια κρί νουν μια σπί θα α πί-

στευ της ευ φυ ΐ ας στη θέ ση αυ τή. Ο Θα λής 

α ντι μετώ πι σε το τε ρά στιο και α πό μα κρο γε-

γο νός με τη βο ή θεια μιας οι κί ας α να λο γίας 

με κορ μούς που ε πι πλέ ουν. Πρώ τον, η α να-

λο γί α δί νει το πρώ το πα ρά δειγ μα ε νός ι διαί-

τε ρου χα ρα κτη ρι στι κού της προ σω κρα τι κής 

σκέ ψης. Α πό τον 

Θα λή και στο 

ε ξής η α να λο-

γι κή σκέ ψη 

και το πα ρά-

δειγ μα εί ναι 

πο λύ συ χνά. Οι 

α ναλο γί ες συ χνά 

α να σύ ρο νται 

α πό τα πει-

νές και 

α ντιε-

πι στη μο νι κές πε-

ριο χές. Υπήρ χε μια ά πο ψη 

αρ κε τών πα λαιό τε ρων ε ρευ νη τών που υ πο-

στή ρι ζαν πως οι θέσεις αυ τές προ ϋ πήρ χαν 

και α πο δό θη καν α πό τους Πε ρι πα τη τι κούς 

στον Θα λή. Σε ποια ό μως στοι χεί α βα σί ζε-

ται αυ τή η πρω το κα θε δρί α του νε ρού; Στο 

γε γονός ό τι τα ζω ντα νά ό ντα α παι τούν την 

ύ παρ ξη του νε ρού για τη συ νέ χι ση της 

ζω ής τους. Ε πι πλέ ον, το νε ρό δεν πα ρά γε-

ται α πό που θε νά αλ λού, ά ρα εί ναι βασι κό 

χα ρα κτη ρι στι κό του κό σμου. Υ πάρ χει μια 

βά ση λο γι κής στο συλ λο γι σμό αυ τό, αν και 

εί ναι ι διαί τε ρα τρω τός. Ας μη λη σμο νού με 

βέ βαια ό τι ο Θα λής στην κο σμο λο γί α του 

εί χε λί γους, α σή μα ντους προ κα τό χους, ε νώ 

σε ψυ χο λο γι κό ε πί πε δο α πο λύ τως κα νέ να 

προ κά το χο.

Η έν στα ση για την ε γκυ ρό τη τα των 

πη γών έ γκει ται στο ό τι ο Α ρι στο τέ λης 

δεν εί χε ά με ση γνώ ση των λό γων του 

Θα λή. Η τε λι κή του πα ρα τή ρη ση, το 

ό τι ο Θαλής θα έ πρε πε να βρει κά τι 

να υ πο στη ρί ζει το νε ρό, ώ στε αυ τό να 

υ πο στη ρί ζει τη Γη, δεί χνει πό σο λί γο κα-

τα νο ού με τον τρό πο σκέ ψης του Θα λή. 

Α ντι κεί μενο με λέ της και συ ζή τη σης α πο-

τε λεί φυ σι κά το ποια ση μεί α πράγ μα τι 

α νή κουν στον Θα λή και ποια εί ναι προ-

σθή κες του ι δί ου του Α ρι στο τέ λη, για να 

στη ρίξει την ι δί α του συλ λο γι στι κή.

Η φι λο σο φί α του Θα-

λή ά σκη σε 

ε πί-

δρα ση 

και ή ταν δια δε δο μέ-

νη και στα Ρω μα ϊκά χρό νια, ό πως μας ε πι τρέ-

πει να υ πο στη ρί ξου με και η πραγ μά τευ ση 

των θέ σεών του α πό τον Κι κέ ρω να στην 

πραγ μα τεί α του «De Natura Deorum». Ε κεί 

ο Κι κέ ρω νας δί νει μια σύ ντο μη δο ξο γρα φί α 

των θρη σκευ τι κών θέ σε ων των φιλο σό φων 

σχε τι κά με το Θεί ο α πό τον Θα λή ως τα χρό-

νια του ί διου του Κι κέ ρωνα. Οι θέ σεις του 
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Κι κέ ρω να ε ντάσ σο νται σε έ να πλαί σιο έ ντα-

σης α νά με σα στις υ φι στά με νες φι λο σο φι κές 

σχο λές της ε πο χής. Α πό τη μια οι Σκε πτι κοί 

της Α κα δη μί ας, στους ο ποί ους προ σγρά-

φε ται και ο Κι κέ ρω νας, πα ρό λο που ε ντάσ-

σε ται με το δι κό του, προ σω πι κό τρό πο, 

δέ χο νται α κό μα και θέ σεις άλ λων σχολών. 

Οι πε ρι πα τη τι κοί δεί χνουν μια ι διαί τε ρη κλί-

ση προς τη ρη το ρι κή. Οι στω ι κοί, οι ο ποί οι 

αρ χι κά εί χαν προ φα νή πρω ταρ χι κή θέ ση 

στη Ρω μα ϊ κή θέ α ση της φι λο σο φί ας, α ντι με-

τω πί ζουν α ντί δρα ση. Ο Κι κέ ρων α ντι τί θε ται 

στη στρυφ νό τη τα και τον δογ μα τι σμό των 

που πα ρα θέ τει. Ο ί διος βέ βαια τυ πι κώς 

δεν χρη σι μο ποιεί δι κές του α να κα λύ ψεις 

δί χως ε πε ξή γη ση. Συ χνά ε ξη γεί το νό ημα 

των ό ρων, ι δί ως ό ταν τους πρω το χρη-

σι μο ποιεί. Το ελ λη νι κό, το νε όδ μη το 

λατι νι κό αλ φά βη το και η πε ριρ ρέ ου σα 

α τμό σφαι ρα λει τουρ γούν μα ζί ως μια 

τριών κα τευ θύν σε ων ε ξη γη τι κή μέ θο-

δος, με ι κα νο ποι η τι κή λει τουρ γί α. Ο 

Κι κέρω νας κα τα φεύ γει σε πολ λά τε χνά-

σμα τα για να πα ρου σιά σει μια ε πι τυ χή 

μετά φρα ση. Πά ντως, ό πως οι Λα τί νοι 

της ε πο χής του, έ τσι και ο Κι κέ ρω νας 

Λίγοι είναι αυτοί που κατανόησαν τον τρόπο σκέψης του, ενώ οι απόψεις του 
για το νερό, αποδεικνύονται καθημερινά στη σύγχρονη κοσμοθεωρία.

Στω ι κών. Οι με τα φρά σεις του Κι κέ ρω να 

α πό τα ελ λη νι κά ποι κί λουν στην α κρί βειά 

τους. Ό ταν με τα φρά ζει κα λά, δεν υ πάρ χει 

κα νέ να πρό βλη μα και ο θαυ μα σμός κυ λά ει 

α πρό σκο πτα α πό το με λά νι των με λε τη τών. 

Ό ταν δεν κα τορ θώ νει ό μως αυ τό, προ κύ-

πτουν δυ σχέρειες.

Για αρ κε τούς λό γους , γλωσ σι κής κυ-

ρί ως φύ σε ως (με τα φο ρά των αρ χαί ων 

ελ ληνι κών στη λα τι νι κή) γί νο νται α πό 

τον Κι κέ ρω να λά θη στον το μέ α της με-

τά φρα σης των φι λο σο φι κών κει μέ νων 

α να γκάστη κε να κα τα φύ γει σε δια φο ρε τι-

κούς τρό πους έκ φρα σης ε νός νο ή μα τος. 

Χαρα κτη ρι στι κή η σύ ζευ ξη Θε ού και νου 

που α πο δί δει στη φι λο σο φί α του Θα λή, 

ασυ νε πής με τις πε ρισ σό τε ρες μαρ τυ ρί ες 

που το πο θε τούν τον Μι λή σιο φι λόσο φο 

στους Υ λο ζω ι στές. Γε νι κά πά ντως οι προ-

σπά θειες του Κι κέ ρω να ο δή γη σαν σε 

έ να τό σο κα λό α πο τέ λε σμα, ώ στε αυ τό 

να α πο τε λέ σει ση μεί ο α να φο ράς και να 

ε πι σύ ρει την κρι τι κή διά θε ση των ε ρευ-

νη τών ε πά νω του.
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ΜΕ ΤΑΛ ΛΙΟ 
Ε ΞΑΙΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ

ΜΕ ΤΑΛ ΛΙΟ 
Ε ΞΑΙΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ

ΚΑ ΘΙΕ ΡΩ ΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙ ΟΥ 
Ε ΞΑΙ ΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΩΣ 

ΠΟ ΛΕ ΜΙ ΚΗΣ Η ΘΙ ΚΗΣ Α ΜΟΙ ΒΗΣ

Το Με τάλ λιο Ε ξαι ρέ των Πράξε ων 

(Μ.Ε.Π.) κα θιε ρώ θη κε ως πο λε μι κή η θι-

κή α μοι βή με τον Α.Ν. 2646/11-11-1940 

«Πε ρί η θι κών α μοι βών δια δια κε κρι μέ νας 

πρά ξεις» (ΦΕΚ Α΄ 389/13 Νο ε. 1940). Στο 

κεί με νο αυ τού του Α.Ν., με τον ο ποί ο επα-

να προσ διο ρί στη κε το σύ νο λο των πο λε μι-

κών η θι κών α μοι βών, α να φέρεται ό τι:

«Το Με τάλ λιο Ε ξαι ρέ των Πρά ξε ων 

α πο νέ με ται δι’ ε ξαι ρέ τους πρά ξεις, δια 

συνεχείς ευ δο κί μους υ πη ρε σί ας, δι’ 

ε ξαι ρετι κήν ι κα νό τη τα πε ρί την διοί κη-

σιν και ορ γά νω σιν Μονάδος τι νος, διά 

πρά ξιν αυ το θυ σί ας διά την α σφά λειαν 

και τή ρη σιν της εν νό μου τά ξε ως, διά 

τους ο πωσ δή πο τε προ σε νε γκό ντας εν 

τω ε σω τε ρι κώ υψί στας και πο λυτίμους 

υ πη ρε σί ας, κα τά την διάρ κειαν του 

πολέμου, τους συ ντε λού ντας ο πωσ δή-

πο τε εις την ενί σχυ σιν των στρα τιω τι κών 

δυ νά με ων της Χώ ρας στρα τιω τι κούς 

και ι διώ τας αμ φο τέ ρων των φύ λων, 

ημε δα πούς ή αλ λο δα πούς, εις α ξιωμα-

τι κούς και ο πλί τας συμ μά χου κρά τους 

προ σε νε γκόντας υψί στας υ πη ρε σί ας, 

προς ευό δω σιν του Α γώ νος».(1)

Ως προς τις δια τυ πώ σεις και τον 

τρό πο υ πο βο λής προ τά σε ων για την 

ΚΕΙ ΜΕ ΝΟ-ΦΩ ΤΟΓΡΑ ΦΙΕΣ: 

Υ πτγος ε.α. Ορ θό δο ξος Ζω τιά δης

1 Προ της κα θιε ρώ σε ως του Με ταλ λί ου Ε ξαι ρέ των Πρά ξε ων α πο νεμό ταν για α ντί στοι χες πρά ξεις με τάλ λιο 
Στρα τιωτι κής Α ξί ας το ο ποί ο ό μως δεν ή ταν αμιγώς πο λε μι κό με τάλ λιο.
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απονο μή του Μ.Ε.Π. ο ρί στη κε 

ό τι: Προ κει μέ νου πε ρί στρα-

τιω τι κών γενι κώς, α παι τεί ται 

δια μνη μό νευ ση στην Η με ρή-

σια Δια τα γή της Μο νά δος 

του προ τει νο μέ νου, μα ζί με 

πρό τα ση που υ πο βάλ λε ται ιε-

ραρ χι κά, ε πί της ο ποί ας όλες 

οι προ ϊ στά με νες Αρ χές πρέ-

πει να εκ φέ ρουν τη γνώ μη 

τους, προ κει μέ νου δε πε ρί 

μη στρα τιω τι κών, α παιτεί ται 

πρό τα ση Στρατιω τι κής ή 

Διοι κη τι κής Αρ χής που υ πο-

βάλ λε ται ιε ραρ χι κά στα αρ-

μό δια Υ πουργεί α.

Το Μ.Ε.Π. πε ρι λαμ βά νει 

μί α και μό νη τά ξη και α πο-

νέ με ται δια Β. Δια τάγμα τος 

με πρό τα ση του αρ μό διου 

Υ πουρ γού, συ νο δεύ εται δε 

α πό δί πλω μα που το υπογρά φει 

ο Υ πουρ γός, ε πί του ο ποί ου α να γρά-

φε ται η στην Η με ρή σια Δια τα γή μνεί α 

του τι μώ με νου στρα τιω τι κού ή η πρό-

τα ση της αρ μο δί ας Αρ χής για τους μη 

στρατιωτικούς. Με τον Α.Ν. 2646/1940 

κα θο ρί στη κε ε πί σης ό τι ως με τάλ λιο Ε ξαι-

ρέ των Πράξε ων, θα α πο νέ με ται το ή δη 

με τάλ λιο Στρα τιω τι κής Α ξί ας, ε πί της ται-

νί ας του ο ποί ου θα φέ ρε ται χάλ κι νη διεμ-

βο λή με α να γρα φή του έ τους 1940.

ΝΟ ΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΑΓ ΜΑ ΤΑ ΠΟΥ 
ΣΥ ΜΠΛΗ ΡΩ ΣΑΝ Ή ΔΙΕΥ ΚΡΙ ΝΙ-

ΣΑΝ ΤΟΝ Α.Ν. 2646/1940

➜ Με τον Α.Ν. 2746/29-12-1940, 

ε πε κτά θη κε ο Α.Ν. 2646/1940 «πε ρί 

η θι κών α μοι βών δια διακε κρι μέ νας 

πρά ξεις», στο Β. Ναυ τι κό και την Β. 

Α ε ρο πο ρί α.

➜Με το Ν. Δγμα 871/4-12-1941 «Πε-

ρί τρο πο ποι ή σε ως και συμπλη ρώσεως 

των πε ρί α πο νο μής η θι κών α μοι βών 

των στρα τιω τι κών δια τά ξε ων» (ΦΕΚ Α΄ 

452/27 Δε κεμ βρί ου 1941), κα θο ρί στη-

κε ό τι για κά θε νεό τε ρη πρά ξη ά ξια 

ό μοιας η θι κής α μοι βής, του πρό τε ρον 

τι μη θέ ντος δια Μ.Ε.Π., υ πο βάλ λε ται εκ 

νέ ου ιε ραρ χι κά πρό τα ση και ακο λουθεί 

η έκ δο ση νέ ου επ’ αυ τής Β. Δγμα τος. Σε 

κά θε πρό σθε τη α πο νο μή του Μ.Ε.Π. οι 

τι μη θέ ντες προ σαρ τούν στο μέ σο της 

ται νί ας που φέ ρει το με τάλ λιο, στέμμα 

αρ γυ ρο ποί κιλ το διαμέτρου 5 χιλ.

Τα πε ρισ σό τε ρα του ε νός στέμ μα-

τα, φέ ρο νται ο ρι ζο ντί ως ε πί της ται νί ας 

του μεταλ λί ου, ε νώ προ σάρ τη ση πε ρισ-
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σοτέρων των τριών στεμ μά των ε πί της 

ται νί ας δεν ε πιτρέ πε ται.

➜ Με τον Ν.107/25 Ια νουα ρί ου 

1945 «πε ρί η θι κών α μοι βών Α ε ρο πο-

ρί ας», (ΦΕΚ 18/27 Ια νουα ρί ου 1945), 

ε πα να προσ διο ρί στη καν ό λες οι η θι κές 

α μοι βές της Πο λε μικής Α ε ροπορί ας και 

κα θο ρί στη κε ό τι ει δι κώς για τη δρά ση 

του προ σωπικού της Α ε ρο πο ρί ας στη 

Μέ ση Α να το λή, δεν ι σχύ ουν οι Αν. Νό-

μοι 2646/11-11-1940 και 2746/29-12-

1940. Αυ τός ο Νό μος εί χε ως συ νέ πεια 

να μην απονε μη θούν Α ρι στεί α Αν δρεί-

ας, Πο λε μικοί Σταυ ροί και Με τάλ λια 

Ε ξαι ρέ των Πρά ξε ων στο προ σω πι κό 

της Α ε ροπορί ας που έ δρα σε στις ε πι χει-

ρή σεις της Β. Α φρι κής και της Ι τα λί ας 

την πε ρίοδο 1941-1945.

➜ Με τον Α.Ν. 805/31-12-1945 

«πε ρί αυ θε ντι κής ερ μη νεί ας» του Α.Ν. 

2646/1940, «πε ρί η θι κών α μοι βών για 

δια κε κρι μέ νες πρά ξεις», διευ κρι νί στη-

κε ό τι: Η α λη θής έν νοια των δια τά ξε ων 

του Α.Ν. 2646/1940, εί ναι ό τι δια του 

Νό μου τού του δεν καταρ γή θη καν οι 

προ αυ τού ι σχύ ου σες δια τά ξεις που 

α φο ρούν στο με τάλ λιο Στρα τιωτι κής 

Α ξί ας, το ο ποί ο ε ξα κο λου θεί να α πο-

νέ με ται σε ει ρη νι κή πε ρί ο δο, ε νώ το 

α ντίστοι χο αυ τού με τάλ λιο Ε ξαι ρέ των 

Πρά ξε ων που καθιε ρώ θη κε με τον Α.Ν. 

2646/1940, α πο νέ με ται μό νο σε πο λε μι-

κή πε ρί ο δο ή σε ει ρη νική, για πρά ξεις 

ό μως που τε λέ στη καν κα τά τη διάρ κεια 

του πολέ μου.

ΤΥ ΠΟΙ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙ ΟΥ 
Ε ΞΑΙ ΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ 1940

Το Μ.Ε.Π. με τη μορ φή που κα θο ρί-

στη κε με τον Α.Ν. 2646/1940 (δη λα δή 

μετάλ λιο Στρα τιω τι κής Α ξί ας με α να γρα-

φή του έ τους 1940) χο ρη γή θηκε μέ χρι 

το τέ λος Ια νουα ρί ου 1951. Η χο ρή γη σή 

του σε τι μη θέ ντες του Στρα τού Ξηράς 

α νε στά λη με Δγή της 29ης Ια νουα ρί ου 

1951, προ κειμέ νου να ε φο δια στεί η 

υ πη ρε σί α με μετάλ λια και δι πλώ μα τα 

του κα θιε ρω θέ ντος με βα σι λι κή ε πι τα-

γή νέ ου τύ που με ταλ λίου Ε ξαι ρέ των 

πρά ξε ων. Η ί δια δια τα γή α νέ φε ρε επί-

σης ό τι μελ λο ντι κά θα κα θορισθεί το 

ζή τη μα του ε φο δια σμού των ή δη κα τε-

χό ντων Μ.Ε.Π. δια νέ ου τοιούτου και 

ε πι στρο φής του πα λαιού.

Το νέ ου τύ που Μ.Ε.Π. 1940, κα τα-

σκευα σμέ νο α πό χαλ κό, ή ταν ε στεμ-

μέ νος Ελ λη νικός Σταυ ρός πε ρι βαλ λό-

με νος α πό δάφ νι νο στε φά νι με δύ ο 

διασταυ ρω μέ να ξί φη στο κέ ντρο του, 

που εί χαν τις λα βές τους προς τα κά τω. 

Στη μέ ση του Σταυρού υ πήρ χε ε στεμ-

μέ νο μονό γραμ μα του Βα σι λέ ως Γε ωρ-

γί ου Β’. Στην πί σω ό ψη του με ταλ λί ου 

υ πήρ χε α νάγλυ φη η χρο νο λο γί α 1940. 

Η ται νί α του νέ ου τύ που μεταλλί ου 

ή ταν κί τρι νη με δύ ο ε ρυ θρές λω ρί δες 

στα πλά για πλά τους 5 χιλ.

Πρώ τος κα τα σκευα στής του Β΄ τύ-

που Μ.Ε.Π. 1940 ή ταν ο Αγ γλικός οί κος 

SPINK & SON LTD. Το σχέ διο του στέμ-

μα τος των με ταλ λί ων κα τα σκευ ής SPINK 

ή ταν αγ γλι κού τύ που και η ται νί α τους 

ό μοια με την ται νί α του με ταλ λί ου Στρα-

τιωτικής Αξί ας.

Στη συ νέ χεια χω ρίς να αλ λά ξει ο τύ-

πος του στέμ μα τος αλ λά με την κα νο νική 

ται νί α κα τα σκευά στη καν Μ.Ε.Π. 1940 

Β΄ τύ που α πό τουλά χι στον 5 Έλ λη νες 

κατασκευα στές. 

Δεν εί ναι α πό λυ τα ε ξα κρι βω μέ νο πό τε 

έ γι ναν και σε ποιο πο σο στό α ντι καταστά-

σεις των Μ.Ε.Π. πα λαιού τύ που με αυ τά 

του νέ ου τύ που.



Μετάλλιο Εξαιρέτων Πράξεων

Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η  Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η 35

Α ΠΟ ΝΟ ΜΕΣ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙ ΩΝ 
Ε ΞΑΙ ΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ 1940

Με τάλ λια Ε ξαι ρέ των Πρά ξε ων 1940 α πο-

νε μή θη καν σε Έλ λη νες και ξένους στρα τιω-

τι κούς και ι διώ τες, αμ φο τέ ρων των φύ λων, 

που πραγ ματο ποί η σαν διακεκρι μέ νες πρά-

ξεις ή προ σέ φε ραν πο λύτι μες υ πη ρε σί ες, 

κα τά την πε ρί ο δο του Ελ ληνο ϊ τα λι κού και 

Ελ λη νο γερ μα νι κού πο λέ μου 1940-41, την 

περίο δο 1941-45 (Ε θνική Α ντί στα ση - ε πι-

χει ρή σεις Μ. Α να το λής), την πε ρί ο δο του 

Εμ φύ λι ου πο λέμου 1946-49 και την πε ρί ο-

δο του πο λέ μου της Κο ρέ ας, στον ο ποί ο η 

Ελ λάς συμμε τεί χε με το Εκ.Σ.Ε. και το 13ο 

Σμή νος Με τα φο ρών2.

ΜΕ ΤΑΛ ΛΙΟ
Ε ΞΑΙ ΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ 1974

Με το Ν. Δγμα 376/6-4-1974 «Πε ρί 

Στρα τιω τι κών Με ταλ λί ων» (ΦΕΚ Α΄98/9 

Α πρι λί ου 1974), κα θορί στη καν εκ νέ ου 

ό λες οι κα τη γο ρί ες των πο λε μι κών και μη 

πολεμι κών στρα τιω τι κών με ταλ λί ων και οι 

προ ϋ πο θέ σεις και δια δι κασίες α πο νο μής 

τους. Σκο πός αυ τού του Ν. Δγμα τος ή ταν 

να κα θιε ρω θεί νέ ος τύ πος στρα τιω τι κών 

με ταλ λί ων, χω ρίς στέμ μα τα και βα σιλι κά 

μο νο γράμ μα τα, κα θό σον α πό τον Ιού νιο 

του 1973 εί χε κα ταρ γη θεί το πο λίτευ μα της 

βα σι λευο μέ νης Δη μο κρα τί ας.

Ως πο λε μι κά με τάλ λια3 κα θο ρί στη καν 

τα ε ξής: Α ρι στεί ο Αν δρα γα θί ας, Α ρι στεί ο Αν-

δρεί ας, Πο λε μι κός Σταυ ρός, Με τάλ λιο Ε ξαι-

ρέτων Πρά ξε ων και Α να μνη στι κό Μετάλ λιο. 

Η σει ρά με την οποί α α να φέ ρο νται εκ φρά-

ζει και την ιε ραρχι κή τους τάξη.

Για το Μ.Ε.Π. ο ρί στη κε ό τι «α πο νέ με ται 

δι’ ε ξαι ρέ τους πρά ξεις και δι’ ε ξαι ρετικήν 

ι κα νό τη τα πε ρί την διοί κη σιν και οργά νω-

σιν Μο νά δος ε πί του πεδίου της μά χης ή 

ο που δή ποτε, κα τά την διε ξα γω γήν δια τε-

ταγ μέ νης πο λε μι κής ε νερ γεί ας».

Η α πονο μή πραγ μα το ποιεί ται δια Π. 

Δγμα τος εκ δι δό με νου με πρότα ση του 

Υ πουρ γού Ε θνι κής Ά μυ νας, βά σει προ τά σε-

ων που υ πο βάλ λο νται σ’ αυ τόν ιε ραρχι κά.

Σε και ρό πο λέ μου, δύ να νται να ε ξου-

σιο δο τού νται α πό τον Πρό ε δρο της 

Δημο κρατί ας ο Αρ χη γός των Ε.Δ. και οι 

Αρ χη γοί των Κλά δων, να α πο νέ μουν εν 

ονόμα τι τού του τον Πο λε μι κό Σταυ ρό 

και το Με τάλ λιο Εξαι ρέ των Πρά ξε ων 

α ντί στοι χα, της α πο νο μής ό μως αυ τής 

κυ ρου μέ νης εκ των υστέ ρων δια Π. Δγμα-

τος. Ο α ριθμός των α πο νε μο μέ νων Μ.Ε.Π. 

τυγ χά νει α πε ριό ρι στος.

Με το Ν. Δγμα 376/74 δεν καθο ρί στη-

κε ο τύ πος των πο λε μι κών με ταλ λίων, 

2 Εις τους μέχρι τις 24-9-51 ε πα να πα τρι σθέ ντες μα χη τές του Εκ.Σ.Ε. και του 13ου Σμή νους Με τα φορών, α πο-
νεμήθη καν σε ε πί ση μη τε λε τή α πό τον Βα σι λιά Παύ λο, για μεν τους τραυ μα τί ες, Πο λε μι κός Σταυ ρός Γ΄ τά ξε ως, 
για δε τους υ πο λοί πους, Με τάλ λιο Ε ξαι ρέ των Πρά ξε ων. Κα τό πιν ό μως της κα θιε ρώ σε ως κοι νού με ταλ λί ου των 
Ηνωμέ νων Ε θνών ως τι μη τι κής διά κρι σης για τους συμ μετέ χο ντες στις ε πι χει ρή σεις της Κο ρέ ας, εκ δό θη κε Δγή 
με την ο ποί α η α πο νο μή των πο λε μι κών η θι κών α μοι βών στους μα χη τές της Κο ρέ ας πε ριο ρί στη κε μό νο στις 
πε ρι πτώ σεις που προ βλέπο νταν α πό τον Α.Ν. 2646/1940, α να λό γως της δρά σε ως εκά στου, προ κει μέ νου να 
μη με τα τρα πούν τα πο λε μι κά με τάλλια εις α να μνη στι κά, λό γω της α θρό ας απονο μής τους.

3 Σύμ φω να με το Ν.Δ. 376/74, τα πο λε μι κά με τάλ λια α πο νέ μο νται μό νον εν και ρώ πο λέ μου ή εις πε ρι πτώσεις κα τά 
τις ο ποί ες στρα τιω τι κοί ε ντάσσο νται με ε ντο λή της Ελ λη νι κής Κυ βερ νή σε ως, σε Μο νά δες με πο λε μι κή δράση ε κτός 
της Ε πι κρα τεί ας. Ε κτός των στρα τιω τι κών δύ να νται να α πο νε μη θούν ε πί σης σε Αξ κούς, Αν θυ πα σπι στές και Ο πλίτες 
των Σω μάτων Α σφα λεί ας, του Λι με νι κού Σώ μα τος και του Πυ ρο σβε στι κού Σώ μα τος, διατι θε μέ νους στις Ενόπλους 
Δυ νά μεις ή τε λού ντες υ πό τον ε πι χει ρη σια κόν έ λεγ χο τού των. Ε πί σης δύ να νται να α πο νε μη θούν σε στρατιωτικούς 
ξέ νων κρα τών με τά σχο ντες σε κοι νές ε πι χειρή σεις μεθ’ Ελ λη νι κών Ε νό πλων Δυ νά με ων και σε ι διώ τες Έλ λη νες ή 
αλ λο δαπούς που συ νέ βα λαν κα τά τρό πον α πο φασιστι κό διά πράξε ων η ρω ι σμού ή αυ το θυ σί ας στην ευό δω σιν των 
πο λε μι κών ε πι χει ρή σε ων ή προ σέ φε ραν ύ ψι στες και πο λύτιμες υ πη ρε σί ες προς τις Ε νό πλους Δυ νά μεις.
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ται νιών και δι πλω μά των. Αυ τό ρυθμί στη-

κε δια Π. Δγμα τος το ο ποί ο εκ δό θη κε το 

έ τος 2003.

Α ΝΕ ΠΙ ΣΗ ΜΕΣ ΚΑ ΤΑ ΣΚΕΥΕΣ 
ΜΕ ΤΑΛ ΛΙ ΟΥ 

Ε ΞΑΙ ΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ 1974

Τον Μά ιο του 1985, κα τα σκευά στη-

καν α νε πί ση μα με ε ντο λή του ΑΝ.Υ.ΕΘ.

Α για το ΓΕΣ και το ΓΕ Α α πό τη βιο τε χνί α 

του Γ. Α να γνω στό που λου σε μι κρό α ριθ-

μό τε μαχί ων, χρυ σά Α ρι στεί α Αν δρεί ας, 

Πο λε μι κοί Σταυ ροί Α΄ τά ξε ως και με τάλ-

λια Εξαι ρέ των Πρά ξε ων4, με δια κρι τι κά 

της Ελ λη νι κής Δημο κρα τί ας και τυ πώ θη-

καν α πό το ΤΥΕΣ α ντί στοι χα δι πλώ μα τα. 

Αρ γό τε ρα κατα σκευά στη καν και α πό το 

301 Ε.Β. για το ΓΕΣ, με τάλ λια Εξαι ρέ των 

Πρά ξε ων του ι δί ου τύ που.

Με πρό τυ πο τα α νε πί ση μα αυ τά με-

τάλ λια, στα τέ λη του 1985 έ γι ναν ενέρ-

γειες α πό ΓΕ Ε ΘΑ/1η ΜΕ Ο για την έκ δο ση 

Π. Δγμα τος που α φο ρού σε στην πε ρι-

γρα φή, τον τύ πο με ταλ λί ων και ται νιών, 

κα θώς και των δι πλω μά των, ό λων των 

τά ξε ων των τριών ως ά νω πο λε μι κών με-

ταλ λί ων, αλ λά δεν κα τέ λη ξαν σε θε τι κό 

α πο τέλεσμα και το θέμα πα ρέ μει νε σε 

εκκρε μό τη τα για τα ε πό με να 17 χρό νια.

ΚΑ ΘΟ ΡΙ ΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΥ ΠΟΥ
ΤΟΥ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙ ΟΥ 

Ε ΞΑΙ ΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ 1974

Ο τύ πος, η πε ρι γρα φή και η δια δι κα-

σί α α πο νο μής πο λε μι κών στρα τιω τι κών 

μεταλ λί ων και των α ντι στοί χων δι πλω μά-

των, κα θο ρί στη καν τε λι κά με το Π. Δγμα 

159/17 Μαρ τί ου 2003 (ΦΕΚ Α΄ 128/29 

Μα ΐ ου 2003). Στο άρ θρο 4 αυ τού του Π. 

Δγματος α να φέ ρε ται για το Μ.Ε.Π.: 

➜Το Με τάλ λιο αυ τό α πο τε λεί ται α πό 

Σταυ ρό που πε ρι βάλ λε ται α πό συμπα γές 

στε φά νι δάφ νης και κατα σκευά ζε ται α πό 

κρά μα χαλ κού.

➜Τα τέσ σε ρα ά κρα των βρα χιό νων 

του Σταυ ρού εί ναι πε πλα τυ σμέ να και 

εξέχουν α πό το στε φά νι της δάφ νης. 

Εν διά με σα στους βρα χί ο νες του Σταυ-

ρού υ πάρχουν δύ ο ξί φη το πο θε τη μέ να 

χια στί με τη λα βή προς τα κάτω. Στη 

μπρο στι νή ό ψη και το μέ σον, α πει κο νί-

ζε ται ε ξώ γλυ φα το έμ βλη μα του ΓΕ Ε ΘΑ. 

Στο πά νω μέρος του Σταυ ρού προ σαρ-

τά ται με άρ θρω ση, ε θνό ση μο δι πλής 

ό ψε ως, δια μέ τρου 15 χιλ. και πά νω α πό 

αυ τό, κι νη τός δα κτύ λιος ι δί ου κρά μα-

τος και χρώ μα τος με του με ταλ λί ου. 

Στην πί σω ό ψη και ο ρι ζό ντια, αναγρά-

φονται ε ξώ γλυ φα οι λέ ξεις «ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΗ 

ΔΗΜΟ ΚΡΑ ΤΙΑ».

➜ Η ται νί α του Με ταλ λί ου εί ναι α πό 

με τα ξω τό ύφα σμα κυ μα τι στό, πλά τους 35 

χιλ. και φέ ρει δια δο χι κά πέ ντε λω ρί δες εκ 

των οποί ων η πρώ τη και πέ μπτη έχουν 

χρώ μα βα θύ κί τρινο και πλά τος 5 χιλ., η 

δεύ τε ρη και τέ ταρ τη έ χουν βα θύ κόκκι νο 

και ε πί σης πλά τος 5 χιλ., ε νώ η τρί τη και 

κε ντρι κή βα θύ κίτρι νο και πλά τος 15 χιλ.

Με τα χα ρα κτη ρι στι κά που α να φέ-

ρο νται πα ρα πά νω κα τα σκευά στη κε 

το έ τος 2003 ο ο ρι στι κός τύ πος του 

Μεταλ λί ου Ε ξαι ρέ των Πρά ξε ων 1974 

που ι σχύ ει μέ χρι σή με ρα.

4 Έ νας πολύ μι κρός α ριθ μός με ταλ λί ων Ε ξαι ρέ των Πρά ξε ων του α νε πισήμου τύ που (που κα τα σκευά στη καν 
το 1985) χο ρη γή θη κε α να δρο μι κά σε έλλη νες και ξέ νους στρα τιω τι κούς που εί χαν τι μη θεί κα τά την πο λε μι κή 
περί ο δο 1940-1949 με α πο νο μή Μ.Ε.Π. αλ λά δεν εί χαν πα ραλάβει το με τάλ λιο.
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Με τάλ λια Ε ξαι ρέτων Πρά ξε ων 1940 
Α΄ τύ που

Εί ναι με τάλ λια 
Στρα τιω τι κής Α ξί ας 
1916-17, δια φο ρε-
τι κών κα τα σκευα-
στών, τα οποί α φέ-
ρουν ε πί της ται νί ας 
τους διεμ βο λή που 
α να γρά φει το έ τος 
1940. Τα στέμ μα τα 
ε πί της ται νί ας του 
πρώ του με ταλ λί ου 
δει κνύ ουν πρό σθε-
τες α πο νο μές.

Με τάλ λιο Ε ξαι ρέ των Πρά ξε ων 1940 
Β΄ τύ που κα τα σκευ ής Spink

Πρό σθια και ο πί σθια ό ψη. Έ χει ται νί α 
με ταλ λί ου Στρα τιω τι κής Α ξί ας.
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Με τάλ λιο Ε ξαι ρέ των Πρά ξε ων 1940 
Β΄ τύ που

Πρό σθια και ο πί σθια 
ό ψη.
Το στέμ μα ε πί της ται νί-
ας δει κνύ ει πρό σθε τη 
α πο νο μή.
Κα τα σκευά στη κε α πό 
το Ερ γα στή ριο Με ταλ λι-
κών Ει δών (Ε.Μ.Ε.) του 
Σπυ ρί δω νος Α να γνω-
στό που λου.

Με τάλ λιο Ε ξαι ρέ των Πρά ξε ων 1940 
Β΄ τύ που

Πρό σθια και ο πί σθια ό ψη. Κα τα σκευά στη-
κε α πό τον οί κο Α φοί ΚΕ ΛΑ Ϊ ΔΗ.
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Με τάλ λιο Ε ξαι ρέ των Πρά ξε ων 
1974, με τα βα τι κή μορ φή

 Α πει κο νί ζο νται οι δύ ο ό ψεις του με-
ταλ λί ου. Κα τα σκευά στη κε το έ τος 
1985 α πό τη ΣΜΑΛ ΤΑ Α.Ε.

Με τάλ λιο Ε ξαι ρέ των Πρά ξε ων 1974, με τα-
βα τι κή μορ φή.
Α πει κο νί ζο νται οι δύ ο ό ψεις του με ταλ-
λί ου. Κα τα σκευά στη κε α πό το 301 Ε.Β. 
μετά το 1985.
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Με τάλ λιο Ε ξαι ρέ των Πρά ξε ων 1974, ο ρι-
στι κή μορ φή.
Α πει κο νί ζο νται οι δύ ο ό ψεις του με ταλ λί-
ου. Κα τα σκευά στη κε το έ τος 2003. 
Αυ τό το με τάλ λιο ι σχύ ει σή με ρα.

Δί πλω μα α πο νο μής Με ταλ λί ου Ε ξαι ρέ των Πρά ξε ων 1940 Α΄ τύ που.
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Δί πλω μα α πο νο μής Με ταλ λί ου Ε ξαι ρέ των Πρά ξε ων 1940 Β΄ τύ που.

ΒΙ ΒΛΙΟ ΓΡΑ ΦΙΑ
✎ ΓΕΣ/3ο ΕΓ (1963) Η θι καί Α μοι βαί. Στρα τιω τι κός Κα νο νι σμός 110-1, Α θή να.

✎ Πο λε μι κό Μου σεί ο (1991) Τάγ μα τα Α ρι στεί ας και Στρα τιω τι κά Με τάλ λια της Ελ λάδος (Ε πι μέ λεια: Γε ώρ γιος 

Μπελ δέ κος), Α θή να.

✎ Πα γί α Δια τα γή ΓΕΣ 4-40/1983 «Για τη δια δι κα σί α α πο νο μής των Η θι κών Αμοι βών και τον τρό πο που φέ ρο νται 

τα Πα ρά ση μα - Με τάλ λια».

✎ Πα γί α Δια τα γή ΓΕΣ 4-40/1998 «Πε ρί Η θι κών Α μοι βών».
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«Στρα τη γέ, η ∆ιοί κη ση σας 

α πο νέ μει τον βαθ μό του Αρ χι-

στρα τή γου της Ρού με λης και σας 

α να θέ τει την εκ στρα τεί αν δια την 

σω τη ρί αν της χώ ρας. Σεις γνω ρί-

ζε τε τι θα πρά ξε τε. Να δεί ξε τε 

και αύ θις την πο λε μι κήν α ρε τήν 

σας, να πα ρα στή σε τε τον κίν δυ νον 

του έ θνους εις τους λοι πούς 

στρα τη γούς και να εκ στρα τεύ σε τε 

ό σον τά χος εις την Α να το λι κήν 

Ελ λά δα, δια να συν δράμε τε τους 

κιν δυ νεύ ο ντας α δελ φούς. Η Κυ-

βέρ νη σις θα σας ε φο διά ση με 

πυ ρι τοβό λα και τρο φάς. 

Ο Θε ός μα ζί σας».

Π 
ριν α πό ε κα τόν ο γδό ντα έ να 

χρό νια, α πό 18 μέ χρι 24 Νο εμ-

βρί ου 1826, στην Α ρά χω βα της 

Βοιω τί ας, συ ντε λέ σθη κε έ να α πό τα κο ρυ-

φαί α και κα θο ρι στι κής ση μα σί ας ι στο ρι κά 

γεγο νό τα της Ελ λη νι κής Ε πα να στά σε ως 

του 1821, για την με τέ πει τα πο ρεί α του 

Α γώνα της Ε θνι κής Πα λιγ γε νε σί ας.

Ο α ε τός της Ρού με λης, στρα τη γός Γε-

ώρ γιος Κα ρα ϊ σκά κης, υ πήρ ξε ε πι κε φα λής 

πολ λών ε μπει ρο πό λε μων ο πλαρ χη γών 

και αν δρεί ων α γω νι στών της ε πα να στα τη-

μέ νης Ρού με λης κυ ρί ως, αλ λά και άλ λων 

πε ριο χών της Ελ λά δος και τμή ματος ε νι-

σχύ σε ως α πό πε ρί που 300 Α ρα χω βί τες. 

Ή ταν αυ τός που κα τα νί κη σε και σχεδόν 

ε ξο λό θρευ σε εκ στρα τευ τι κό σώ μα πε ρί-

που 2.000 Ο θω μα νών, το ο ποί ο με Αρ-

χηγό τον Μου στά μπε η Κια φε ζέ ζη, με τά 

α πό α πο τυ χη μέ νες ε πι θε τι κές ε νέρ γειες 

ε να ντί ον των ελ λη νι κών τμη μά των προ-

στα σί ας της Α ρά χω βας, ε ξα να γκά σθηκε 

σε ά μυ να στα πρώ τα υ ψώ μα τα στη βό-

ρεια πλευ ρά της. Ε κεί, η το πο θε σί α ή ταν 

πε ριο ρι σμέ νης ε δα φι κής ε κτά σε ως στην 

ο ποί α ή ταν σχε τι κώς δύ σκο λη η διεξα γω-

γή α πο τε λε σμα τι κού α μυ ντι κού α γώ να.

Η πε ρί λα μπρη νί κη των Ελ λή νων ε να-

ντί ον των Ο θω μα νών α πο δό θη κε στη σω-
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τήρια ε πέμ βα ση του υ πέρ τα του Στρα τη λά-

τη Α γί ου Γε ωρ γί ου, ο ο ποί ος, με τον άγριο 

ά νε μο (τον Κα τε βα τό, κα τά την το πι κή 

ο νο μα σί α), την ξαφ νι κή χιο νο θύ ελ λα και το 

δρι μύ ψύ χος, συ νέ δρα με τους Έλ λη νες στη 

φο νι κή κα τα δί ω ξη της ε χθρι κής δυ νά με ως, 

στα α φι λό ξε να υ ψώ μα τα και στις α πό κρη-

μνες χα ρά δρες του Παρ νασ σού1.

Τα η ρω ι κά γε γο νό τα ε κεί νων των η με-

ρών έ μει ναν για πά ντα ζω ντα νά στα χεί λη 

και στις καρ διές των Α ρα χω βι τών, συν δέ-

θη καν με την ο λό θερ μη πί στη στην προ-

στα τευ τι κή πα ρου σί α του Τρο παιο φό ρου 

Α γί ου Γε ωρ γί ου και εν σω ματώ θη καν, 

στην πραγ μα το ποιού με νη α πό πα λιά 

στην Α ρά χω βα λα μπρή θρη σκευ τική 

ε ορ τή του Α γί ου, το πε ρί φη μο πα νη γυ-

ρά κι, προσ δί δο ντας σε αυ τό α πό τό τε 

και έ ντο νο ε θνι κό χα ρα κτή ρα2.

Η ε ξι στό ρη ση της μά χης της Α ρά-

χω βας ε πι χει ρεί ται α πό χρέ ος ιε ρό, ως 

ε λάχι στο μνη μό συ νο ευ γνω μο σύ νης και 

τι μής προς τον Αρ χι στρά τη γο της Ρού-

μελης, Γε ώρ γιο Κα ρα ϊ σκά κη, και τους 

η ρω ι κούς μα χη τές συ μπο λε μι στές του, 

οπλαρ χη γούς και α πλούς α γω νι στές, για 

την προ σφο ρά τους στη σκλα βω μέ νη και 

σκλη ρώς δο κι μα ζό με νη πα τρί δα.

Η ΜΑ ΧΗ ΤΗΣ

 Α ΡΑ ΧΩ ΒΑΣ 

 18-24 Νο εμ βρί ου 

1826

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: 

Υπτγος ε.α. Δημήτριος Ι. Παλαιολόγος,

πρώ ην Δντής της ΔΙΣ, 

πρώ ην Κα θη γη τής Στρα τιω τι κής Ι στο ρί ας της ΣΣΕ 

1 Γ. Τσε βάς, Ι στο ρί α των Θη βών και της Βοιω τί ας, Η Μά χη της Α ρά χω βας, Α θή ναι 1928, σελ. 220.
«Την νύ κτα της 22ας Νο εμ βρί ου εκ του τουρ κι κού ο χυ ρώ μα τος η κού σθη σαν πολ λοί πυ ρο βο λι σμοί, ους οι 

Έλ λη νες α πέ δω καν εις στρα τη γή μα τα των Τούρκων. Βρα δύ τε ρον έ μα θον παρ’ αι χα μα λώ του Τούρ κου, ό τι την 
νύ κτα ταύ την οι Τούρ κοι εί δον ιπ πέ α δια τρέ χο ντα τας τά ξεις των, ε πι βαί νο ντα λευ κού ίπ που και κατ’ αυ τού ε πυ-
ρο βό λουν. Οι Έλ λη νες ε πί στευ σαν, ό τι ή το ο Ά γιος Γε ώργιος προ στά της του αρ χη γού των».

2 Ε. Νι κο λου δά κης κ. Κ. Λού σκου, Η Μά χη της Α ρά χω βας κ.λπ., Έκδο ση Δή μου Α ρά χω βας, Νο εμ. 2000, σελ. 5.
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ΤΑ ΠΡΟ ΤΗΣ ΜΑ ΧΗΣ

3 Τ. Λάπ πας, Κα ρα ϊ σκά κης ο Γιος της Κα λο γριάς, Εκ δ. Ατλα ντίς - Μ. Πε χλι βα νί δης & Σια, Α θή ναι, σελ. 78-79.

και α πο φα σί ζει τον διο ρι σμό του ως Αρ χι-

στρα τή γου της Ρού με λης, με α πο στο λή να 

ξε ση κώ σει και πά λι τους ε πα να στα τη μέ νους 

Έλ λη νες ε να ντί ον του Ο θω μα νού δυ νά στη. 

Στην τε λευ ταί α συ νε δρί α ση, ο Πρω θυ πουρ-

γός, α πευ θυ νό με νος προς τον Αρ χι στρά τη γο, 

εμ φα νώς συ γκι νη μέ νος κα τα λή γει: «Στρα-

τη γέ, η Διοί κη ση σας α πο νέ μει τον βαθ μό 

του Αρ χι στρα τή γου της Ρού με λης και σας 

α να θέ τει την εκ στρα τεί αν δια την σω τη ρί αν 

της χώ ρας. Σεις γνω ρί ζε τε τι θα πρά ξε τε. Να 

δεί ξε τε και αύ θις την πο λε μι κήν α ρε τήν σας, 

να πα ρα στή σε τε τον κίν δυ νον του έ θνους εις 

τους λοι πούς στρα τη γούς και να εκ στρα τεύ-

σε τε ό σον τά χος εις την Α να το λι κήν Ελ λά δα, 

δια να συν δράμε τε τους κιν δυ νεύ ο ντας α δελ-

φούς. Η Κυ βέρ νη σις θα σας ε φο διά ση με πυ-

ρι τοβό λα και τρο φάς. Ο Θε ός μα ζί σας»3.

Έ τσι, ο Κα ρα ϊ σκά κης, διο ρι σμέ νος πλέ-

ον Αρ χι στρά τη γος της Ρού με λης, α φού 

ε νί σχυ σε το εκ στρα τευ τι κό σώ μα του με 

έ μπει ρους ο πλαρ χη γούς και με τα τμή μα τά 

Με τά την η ρω ι κή έ ξο δο και την 

πτώ ση του Με σο λογ γί ου στις 10 

Α πρι λί ου 1826, η Ελ λη νι κή Ε πα νά στα ση 

φά νη κε να σβή νει. Ο α γώ νας των Ελ λή νων 

πε ριο ρί σθη κε κυ ρί ως στην Α θή να και στο 

Πα λα μή δι της Πε λο πον νή σου. Ο Ρε σίτ 

Μεχμέτ πα σάς Κιου τα χής κή ρυ ξε α μνη στί α 

και οι Έλ λη νες έ δει ξαν ό τι τη δέ χονται, ε ξαι-

τί ας των δυ σμε νών συν θη κών, οι ο ποί ες 

εί χαν δια μορ φω θεί. Πράγ ματι, η πο ρεί α 

της Ε πα να στά σε ως βρι σκό ταν σε κρί σι μη 

φά ση. Το μέ γε θος του κινδύ νου φαί νε ται 

στην ε πι στο λή του Κα ρα ϊ σκά κη προς τον 

Πρω θυ πουρ γό Αν δρέ α Ζα ΐ μη, στην ο ποί α 

ε πι ση μαί νει: «…Η Ελ λάς προ σκυ νεί και πά-

σχισον δια την κοι νήν σω τη ρί αν...».

Η Ελ λη νι κή Κυ βέρ νη ση, τον Ιού λιο του 

1826, σε αλ λε πάλ λη λες συ νε δριά σεις στο 

Μπούρ τζι του Ναυ πλί ου, ύ στε ρα α πό πολ λές 

συ ζη τή σεις και δι σταγ μούς, πιε ζό με νη α πό 

την κα τά στα ση η ο ποί α εί χε δια μορ φω θεί, 

προ σκα λεί στο Ναύ πλιο τον Κα ρα ϊ σκά κη 
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τους, στις 25 Ο κτω βρί ου 1826, α να χω ρεί 

α πό την Α θή να. Προ ε λαύ νο ντας στην πε-

ρι φέ ρεια της Λι βα δειάς έ δω σε μά χες σε 

διά φο ρα μέ ρη, προ σβάλ λο ντας τις το πι κές 

ε χθρι κές φρου ρές, και, α φού ε γκα τέ στη σε 

τμή μα τα των 100 και 60 α γωνι στών α ντι-

στοί χως, στις Μο νές Ο σί ου Σε ρα φείμ στο 

Δο μπό και Ο σί ου Λου κά στο Στεί ρι, για την 

α σφά λειά τους, προ ω θή θη κε και, στις 17 

Νο εμ βρί ου, στρα τοπέ δευ σε στο Δί στο μο. 

Στο με τα ξύ, κα τά τη διάρ κεια της προ ε-

λά σε ως, ε νι σχύ θη κε με το σώ μα των Σου λιω-

τών, το ο ποί ο στρα το πέ δευε στην πε ριο χή 

της Θή βας και με το σώ μα του Αλέ ξη Γαρ δι-

κιώ τη Γρί βα στο Δί στο μο. Την ί δια πε ρί ο δο, 

οι ι σχυ ρές ο θω μα νικές δυ νά μεις, οι ο ποί ες 

έ λεγ χαν την πε ρι φέ ρεια της Λι βα δειάς, με 

Αρ χη γό τον Μου στά μπε η, α φού α σφά λι σαν 

τις α πο θή κες ε φο δια σμού τους στην Α τα λά-

ντη, κα τευ θύν θη καν στη Λι βα δειά και στις 

17 Νο εμ βρί ου στρα το πέ δευ σαν στην πε ριο-

χή της Δαύ λειας. Οι υ ψη λό βαθ μοι α ξιω μα-

τού χοι δια νυ κτέ ρευ σαν στη Μο νή της Α γί ας 

Ιε ρου σα λήμ, δυ τι κώς της Δαύ λειας.

Η Α ΠΟ ΚΑ ΛΥ ΨΗ ΤΟΥ ΣΧΕ ∆ΙΟΥ 
ΤΟΥ ΜΟΥ ΣΤΑ ΜΠΕ Η4

Τις βρα δυ νές ώ ρες της 17ης Νο εμ-

βρί ου 1826, στο Στρα τη γεί ο στο 

Δί στο μο, έ νας στρα τιώ της της ε μπρο-

σθο φυ λα κής πα ρου σιά σθη κε στον Αρ-

χι στρά τη γο και του ανέ φε ρε ό τι έ νας 

Μο να χός5 προ σήλ θε στο στρα τό πε δο 

και θέ λει κα τε πει γό ντως να τον  δει 

προ σω πι κώς και ι διαι τέρως. Ο Κα ρα ϊ-

σκά κης τον δέ χθη κε και με τα ξύ τους 

έ γι νε πε ρί που ο ε ξής διά λογος:

«Εί μαι α νη ψιός και υ πο τα κτι κός του 

η γου μέ νου της Μο νής Α γί ας Ιε ρου σα λήμ 

κο ντά στη Δαύ λεια. Ο η γού με νος με 

έ στει λε να σου φα νε ρώ σω, ό τι στη Μο νή 

βρί σκο νται ο Κε χα γιά μπε ης του Κιου τα-

χή και ο Μου στά μπε ης με 2.500-3.000 

Ο θω μα νούς, οι ο ποί οι σταθ μεύ ουν στη 

Δαύ λεια και σε άλ λα χω ριά της πε ριοχής. 

Αύ ριο το πρω ί σκο πεύ ουν να πε ρά σουν 

α πό την Α ρά χω βα, με προ ο ρι σμό την 

Άμφισ σα, για να λύ σουν την πο λιορ κί α 

των δι κών τους, οι ο ποί οι εί ναι κλει σμέ-

νοι στο Φρού ριο» α νέ φε ρε ο Μο να χός.

«Πώς έ μα θε το σχέ διο ο η γού με νος 

και πώς βε βαιώ θη κε, ό τι αυ τό πρό κει ται 

να κά μουν και μά λι στα αύ ριο;» τον ρώ τη-

σε ο Κα ρα ϊ σκά κης.

«Έ νας υ πο τα κτι κός, γνώ στης της τουρ-

κι κής γλώσ σας, ο ο ποί ος ε ξυπη ρε τού σε 

τους αρ χη γούς στην τρα πε ζα ρί α, ά κου σε 

το σχέ διο του Μου στά μπεη, ο ο ποί ος 

το α νέ πτυσ σε στον Κε χα γιά μπε η και το 

α νέ φε ρε στον η γού με νο» του α πά ντη σε 

ο Μο να χός.

«Για ε μάς γνω ρί ζουν που βρι σκό μα-

στε;» τον ξα να ρώ τησε.

«Νο μί ζουν, ό τι εί στε α κό μα στη Δομ-

βραί να, ό πως τους βε βαί ω σε και ο η γού-

με νος, αν και γνώ ρι ζε, ό τι έ χε τε φθά σει 

ε δώ» του α πά ντησε.

Και ο Αρ χι στρά τη γος έ κλει σε τη συ-

ζή τη ση, λέ γο ντας: «Να ε πι στρέψεις στο 

Μο να στή ρι και να με τα φέ ρεις τις ευ χα-

ρι στί ες μου στον η γού με νο. Να του πεις 

να ο ρί σει ευ χές και πα ρα κλή σεις για ε μάς 

και για τον α γώ να που κά νου με για την 

πί στη και την πα τρί δα».

4 Δ. Αι νιάν, Ά πα ντα Α πο μνη μο νεύ ματα και Γ. Χα ρί τος, Η Μά χη της Α ρά χω βας κ.λπ., Εκ δ. Δή μου Α ρά χω βας, 
Α θή ναι 2001, σελ 21-23 (Η μορ φή αυ τή του δια λό γου βα σί στη κε στην α φή γη ση του Δ. Αι νιά νος).

5 Ο α πε σταλ μέ νος του η γού με νου της Μο νής Α γί ας Ιε ρου σαλήμ ή ταν ο Α ρα χω βί της Μο να χός Παφ νού τιος Χα ρί τος.
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ε λαύ νο ντας δια μέ σου της Α ρά χω βας, θα 

ε πι χει ρού σε να λύσει την πο λιορ κί α του 

Φρου ρί ου της Άμ φισ σας και να προ σβά-

λει το σώ μα του Αλέ ξη Γαρ δι κιώ τη Γρί βα, 

το ο ποί ο στρα το πέ δευε στο Δί στο μο.

Για την υ λο ποί η ση της πρώ της πε ριό-

δου σχε δί α σε να κα τα λά βει την Α ρά χωβα 

και να ε ξα σφα λί σει τον έ λεγ χο σε ό λην 

τη, στρα τη γι κής ση μα σί ας, πε ριο χή, ενερ-

γώ ντας α πό το πρω ί της 18ης Νο εμβρί ου 

1826, ως ε ξής:

➜ Με τμή μα 500 Τουρ καλ βα νών 

στην κα τεύ θυν ση Μο νή Α γί ας Ιε ρου σα-

ΣΧΕ ∆ΙΑ ΚΑΙ ∆Υ ΝΑ ΜΕΙΣ ΤΩΝ 
Α ΝΤΙ ΠΑ ΛΩΝ

Το Σχέ διο των Ο θω μα νών

Το Γε νι κό Σχέδιο των Ο θω μα νών προ-

έ βλε πε, σε πρώ τη πε ρί ο δο, την ε ξου δε τέ-

ρω ση κά θε ε στί ας α ντι στά σε ως στη Ρού-

με λη και την ε ξα σφά λι ση του ε λέγ χου 

της πε ριο χής και, σε δεύ τε ρη πε ρί ο δο, 

την ο λο κλή ρω ση κα τα λή ψε ως της Πε λο-

πον νή σου.

Ει δι κότε ρα, ο Μου στά μπε ης, α φού 

ε νι σχύ θη κε με ι κα νή δύ να μη υ πό τον 

Κε χα γιά μπε η, υ παρ χη γό του Κιου τα χή, 

και με συ νο λι κή δύ να μη 2.000 πε ρί που 

αν δρών (Πε ζι κό 1.700 και Ιπ πι κό 300), προ-



Η Μάχη της Αράχωβας
. 
18-24 Νοεμβρίου 1826

Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η  Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η 47

λήμ - υ ψώ ματα Μά νας προς Α ρά χω βα.

➜ Με την κύ ρια δύνα μη, δια μέ σου 

του Στε νού Ζε με νού προς Α ρά χω βα.

➜ Σε περί πτω ση α ντι στά σε ως στο 

Στε νό Ζε με νού α πό ελ λη νι κά τμή μα τα, 

η δύ να μη η οποί α θα φθά σει νω ρί τε ρα 

στην Α ρά χω βα, να στρα φεί προς το Ζε με-

νό, προ κει μένου να συν δρά μει την κύ ρια 

δύ να μη, προ σβάλ λο ντας α πό τα νώ τα τα 

ε κεί ελ ληνι κά τμή μα τα.

Το Σχέ διο των Ελ λή νων

Το Γε νι κό Σχέ διο των Ελ λήνων, με 

πρό τα ση του Κα ρα ϊ σκά κη και έ γκρι ση 

της Ελ λη νι κής Κυ βερ νή σε ως και των 

ο πλαρ χη γών, προ έ βλε πε εκ στρα τεί α 

στη Ρού με λη, για α να ζω πύ ρω ση της 

Επα να στά σε ως και πρό κλη ση α ντι πε-

ρι σπα σμού, προ κει μέ νου να α να κου φι-

σθούν οι πο λιορ κού με νοι στην Α κρό πο-

λη της Α θή νας, α φού ο Κιου τα χής θα 

ε ξα ναγκα ζό ταν να α πο σπά σει δυ νά μεις 

α πό την Α θή να, για να ε νι σχύ σει τα 

στρα τεύμα τα στη Ρού με λη.

Ει δι κό τε ρα, ο Κα ρα ϊ σκά κης, με συ νο λι-

κή δύ να μη 4.000 πε ρί που αν δρών, α πο φά-

σισε και σχε δί α σε, να ε νερ γή σει α πό τη νύ-

χτα της 17ης (ξη μέ ρω μα 18ης) Νο εμ βρί ου, 

θέ το ντας σε ε φαρ μο γή τα ε ξής:

➜Α μυ ντι κή ε γκα τά στα ση στην Α ρά-

χω βα, με προ α πο στο λή τμή μα τος 500 αν-

δρών, με ε πι κε φα λής τους Ο πλαρ χη γούς 

Α λέ ξη Γαρ δι κιώ τη Γρί βα και Γε ώρ γιο 

Βά για, για την α πα γό ρευ ση των κα τευ-

θύν σε ων των ο θω μα νι κών δυ νά με ων 

(υ ψώ μα τα Μάνας - Α ρά χω βα και Στε νό 

Ζε με νού - Α ρά χω βα) και την α πό κρου ση 

ε χθρι κής ε πι θέσε ως.

➜ Ε γκα τά στα ση μι κρών τμη μά των, 

με τά την ά φι ξη του τμή μα τος προ α πο στο-

λής στην Α ρά χω βα, ως φυ λα κί ων προ φυ-

λα κών μά χης, σε κα τάλ λη λα ση μεί α στα 

δρομο λό για των ί διων κα τευ θύν σε ων, 

έ γκαι ρης προ ει δο ποι ή σε ως των α μυ νο-

μένων, για την προ ώ θη ση και ε πι θε τι κή 

ε νέρ γεια των ε χθρι κών δυ νά με ων προς 

την Α ρά χω βα.

➜ Ε νί σχυ ση των α μυ νο μέ νων (Γαρ-

δι κιώ τη και Βά για) με τμή μα 400 αν-

δρών, με ε πικε φα λής τον Ο πλαρ χη γό 

Χρι στό δου λο Χα τζη πέ τρο, το ο ποί ο να 

α να χω ρή σει από το στρα τό πε δο του 

Δι στό μου, για την Α ρά χω βα με την α να-

το λή του η λί ου.

➜ Ε γκα τά στα ση σκο πών (κα ρα ού-

λια) σε εμ φα νή ση μεί α, κα τά μή κος των 

δρο μο λογί ων Δί στο μο - Σκληβ νί τσα - 

Α ρά χω βα και Στε νό Ζε με νού - Α ρά χω βα, 

έ γκαι ρης προ ει δο ποι ή σε ως του Αρ χι-

στρα τή γου, με συν θη μα τι κούς πυ ρο βο-

λι σμούς (α πό σκο πό σε σκο πό), για την 

προ ώ θη ση των ε χθρι κών δυ νά με ων προς 

την Α ράχω βα.

➜ Ε τοι μό τη τα ά με σης κι νή σε ως της 

υ πό λοι πης δυ νά με ως, με τά α πό προ ει-

δοποί η ση, υ πό τον Αρ χι στρά τη γο, για 

την προ ώ θη σή της στην κα τεύ θυν ση 

Στε νό Ζε με νού - Α ρά χω βα και με δυ να τό-

τη τα προ σβο λής α πό τα νώ τα της κύ ριας 

δυνά με ως του Μου στά μπε η, την ο ποί α 

θα α κο λου θού σε, κα τά την προ έ λα ση 

και ε πιθε τι κή ε νέρ γειά της ε να ντί ον της 

Α ρά χω βας.

➜ Ε νί σχυ ση των α μυ νο μέ νων (Γαρ-

δι κιώ τη και Βά για) με τα τμή μα τα, τα 

ο ποί α πο λιορ κού σαν το Φρού ριο της 

Άμ φισ σας, με ε πι κε φα λής τους Ο πλαρ χη-

γούς Γε ώργιο Δυο βου νιώ τη και Νά κο Πα-

νουρ γιά και με άλ λα τμή μα τα, τα ο ποί α 

βρί σκονταν σε άλ λες α πο στο λές στα 

χω ριά της πε ριο χής, με τά α πό γρα πτή 

ει δο ποί ηση (ε πι στο λή του Αρ χι στρα τή-

γου) των ο πλαρ χη γών, α πε σταλ μέ νη με 

έ κτα κτους αγ γε λια φό ρους.
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Δια τα γή Επι χει ρή σε ως

του Αρ χι στρα τή γου6

Στις 17 Νο εμ βρί ου, τις βρα δι νές ώ ρες, 

ο Αρ χι στρά τη γος ε ξέ δω σε προ φο ρι κή 

δια τα γή ε πι χει ρήσε ως προς τους ο πλαρ χη-

γούς, α να πτύσ σο ντας το σχέ διο του Μου-

στά μπε η και το δι κό του, με τις ε πι μέ ρους 

α πο στο λές των ελ λη νι κών τμη μά των και 

τις ο δηγί ες προ πα ρα σκευ ής και διοι κη τι-

κής μέ ρι μνας (πα ρα σκευ ή άρ του κ.ά.).

Ε πί σης διέ τα ξε την προ ε τοι μα σί α της 

κύ ριας δυ νά με ως, στη διάρ κεια της νύ-

χτας, με ε τοι μό τη τα α να χω ρή σε ως την 

ε πο μέ νη, σύμ φω να με το σχέ διο.

Τέ λος, κά λε σε τον γραμ μα τέ α του Δη-

μή τριο Αι νιά να, για να του συ ντά ξει τις 

ε πι στο λές, με ε ντο λή προς τους ο πλαρ χη-

γούς των τμη μά των, τα ο ποί α πο λιορκού-

σαν το Φρού ριο της Άμ φισ σας και άλ λων, 

τα ο ποί α βρί σκο νταν σε α πο στολές στα 

χω ριά της πε ριο χής, προ κει μέ νου να 

σπεύ σουν στην Α ρά χω βα, για την ενί σχυ-

ση των α μυ νο μέ νων.

Προ α πο στο λή και

Α μυ ντι κή Ε γκα τά στα ση

Σε ε κτέ λε ση της Δια τα γής Ε πι χει ρή σε ως 

του Αρ χι στρα τή γου, η δύ να μη προ α πο στο-

λής α να χώρη σε α μέ σως τη νύ χτα της 17ης 

(ξη μέ ρω μα 18ης) Νο εμ βρί ου για την Α ρά-

χω βα και ό ταν έ φθα σε στη νό τια πα ρυ φή 

της, ο Γαρ δι κιώ της διέ τα ξε στά ση, ώ στε να 

συ γκε ντρω θεί ό λη η δύ να μη και να δοθούν 

ο δη γί ες για τις πε ραι τέ ρω ε νέρ γειες.

Α μέ σως με τά προ ω θή θη καν τμή μα τα 

α να γνω ρί σε ως (πε ρί πο λοι) σε διά φο ρες 

κα τευ θύνσεις, τα ο ποί α α νέ φε ραν, ό τι η 

Α ρά χω βα δεν κα τέ χε ται α πό ε χθρι κά τμή-

μα τα. Έτσι, ό λη η δύ να μη προ α πο στο λής 

προ χώ ρη σε στην πε ριο χή της εκ κλη σί ας 

του Α γί ου Γε ωρ γί ου και στα σπί τια της 

α να το λι κής πα ρυ φής, ό που άρ χι σε την 

οργά νω ση θέ σε ων μά χης και την α μυ ντι-

κή ε γκα τά στα ση.

Ε πί σης, σε ε φαρ μο γή του σχε δί ου ά μυ-

νας, μι κρά τμή μα τα προ ω θή θη καν στα 

δρο μο λό για κα τευ θύν σε ων του ε χθρού 

(υ ψώ μα τα Μά νας - Α ρά χω βα και Στε νό 

Ζεμε νού - Α ρά χω βα), για την ε κτέ λε ση 

της α πο στο λής τους, ως φυ λά κια προ φυ-

λακών μά χης.

Η ∆ΙΕ ΞΑΓΩ ΓΗ ΤΗΣ ΜΑ ΧΗΣ

Πρώ τη Η μέ ρα - 18η Νο εμ βρί ου

Τα μι κρά ελ ληνι κά τμή μα τα, τα ο ποί α 

εί χαν προ ω θη θεί ως φυ λά κια προ φυ λα-

κών μά χης και είχαν ε γκα τα στα θεί στις 

δύ ο κα τευ θύν σεις, υ ψώ μα τα Μά νας - 

Α ρά χω βα και Στενό Ζε με νού - Α ρά χω βα, 

τις προ με σημ βρι νές ώ ρες (πε ρί που στις 

10:00) α νέ φε ραν στους Ο πλαρ χη γούς 

Γαρ δι κιώ τη Γρί βα και Γε ώρ γιο Βά για, ό τι 

εμ φα νί σθη καν οι ε μπρο σθο φυ λα κές των 

ε χθρι κών τμη μά των, στην πρώ τη κα τεύ-

θυν ση, κα τερ χόμε νες τα βο ρειο α να το λι κά 

υ ψώ μα τα της Α ρά χω βας και στη δεύ τε ρη, 

ει σερ χόμε νες στο Στε νό Ζε με νού.

Τις με σημ βρι νές ώ ρες, οι Τουρ καλ βα-

νοί, α φού προ ω θή θη καν, ε πι τί θο νταν 

α πό διά φο ρες κα τευθύν σεις και συ γκρού-

ο νταν με τα ελ λη νι κά τμή μα τα, τα ο ποί α 

α μύ νο νταν στην πε ριο χή της εκ κλη σί ας 

του Α γί ου Γε ωρ γί ου και στα γύ ρω σπί τια. 

Η μά χη γε νι κεύ τη κε και για πε ρί που δύ ο 

ώ ρες ε ξα κο λουθού σε σφο δρή, ε νώ τα 

ε χθρι κά τμή μα τα, τα ο ποί α ε νερ γού σαν 

στην κα τεύ θυν ση Στε νό Ζε με νού - Α ρά-

χω βα, εί χαν αρ χί σει να κα τα λαμ βά νουν 

τα πρώ τα σπί τια της α να το λι κής πα ρυ-

6 Δ. Αι νιάν, Ά πα ντα Α πο μνη μο νεύ μα τα και Γ. Χα ρί τος, Η Μά χη της Α ρά χω βας κ.λπ., Α θή ναι 2001, σελ. 23-24.
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φής της Α ρά χω βας.

Στην ί δια κα τεύ θυν ση, η κύ ρια ε χθρι-

κή δύ να μη, υ πό τους Μου στάμπε η και 

Κε χα γιά μπε η, φθά νει στην Α ρά χω βα και 

ε νερ γεί σφο δρή ε πί θε ση, με αλλε πάλ λη-

λες ε φό δους ε να ντί ον των Ελ λή νων, οι 

ο ποί οι δια τη ρούν τις θέ σεις τους. Ό μως, 

πα ρά τη σθε να ρή α ντί δρα σή τους, οι 

ε πι τι θέμε νοι προ χω ρούν και κα τα λαμ βά-

νουν με ρι κά α κό μη σπί τια.

Στη σχε τι κώς κρί σι μη αυ τή φά ση, το 

τμή μα των 400 αν δρών, με ε πι κε φα λής 

τον Ο πλαρ χη γό Χρι στό δου λο Χα τζη πέ τρο, 

προ ερ χόμε νο α πό το Δί στο μο, κα τα φθά νει 

και κα τα λαμ βά νει τα υ ψώ μα τα Α φα νός και 

Κου μού λα, ε νι σχύ ο ντας έ τσι την ά μυ να στη 

νό τια πα ρυ φή της Α ρά χω βας.

Ταυ το χρό νως, η υ πό λοι πη δύ να μη, 

πε ρί που 800 άνδρες, υ πό τον Αρ χι στρά-

τη γο, η ο ποί α, σύμ φω να με το σχέ διο, 

α κο λου θού σε την κύ ρια δύ να μη του 

Μου στά μπε η, στην κα τεύ θυν ση Στε νό 

Ζε με νού - Α ρά χω βα, προ σβάλ λει α πό τα 

νώ τα τα ε χθρι κά τμή μα τα της ο πι σθο φυ-

λα κής, ει δο ποιώ ντας συ νά μα και τα α μυ-

νό με να φί λια τμή μα τα για την ά φι ξη και 

την προ ώ θη σή της, και ε πι διώ κο ντας να 

α πο κλεί σει, κα τά το δυ να τόν, τους Ο θω-

μα νούς και α πό την κα τεύ θυν ση αυ τή.

Ο Μου στά μπε ης, ε κτι μώ ντας ό τι οι 

δυ νά μεις του κιν δυ νεύ ουν να ε γκλω βι-

σθούν μέ σα στην Α ρά χω βα, προ βαί νει 

στις ε ξής ε νέρ γειες:

➜ Α πο σύ ρει ό λες τις δυ νά μεις του και 

τις ε γκα θι στά σε α μυ ντι κή διά τα ξη βο ρεί-

ως της Α ρά χωβας, στα υ ψώ μα τα Λό φος 

Μου στά μπε η και Λυ κό τρου πο, κα θώς 

και στα εν διά μεσα αυ τών και στα γύ ρω 

α ντε ρί σμα τα, α πο σκο πώ ντας στη διοί κη-

ση, τον έ λεγ χο και την α πο τε λε σμα τι κή 

ε πέμ βα ση των τμη μά των του, με α ντε πι-

θέ σεις ε να ντίον των Ελ λή νων.

➜ Δια τάσ σει δύ να μη 500 Τουρ καλ-

βα νών να ε πι τε θεί ε να ντί ον της κύ ριας 

δυ νά μεως του Κα ρα ϊ σκά κη, η ο ποί α 

προ χω ρού σε α πό την κα τεύ θυν ση του 

Ζε με νού, ώ στε να την α να γκά σει να 

α να κό ψει την προ ώ θη σή της και να πα-
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ρα μεί νει έ ξω α πό την Α ρά χω βα.

➜Δια τάσ σει ε πί σης, τμή μα πε νή ντα 

ιπ πέ ων, να προ ω θη θεί στο ύ ψω μα Κα ϋ μέ-

νος Σταυ ρός, α να το λι κώς της Α ρά χω βας, 

με α πο στο λή α φε νός να πα ρα κο λου θεί 

και να α να φέ ρει τις κι νή σεις της κύ ριας 

δυ νά με ως του Κα ρα ϊ σκά κη και ε ξάλ λου 

να α σφα λί ζει τη δύ να μη του Μου στά-

μπε η, α πο κρού ο ντας ο ποια δή πο τε ε πι-

θετι κή προ σβο λή ε να ντί ον της, α πό α να-

το λι κή κα τεύ θυν ση.

Ο Κα ρα ϊ σκά κης, συ νε χί ζο ντας την προ-

ώ θη ση της κύ ριας δυ νά με ως και προ σεγγί-

ζο ντας στην Α ρά χω βα, δια τάσ σει τμή μα 

300 αν δρών, με ε πι κε φα λής τους Ο πλαρχη-

γούς Γιώ τη Δα γκλή, Δια μά ντη Ζέρ βα και 

Χρι στό φο ρο Περ ραι βό να κα τα λά βουν τα 

υ ψώ μα τα της δια βά σε ως στην πε ριο χή 

Ζερ βο σπη λιές, ε πί της ο δού πη γές Μά-

νας - Α ρά χω βα και να έ χουν ε τοι μό τη τα 

ταυ τό χρο νης ε πι θέ σε ως στην κατεύ θυν ση 

Διά βα ση Ζερ βο σπη λιές - ύ ψω μα Λυ κό-

τρου πο - Α ρά χω βα, ως δευ τερεύ ου σα προ-

σπά θεια (Δ.Π.), ε νώ ο ί διος θα ε νερ γού σε 

κα τά μέ τω πο, με κύ ρια προσπά θεια (Κ.Π.) 

στην κα τεύ θυν ση Μύ λοι Πά νιας - ύ ψω μα 

Μαύ ρα Λι θά ρια - Α ρά χωβα7.

Κα τά την προ ώ θη ση και ό ταν τα πρώ-

τα τμή μα τα της Κ.Π. φθά νουν στο ύ ψω μα 

Μαύρα Λι θά ρια, ε ντο πί ζουν δε ξιά (βο ρεί-

ως) στο ί διο ύ ψος, στο ύ ψω μα Κα ϋ μέ νος 

Σταυ ρός το ε χθρι κό τμή μα των ιπ πέ ων. 

Α μέ σως ο Κα ρα ϊ σκά κης δια τάσ σει ε πι θε-

τική κί νη ση και προ σβο λή των ιπ πέ ων 

με δι κό του τμή μα, στην εμ φά νι ση του 

ο ποί ου οι ιπ πείς υ πο χω ρούν χω ρίς α ντί-

στα ση, ε πι στρέ φο ντας στην α μυ ντι κή 

τοπο θε σί α του Μου στά μπε η8.

Α μέ σως με τά, τα προ ω θη μέ να ελ λη νι-

κά τμή μα τα κα τα λαμ βά νουν το ύ ψω μα 

Κα ϋμέ νος Σταυ ρός και με σχε τι κώς αρ γό 

ρυθ μό και αυ ξη μέ να μέ τρα α σφα λεί ας, 

συνε χί ζουν την ε πί θε ση προς την Α ρά χω-

βα, προ κει μέ νου να ε νι σχύ σουν και να 

υ πο στη ρί ξουν, τα α μυ νό με να φί λια τμή μα-

τα. Τη στιγ μή αυ τή εκ δη λώ νε ται ε πιθε τι κή 

7 Γ. Κρέ μος, Η Ι στο ρί α της Ελ λά δος, σελ. 917.
8 Γ. Κρέ μος, Η Ι στορί α της Ελ λά δος, σελ. 917.
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ε νέρ γεια του τμή μα τος των 500 Τουρ-

καλ βα νών με με γά λη ορ μή, ώ στε με τά 

α πό συ μπλο κή ε νός τε τάρ του της ώ ρας, 

α να στέλ λε ται η συ νέ χι ση της ε πι θέσε ως 

στο κέ ντρο της δια τά ξε ως των ε πι τι θέ με-

νων ελ λη νι κών τμη μά των, προ καλώ ντας 

μι κρή υ πο χώ ρη ση της δυ νά με ως της Κ.Π. 

και σύγ χυ ση στη δύ να μη της Δ.Π.

Στη δυ σμε νή αυ τή ε ξέ λι ξη, την κα τά-

στα ση α πο σό βη σε η ά με ση ε πέμ βα ση 

των Σου λιώ τι κων τμη μά των με ε πι κε φα-

λής τους Ο πλαρ χη γούς Γε ώρ γιο Ζή κου 

Τζαβέλ λα και Γιαν νού ση Πα νο μά ρα. Τα 

τμή μα τα αυ τά, ευ ρι σκό με να στην πλευ-

ρά, η οποί α κλο νί σθη κε, δια τη ρούν τις θέ-

σεις τους και α μέ σως με τά ε πι τί θε νται με 

α πο τέ λε σμα, α φε νός να α να κό ψουν την 

ε πι θε τι κή ορ μή του ε χθρι κού τμή ματος 

ε να ντί ον τους, φο νεύ ο ντας μά λι στα τον 

Αρ χη γό του Ο σμάν Α γά, και α φε τέρου 

να συ γκρα τή σουν ό σους α πό τους Έλ λη-

νες υ πο χω ρού σαν, να συ νε χί σουν την 

ε πί θε ση και να α να γκά σουν τους Ο θω-

μα νούς να τρα πούν σε φυ γή, δυ τι κώς 

της Α ρά χω βας, στα υ ψώ μα τα Πλό βαρ μα 

και Κα να λά κι, δια φεύ γο ντας προς την 

πε ριοχή των Δελ φών. Τα ε χθρι κά αυ τά 

τμή μα τα βρέ θη καν α ντι μέ τω πα με τα 

τμή μα τα των Ο πλαρ χη γών Δυο βου νιώ τη 

και Πα νουρ γιά, τα ο ποί α προ έρ χο νταν 

α πό τους Δελ φούς και κα τευ θύ νο νταν 

στην Α ρά χω βα για ε νί σχυ ση των φί λιων 

δυ νά με ων, ο πό τε δέ χθη καν ε πί θε ση, α πό 

τους Δυο βου νιώ τη και Πα νουρ γιά, κα τά 

τη διαφυ γή τους και α να γκά σθη καν να 

στρα φούν και πά λι, υ πο χω ρώ ντας προς 

την Αρά χω βα. Ε κεί και άλ λα ο θω μα νι κά 

τμή μα τα διέ φευ γαν α πό την Α ρά χω βα 

προς τους Δελ φούς, ε ξαι τί ας της με τω πι-

κής ε πι θέ σε ως της δυ νά με ως του Αρ χι-

στρατή γου και, πιε ζό με να ε κα τέ ρω θεν 

(α πό τη δύ να μη του Κα ρα ϊ σκά κη και τα 

τμή ματα Δυο βου νιώ τη και Πα νουρ γιά), 

α να γκά ζο νται να τρα πούν βο ρεί ως της 

Α ρά χωβας και να κα τα φύ γουν στην α μυ-

ντι κή το πο θε σί α του Μου στά μπε η9.

Ό ταν η δύ να μη των 500 Τουρ καλ βα νών 

ε πι τέ θη κε στο κέ ντρο της δυ νά με ως του 

Αρχι στρα τή γου, οι Ο πλαρ χη γοί Δα γκλής, 

Ζέρ βας και Περ ραι βός, ε κτι μώ ντας την κρι σι-

μό τη τα της κα τα στά σε ως και ε νώ δέ χο νταν 

ε χθρι κή ε πί θε ση στη Διά βαση Ζερ βο σπη-

λιές, με πρω το βου λί α τους, α πο φα σί ζουν να 

ε πι τε θούν ε να ντί ον της ε χθρι κής α μυ ντι κής 

το πο θε σί ας (Μου στά μπε η), ε πι διώ κο ντας 

να α πο σπάσουν την προ σο χή του, ώ στε 

α φε νός να α πο τρέ ψουν τη δυ να τό τη τα 

α ντε πι θέ σε ως, ό που η το πο θε σί α του δε-

χό ταν ε πί θε ση α πό ελ λη νι κά τμή μα τα και 

α φε τέ ρου να α πο δυ να μώ σουν την πί ε ση, 

την ο ποί α α σκού σε στο κέ ντρο της δια τά-

ξε ως της δυ νά με ως του Αρ χι στρα τή γου. 

Έ τσι προ ω θούν τα τμή μα τά τους δυ τι κώς 

του υ ψώ μα τος Κα ϋ μέ νος Σταυ ρός, κα τα-

λαμ βά νουν έ να α νώ νυ μο ύ ψω μα (υψ. 1076) 

υ περ κεί με νο, βο ρεί ως - βο ρειο α να το λι κώς 

της ε χθρι κής α μυ ντι κής το πο θε σί ας, ως 

βά ση ε ξορ μή σε ως, α πό ό που εκ δη λώ νουν 

ε πι θε τι κή ε νέρ γεια ε να ντί ον της τοπο θε σί ας. 

Προ σπά θεια α ντε πι θέ σε ως ε χθρι κού τμή μα-

τος α πο κρού ε ται, και με τά α πό α γώ να πε ρί-

που μι σής ώ ρας το τμή μα αυ τό τρέ πε ται σε 

φυ γή, ε πα νερ χόμε νο στην το πο θε σί α. Δύ ο 

α κό μη α πό πει ρες α ντε πι θέ σε ως, ε να ντί ον 

άλ λων ελλη νι κών τμη μά των α πο τυγ χά νουν, 

με ση μα ντι κές, σε βά ρος των ε χθρι κών δυ-

νάμε ων α ντε πι θέ σε ως, α πώ λειες10.

Στο με τα ξύ, η ε πι θε τι κή ε νέρ γεια του 

9 Δ. Αι νιάν, Ά πα ντα Α πο μνη μο νεύ μα τα.
10 Χρ. Περ ραι βός, Α πο μνη μο νεύ μα τα Πο λε μι κά, σελ. 200
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τμή μα τος των 500 Τουρ καλ βα νών δεν 

ευοδώ θη κε, πα ρά την πει σμα τώ δη προ-

σπά θειά του, με α πο τέ λε σμα και αυ τό να 

α νατρα πεί και να συ μπτυ χθεί στο ε σω τε-

ρι κό της το πο θε σί ας.

Στο τέ λος της πρώ της η μέ ρας της 

μά χης, με τη δύ ση του η λί ου, η κα τά-

στα ση των α ντι πά λων εί χε δια μορ φω θεί 

ως ε ξής:

Η κύ ρια δύ να μη των Ο θω μα νών υ πό 

τους Μου στά μπε η και Κε χα γιά μπε η εί χε 

συγκε ντρω θεί και εί χε ε γκα τα στα θεί α μυ-

ντι κώς στα υ ψώ μα τα Λό φος Μου στά μπεη 

βο ρεί ως της Α ρά χω βας και Λυ κό τρου πο, 

βο ρειο α να το λι κώς της Α ρά χω βας, όπου 

βρί σκο νταν οι Κα ρυο φίλ μπε ης και Ελ-

μάν σμπε ης, ε νώ ό λη η υ πό λοι πη δύ ναμη 

με τους ε πι κε φα λής α ξιω μα τι κούς ή ταν 

πλή ρως ε κτε θει μέ νη στις κο ρυ φές των 

γυ μνών λό φων, με μέ σα προ στα σί ας και 

κα λύ ψε ως τους ίπ πους, τους η μί ονους 

και τις α πο σκευές11.

Η ε χθρι κή α μυ ντι κή το πο θε σί α, ε δα φι-

κώς πε ριο ρι σμέ νη, ή ταν πε ρι κυ κλω μένη 

και η ε γκα τε στη μέ νη σε αυ τή δύ να μη 

ή ταν ε γκλω βι σμέ νη.

Ο Αρ χι στρά τη γος, α μέ σως με τά α πό 

αυ τή την α να διά τα ξη της ε χθρι κής δυ-

νά μεως, ε γκα τέ στη σε το Στρα τη γεί ο 

του στην εκ κλη σί α του Α γί ου Γε ωρ γί ου, 

α ποθέ το ντας τη θερ μή προ σευ χή του 

και την ελ πί δα της νί κης στη δύ να μη και 

Ο «Πόλεμος των Ελλήνων εις Ράχωβα» των Δ.Ζωγράφου - Ι. Μακρυγιάννη 
(Αθήναι, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη).

Με τον αριθμό 8 σημειώνεται στην εικόνα το ταμούρι των Τούρκων. 

11 Γ. Κρέ μος, Ι στο ρία της Ελ λά δος, σελ. 917.
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στη σκέ πη του προ στά τη του Α γί ου. Για 

να εί ναι η ά μυ να πιο α πο τε λε σμα τι κή, 

διατάσ σει τη βελ τί ω ση των θέ σε ων μά-

χης στη βό ρεια πλευ ρά του πε ρι βό λου 

της εκ κλη σί ας και στα γύ ρω σπί τια.

Η μέ χρι τό τε ε ξέ λι ξη και η ε κτί μη ση 

της κα τα στά σε ως τον ο δη γού σε στο 

συμπέ ρα σμα, ό τι η θέ ση των Ο θω μα νών 

θα ε πι δει νω νό ταν και έ δω σε ε ντο λή στους 

ο πλαρ χη γούς της δυ νά με ώς του να κα-

τα λά βουν με τα τμή μα τά τους ε πί και ρες 

θέ σεις, προ κει μέ νου να α πο κλεί σουν τα 

δρο μο λό για δια φυ γής και να πα ρε μπο-

δί σουν τη δυ να τό τη τα ε νι σχύ σε ως των 

ε γκλω βι σμέ νων με άλ λες δυ νά μεις.

Τη νύ χτα της 18ης (ξη μέ ρω μα 19ης) Νο-

εμ βρί ου εκ δη λώ θη κε δρι μύ ψύ χος με σύν-

νε φα, ο μί χλη και βό ρειο ά νε μο. Τα ε χθρι κά 

τμή μα τα, ε κτε θει μέ να στο ύ παι θρο, υ πό 

δυ σμε νείς και ρι κές συν θήκες, βρέ θη καν 

σε μειο νε κτι κή θέ ση, ε νώ οι Έλ λη νες α ντι-

με τώ πι ζαν το ψύ χος, χρη σι μο ποιώ ντας ως 

κα τα λύ μα τα τα σπί τια των Α ρα χω βι τών, 

ε πι στρέ φο ντας εκ πε ρι τρο πής στις θέ σεις 

μά χης. Ό μως, ό σοι (συ νή θως ό χι ό λοι) και 

ό ταν ε πέστρε φαν, πα ρέ με ναν στις θέ σεις 

σε ε πα γρύ πνη ση πιο λί γο χρό νο. Πολ λοί μά-

λιστα έ πι ναν ά φθο νο α ρα χω βί τι κο χλια ρό 

κρα σί, τρώ γο ντας και λί γες ε λιές, από ό σες 

εί χαν α φή σει οι Α ρα χω βί τες, έ πε φταν σε 

βα θύ ύ πνο μέ σα στα σπί τια και συ νε πώς 

ή ταν α να ξιό μα χοι.

Οι Ο θω μα νοί, ε νώ α ντι λή φθη καν την 

α που σί α των Ελ λή νων α πό τις θέ σεις μά-

χης, υ πο ψιά σθη καν, ό τι σχε δί α ζαν κά ποια 

αιφ νι δια στι κή ε νέρ γεια και δεν εκμε ταλ-

λεύ θη καν την ευ και ρί α να ε κτο ξεύ σουν 

νυ χτε ρι νή α ντε πί θε ση και να ε πι χει ρή-

σουν δια φυ γή. Α σφα λώς, αν ε νερ γού σαν, 

η προ σπά θειά τους θα ευο δωνό ταν.

Σε σύ σκε ψη και σχε τι κή συ ζή τη ση 

των Μου στά μπε η και Κε χα γιά μπε η δεν 

ε γκρί θη κε η πρό τα ση δια φυ γής, για τί 

ο πρώ τος θε ω ρού σε τη φυ γή πρά ξη 

α τι μω τική και ο δεύ τε ρος ήλ πι ζε ό τι ο 

Κιου τα χής θα έ στελ νε ε νί σχυ ση.

Δεύ τε ρη Η μέ ρα - 19η Νο εμ βρί ου

Α πό το Π.Φ. της ημέ ρας (προ της α να το-

λής του η λί ου) ό λα τα ελ λη νι κά τμή μα τα, 

με ε πι κε φα λής τους ο πλαρ χη γούς τους, 

σύμ φω να με την ε ντο λή του Αρ χι στρα-

τή γου, η ο ποί α δόθη κε την προ η γου-

μέ νη, εί χαν ε γκα τα στα θεί σε διά τα ξη 

πε ρι κυ κλώ σε ως της εχθρι κής α μυ ντι κής 

το πο θε σί ας. Ι διαί τε ρα μέ τρα εί χαν λη φθεί 

σε ε πί και ρες θέ σεις με την κα τα σκευ ή 

μι κρών προ μα χώ νων (θέ σε ων μά χης), 

κυ ρί ως στις δια βά σεις και στα δρο μο-

λό για, με μι κρά δια στή μα τα με τα ξύ των 

προ μα χώ νων, ώστε να α πο τρα πεί κά θε 

προ σπά θεια δια φυ γής.

Α πό το πρω ί άρ χι σε α νταλ λα γή πυ-

ρών με τα ξύ των α ντι πά λων, με συ νε χώς 

αυ ξα νό με νο ρυθ μό, χω ρίς ση μα ντι κές 

α πώ λειες των ε χθρι κών τμη μά των, για τί 

εί χαν ε πί σης κα τα σκευά σει προ μα χώ νες, 

α πό τους ο ποί ους προ στα τεύ ο νταν.

Τη δεύ τε ρη αυ τή η μέ ρα της μά χης 

και άλ λα φί λια τμή μα τα με τους ο πλαρ-

χηγούς τους κα τα φθά νουν, σύμ φω να 

με τις γρα πτές ε ντο λές (ε πι στο λές) του 

Αρ χιστρα τή γου και ε γκα θί στα νται στα 

δυ τι κά υ ψώ μα τα, ε πι τυγ χά νο ντας έ τσι 

απο κλει σμό των δυ νά με ων του Μου στά-

μπε η και α πό τη δυ τι κή πλευ ρά.

Τρί τη Η μέ ρα - 20η Νο εμ βρί ου

Ε νω ρίς το πρω ί εί χαν φθά σει στην Α ρά χω-

βα τα τμή μα τα των Ο πλαρ χη γών Μα κρή, 

Δρά κου, Κα λύβα, Α πο κο ρί τη, Γιόλ δα ση, 

Κων στα ντή Γρί βα, του Κο μνά Τρά κα με 150 

άν δρες, το ο ποί ο βρι σκό ταν στο Κω ρύ κειο 

ά ντρο, και τέ λος του Σπύ ρου Μή λιου με 

8
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πε ρισ σότε ρους α πό 300 άν δρες, το ο ποί ο 

εί χε πα ρα μεί νει στο Δί στο μο, με ε ντο λή 

του Καρα ϊ σκά κη, ό ταν α να χώ ρη σε για την 

Α ρά χω βα με την κύ ρια δύ να μη.

Τα τμήμα τα αυ τά κα τα λαμ βά νουν καί-

ριες θέ σεις στην πε ριο χή, συ μπλη ρώ νο-

ντας έ τσι την πε ρι κύ κλω ση της ε χθρι κής 

α μυ ντι κής το πο θε σί ας.

Ε πί σης, μί α ση μα ντι κή δύ να μη συ γκρο-

τεί ται, ως ε φε δρεί α του Αρ χι στρα τήγου, με 

ε τοι μό τη τα ά με σης ε πεμ βά σε ως, ό που και 

ό ταν η ε χθρι κή δρα στη ριό τητα θα πα ρου-

σια ζό ταν ι σχυ ρή και ε πι κίν δυ νη για την ε ξέ-

λι ξη του α γώ να των ελ λη νι κών τμη μά των.

Έ τσι, οι Έλ λη νες α πό α μυ νό με νοι που 

ή σαν έ γι ναν ε πι τι θέ με νοι και α σκούσαν 

συ νε χή πί ε ση στην ε χθρι κή α μυ ντι κή το-

πο θε σί α και α πο τε λε σμα τι κό έλεγ χο των 

δρο μο λο γί ων δια φυ γής ή ε νι σχύ σε ως12.

Τέ ταρ τη Η μέ ρα - 21η Νο εμ βρί ου

Την η μέ ρα αυ τή, προ κει μέ νου να υ λο-

ποι η θεί η τα κτι κή του Αρ χι στρα τή γου 

για την πε ρι κύ κλω ση, τις πρω ι νές ώ ρες, 

έ να πρώ το τμή μα 300 αν δρών με ε πι-

κε φα λής τους Ο πλαρ χηγούς Δια μα ντή 

Ζέρ βα, Λά μπρο Βέ ι κο ή Ζάρ μπα, Δή μο 

Τσέ λιο και Κων στα ντί νο Βέ ρη δια τάσ σε-

ται να ε γκα τα στα θεί στο Στε νό Ζε με νού, 

με α πο στο λή να α πο τρέψει τη διέ λευ ση 

ε χθρι κού τμή μα τος προς την Α ρά χω βα, 

για την ε νί σχυ ση του Μου στά μπε η.

Ε πί σης, δεύ τε ρο τμή μα με ε πι κε φα λής 

τους Ο πλαρ χη γούς Χρι στό φο ρο Περ ραι-

βό και Γιώ τη Δα γκλή δια τάσ σε ται να ε γκα-

τα στα θεί στα υ ψώ μα τα Ζερ βο σπη λιές και 

Κα ϋ μέ νος Σταυ ρός, για τον έ λεγ χο του 

δρο μο λο γί ου Μο νής Α γί ας Ιε ρου σα λήμ 

- Α ρά χω βα με την ί δια α πο στο λή, ό πως 

και το πρώ το13.

Στο με τα ξύ, στην πε ριο χή της Δαύ-

λειας, ι κα νή ε χθρι κή δύ να μη εί χε συ-

γκροτη θεί σε δύ ο σώ μα τα. Το πρώ το 

δυ νά με ως 800 αν δρών υ πό τον Α βδου-

λάχ Α γά με α ποστο λή να προ ε λά σει δια-

μέ σου του Στε νού Ζε με νού προς την 

Α ρά χω βα, ως συ νοδεί α ε φο διο πο μπής 

υ πο ζυ γί ων με πολ λά ε φό δια για τον α νε-

φο δια σμό των ε γκλω βι σμέ νων και για να 

διευ κο λύ νει την προ σπά θεια δια φυ γής, 

και το δεύ τερο πιο μι κρής δυ νά με ως, 

να προ ε λά σει δια μέ σου του δρο μο λο γί-

ου Μο νή Α γί ας Ιε ρου σα λήμ - υ ψώ μα τα 

Μά νας - Α ρά χω βα, με α πο στο λή την ε νί-

σχυ ση των ε γκλω βι σμέ νων. 

Ό ταν η κε φα λή του δεύ τε ρου σώ μα τος 

φθά νει στο ύ ψω μα Σα ρα κι νό, προ των 

υψω μά των Ζερ βο σπη λιές και Κα ϋ μέ νος 

Σταυ ρός, βάλ λει συν θη μα τι κά πυ ρά, για να 

α να φέ ρει την ά φι ξή του ως ε νι σχύ σε ως.

Α μέ σως με τά, ο Μου στά μπε ης, κα το πτεύ-

ο ντας την γύ ρω πε ριο χή και δια πι στώνο-

ντας ό τι προς την κα τεύ θυν ση αυ τή δεν 

υ πάρ χει ι σχυ ρή Ελ λη νι κή δύ να μη, δια τάσ σει 

έ να τμή μα να ε πι τε θεί α πό τα νώ τα ε να ντί-

ον των τμη μά των Περ ραιβού και Δα γκλή, 

α φε νός για να διευ κο λύ νει την προ έ λα ση 

της δυ νά με ως ε νισχύ σε ως και α φε τέ ρου 

για να δια τη ρή σει α νοι χτό το δρο μο λό γιο 

προς τη Μο νή Α γί ας Ιε ρου σα λήμ.

Τα τμή μα τα Περ ραι βού και Δα γκλή, τα 

ο ποί α δέ χθη καν την ε χθρι κή ε πί θε ση υ πο-

χω ρούν α πό τα υ ψώ μα τα Ζερ βο σπη λιές 

και Κα ϋ μέ νος Σταυ ρός, ε νώ οι ε γκλωβι-

σμέ νοι, υ περ βαί νο ντας τους προ μα χώ νες 

τους, ε πι χει ρούν να συ νε νω θούν με τη 

δύ να μη ε νι σχύ σε ως. Ο θό ρυ βος και η α να-

τα ρα χή στα τμή μα τα των α ντι μαχο μέ νων 

12 Ν. Σπη λιά δης, Α πο μνη μο νεύ μα τα, σελ. 154.
13 Ν. Σπη λιά δης, Α πο μνη μο νεύ μα τα, σελ. 154-155.
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προ κά λε σαν την προ σω πι κή πα ρου σί α 

του Αρ χι στρα τή γου, ώ στε να εκδη λω θεί 

ά με ση ε πέμ βα ση με ι κα νή δύ να μη ε να ντί-

ον των Ο θω μα νών, οι ο ποί οι ε πι χεί ρη σαν 

να δια φύ γουν, με α πο τέ λε σμα, α φού δεν 

εί χε α κό μη α φι χθεί η δύνα μη ε νι σχύ σε ως 

α πό την κα τεύ θυν ση του Ζε με νού (του 

Α βδου λάχ Α γά), να α ναγκα σθούν να υ πο-

χω ρή σουν και να ε πα νέλ θουν στην α μυ-

ντι κή το πο θε σί α.

Με τά την ε ξέ λι ξη αυ τή, η δύ να μη ε νι-

σχύ σε ως α πό την κα τεύ θυν ση της Μο νής 

Α γί ας Ιε ρου σα λήμ, για να α πο φύ γει πε ραι-

τέ ρω φθο ρά και πε ρισ σό τε ρες α πώλειες, 

υ πο χώ ρη σε και ε πέ στρε ψε στη Δαύ λεια, 

δια μέ σου της Μο νής.

Η δύ να μη ε νι  σχύ σε ως υ πό τον 

Α βδου λάχ Α γά, κα τά την προ έ λα ση 

και μό λις η εμπρο σθο φυ λα κή ει σήλ θε 

στο Στε νό Ζε με νού, α πό λαν θα σμέ νη 

ε κτί μη ση και βια στι κή ε νέρ γεια του ε κεί 

ελ λη νι κού τμή μα τος, δέ χε ται προ σβο λή 

με πυ ρά και ση μα ντι κές σε βά ρος της 

α πώ λειες, αλ λά το κύ ριο σώ μα, λό γω 

της στε νό τη τας του χώ ρου και, κα τά 

συ νέ πεια, της α δυ να μί ας α να πτύ ξε ως 

για ε πί θε ση, υ ποχω ρεί α τά κτως, ε πι-

στρέ φο ντας στη Δαύ λεια.

Με τά την α πο τυ χί α της ε νι σχύ σε ως 

και της δια φυ γής των ε γκλω βι σμέ νων 

προς τη Μο νή Α γί ας Ιε ρου σα λήμ, ο Αρ χι-

στρά τη γος, α μέ σως με τά τη σύ γκρου ση 

και ε λέγ χο ντας την κα τά στα ση, α πο στέλ-

λει νέ α τμή μα τα και προς τις δύ ο κα τευ-

θύν σεις ε να ντί ον των ε χθρι κών δυ νά με-

ων ε νι σχύ σε ως.

Ό ταν τα νέ α αυ τά τμή μα τα έ φθα σαν 

ε πί τό που, οι συ γκρού σεις εί χαν τε λειώσει 

με α πώ λειες των ε χθρι κών τμη μά των 30 

νε κρούς, πολ λούς τραυ μα τί ες και 80 κτή-

νη, φορ τω μέ να με ε φό δια14.

Ο Μου στά μπε ης, α πο κλει σμέ νος και 

«...Ε μείς δε ζη τού με άλ λο τι 

σή με ρα πα ρά την ε λευ θε ρί α 

μας, την ο ποί α ο Θε ός ε χά-

ρι σε σε κά θε άν θρω πο να 

την χαί ρε ται εν ό σω ζεί, χω-

ρίς να βλά ψει το γεί το νά του. 

Ε σείς, α γω νι ζό με νοι να μας 

τη σκο τώ σε τε, δεν κάμνε τε άλ-

λο τι πα ρά να κα τα πα τεί τε 

τη θε ϊ κή α πό φα ση....»
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με το η θι κό της δυ νά με ώς του πο λύ χα-

μηλό, ε ξαι τί ας των δυ σμε νών και ρι κών 

συν θη κών (βρο χή, δρι μύ ψύ χος), της 

ελ λείψε ως ε φο δί ων και της α δυ να μί ας ε νι-

σχύ σε ως, κα θώς και σχε τι κής α παι τή σε ως 

πολ λών υ φι στα μέ νων του, υ πο χρε ώ νε ται 

να ζη τή σει συν θή κη.

Το αί τη μα της συν θή κης α να φέ ρε ται 

στον Αρ χι στρά τη γο, ο ο ποί ος α πο στέλ λει 

ως εκ προ σώ πους του τους Ο πλαρ χη γούς 

Χρι στό φο ρο Περ ραι βό και Γιάν νη Ρού κη, 

προ κει μέ νου να δια πραγ μα τευ θούν τους 

ό ρους της συν θή κης με τους εκπρο σώ πους 

του Μου στά μπε η, τον Χι λί αρ χο Χό το Λέ γκα 

και τον Ε κα τό νταρ χο Σουλε ϊ μάν Τό σκα.

Ο Λέ γκας, τε λειώ νο ντας την ει σή γη σή 

του, με τα ξύ άλ λων, εί πε: «...Σας πα ρα κα-

λού με λοι πόν, να μας α φή σε τε ε λεύ θε ρους 

με τα ό πλα μας να πά με στο Ζη τού νι (Λα-

μί α). Ό σα ζώ α και πε ριτ τά πράγ μα τα έ χο με 

μα ζί μας, ό λα σας τα δί δο με με ευ χα ρί στη-

σή μας και για την πί στη της συμ φωνί ας 

μας, ζη τού με να μας δώ σε τε πέ ντε κα πε-

τα ναί ους και να πά ρε τε και ε σείς άλ λους 

τό σους ση μα ντι κούς Τούρ κους, έ ως να 

φτά σω με στο Ζη τού νι α σφα λείς και τό τε 

λαμ βά νει ο κα θέ νας πί σω τους δι κούς του. 

Και κο ντά σε ό σα σας εί παμε, σας υ πο σχό-

με θα και φι λί α πα ντο τι νή».

Ο Περ ραι βός, με τα ξύ άλ λων, α πά ντη-

σε: «...Ε μείς δε ζη τού με άλ λο τι σή με ρα 

πα ρά την ε λευ θε ρί α μας, την ο ποί α ο 

Θε ός ε χά ρι σε σε κά θε άν θρω πο να την 

χαί ρε ται εν ό σω ζεί, χω ρίς να βλά ψει το 

γεί το νά του. Ε σείς, α γω νι ζό με νοι να μας 

τη σκο τώ σε τε, δεν κάμνε τε άλ λο τι πα ρά 

να κα τα πα τεί τε τη θε ϊ κή α πό φα ση. Ό σο 

για την ό ποια ζη τεί τε συν θή κη, ε μείς τη 

δε χό με θα, κα τά τη δια τα γή του Αρ χη γού 

μας, με τα ε ξής κε φά λαια:

➜ Η ζω ή σας θέ λει εί ναι ε λευ θέ ρα 

και α πεί ρα κτος α πό μι κρού έ ως με γά λου, 

ε πει δή ού τε η συνεί δη σή μας ού τε η θρη-

σκεί α μας συγ χω ρού σι να βλά ψω με τους 

ό σους μας ζη τούν συγ χώ ρη ση.

➜Προ της α να χω ρή σε ώς σας, να μας 

πα ρα δώ σε τε τα Σά λω να και τη Λι βα δειά.

➜ Η α να χώ ρη σή σας δεν συγ χω ρεί-

ται έ ως εις το Ζη τού νι, αλ λά να υ πά γει 

έ καστος εις τα ί δια. 

➜ Ό σα ό πλα και χρή μα τα φέ ρε τε ε πά-

νω σας α πό μι κρού έ ως με γά λου, φο ρέ μα-

τα δι πλά, ζώ α πα ντός γέ νους και ό λα τα 

κι νη τά, θέ λε τε τα πα ρα δώ σει εις ό ποιαν 

ε πι τρο πήν δια τά ξει ο Αρ χη γός μας. 

➜ Δια την α σφα λή ε κτέ λε ση των 

δια λη φθέ ντων κε φα λαί ων, ζη τού με εκ 

μέ ρους σας ο μή ρους τον Κα ρυο φίλ μπε-

ην, α δελ φόν του Μου στά μπε η και τον Κε-

χα γιάμπε ην, σεις δε, ε κτός του Αρ χη γού 

μας, έ χε τε την ά δεια να ζη τή σε τε ό ποιους 

οπλαρ χη γούς θέ λε τε.

Αυ τά εί ναι τα, εκ μέ ρους του Αρ χη γού 

μας και λοι πών οπλαρ χη γών, ζη τή μα τα, 

εις τα ο ποί α δεν συγ χω ρεί ται καμ μί α συ-

γκα τά βα σις.

14 Χρ. Περ ραι βός, Πο λε μι κά Α πο μνη μο νεύ μα τα, σελ. 201-202.
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Αν τα δέ χε σθε, η μείς εί με θα έ τοι μοι 

να τα ε κτε λέ σω μεν α μέ σως, το ε να ντί ον 

δε, πά λιν αρ χί ζο μεν τον πό λε μον και ο 

Θε ός, ό ποιον γνω ρί ζει ά δι κον, ας τον 

παι δεύ σει»15.

Οι ό ροι, τους ο ποί ους α ντι πρό τει νε ο 

Κα ρα ϊ σκά κης, α πορ ρί φθη καν α πό τους 

Μου στά μπε η και Κε χια γιάμπε η, ε πει δή 

φο βού νταν την ορ γή του Κιου τα χή και ήλ-

πι ζαν ό τι τε λι κώς δε θα τους ε γκα τέ λει πε 

στη δει νή θέ ση στην ο ποί α βρί σκο νταν.

Δύ ο ώ ρες, με τά την α να χώ ρη ση των 

εκ προ σώ πων του Μου στά μπε η, η α πά-

ντη ση της α πορ ρί ψε ως των ό ρων της 

συν θή κης δό θη κε α πό την ε χθρι κή α μυ-

ντι κή το ποθε σί α, με την εκ φώ νη ση της 

λέ ξε ως «Πό λε μος» τρείς φο ρές.

Ο Αρ χι στρά τη γος, βέ βαιος πλέ ον ό τι 

οι ε γκλω βι σμέ νοι θα ε πι χει ρή σουν να 

δια σπά σουν τον κλειό και να δια φύ γουν 

για να σω θούν, ε νί σχυ σε τα τμή ματα, τα 

ο ποί α κα τεί χαν τις δια βά σεις, ε πι διώ κο-

ντας τον πιο α πο τε λε σμα τι κό έ λεγ χο των 

δρο μο λο γί ων δια φυ γής16.

Ει δι κό τε ρα, για τον σκο πό αυ τό: 

➜Τα τμή μα τα των Ο πλαρ χη γών Δυο-

βου νιώ τη και Τρά κα, ε νι σχυ μέ να με τους 

Α ρα χω βί τες, οι ο ποίοι κα τοι κού σαν γύ ρω 

α πό την Πλη κό βρυ ση, δια τά χθη καν να 

κα τα λά βουν τα υ ψώμα τα, δυ τι κώς και 

βο ρειο δυ τι κώς της Α ρά χω βας, ή τοι: Κου-

κου βά γιες, Σφα λάκι, Πλό βαρ μα, Κυ ριά, 

Πί σω Α λώ νια κ.α., μέ χρι τους πρό πο δες 

της Βλα χό λα κας, ώ στε να α πο τρα πεί η 

δια φυ γή προς τους Δελ φούς και προς 

την Άμ φισ σα ή προς την πε ριο χή Λει βά δι 

και στη συ νέ χεια δυ τι κώς και βο ρειο δυ τι-

κώς του Παρ νασ σού.

➜ Τα τμήμα τα των Ο πλαρ χη γών 

Δα γκλή, Περ ραι βού, Γε ωρ γί ου Βά για, 

Γαρ δι κιώ τη Γρί βα και των Σου λιω τών, 

ε νι σχυ μέ να ε πί σης με Α ρα χω βί τες, οι 

ο ποί οι κα τοι κού σαν στις συ νοι κί ες της 

Α ρά χω βας Κού κου ρα και Κα λό βρυ ση, 

δια τά χθη καν να κατα λά βουν τα υ ψώ-

μα τα Α γί α Τριά δα, Κα ϋ μέ νος Σταυ ρός, 

Ζερ βο σπη λιές και Σα ρακι νό, μέ χρι την 

ο δό α πό Α ρά χω βα προς την πη γή Μά να, 

ώ στε να α πο τρα πεί η διαφυ γή προς το 

Στε νό και την κοι λά δα Ζε με νού.

«....Η ζωή σας θέλει είναι ελευθέρα και απείρακτος από μικρού 

έως μεγάλου, επειδή ούτε η συνείδησή μας ούτε η θρησκεία μας 

συγχωρούσι να βλάψωμε τους όσους μας ζητούν συχώρηση....

Αν τα δέχεσθε, ημείς είμεθα έτοιμοι να τα εκτελέσωμεν αμέσως, 

το εναντίον δε, πάλιν αρχίζομεν τον πόλεμον και ο Θεός, όποιον 

γνωρίζει άδικον, ας τον παιδεύσει».

15 Χρ. Περ ραι βός, Πο λε μι κά Α πο μνη μο νεύ ματα.
16 Γ. Κρέ μος, Ι στο ρί α της Ελ λά δος, σελ. 919.
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➜Ο Αρ χι στρά τη γος με την υ πό λοι πη 

δύ να μη και τους Α ρα χω βί τες των άλ λων 

συ νοι κιών κα τεί χαν το κέ ντρο της δια τά-

ξε ως στην εκ κλη σί α του Α γί ου Γε ωρ γί ου 

και στα γύ ρω σπί τια.

Η ε ντο λή του, προς ό λα τα τμή μα τα, 

ή ταν να α σκούν πί ε ση με συ νε χή πυ ρά, 

χωρίς δια κο πή, ε να ντί ον της ε χθρι κής 

α μυ ντι κής το πο θε σί ας.

Την κα τα νο μή των Α ρα χω βι τών σε 

αυ τές τις α πο στο λές κα θό ρι σε ο ί διος 

προ σω πι κώς, για τί αυ τοί γνώ ρι ζαν πο λύ 

κα λά την πε ριο χή και τις δια βά σεις.

Πέ μπτη Η μέ ρα - 22η Νο εμ βρί ου

Η τα κτι κή της πε ρι κυ κλώ σε ως και ο αυ-

στη ρός α πο κλει σμός ε φαρ μό ζο νταν και 

την πέ μπτη η μέ ρα της μά χης, με συ νε χή 

και πυ κνά πυ ρά, την ο ποί α ε πι βε βαίω σε 

ο Αρ χι στρά τη γος, α πό το πρω ί, πραγ μα-

το ποιώ ντας ε πί σκε ψη και ε πι θε ώ ρηση 

ό λων των τμη μά των, στις κα τε χό με νες 

θέ σεις (προ μα χώ νες).

Ο Μου στά μπε ης, στην προ σπά θειά 

του να ε νι σχύ σει το η θι κό των ε γκλω βι-

σμέ νων, πραγ μα το ποιώ ντας και αυ τός 

ε πί σκε ψη και ε πι θε ώ ρη ση των προ μα-

χώ νων, προ έ τρε πε τους Ο θω μα νούς να 

ε κτε λούν βο λές ε να ντί ον των Ελ λή νων.

Η α νταλ λα γή πυ ρών ε ξα κο λου θού σε 

και στη διάρ κεια της νύ χτας της 22ας 

(ξη μέ ρω μα ε πο μέ νης) του μή να, οπό τε 

τραυ μα τί σθη κε ο Μου στά μπε ης.

Ο Χρι στό φο ρος Περ ραι βός α να φέ ρει, 

σχε τι κώς με τον τραυ μα τι σμό του Μουστά-

μπε η, τα ε ξής: «Κα τά την 23ην του μη νός Νο-

εμ βρί ου και πε ρί την 2αν ώ ραν της νυ κτός, 

επι σκε πτό με νος ο Αρ χη γός (Κα ρα ϊ σκά κης) 

ό λα τα ελ λη νι κά ο χυ ρώ μα τα, διέ τα ξε να 

πυ ρο βο λή σω σιν εκ συμ φώ νου κα τά των 

Τούρ κων. Η δί ω ρη σχε δόν διάρ κεια των 

πυ ρο βο λι σμών έ φε ρεν α προσ δο κή τως τον 

θά να τον του Μου στά μπε η, διό τι εκ των 

ρι πτο μέ νων σφαι ρών ε κτύ πη σε μί α την 

κε φα λήν του κα τά μέ τω πον, ή τις πά ραυ τα 

τον ε νέ κρω σεν και το στρα τό πε δόν του 

ε δει λί α σε· κρύ ψα ντες τον θά να τόν του, α πο-

φά σι σαν την ε πιού σαν (23/11) να ζη τή σω σι 

εκ δευ τέ ρου συν θή κην, ε πί συμ φω νί α να 

μην τους α φαι ρέ σω σιν, ει δυ να τόν, τα ό σα 

Ανηφορικός Δρόμος 
γερόντων, προς ανά-
μνηση της Μάχης της 
Αράχωβας, απέναντι 
από την εκκλησία του 
Αγίου Γεωργίου.
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χρή μα τα φέ ρουν εις την ζώ νην των, εις τα λε-

γό με να κε μέ ρια, τα δε άλ λα να λά βω σιν ό λα, 

κα τά την ρη θεί σαν συν θή κην»17. Ο α δελ φός 

του Μου στά μπε η Κα ρυο φίλ μπε ης και οι 

υ πη ρέ τες του α πέ κρυ ψαν τον τραυ μα τι σμό 

του ε πί δύ ο η μέ ρες, για να μην ε πη ρε α σθεί 

αρ νη τι κώς το η θικό του στρα τεύ μα τος.

Έ κτη Η μέ ρα - 23η Νο εμ βρί ου

Ε νώ έ τσι εί χαν τα πράγ μα τα, την έ κτη 

η μέ ρα της μά χης, σχε δόν ό λοι οι α ξιω-

μα τι κοί των ο θωμα νι κών τμη μά των συ-

γκε ντρώ θη καν έ ξω α πό τη σκη νή του Κε-

χα γιά μπε η και, ευρι σκό με νοι σε α τα ξί α, 

α νη συ χί α και τα ρα χή, φι λο νι κού σαν και 

φω να σκού σαν σε έ ντο νο ύ φος, ε ξαι τί ας 

της δει νής κα τα στά σε ως στην ο ποί α εί-

χαν πε ριέλ θει, προ βλη μα τι ζό με νοι για 

την πε ραι τέ ρω τη ρη τέ α στά ση τους.

Έ νας υ ψη λό βαθ μος α ξιω μα τι κός, μα ζί 

με άλ λους οι ο ποί οι ει σήλ θαν στη σκη νή, 

α πευ θύν θη κε στον Κε χα γιά μπε η, λέ γο-

ντας: «Μπέ η, πε ρι μέ νουμε τό σες η μέ ρες 

βο ή θεια, για να σω θού με, πλην ό μως οι 

ελ πί δες μας έ χουν μα ταιω θεί. Τί πρέ πει να 

κά νου με για να μη χα θού με; Ό λο το στρά-

τευ μα βρί σκε ται σε με γά λη α νη συ χί α».

Έ νας άλ λος, α πό τους πιό θρα σείς, 

Γκέ κας στην κα τα γω γή, α φού έρι ξε έ να 

ορ γι σμέ νο βλέμ μα στον Κε χα γιά μπε η, 

του λέ γει: «Δεν βλέπεις, ό τι κιν δυ νεύ ου με 

να πέ σου με στα χέ ρια των Ελ λή νων, να 

μας σκο τώ σουν ή το χει ρό τε ρο, να μας 

α φο πλί σουν, να μας πε ρι φέ ρουν α πό χω-

ριό σε χω ριό και να μας βρί ζουν α κό μα 

και τα μι κρά παι διά στους δρό μους;».

Ό ταν ε πέ στρε ψε στην Α ρά χω-

βα, πή γε στην εκ κλη σί α του 

Α γί ου Γε ωρ γί ου και προ σευ-

χή θη κε με ευ λά βεια. 

Με δά κρυα στα μά τια 

ευ χα ρί στη σε το Θε ό και τον 

προ στά τη του Ά γιο.

17 Χρ. Περ ραι βός, Πο λε μι κά Α πο μνη μο νεύ μα τα, Έκ δο ση ΒΕΡ ΓΙ ΝΑ, Α θή να 1997, σελ. 270.
Γ. Χα ρί τος, Η Μά χη της Α ρά χω βας κ.λπ., έκ δ. Δή μου Α ρά χω βας, Α θή ναι 2001, σελ. 37.
Σύμ φω να με την το πι κή πα ρά δο ση, ο Μου στά μπε ης βρι σκό ταν όρ θιος σε έ ναν βρά χο στην α να το λι κή πλευ ρά 

του Λό φου και πυ ρο βο λού σε ε να ντί ον των Ελ λή νων. Ε κεί νη την ώ ρα, ο Α ρα χω βί της πο λε μι στής Στερ γί ου ή Στέρ-
γιος, ε νώ βρι σκόταν στο α πέ να ντι της θέ σε ως του Μου στά μπε η ελ λη νι κό ο χύ ρω μα, λε γό με νο του «Βρά χου του 
Κου τρού λη», το ο ποί ο α πέ χει πε ρί που 400 μ. α πό τη θέση του Μου στά μπε η, τον α να γνώ ρι σε α πό το με γα λό σω μο 
α νά στη μα και τον φαιό ε πεν δύ τη , τον πυ ρο βό λη σε και τον τραυ μά τι σε στο μέ τω πο. (Με τις συν θή κες αυ τές, ώ ρα 
2 με τά τα με σά νυ χτα, σκό τος α πό στα ση, ή ταν α δύ να τη η α να γνώ ρι ση του Μου στά μπε η και η ε κτέ λε ση εύ στο χης 
βο λής ε να ντί ον του. Συ νε πώς, ο τραυμα τι σμός του προ ήλ θε α πό βο λί δα ά γνω στου πο λε μι στή).
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Ό λα αυ τά τα ά κου σαν οι πιο πολ λοί α πό 

τους συ γκε ντρω μέ νους, οι ο ποί οι τα ε πι δο κί-

μα σαν και με ζω η ρή συ ζή τη ση, ο μα δο ποι η-

μέ νοι σχο λί α ζαν τη δύ σκο λη κα τά στα ση, η 

ο ποί α ε πι κρα τού σε τις τε λευ ταί ες η μέ ρες.

Ο Κε χα γιά μπε ης, μην έ χο ντας μί α 

κά ποια πει στι κή α πά ντη ση, προσπά-

θη σε να κα τευ νά σει τα πνεύ μα τα και 

πρό τει νε στους υ ψη λό βαθ μους α ξιωμα-

τι κούς να συ σκε φθούν στη σκη νή του 

Μου στά μπε η, για να α πο φα σί σουν για 

την τη ρη τέ α στά ση, ε νώ οι συ γκε ντρω-

μέ νοι α πο μα κρύν θη καν και δια λύ θη-

καν. Τό τε ε κεί, ο Κα ρυο φίλ μπε ης τούς 

α να κοί νω σε ό τι ο Μου στά μπε ης ή ταν 

τραυμα τι σμέ νος και βα ριά α σθε νής, 

α νή μπο ρος και ε τοι μο θά να τος18.

Η εί δη ση του ε πι κεί με νου θα νά του του 

Μου στά μπε η δια δό θη κε α μέ σως, με απο τέ-

λε σμα να προ κλη θεί σύγ χυ ση και κα τά στα-

ση α πελ πι στι κή σε ό λο το στράτευ μα.

Ό ταν ό λα αυ τά συ νέ βαι ναν, η σι γα νή 

βρο χή, η ο ποί α εί χε αρ χί σει α πό τις 21 του 

μή να και ε ξα κο λου θού σε να πέ φτει α διά κο-

πα, με τα τρά πη κε σε πυ κνό χιό νι, το ο ποί ο, 

σε πε ρί που μί α ώ ρα, κά λυ ψε τα πά ντα.

Την έ κτη αυ τή η μέ ρα της μά χης, ο 

Μου στά μπε ης πέ θα νε. Έ τσι, οι υ ψη-

λό βαθ μοι ε πι τε λείς και συ νερ γά τες 

του, α φού α πέ κρυ ψαν τον θά να τό του, 

α πο φά σι σαν να ζη τή σουν για δεύ τε ρη 

φο ρά συν θή κη, προ τεί νο ντας να ε φαρ-

μό σουν ό λους τους ό ρους, ε κτός α πό 

την πα ρά δο ση των χρη μά των και του 

ο πλι σμού. Ό μως, ο Καρα ϊ σκά κης ε πέ μει-

νε στους ό ρους της αρ χι κής συν θή κης 

και οι εκ πρό σω ποι των Ο θω μα νών ε πέ-

στρε ψαν ά πρα κτοι και κα τη σχυμ μέ νοι, 

α να φέ ρο ντας την αρ νητι κή α πά ντη ση 

των Ελ λή νων19.

Η νύ χτα της 23ης (ξη μέ ρω μα 24ης) του 

μή να πέ ρα σε με γε νι κή α να στά τω ση και 

έ ντο νες συ ζη τή σεις, για τις συνθή κες κά-

τω α πό τις ο ποί ες δια βιού σαν οι ε γκλω βι-

σμέ νοι, και για τί έ βλε παν ό τι το τρα γι κό 

τέ λος τους πλη σιά ζει.

18 Δ. Αινιάν, Ά πα ντα Α πο μνη μο νεύ μα τα & Χρ. Περ ραι βός, Πο λε μι κά Α πο μνη μο νεύμα τα, σελ. 204 & Γ. Κρέ μος, 
Ι στο ρί α της Ελ λά δος, σελ. 920.

19 Χρ. Περ ραι βός, Πο λε μι κά Α πο μνη μο νεύ μα τα, σελ. 204 & Γ. Κρέ μος, Ι στο ρί α της Ελ λά δος, σελ. 920.

Η Μάχη της 
Αράχωβας, 1826. 
Έργο του Λαζαρή 
Φαρμάκη.



Η Μάχη της Αράχωβας
. 
18-24 Νοεμβρίου 1826

Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η  Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η 61

Έ βδο μη Η μέ ρα - 24η Νο εμ βρί ου

Α πό το πρω ί άρ χι σε φο βε ρή θύ ελ λα. Ο 

δυ να τός βό ρειος ά νε μος (ο Κα τε βα τός) 

φυ σο μα νού σε ά γριος και πα γω μέ νος α πό 

τις κο ρυ φές του Παρ νασ σού. Η χιο νο θύ-

ελ λα συ νε χι ζό ταν χω ρίς βελ τί ω ση του 

και ρού και το χιό νι σκέ πα ζε τα πά ντα.

Τις πρώ τες με τα με σημ βρι νές ώ ρες, οι 

ε γκλω βι σμέ νοι, μην έ χο ντας άλ λη επι λο-

γή, ε πι χεί ρη σαν, μέ σα στη χιο νο θύ ελ λα, 

να δια σπά σουν τον κλοιό, με κα τεύ θυν ση 

βο ρειο α να το λι κή προς τα υ ψώ μα τα της 

Μά νας, α πο βλέ πο ντας να δια φύγουν 

προς τη Μο νή Α γί ας Ιε ρου σα λήμ.

Σε αυ τή την α πέλ πι δα προ σπά θεια 

δια φυ γής των Ο θω μα νών, οι Έλ λη νες 

ε ξορμούν ε να ντί ον τους με τα σπα θιά, 

για τί το χιό νι εί χε υ γρά νει την πυ ρί τι-

δα και συ νε πώς η χρη σι μο ποί η ση των 

ό πλων ή ταν α δύ να τη.

Η κα τα δί ω ξη συ νε χί σθη κε μέ χρι αρ-

γά τη νύ χτα και ό σοι διέ φυ γαν προς τα 

υψώ μα τα και τις χα ρά δρες του Παρ νασ-

σού υ πέ στη σαν κρυο πα γή μα τα. Αρ κε τοί 

από αυ τούς, οι ο ποί οι κα τόρ θω σαν να 

φθά σουν στη Μο νή Α γί ας Ιε ρου σα λήμ, 

πέθα ναν α πό τις κα κου χί ες20.

Την ε πο μέ νη, 25η του μή να, ο Αρ χι στρά-

τη γος πε ρι ήλ θε την πε ριο χή, ό που έ γι νε η 

κα τα δί ω ξη και δια πί στω σε το μέ γε θος της 

κα τα στρο φής της ε χθρι κής δυ νά με ως.

Ό ταν ε πέ στρε ψε στην Α ρά χω βα, πή γε 

στην εκ κλη σί α του Α γί ου Γε ωρ γί ου και 

προ σευ χή θη κε με ευ λά βεια. Με δά κρυα 

στα μά τια ευ χα ρί στη σε τον Θε ό και τον 

προ στά τη του Ά γιο21.

20 Γ. Κρέ μος, Ι στο ρί α της Ελ λά δος (Μά χη της Α ρά χω βας).
21 Γ. Χα ρί τος, Η Μά χη της Α ρά χω βας κ.λπ., Έκδ. Δή μου Α ρά χω βας, Α θή ναι 2001, σελ.45.
22 Γε νι κή Ε φη με ρίς της Ελ λά δος, α ριθ. 10, 8-12-1826, σελ. 37-38.
23 Γε νι κή Ε φη με ρίς της Ελ λά δος, α ριθ. 10, 8-12-1826, σελ. 37-38.
24 Γε νι κά Αρ χεί α του Κρά τους, Φά κε λος Α ρι στεί ων αν δρεί ας κ.λπ. & Ε θνι κή Βι βλιο θή κη, Ι στορι κό Αρ χεί ο Α γω-

νι στών 1821 κ.λπ.
25 Γ. Χα ρί τος, Η Μάχη της Α ρά χω βας κ.λπ., Έκ δ. Δή μου Α ρά χω βας, Α θή ναι 2001, σελ. 46.

Α ΠΟ ΤΕ ΛΕ ΣΜΑ ΤΑ

➜Ο α ντί κτυ πος της πε ρί λα μπρης αυτής 

νί κης ε να ντί ον των Ο θω μα νών ε ξύ ψω σε το 

φρό νη μα των σκλα βω μέ νων Ελ λήνων, α να-

πτέ ρω σε το η θι κό των μα χο μέ νων και τους 

έ δω σε ελ πί δα να συ νε χί σουν τον Α γώ να της 

Α νε ξαρ τη σί ας., μέ χρι την τε λι κή δι καί ω ση.

➜Ο Κα ρα ϊ σκά κης στην ε πι στο λή - α να-

φο ρά του προς την Ελ λη νι κή Κυ βέρ νηση, 

με η με ρο μη νί α 26 Νο εμ βρί ου 1826, α να-

φέ ρει συ νο πτι κώς τα γε γο νό τα της μά χης, 

χα ρα κτη ρί ζο ντας τη νί κη ως την πιο ση μα-

ντι κή της ε πα να στα τη μέ νης Ελ λάδος, την 

ο ποί α α πο δί δει, ό χι μό νο στην αν δρεί α 

και τον η ρω ι σμό των α γω νι στών, αλ λά 

και στη βο ή θεια του Υ ψί στου22.

➜Α πώ λειες Οθω μα νών23

- Νε κροί 1.300. Με τα ξύ αυ τών και οι 

Αρ χη γοί τους Κε χα γιά μπε ης (Υ παρ χηγός 

της Στρα τιάς του Κιου τα χή), Μου στά μπε-

ης, Κα ρυο φίλ μπε ης και Ελ μάν σμπεης.

- Τραυ μα τί ες α νε ξα κρί βω τος α ριθ μός.

- Αιχ μά λω τοι 200.

- Πολ λά λά φυ ρα, ση μαί ες, ο πλι σμός και 

λοι πές α πο σκευές, κα θώς και α ριθ μός ίπ πων 

και η μιό νων πε ρι ήλ θαν στους Έλ λη νες.

➜Α πώ λειες Ελ λή νων24

- Νε κροί 24.

- Τραυ μα τί ες 60.

- Εί ναι πι θα νό, για λό γους σκο πι μό τη-

τας ή α πό έλ λει ψη ε παρ κών πλη ρο φο-

ριών να μην εί χαν α να φερ θεί οι πραγ μα-

τι κοί α ριθ μοί α πω λειών των Ελ λή νων και 

στους τραυ μα τί ες να μην υ πο λο γί σθη καν 

οι ε λα φρώς τραυ μα τι σμέ νοι 25.
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Ε ΠΙ ΜΕ ΤΡΟ

Α να φο ρά προς την Ελ λη νι κή Κυ βέρ-

νη ση26 (Α πό σπα σμα)

Δύ ο η μέ ρες με τά τη μά χη της Α ρά-

χω βας, στις 26 Νο εμ βρί ου 1826, ο Κα-

ρα ϊ σκά κης υ πέ βα λε προς την Ελλη νι κή 

Κυ βέρ νη ση ε πι στο λή - α να φο ρά, στην 

ο ποί α κα τα λή γο ντας, ε πι ση μαίνει:

«Ας πα νηγυ ρί ση, λοι πόν το Έ θνος την 

λα μπρο τά την νί κην και ας δώ ση δό ξαν 

εις τον Ύψι στον. Η νί κη αυ τή εί ναι η 

ση μα ντι κω τέ ρα της Ελ λά δος και θέ λει 

φέ ρει πολ λά και με γά λα α πο τε λέ σμα τα. 

Ελ πί ζο μεν εις την Θεί αν βο ή θειαν και εις 

την ευ χήν της πα τρί δος και της σε βα στής 

η μών Διοι κή σε ως να κα τα δα μά σω μεν 

τάχι στα τον ε χθρόν και να μα ταιώ σω μεν 

δι’ ό λου ό λους τους ο λε θρί ους αυ τού 

σκο πούς. Πέ μπο μεν ε πί τη δες και τους 

Στρα τη γούς Γ. Α γα λό που λον, Γ. Βά γιαν, 

Γιάν νον Κου τσο νί καν, αγ γε λού ντας τα 

λα μπρά ταύ τα κα τορ θώ μα τα και πα ρα-

στή σο ντας τα κα τά το στρα τό πε δον.

Μέ νο μεν με το προ σή κον σέ βας

Εκ του στρα το πέ δου της Ρά χω βας 

1826 Νο εμ βρί ου 26

Ευ πει θείς πο λί ται

Γε ώρ γιος Κα ρα ϊ σκά κης

(Α κο λου θούν 93 υ πο γρα φές ο πλαρ-

χη γών)»

Σύλ λη ψη Προ δό του27

Ό ταν ο Κα ρα ϊ σκά κης έ στειλε τις ε πι-

στο λές α πό το Δί στο μο, προ σκα λώ ντας 

τους ο πλαρ χη γους στην Άμ φισσα και 

στα χω ριά γύ ρω α πό την Α ρά χω βα, να 

σπεύ σουν για ε νί σχυ ση, προ σκά λεσε και 

τον Κο μνά Τρά κα, που βρι σκό ταν στο 

Κω ρύ κειο ά ντρο με 150 στρα τιώ τες.

Ο Γ. Κρέ μος γρά φει σχε τι κώς: «Κα τά 

δε την έ ναρ ξη της πολυ κρό του μά χης 

(18-24 Νο εμβρίου 1826) της Α ρά χω-

βας κα τά του Μου στά μπε η, ο χι λί αρ χος 

Τράκας κα τεί χε με τη δια τα γή του Κα ρα-

ϊ σκά κη, την αυ τήν ε πί του Παρ νασ σού 

ο δόν (την εξ Α γό ρια νης εις Α ρά χω βαν), 

εν η συ νέ λα βε Χρι στια νόν, ό στις ε κό μι ζε 

πα ρά του Μου στά μπε η ε πι στο λήν προς 

τους εν Αμ φίσ ση Τούρ κους, εν η ού τος 

εζή τει βο ή θειαν, ό πως λύ σω σι την κατ’ 

αυ τού πο λιορ κί αν των Ελ λή νων.

Τον γραμ μα το κο μι στή τού τον, έ χο ντα 

κε κρυμ μέ νην την ε πι στο λήν του Μουστά-

μπε η υ πό τα πέ δι λά του (τσα ρού χια) ε κρέ-

μα σαν οι Έλ λη νες ως προ δό την.

Εί τα δε συ νετά χθη ο Τρά κας εκ δυ-

σμών εις τους λό φους της «Κο μού λας» 

του υ πε ρά νω της Αρα χώ βης (Α νε μω-

ρεί ας), τοις πο λιορ κού σι τους ε χθρούς 

Έλ λη σι και διέ πρε ψε και εν αυ τή».

Κίν δυ νος του Στρα τάρ χου28

Την 20η Νο εμ βρί ου, ό ταν οι πο λιορ-

κού με νοι Τουρ καλ βα νοί ε πιχεί ρη σαν έ ξο-

δον κα τά των θέ σε ων των πο λιορ κη τών, 

έ νας εξ αυ τών βρέ θη κε για μια στιγ μή 

πλη σί ον του Αρ χη γού Κα ρα ϊ σκά κη, με 

γυ μνό το σπα θί του και ρίχτη κε ξαφ νι κά 

ε να ντί ον του για να τον α πο κε φα λί σει. 

Τη στιγ μή ό μως ε κείνη, τον έ σω σε α πό 

βέ βαιο θά να το έ νας α κό λου θός του, ο 

στρα τιώ της Μά ρα θος από το χω ριό Κο-

μπο τά δες Φθιώ τι δος, που βρέ θη κε κο ντά 

του και ο ο ποί ος πρό φθα σε και σκό τω σε 

26 Γε νι κή Ε φη με ρίς της Ελ λά δος, α ριθ. 10, 8-12-1826, σελ. 37-38.
27 Γ. Κρέ μος, Ι στο ρι κά Ε πα νορ θώ μα τα της Ε πα να στά σε ως του 1821, Πε ριο δι κόν «ΑΠΟΛ ΛΩΝ», 1886-87, έ τος Δ’, σελ. 732
28 Γε νι κή Ε φη με ρίς της Ελ λά δος, 26-11-1827.
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τον Τούρ κο σπα θο φό ρο, πριν αυ τός προ-

λά βει να κα τε βά σει το σπα θί του κα τά 

της κε φα λής του Κα ρα ϊ σκά κη.

Έ κτο τε, ο Αρ χη γός α νε γνώ ρι ζε ως 

σω τή ρα του τον α νω τέ ρω α κό λου θό 

του. Το επει σό διο αυ τό με τα δό θη κε βρα-

δύ τε ρα στους α πο γό νους Κα ρα ϊ σκά κη 

και Μάρα θου, οι ο ποί οι έ τρε φαν με γά λη 

συ μπά θεια και α γά πη με τα ξύ τους.

Κα τά λο γος Μο να χών  

Μο νής Αγί ας Ιε ρου σα λήμ29

Α πό τον κα τά λο γο του προσω πι κού της 

Μο νής Α γί ας Ιε ρου σα λήμ του έ τους 1837 

προ κύ πτει ό τι οι Μο να χοί της Μο νής το 

έ τος αυ τό ή ταν 27, α πό τους ο ποί ους οι 23 

βρί σκο νταν στη Μο νή πριν α πό το 1826, 

έ νας δε α πό αυ τούς ή ταν ε πι στά της του 

Με το χί ου και διέ με νε στους Δελ φούς.

Στον κα τά λο γο α να γρά φε ται και ο χρό-

νος κα τά τον ο ποί ο ο κα θέ νας α πό αυτούς 

ε ντά χθη κε στη Μο νή ως Μο να χός.

Στον αυξ. Α ριθ μ. 12 α να φέ ρε ται το 

ό νο μα του Παφ νού τιου Χα ρί του, ο ο ποί-

ος την ε πο χή της μά χης ή ταν πράγ μα τι 

22 ε τών και ει δο ποί η σε τον Κα ρα ϊ σκά κη 

στο Δί στο μο, α πε σταλ μέ νος του η γου μέ-

νου της Μο νής, για την πα ρου σί α, τη δύ-

να μη και το σχέ διο του Μου στά μπε η.

Διο ρι σμός Ο πλαρ χη γού

στην Α ρά χω βα30

Με ρι κές η μέ ρες με τά τη μά χη, ή τοι 

την 1η Δε κεμ βρί ου 1826, ο Κα ρα ϊ σκά κης 

ό ρι σε ο πλαρ χη γό της Α ρά χωβας τον 

Α ρα χω βί τη α γω νι στή Λου κά Καλ πού ζο, 

με την πα ρα κά τω δια τα γή του:

«Προς τον Κα πε τάν Λου κά Καλ πού ζον.

Ε πει δή α παι τεί ται η ε κλο γή ε νός ο πλαρ-

χη γού του χω ρί ου της Ρά χω βας, δια να 

ο δη γή ση τα άρ μα τα αυ τών και κα τά κοι νήν 

γνώ μην των αρ μά των του χω ρί ου σου ε κλέ-

χθης συ ο πλαρ χη γός των και την ε κλο γήν 

αυ τήν την έ θε σαν εις την επί κρι σίν μου, 

δια τού το ε γκρι θεί σης και παρ’ ε μού της 

ε κλο γής ταύ της, δυνά μει της υπ’ α ριθ μ. ... 

Δια τα γής της Σης Διοι κή σε ως, διο ρί ζε σε 

ο πλαρ χη γός του χω ρί ου της Ρά χω βας.

Δια τάσ σε σε λοι πόν να συ να θροί σης 

ε κα τόν ε πι λέ κτους εγ χω ρί ους στρα τιώτας 

και να πα ρευ ρί σκε σε εις το δεύ τε ρον 

στρα τό πε δον, δια να συ να γω νί ζε σε με τά 

των λοι πών στρα τευ μά των, ε κτε λών τα 

χρέ η σου ε ντε λώς, ως και οι λοι ποί ο πλαρ-

χη γοί της Ε παρ χί ας Λε βα δεί ας.

Θέ λεις δε λαμ βά νει τους στρα τιω τι-

κούς μι σθούς, δια τους υ πό την ο δη γί αν 

σου συ στρα τιώ τας σου, ε άν ή θε λε δω θή 

μι σθός και εις ό λα τα λοι πά στρα τεύμα τα 

του δευ τέ ρου στρα το πέ δου, εφ’ ό σον 

α νή κη, κα θώς και οι λοι ποί ο πλαρ χη γοί.

Σοι δί δε τε προ σέ τι και το δι καί ω μα να 

στρα το λο γείς α πό τα άρ μα τα του χωρί ου 

σου ό λους τους εγ χω ρί ους στρα τιώ τας 

και να τους ο δη γής εις τας χρεί ας της πα-

τρί δος, ό ταν ή θε λε το κα λέ ση η χρεί α.

Φι λο τι μή θη τε λοι πόν να φα νής ά ξιος 

της προς σε υ πο λή ψε ως των εγ χω ρί ων 

σου και ε μού, φυ λά των την α παι του μέ-

νην ευ τα ξί αν των συ στρα τιω τών σου.

Ο Γε νι κός Αρ χη γός

Κα ρα ϊ σκά κης

Τη 1η Δεκ. 1826 Ρά χω βα

Ό τι ί σον τω πρω το τύ πω τω εν Παρ-

τσί ω

Τη 22 Ιου λί ου 1827

Ο ε πί του Πολ. Γραμ. της Ε πι κρα τεί ας

Α. Βλα χό που λος»

29 Γε νι κά Αρ χεί α του Κρά τους, Φά κε λος Μο νής Ιε ρου σα λήμ.
30 Γε νι κά Αρ χεί α του Κρά τους, Συλ λο γή Βλα χο γιάν νη, Φά κε λος 35.
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Η α ντί δρα ση του Κιου τα χή31

«Ο Κιου τα χής έ μα θε την κατά την Ρά χω βαν κα τα στρο φήν των στρα τευ μά των του 

και τό σον ε λυ πή θη, ώ στε τρεις η μέ ρας έ μει νε σχε δόν ά σι τος και έ κλαιε α δια κό πως. 

Έ μα θον τού το οι εν τη Α κρο πό λει πα ρά τι νός α ξιο πί στου Έλ λη νος, δια φυ γό ντος τους 

ε χθρούς την 29 του πα ρελ θό ντος μη νός.

Ή θε λε να κι νηθή και αυ τός ο Κιου τα χής κα τά των η με τέ ρων εις Λε βά δειαν, αλ-

λά η μπο δί σθη πα ρά των α ξιω μα τι κών του και ού τως α πέ στει λε έ ναν Γκέ καν πα σάν 

με τά 600 στρατιω τών. Ού τος ε κτυ πή θη, εις Βε λί τσαν πα ρά του Γε νι κού Αρ χη γού 

Κα ρα ϊ σκά κη».

ΛO ΓΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥ ΡI ∆Ω ΝΟΣ ΤΡΙΚΟY ΠΗ32

(Α πό σπα σμα)

Ο Σπυ ρί δων Τρι κού πης, στις 28 Νο εμ βρί ου 1826, κα τά την ε πι νί κια δο ξο λο γί α 

στον Ι. Να ό της Πα να γί ας στην Αί γι να, εκ φώ νη σε αυ το σχέ διο λό γο, στον ο ποί ο, κα-

τα λή γο ντας, τό νι σε με έμ φα ση:

«Προ σφέ ρο ντες τι μήν και ει λι κρι νή ευ γνω μο σύ νην προς τους α θλή σα ντας 

και στε φα νω θέ ντας εις Α ρά χω βαν, κα τά την κδ΄ Νο εμ βρί ου, 

οι ο ποί οι ε φά νη σαν τα όρ γα να των με γά λων του ου ρα νού βου λών, ας 

δώ σω μεν δό ξαν και με γα λω σύ νην εις τον ου ράνιον Πα τέ ρα, α πό τον θρό-

νον του ο ποί ου εκ πο ρεύ ο νται α στρα παί, βρο νταί και φω ναί

 και εν τη χει ρί αυ τού κρα τεί την ρομ φαί αν την δί στο μον, την ο ξεί αν 

και ό λοι με μί αν καρ δί αν ας συμ ψά λω μεν με γα λο φώ νως:

Τις Θε ός μέ γας, ως ο Θεός η μών;

Συ ει ο Θε ός, ο ποιών θαυ μά σια μό νος».

31 Γε νι κή Ε φη με ρίς της Ελ λά δος, της 18-12-1826.
32 Γε νι κή Ε φη με ρίς της Ελ λά δος, Αί γι να 1& 4-12-1826.
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ΙΩ ΑΝ ΝΗΣ Γ΄ ∆ΟΥ ΚΑΣ  ΒΑ ΤΑ ΤΖΗΣΙΩ ΑΝ ΝΗΣ Γ΄ ∆ΟΥ ΚΑΣ  ΒΑ ΤΑ ΤΖΗΣ

Ο ΕΚ ∆Ι ∆Υ ΜΟ ΤΕΙ ΧΟΥ 
Α ΓΙΟΣ ΑΥ ΤΟ ΚΡΑ ΤΟ ΡΑΣ

«Χω ρις αμ φι βο λι α ο με γα λυ τε ρος πο λι τι κος 

της πε ριο δου της Νι καιας και ε νας α πο 

τους πιο ση μα ντι κους η γε μο νες της Βυζα-

ντι νης ι στο ρι ας. Στην ε ξω τε ρι κη και ε σω τε-

ρι κη πο λι τι κη στα θε ρο ποι ησε με εκ πλη κτι κο 

τρο πο το ερ γο του προ κατο χου του και ε τσι 

α νυ ψω σε τη μι κρη αυ το κρα το ρι α, που η ταν 

πε ριο ρι σμενη στην ε κτα ση μιας ε παρ χι ας, σε 

με γαλη δυ να μη».
Ο στρο γκόρσκι

«Η Ιστορία του Βυζαντινού Κράτους»

Ο ΕΚ ∆Ι ∆Υ ΜΟ ΤΕΙ ΧΟΥ 
Α ΓΙΟΣ ΑΥ ΤΟ ΚΡΑ ΤΟ ΡΑΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ-

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: 

ΕΜΘ Επχίας (Ο)

Ιωάννης Σαρσάκης 
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ΙΩΑΝΝΗΣ Γ΄ ∆ΟΥΚΑΣ ΒΑΤΑΤΖΗΣΙΩΑΝΝΗΣ Γ΄ ∆ΟΥΚΑΣ ΒΑΤΑΤΖΗΣ

Η ά λω ση της Κων σταντι νου πό λε-
ως τον Α πρί λιο του 1204 α πό 

τους Φρά γκους της Δ΄ Σταυ ρο φο ρί ας, 
υπήρ ξε η συ ντα ρα κτι κό τε ρη στιγ μή 
στην έ ως τό τε ι στο ρί α της Βυ ζα ντι νής 
αυτο κρα το ρί ας. Συ νέ πεια αυ τού του 
γε γο νό τος ή ταν η ρα γδαί α α φύ πνι ση 
της ελ λη νι κής συ νεί δη σης, η ο ποί α εί-
χε αρ χί σει να συ ντε λεί ται ή δη α πό τον 
6ο αιώ να. Η δη μιουρ γί α α νε ξάρ τη των 
ελ λη νι κών κρατι δί ων ως κι βω τοί των 
ελ λη νορ θό δο ξων πλη θυ σμών, ή ταν 
η κύ ρια αι τί α που συνε τέ λε σε στην 
ω ρί μα ση και σύν θε ση του νέ ου ελ λη νι-
σμού. Τα πιο ι σχυ ρά α πό τα νε ο σύ στα-
τα κρά τη ή ταν: το βα σί λειο της Νί καιας 
με τον Θε ό δω ρο Λά σκα ρη, το δε σπο τά-
το της Η πεί ρου με τον Μι χα ήλ Άγ γε λο 
και της Τρα πε ζού ντας με τον Α λέ ξιο 
Κο μνη νό. Α πό τα τρί α ελ λη νι κά κρά τη 

η Νί καια ή ταν αυ τή η ο ποί α κατά φε ρε 
να λά βει το χρί σμα του συ νε χι στού 
της Βυ ζα ντι νής αυ το κρα το ρί ας. Ο τί-
τλος αυ τός κα το χυ ρώ θη κε χά ρη στην 
α πο φα σι στι κό τη τα και δι πλω μα τι κή 
ε πι τη δειό τη τα των δύ ο πρώ των βα σι-
λέ ων της, του Θεο δώ ρου Α΄ Λά σκα ρη 
(1204-1222) και ει δι κό τε ρα του Ιω άν νη 
Γ΄ Δού κα Βα τά τζη (1222-1254).

Ο Νι κη φό ρος Γρη γο ράς (1293-1361) 
έ νας α πό τους ση μα ντι κό τε ρους λό-
γιους στην επο χή του, στο έρ γο του 
«Ρω μα ϊ κή Ι στο ρί α» α να φέ ρει για τους 
δύ ο πρώ τους αυτο κρά το ρες της Νί-
καιας τα ε ξής: Ο βα σι λιάς Θε ό δω ρος 
Λά σκα ρης ή ταν πο λύ ορμη τι κός και 
α κού ρα στος, πο λέ μη σε και κέρ δι σε 
πολ λές μά χες, α νόρ θω σε πό λεις, με 
ω ραιό τα τες οι κο δο μές και πολ λές δα-
πά νες, α πο σο βώ ντας και α να χαι τίζο ντας 

Η πολιορκία της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους σε μικρογραφία γαλ-
λικού χειρογράφου του 15ου αιώνα. 
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μ’ αυ τά την ορ μή των Λα τί νων. Ζη μί ω νε 
ό μως την ορ μή του, α ντι δρώ ντας πολ λές 
φο ρές ά και ρα στις κα τα στά σεις. Ο γα-
μπρός και διά δο χός του ό μως Ιω άν νης 
Δού κας (Βα τά τζης), συν δύ α ζε τη φυ σι-
κή σύ νε σή του με τη στα θε ρό τητα του 
χα ρα κτή ρα του και το κα τα στα λαγ μέ νο 
ή θος του, δι η ύ θυ νε κάλ λι στα το κρά τος 
τι μώ ντας το α ξί ω μα του. Α σχο λή θη κε με 
τις υ πο θέ σεις του λα ού ό πως και με τις 
στρα τιω τι κές δυ νά μεις του Βυ ζα ντί ου, 
ρυθ μί ζο ντας τις πρώ τες και ε νι σχύ ο ντας 
τις δεύ τε ρες. Οι ε νέρ γειές του χα ρα κτη-
ρί ζο νταν α πό τη σοβα ρή ε ξέ τα ση των 
πραγ μά των, ε φαρ μό ζο ντας αυ τές ά με σα, 
πά ντο τε ό μως με μέτρο και καρ τε ρι κό τη-
τα. Θα μπο ρού σε κά ποιος να πει ό τι η 
ε πο χή του βα σι λιά Θεο δώ ρου (Λά σκα ρη) 
α παι τού σε ορ μη τι κό τη τα, πράγ μα που 
τον χα ρα κτή ρι ζε, του να ντί ον η με τέ πει τα 
ε πο χή εί χε α νά γκη της στα θε ρό τη τας του 
βα σι λιά Ιω άννη (Βα τά τζη) που ή ταν το 
κύ ριο χα ρα κτη ρι στι κό του.

Ε πί σης, έ νας σύγ χρο νος βυ ζα ντι νο-
λό γος, ο Ρω σι κής κα τα γω γής Γ. Ο στρο-
γκόρσκι (1903-1976) στο έρ γο του «Η 
Ι στο ρί α του Βυ ζα ντι νού Κρά τους» α να φε-
ρό με νος στον Ιω άν νη Βα τά τζη ση μειώ νει: 
«Χω ρίς αμ φι βο λί α ο με γα λύ τε ρος πο λι τι-
κός της πε ριό δου της Νί καιας και έ νας 
α πό τους πιο ση μα ντι κούς η γε μό νες της 
Βυζα ντι νής ι στο ρί ας. Στην ε ξω τε ρι κή και 
ε σω τε ρι κή πο λι τι κή στα θε ρο ποί ησε με εκ-
πλη κτι κό τρό πο το έρ γο του προ κα τό χου 
του και έ τσι α νύ ψω σε τη μι κρή αυ το κρα το-
ρί α, που ή ταν πε ριο ρι σμέ νη στην έ κτα ση 
μιας ε παρ χί ας, σε με γάλη δύ να μη».

Λαμ βά νο ντας υ πό ψη τις το πο θε τή σεις 
ε νός βυ ζα ντι νού συγ γρα φέ α 
ό πως ο Νι κη φό ρος Γρη γο ράς, 
αλ λά και ε νός σύγ χρο νου κλα-
σι κού βυ ζα ντι νο λό γου του 

Γ. Ο στρο γκόρ σκι σχε τι κά με την προ-
σω πι κό τη τα του Ιω άν νη Βα τά τζη, εί ναι 
απο ρί ας ά ξιον το γε γο νός πως για τους 
πε ρισ σό τε ρους Έλ λη νες, ο εκ Δι δυ μο τεί-
χου κα τα γό με νος ά γιος της ορ θο δο ξί ας 
και αυ το κρά το ρας του Βυ ζα ντί ου εί ναι 
ά γνω στος. Σκο πός του κει μέ νου που α κο-
λου θεί εί ναι να πα ρα θέ σου με συνο πτι κά 
τον έν δο ξο βί ο του.

Κα τα γω γη - Κα τα ξι ω ση

Ο Ιω άν νης Δού κας Βατά τζης γεν νή-
θη κε στο Δι δυ μό τει χο το 1193. 

Οι ι στο ρι κοί της ε πο χής του, δεν διασώ-
ζουν πολ λά στοι χεί α για την οι κο γέ νειά 
του. Πα τέ ρας του ή ταν ο Δού κας του θέ-
μα τος των Θρα κη σί ων και δο μέ στι κος της 
α να το λής, Βα σί λειος Δού κας Βα τά τζης και 
η μη τέ ρα του Αγ γε λί να ή ταν κό ρη του Ι σα-
α κί ου, γιου του Κων σταντί νου Αγ γέ λου, 
και της Θε ο δώ ρας Κο μνη νής, κό ρης του 
Α λε ξί ου Α΄ Κο μνη νού. Ε πί σης υ πάρ χουν 
α να φο ρές για τον Ιω άν νη Βα τά τζη στρα-
τη γό του αυ το κρά τορα Μα νου ήλ Α΄ του 
Κο μνη νού (1143-1180) ο ο ποί ος α να φέ-
ρε ται με τα γε νέ στε ρα ως ο παππούς του 
Ιω άν νη Γ΄ Δού κα Βα τά τζη. O Ιω άν νης εί χε 
και έ ναν α δελ φό τον Ι σα ά κιο Δού κα, σε βα-
στο κρά το ρα. Την οι κο γέ νεια του Ιω άν νη 
Βα τά τζη την χα ρα κτή ρι ζε μια βα θιά στρα-
τιω τι κή πα ρά δο ση με α ντι προ σώ πους 
και στη σύ γκλη το. Συν δε ό ταν συγ γε νι κά 
με ο νο μα στές οι κο γέ νειες του Βυ ζα ντί ου 
ό πως των Δου κών των Αγ γέ λων και των 
Λα σκα ρι δών. Ο ί διος ο Ιω άν νης υ πέ γρα φε 
τις ε πι στο λές του ως Δού κας Βα τά τζης 
κα τα δει κνύ ο ντας την ά με ση συγ γε νι κή 
του σχέ ση με την οι κο γέ νεια των Δου κών. 
Ό σον α φο ρά στο ό νο μα Βα τά τζης ή Βα τά-
τσης ή ταν μάλ λον λα ϊ κής προ ε λεύ σε ως 
και εί χε κάποια έν νοια προ σφώ νη σης στη 
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δη μώ δη γλώσ σα της ε πο χής.
Ό ταν ο Ιω άν νης ε νη λι κιώ θη κε, οι γο νείς 

του α πε βί ω σαν α φή νο ντάς του με γά λη 
πε ριου σί α. Δεν ά ντε χε ό μως να ζει στο 
φρα γκο κρα τού με νο Δι δυ μό τει χο, έ τσι μοί-
ρα σε έ να με γά λο μέ ρος α πό τα υ πάρ χο ντά 
του στους φτω χούς και κί νη σε για την 
ε λεύ θε ρη πε ριο χή της αυ το κρα το ρί ας 
της Νί καιας, με προ ο ρι σμό το Νυμ φαί ο 
της Βι θυ νί ας. Ε κεί στα α νά κτο ρα του βα-
σι λιά Θε ό δω ρου Α΄ Λά σκα ρη ή ταν ιε ρέ ας 
ο α δελ φός του πα τέρα του, ο ο ποί ος τον 
φι λο ξέ νη σε και έ γι νε η αι τί α να γνω ρί σει ο 
νε α ρός τό τε Ιω άν νης τον αυ το κρά το ρα της 
Νί καιας. Ο δυ να μι σμός του χα ρα κτή ρα του, 
καθώς και οι στρα τιω τι κές α ρε τές του, δεν 
άρ γη σαν να ε γεί ρουν το εν δια φέ ρον του 
βα σι λιά Θε ό δω ρου, ο ο ποί ος με τά α πό λί γα 
χρό νια τού έ δω σε το α ξί ω μα του πρω το βε-
στιά ριου. Η εύ νοια του αυ το κρά το ρα προς 
το πρό σω πο του Ιω άν νη δεν στα μά τη σε 
μό νο στα α ξιώ μα τα, κα θώς στη συ νέ χεια 
τον έ κα νε γα μπρό του δί δο ντάς του για 
γυ ναί κα του την πρι γκί πισ σα Ει ρή νη που 
ή ταν η με γα λύ τε ρή του κό ρη. Με τον γά μο 
αυ τό ο Θε ό δω ρος Λά σκα ρης ε ξα σφά λι σε 
τη δια δο χή του, και πα ρό λο που ή ταν πε-
ρί που 47 ε τών το 1222 α πε βί ω σε. Το ί διο 
έ τος με τη σύμ φω νη γνώ μη στρα τού και 
λα ού και πα ρό λο που τον θρό νο ε πι θυ-
μού σαν οι δύ ο α δελ φοί του Θε ό δω ρου 
Λά σκα ρη, ο Ιω άν νης Γ΄ Δού κας Βα τά τζης 
στέ φθη κε αυ το κρά τορας α πό τον πα τριάρ-
χη Μα νου ήλ Σα ρα ντι νό. Την ε πι λο γή αυ τή 
του Θε ο δώ ρου τη δι καιο λο γεί εύ στο χα ο 
πα νε πι στη μια κός Α λέ ξαν δρος Διο μήδης. 
Στο έρ γο του «Βυ ζα ντι ναί Με λέ ται» α να-
φέ ρει σχε τι κά τα ε ξής: «Σε έ να κρά τος 
ό που ο πο λε μι κός συ να γερ μός ή ταν μό νι-
μη κα τά στα ση, α νε ζη τή θη ό χι ο νό μι μος 
διά δο χος αλ λά ο ι κα νός, ο δυ νά με νος να 
α ντι με τω πί ζει τους ε χθρούς».

Κοι νω νι κο πο λι τι κο και 
Εκ κλησια στι κο ερ γο

Α πό τα πρώ τα χρό νια της βα-
σι λεί ας του, ο Ιω άν νης με συ-

νερ γά τη τον θε ο λό γο και φι λό σο φο 
Νι κηφό ρο Βλεμ μύ δη α σχο λή θη κε με 
την α νά πτυ ξη της παι δεί ας. Ί δρυ σε στη 
Νί καια σχο λή φι λο σο φί ας στην ο ποί α 
σπού δα σαν με γά λες μορ φές της ε πο-
χής ό πως ο Γε ώρ γιος Α κρο πο λί της, ο 
Γε ώρ γιος Πα χυ μέ ρης, ο Μα νου ήλ Ο λό-
βο λος κ.ά. Ε πί σης οι κο δό μη σε βι βλιο θή-
κες τις ο ποί ες ε μπλού τι σε με έρ γα που 
συ γκέ ντρω σε ο Νι κη φό ρος Βλεμ μύ δης 

Θεόδωρος Β΄Λάσκαρης.
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έ γι ναν συ ζη τή σεις στη Νί καια με ταξύ α ντι-
προ σώ πων του Πά πα και του Πα τριάρ χη 
Γερ μα νού Β΄ για την έ νω ση των εκ κλη-
σιών. Ο αυ το κρά το ρας της Νί καιας δεν 
ή ταν α φε λής, γνώ ρι ζε ό τι ο Πά πας δεν 
θα δε χό ταν τις θέ σεις των ορ θο δό ξων 
για αυ τό το τό σο λε πτό ζή τη μα. Ο Διο νύ-
σιος Ζα κυ θη νός στο έρ γο του «Βυ ζά ντιον 
κρά τος και κοι νω νί α ι στο ρική ε πι σκό πη-
σις» α να φέ ρει τον λό γο που ο Βα τά τζης 
ε μπλεκόταν στο θέ μα της ε νώ σε ως των 
εκ κλη σιών: «Διά να ε ξου δε τε ρώ νη τας 
ε πεμ βά σεις της α γί ας έ δρας, η αυ το κρα-
το ρι κή δι πλω μα τί α προ έ βαλ λεν ε κά στο τε 
με τά πολ λής δε ξιό τητος το προ σφι λές 
εις τους πο ντί φη κας θέ μα της ε νώ σε ως 
των εκ κλη σιών, βραδύ τε ρον δε ε πε δί ω ξε 
την ι σορ ρο πί αν των δυ νά με ων δια της 
πα ρεμ βά σε ως εις κα θο λι κω τέ ρας συ γκρού-
σεις. Α να νε ώ νου σα πα λαιάν βυ ζα ντι νήν 
πα ρά δο σιν, η κο λού θη σε την γερ μα νι κήν 
συμ μα χί αν, την ο ποί αν α νή γα γεν εις θε με-
λιώ δη προ σα να το λι σμόν της ε ξω τε ρι κής 
πο λι τι κής. Η φι λί α με τά του Φρει δε ρί κου 
του Β΄ του Χο εν στά ου φεν, α ντι πά λου της 
Α γί ας έ δρας, ε πέ τρε ψεν ι διαι τέ ρως εις τον 
Ιω άν νην τον Βα τά τζην ε πω φε λείς συν δια-
σμούς». Υ πήρ ξαν ό μως και στιγ μές ό που 
ο Ιω άν νης ά σκη σε δρι μύ τα τη κρι τι κή προς 
την «α γί α έ δρα», ό πως π.χ. την ε πο χή 
ό που ο Πά πας Γρη γό ριος ο Θ΄ φο βού με-
νος την ορ μη τι κό τη τα του αυ το κρά το ρα 
της Νί καιας του έ στει λε δύ ο ε πι στο λές. 
Ι διαι τέ ρως ε ρι στική ή ταν η δεύ τε ρη η 
ο ποί α δεν δια σώ θη κε, μπο ρού με ό μως να 
συ μπε ρά νου με το πε ριε χό με νό της α πό 
την υ πε ρή φα νη α πά ντη ση του Ιω άν νη. 
Α ξί ζει να πα ρα θέ σου με τον σχο λια σμό 
του Α. Βα κα λό που λου για την ε πι στο λή 
του Βα τά τζη προς τον Πά πα. Στο έρ γο 
του «Ι στο ρί α του Νέ ου Ελ λη νι σμού», στις 
σε λί δες 67-68 α να φέ ρει τα ε ξής: «Ως προς 

πε ριο δεύ ο ντας σε Μα κε δο νί α και Θρά-
κη. Ο πνευ μα τικός θη σαυ ρός που με-
τα φέρ θη κε και δια σώ θη κε στη Νί καια 
ε πί των η με ρών του Ιω άν νη Βα τά τζη, 
συ νε τέ λε σε στην πνευ μα τι κή α να γέν νη-
ση της Κων στα ντι νου πό λε ως με τά την 
α να κα τά λη ψή της α πό τους Βυ ζα ντι νούς 
το 1261, κα θώς οι βάρ βα ροι Φρά γκοι 
κα τα κτη τές ό,τι χει ρό γρα φο δεν έ κα ψαν 
το με τέ φε ραν στη δύ ση. Σχε τι κά με τη 
συμ βο λή της Νί καιας στην παι δεί α ο 
μέ γας βυ ζα ντι νο λό γος Στή βεν Ράν σι μαν 
στο έρ γο του «Βυ ζα ντι νός Πο λι τι σμός» 
α να φέ ρει τα ε ξής: «Η λε η λα σί α του 1204 
α να στά τω σε ό λο το εκ παι δευ τι κό σύ-
στη μα. Ο ελ λη νι σμός βρισκό ταν τό τε 
στο ύ ψος του. Ο Μι χα ήλ Α κο μι νά τος 
μό λις εί χε πά ει στην Α θή να γε μά τος 
εν θου σια σμό για το κλα σι κό της πα ρελ-
θόν και ο με γά λος κλη ρι κός Ευστά θιος 
Θεσ σα λο νί κης μό λις πριν α πό λί γο εί χε 
τε λειώ σει τα σχό λια του στον Πίν δα ρο. 
Τώ ρα οι λό γιοι σκορ πί στη καν, οι σχο λές 
τους ε ξα φα νί στη καν και τα βι βλί α τους 
κα τα στρά φη καν α πό τις φλό γες των Λα-
τί νων. Η λο γιο σύ νη ωστό σο δεν χά θη κε 
και, πο λύ γρή γο ρα, κέ ντρο της έ γι νε η 
ε ξό ρι στη αυ λή της Νί καιας».

Ε πί της βα σι λεί ας του Ιω άν νη Βα τά τζη 

για λο γους σε βα σμου 
προς την πα ρα δο ση και 
για λο γους ου σια στικους, 
δη λα δη εμ μο νης στη 
δια φυ λα ξη της κλη ρο-
νο μιας του μ. κων στα-
ντι νου, οι βα σι λεις του 
βυ ζα ντιου φε ρουν τον 

ε πι ση μο τι τλο «βα-
σι λευς και αυ το-
κρατωρ ρω μαι ων».
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τη σχε τι κή κί νη ση των ι δε ών και τις πο λι τι-
κές ε πι διώ ξεις των βα σι λέ ων της Νί καιας 
πο λύ δια φω τι στι κή εί ναι η α πα ντη τι κή 
ε πι στολή, την ο ποί α έ στει λε ο Ιω άν νης 
Γ΄ Δού κας Βα τά τζης με τα ξύ 1237-1241 
προς τον Πά πα Γρη γό ριο Θ΄. Ο βα σι λιάς 
μο λο νό τι φέ ρει τον ε πί ση μο τί τλο «Ιω άν-
νης εν Χριστώ τω Θε ώ πι στός βα σι λεύς 
και αυ το κρά τωρ Ρω μαί ων ο Δού κας...», 
γνω ρί ζει πο λύ κα λά ό τι εί ναι Έλ λη νας και 
δέ χε ται με υ πε ρη φά νεια ε κεί νο, που του 
είχε γρά ψει ο πά πας «...ό τι εν τω γέ νει 
των Ελ λή νων η σο φί α βα σι λεύ ει... Και ό τι 
του γέ νους (αυ τών) η σο φί α και το ταύ-
της ήν θη σεν α γα θόν, και εις τους άλ λους 
διε δό θη, ο πό σοι την ά σκη σιν αυ τής και 

κτή σιν δια πολ λής τί θε νται φρο ντί δος...». 
Α πο ρεί ό μως λέ γει, πως ο πά πας α γνο εί ή 
αν δεν α γνο εί, πως πα ρα σιωπά το ό τι μα ζί 
με τη σο φί α έ χει «προ σκλη ρω θεί» α πό τον 
Μ. Κων στα ντί νο στο γένος των Ελ λή νων 
«και η κα τά κό σμον αυ τή βα σι λεί α». Και 
α μέ σως πα ρα κά τω επα να λαμ βά νει τα ί δια 
πο λύ πιο κα θα ρά. «Τί νι και γαρ η γνό η ται 
των πά ντων, ως ο κλή ρος της ε κεί νου 
δια δο χής ες το η μέ τε ρον διέ βη γέ νος, και 
η μείς έ σμεν οι τού του κλη ρο νό μοι τε και 
διά δο χοι;». Δη λα δή λέ γει ό τι με τους δια-
δό χους του Μ. Κων στα ντί νου το ρω μα ϊ κό 
κρά τος πέ ρα σε στο γέ νος των Ελ λή νων. 
Και για να α πο δεί ξει την ελ λη νι κό τη τα 
του κρά τους της Κων στα ντι νου πό λε ως 
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προ σθέ τει ό τι «οι της βα σι λεί ας μου γε-
νάρ χαι, οι α πό του γέ νους Δου κών τε και 
Κο μνη νών, ί να μη τους ε τέ ρους λέ γω, 
τους α πό γε νών ελ λη νι κών άρ ξα ντας, … 
εις πολ λάς ε τών ε κα το στ[ύ ας] την αρ χήν 
κα τέ σχον της Κων στα ντι νου πό λε ως». Ε πο-
μέ νως, για λό γους σε βα σμού προς την 
πα ρά δο ση και για λό γους ου σια στικούς, 
δη λα δή εμ μο νής στη δια φύ λα ξη της κλη-
ρο νο μιάς του Μ. Κων στα ντί νου, φέ ρουν 
οι βα σι λείς του Βυ ζα ντί ου τον ε πί ση μο 
τί τλο «βα σι λεύς και αυ το κράτωρ Ρω μαί-
ων». Ε πά νω στις κα θα ρές αυ τές ι στο ρι κές 
γνώ σεις θε με λιώ νει το δί καιο των διεκ δι-
κή σε ων των ε δα φών, τα ο ποί α κα τέ χουν 
οι Φρά γκοι: «Η μείς δε, ει και του τό που 
βια σθέ ντες με τε κι νή θη μεν, αλ λά του δι-
καί ου, του ες την αρ χήν τε και το κρά τος, 
α με τα κι νή τως και α με τα πτώ τως έ χο μεν, 
Θε ού χά ρι τι». Συ γκε κρι μέ να δεν α να-
γνω ρί ζει τα κυ ριαρ χι κά δι καιώ μα τα του 
Φρά γκου βασι λιά της Κων στα ντι νου πό λε-
ως («ού τε εί δεν η βα σι λεί α μου, πα ρα τη-
ρεί ει ρωνι κά, την του τοιού του Ιω άν νου 
(Βρυέν νιου) ε πι κρά τειαν και ε ξου σί αν 
που γης ή θα λάτ της ε στίν») και χα ρα κτη-
ρί ζει ε πι γραμ μα τι κά την α κα τά παυ στη 
αντί στα σή του ε να ντί ον των κα τα κτη τών 
«…ου δέ πο τε παυ σό με θα μα χό με νοι και 
πο λε μού ντες τοις κα τά γου σι την Κων στα-
ντι νού πο λιν. Η γαρ αν α δι κοί η μεν και 
φύ σε ως νό μους, και πα τρί δος θε σμούς, 
και πα τέ ρων τά φους, και τε μέ νη θεί α και 
ιε ρά, ει μη εκ πά σης της ι σχύ ος τού των 
έ νε κα δια γω νι σό με θα».

Ο Βα σι λεύς Ιω άν νης υ πήρ ξε ο προ στά-
της και συ μπα ρα στά της της α γρο τι κής 
και α στι κής τά ξης, ε πι διώ κο ντας διαρ κώς 
την ά νο δο του βιο τι κού τους ε πιπέ δου, 
δεν εί ναι τυ χαί ο ό τι τον α πο κα λού σαν 
«πα τέ ρα των Ρω μαί ων (Ρω μιών)». Για 
να το κα τα φέ ρει αυ τό α να γκά στη κε να 



Ιωάννης Γ΄Δούκας Βατάτζης. Ο εκ Διδυμοτείχου Άγιος Αυτοκράτορας

Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η  Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η 73

συ γκρου στεί με τους άρ χο ντες οι οποί-
οι κα τεί χαν με γά λες α γρο τι κές ε κτά σεις, 
προ κα λώ ντας τη δυ σα ρέ σκεια τους. Ο Ιω-
άν νης ό μως α πο φα σι σμέ νος να δη μιουρ-
γή σει έ να ι σχυ ρό κρά τος, που θα ε νώ σει 
ξα νά και θα ε λευ θε ρώ σει τον Ελ λη νι σμό 
α πό κά θε βάρ βα ρο λα ό που εκ με ταλ λεύ-
τη κε την έ ως τό τε πα ρακ μή της Βυ ζα ντι-
νής αυ το κρα το ρί ας, δεν ε πα νέ λα βε τα 
λά θη των προ η γού με νων αυ το κρα τό ρων 
που κα τα πί ε ζαν τον λα ό και ευερ γε τού-
σαν τους α ρι στο κρά τες. Συ νει δη το ποί η-
σε ε ξαρ χής ό τι έ πρε πε να στη ρι χθεί στον 
λα ό δί νο ντάς του γη για να καλ λιερ γεί και 
να ζει α ξιο πρεπώς. Για να τους βο η θή σει 
έ κα νε με γά λη α πο γρα φή (κά τι σαν ε θνι-
κό κτη μα τολό γιο) και ε πί τα ξε κα τό πιν 
τε μά χια γης α πό τους με γα λο κτή μο νες 
και τους αρι στο κρά τες και τα διέ νει με 
σε ό λους τους φτω χούς υ πη κό ους του, 
ώ στε να ζουν ά νε τα και αν θρώ πι να. Έ τσι 
κα λυ τέ ρευ σε τα οι κο νο μι κά του κρά τους 
μέ σω της γε ωρ γι κής οι κο νο μί ας η ο ποί α 
σαν βά ση εί χε τη βελ τί ω ση της α μπε-
λουργί ας κα θώς και άλ λων καλ λιερ γειών. 
Ε κτός α πό την α νά πτυ ξη της γε ωρ γί ας 
έδω σε προ σο χή στην κτη νο τρο φί α και 
στην πτη νο τρο φί α. Ι στο ρεί ται ό τι α πό 
το βα σι λι κό πτη νο τρο φεί ο που λή θη καν 
χι λιά δες αυ γά. Α πό τα έ σο δα μό νο του 
πτη νο τρο φεί ου ο Βα τά τζης διέ θε σε με γά-
λα πο σά για να φτια χτεί χρυ σό στεφά νι 
στο λι σμέ νο με μαρ γα ρι τά ρια και άλ λες 
πο λύ τι μες πέ τρες, το ο ποί ο δό θηκε σαν 
δώ ρο στη βα σί λισ σα Ει ρή νη. Το κό σμη μα 
αυ τό ο νο μά στη κε «ω ά τον», και εν σάρ-
κω νε για τον Ιω άν νη ο λό κλη ρο το οι κο-
νο μι κό του πρό γραμ μα. Ε πί σης, κατόρ-
θω σε την κα τάρ γη ση του σφε τε ρι σμού 
κτη μά των που προ έ βαι ναν οι ε κά στο τε 
το πάρ χες στις α δύ να τες τά ξεις. Α πέ νει με 
δι καιο σύ νη σε ό λους, εί τε ήταν φτω χοί 

εί τε πλού σιοι, ή ταν α πό λυ τα 
α με ρό λη πτος. Ε κτός α πό τη 
γε ωρ γο κτη νο τρο φί α α να διορ-
γά νω σε και τη βιο τε χνί α και 
ει δι κό τε ρα την υ φα ντουρ γί α. Ε κεί νη την 
ε πο χή υ πήρ ξε αύ ξη ση στις ει σα γω γές 
ε μπο ρι κών προ ϊ ό ντων από α να το λή και 
δύ ση, ό πως π.χ. ει σα γω γή Ι τα λι κών υ φα-
σμά των, τα ο ποί α προ μη θευό ταν η α νώ-
τε ρη τά ξη της Νί καιας, με α πο τέ λε σμα 
να υ πάρ χει δυ σκο λί α α πορρό φη σης της 
εγ χώ ριας πα ρα γω γής. Κα τά λα βε α μέ σως 
πως το ε μπο ρι κό ι σο ζύ γιο α να τρε πό ταν, 
οι ει σα γω γές ή ταν πο λύ πε ρισ σό τε ρες 
α πό τις ε ξα γω γές, ζημιώ νο ντας την οι κο-
νο μί α του κρά τους του. Για να βο η θή σει 
το νέ ο ξε κί νη μα της υ φα ντουρ γί ας κα θώς 
και άλ λων ε πι χώ ριων προ ϊ ό ντων, α πα-
γό ρευ σε με αυ στη ρό τα τες ποι νές την 
ει σα γω γή υ φα σμά των αλ λά και τρο φών 
α πό άλ λα κρά τη, επι ση μαί νο ντας στους 
πο λί τες του ό τι πρέ πει να εί ναι ευ χα ρι-
στη μέ νοι με τα εγ χώ ρια προ ϊ ό ντα. Α πο-
τέ λε σμα αυ τών των δια τά ξε ων ή ταν να 
βλά ψει το ε μπόριο της Βε νε τί ας και της 
Γέ νο βας, και να ε νι σχυ θεί η οι κο νο μί α 
του κρά τους του ευ η με ρώ ντας τα λα ϊ κά 
στρώ μα τα. Γε νι κά ο Ιω άν νης δεν ή θε λε 
να έ χει καμί α ε μπο ρι κή σχέ ση με τους 
Ι τα λούς, χα ρα κτη ρι στι κά ο Ντό ναλ ντ 
Μ. Νί κολ στο βι βλί ο του «Βυ ζά ντιο και 
Βε νε τί α» α να φέ ρει: «Ο σπου δαιό τε ρος 
αυ το κρά τορας της Νί καιας, ο Ιω άν νης 
Γ΄ Βα τά τζης, ο ο ποί ος δια δέ χθη κε τον 
Λά σκα ρη το 1222, σκό πευε να κά νει 
την αυ το κρα το ρί α του αυ τάρ κη, ώ στε 
η οι κο νο μι κή της επι βί ω ση να μην ε ξαρ-
τά ται α πό το ε μπό ριο με τους Ι τα λούς. 
Δεν ή θε λε να έ χει εμπο ρι κές σχέ σεις μα ζί 
τους, ού τε καν στην Κων στα ντι νού πο λη. 
Ό ταν και αν πο τέ τα πλοί α του ει σέ πλε αν 
στον Κε ρά τιο, θα ή ταν για να πά ρουν την 
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πό λη α πό τους Ι τα λούς, να α να τρέ ψουν 
το λα τι νι κό κα θε στώς και να πα λι νορ θώ-
σουν τη Βυ ζα ντι νή αυ το κρα το ρί α».

Ό λα αυ τά τα οι κο νο μι κά μέ τρα ο Ιωάν-
νης Βα τά τζης τα ε φάρ μο σε στους υ πη κό-
ους του α φού πρώ τα τα πραγ μά τω σε ο 
ί διος, ο Νι κη φό ρος Γρη γο ράς στο έρ γο 
του «Ρωµα ϊ κή Ι στο ρί α» ανα φέ ρει σχε τι-
κά: «Ο ί διος ο αυ το κρά το ρας ξε χώ ρι σε 
έ να κοµµά τι γης, α ρό σιµο και κα τάλ λη λο 
για αµπε λουρ γί α, τό σο µε γά λο, ώ στε να 
µπο ρεί να κα λύ ψει τις α νά γκες του αυ το-
κρα το ρι κού τρα πε ζιού και ε κεί νες που 
α πα σχο λού σαν τον φι λάν θρω πο και κοι-
νω νι κά ευαί σθη το αυ το κρά το ρα (δη λα δή 
τα γηρο τρο φεί α, πτω χο κοµεί α και νο σο-
κοµεί α που φρό ντι ζαν τους αρ ρώ στους). 
Τη φρο ντί δα τους α νέ θε σε σε αν θρώ πους 
που εί χαν κα λή γνώ ση της γε ωρ γί ας και 
της αµπε λουρ γί ας και έ τσι κά θε χρόνο 
εί χε µε γά λη και ά φθο νη σο δειά καρ πών. 
Αλ λά δεν ή ταν µό νο αυ τό, α πέ κτη σε ε πί-
σης κο πά δια α λό γων, βο διών, προ βά των 
και χοί ρων και πολ λά εί δη ε ξηµε ρωµέ νων 
που λιών. Από αυ τά ε ξα σφά λι ζε πλού σιο 
ει σό δηµα κά θε χρό νο. Το ί διο συ νι στού-
σε να κάνουν ό χι µό νο οι συγ γε νείς του, 
αλ λά και οι άλ λοι ευ γε νείς. Ε πι θυµού σε να 
καλύ πτει ο κα θέ νας τις α νά γκες του α πό 
δι κές του πη γές, έ τσι ώ στε να µη βά ζει αρ-
πα κτι κό χέ ρι στην πε ριου σί α των φτω χών 
και α σθε νέ στε ρων τά ξε ων και συνάµα η 
Ρωµα ϊ κή Πο λι τεί α να α παλ λα γεί τε λεί ως 
α πό την κοι νω νι κή α δι κί α. Σύ ντοµα οι 
α πο θή κες εί χαν γεµί σει καρ πούς, ε νώ οι 
δρόµοι και τα σοκ κά κια, οι µά ντρες και οι 
σταύ λοι µό λις µπο ρού σαν να χω ρέ σουν 
τα ζώ α και τα σµή νη των που λιών».

Την ε πι τυ χη μέ νη οι κο νο μι κή του πο-
λι τι κή ο Ιω άν νης τη με του σίω σε σε έρ γα. 
Με κε φά λαια α πό την αυ το κρα το ρι κή 
πε ριου σί α ί δρυ σε φι λαν θρωπι κούς και 
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ευ κτή ριους οί κους, πτω χο κο μεί α, νο σο κο-
μεί α, γη ρο κο μεί α, ε φαρ μό ζο ντας πο λι τι κή 
κοι νω νι κής πρό νοιας. Έ χτι σε Να ούς και 
βο ή θη σε α πο φα σιστι κά τα Μο να στή ρια 
ό χι μό νο της Μι κράς Α σί ας, αλ λά και τα 
μο να στή ρια του Σι νά της Α ντιό χειας, Α λε-
ξάν δρειας και της Κύ πρου. Δεν μπο ρού σε 
βέ βαια να α γνο ή σει το πε ρι βό λι της Πα να-
γί ας, στην Ιε ρά Μο νή Χε λαν δα ρί ου έ κα νε 
δω ρεά δύ ο σταυ ρούς με Τί μιο Ξύ λο. Στην 
πε ριο χή της Μι κράς Α σί ας ο Ιω άν νης Βα-
τάτζης κα τα σκεύ α σε να ό στη Μα γνη σί α 
και τον ο νό μα σε Σώ σαν δρα, α φιε ρω μέ νο 
στην Πα να γί α, ε πί σης στη Νί καια α νέ γει ρε 
να ό στη μνή μη του Με γά λου Α ντω νί ου. 
Η δε βα σί λισ σα Ει ρή νη κα τα σκεύ α σε τον 
κε ντρι κό να ό της μη τρό πο λης των Πρου-
σαί ων κο ντά στο ό ρος Ό λυ μπος και τον 
α φιέ ρω σε στον Τί μιο Πρό δρο μο.

Στρα τιω τι κες
και ∆ι πλω μα τι κες 

Ε πι χει ρη σεις

Το 1224 δύ ο χρό νια μετά την 
εν θρό νι σή του, ο Ιω άν νης Βα τά-

τζης συ γκρού στη κε για πρώ τη φο ρά με τον 
στρα τό των Φρά γκων κο ντά στο Ποι μα νη-
νό της Βι θυ νί ας. Ε να ντί ον του συ γκεντρώ θη-
κε α ξιό μα χο στρά τευ μα το ο ποί ο η γού νταν 
οι δύ ο α δελ φοί του Θε ο δώ ρου Α  ́Λά σκα ρη 
οι σε βα στο κρά το ρες Α λέ ξιος και Ι σα ά κιος 
Λά σκα ρης. Οι α δελ φοί του α πο βιώ σα ντος 
βα σι λέ ως εί χαν κα τα φύ γει στην Κων στα-
ντι νού πο λη μετά την α πόρ ρι ψή τους α πό 
τον θρό νο της Νί καιας και ό πως ή ταν φυ-
σι κό ή θε λαν να εκ δι κη θούν τον Ιω άν νη 
Βα τά τζη. Ο αυ το κρά το ρας της Νί καιας 
τέ θη κε ε πι κεφα λής του στρα τεύ μα τός του 
και κα τόρ θω σε να νι κή σει τους Φρά γκους 
κα τά κρά τος. Η μά χη δεν ξε κί νη σε με τους 
κα λύ τε ρους οιω νούς, κα θώς στην αρ χή έ να 

με γά λο μέ ρος του στρα τού του 
τρά πη κε σε φυ γή, ο Ιω άν νης 
βλέ πο ντας την αρ νη τι κή ε ξέ-
λι ξη πή ρε μέ ρος ε νερ γά στη 
μά χη, δεί χνο ντας με γά λη γεν ναιό τη τα και 
αν δρεί α και εν θαρ ρύ νο ντας μ’ αυ τή του 
την κί νη ση τους στρα τιώ τες του. Με την 
α πο φα σι στι κό τη τά του κα τόρ θω σε να νι κή-
σει στο μέ ρος ε κεί νο ό που πριν α πό εί κο σι 
χρό νια εί χε ητ τη θεί α πό τους Φρά γκους ο 
Θε ό δω ρος Λά σκα ρης. Αυ τή η νί κη συ νέ βα-
λε α πο φα σι στι κά στην ε νί σχυ ση της αυ το-
κρα το ρί ας της Νί καιας, και στη συρ ρί κνω ση 
και πα ρακ μή του κρά τους των Φρά γκων, 
οι ο ποί οι ε κτός α πό την ήτ τα που υ πέ στη-
σαν εί χαν α πώ λειες και σε αιχ μα λώ τους. Ο 
Ιω άννης εκ με ταλ λευό με νος τη με γά λη του 
νί κη συ νέ χι σε τις στρα τιω τι κές του ε πι χει ρή-
σεις ε να ντί ον των Φρά γκων, πο λιόρ κη σε 
και κα τέ λα βε φρού ρια που κα τεί χαν, αλ λά 
και ό σες φρου ρές κα τά φερ ναν να α ντι στα-
θούν ο Ιω άν νης με επι μο νή αλ λά και με 
α συ νή θι στες τα κτι κές, ό πως συ νέ χι ση της 
πο λιορ κί ας μέσα στο κα τα χεί μω νο στή νο-
ντας πο λιορ κη τι κές μη χα νές, κα τόρ θω νε να 
τις κατα λά βει. Έ τσι λοι πόν έ γι νε κύ ριος του 
Ποι μα νη νού, των Λε ντια νών, του Χα ρίο ρος 
και του Βερ βε νί α κου. Ναυ πη γώ ντας πο λε μι-
κά πλοί α έ κα νε ε πι δρο μή προς τα δυ τι κά 
ε λευ θε ρώ νο ντας φρα γκο κρα τού με νες πε-
ριο χές, κα τέ λα βε την πόλη των Μά δυ των, 
την Καλ λί πο λη, τη Ση στόν και την πό λη των 
Καρ δια νών, πό λεις ό λες της Θρα κι κής χερ-
σο νή σου κα θώς και ό λη την πα ρά κτια πε-
ριο χή. Συ νέ χισε τις ε πι θε τι κές του ε νέρ γειες 
με τον στό λο, ε λευ θε ρώ νο ντας νη σιά του 
Αιγαί ου, κυ ρί ευ σε τη Λέ σβο, Χί ο, Α μορ γό, 
Σά μο, Ι κα ρί α την Κω αλ λά και μι κρό τερα νη-
σιά. Κα τέ λα βε και τη Ρό δο, α φή νο ντας την 
ό μως με όρ κο υ πο τέ λειας στον έως τό τε 
κυ βερ νή τη της Λέ ων Γα βα λά. Ό λες αυ τές οι 
ε πι τυ χί ες του Ιω άν νη α νάγκα σαν τους Φρά-
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γκους να συν θη κο λο γή σουν το 1225 και να 
του πα ρα χω ρή σουν μικρα σια τι κά ε δά φη 
κο ντά στη Νι κο μή δεια και α πέ να ντι α πό 
την Κων στα ντι νούπο λη. Το ί διος έ τος έ λα βε 
μή νυ μα α πό τους κα τοί κους της Αν δρια νου-
πό λε ως, για να τους ε λευ θε ρώ σει α πό τους 
Φρά γκους. Εκ με ταλ λευό με νος το πε σμέ νο 
ηθι κό του Λα τι νι κού στρα τεύ μα τος έ στει λε 
α μέ σως στην Αν δρια νού πο λη στρα τό με 
αρ χη γό τον πρω το στρά το ρα Ι σή, την ο ποί α 
κα τέ λα βε δί χως κα μί α μά χη.

Η κα τά λη ψη της Αν δρια νου πό λε ως έ δω-
σε ελ πί δες στον Ιω άν νη για την α πε λευ θέ-
ρω ση και της Κων στα ντι νού πο λης, για την 
πραγ μα το ποί η ση ό μως αυ τού του στό χου 
δεν εί χε να α ντι με τω πί σει μό νο τους Φρά-
γκους, έ νας άλ λος με γά λος α ντί πα λός του 
ή ταν ο Δε σπό της της Η πεί ρου Θε ό δω ρος 
Άγ γε λος. Ο Θε ό δω ρος Άγ γε λος ξε κινώ ντας 
α πό τη Θεσ σα λο νί κη, κα τέ λα βε με γά λο τμή-
μα της δυ τι κής Θρά κης, και το 1225 ε πι τέ θη-
κε στην Αν δρια νού πο λη α να γκά ζο ντας τον 
κα τα πο νη μέ νο α πό τις πολ λές εκ στρα τεί ες 
στρα τό του Ιω άν νη να α πο συρ θεί. Χρη-
σι μο ποί η σε δό λο και υ πο σχέ θη κε στους 
κα τοί κους της Αν δρια νού πο λης πλού τη και 
δό ξα, τους έ πει σε να διώ ξουν τον στρα τό 

του Ιω άν νη και να δε χθούν τον 
δι κό του, έ τσι για τα σχέ δια του 
Ιω άν νη Βα τά τζη η α πώ λεια της 
Αν δρια νου πό λε ως α πο τέ λε σε 

ένα με γά λο πλήγ μα. Η συ νέ χεια δεν ή ταν 
ευ νο ϊ κή για τον Θε ό δω ρο Άγ γε λο, κα θώς 
το 1230 στην α πο φα σι στι κή μά χη που έ λα-
βε χώ ρα σε μια πε ριο χή κο ντά στον Έ βρο 
πο τα μό που ο νο μά ζε ται Κλο κότ νι τσα, ο 
δε σπό της της Η πεί ρου ητ τή θη κε και αιχ-
μα λω τί στη κε α πό τους Βούλ γα ρους του 
Ιω άν νη Α σάν, ο ο ποί ος ό ταν κα τά λαβε ό τι ο 
Θε ό δω ρος συ νέ χι σε να συ νω μο τεί ε να ντί ον 
του τον τύ φλω σε. Η νί κη των Βουλ γά ρων 
στην Κλο κότ νι τσα πα ρό λο που φαι νο με νι-
κά τους κα θι στού σε την πρώ τη δύ να μη 
στη χερ σό νη σο του Αί μου, υ πήρ ξε τε λι κά 
ε πω φε λέ στα τη για τον Ιω άν νη Βα τά τζη και 
τη Νί καια. Το ό φε λος του Βα τά τζη ή ταν ό τι 
με τά α πό την ήτ τα του Θε ό δω ρου, α παλ λά-
χτη κε α πό έ ναν η μέ τε ρο συν διεκ δι κη τή του 
θρόνου της Κων στα ντι νού πο λης. Αλ λά και 
η α πό το μη ά νο δος της ι σχύ ος του Α σάν 
εί χε ως α πο τέ λε σμα να μην του δο θεί η 
α ντι βα σι λεί α της Κων στα ντι νου πό λε ως α πό 
τους Φρά γκους, γε γο νός που αν πραγ μα-
το ποιού νταν θα έ φερ νε το βα σίλειο της 
Νί καιας σε πο λύ δύ σκο λη θέ ση. Α ντι θέ τως 
ό μως η άρ νη ση αυ τή των Λατί νων έ στρε ψε 
τον Α σάν ε να ντί ον τους και ό πως θα δού με 
πα ρα κά τω συμ μά χη σε με τον Βα τά τζη.

Το 1231 πέ θα νε ο Φρά γκος βα σι λιάς 
της Κων στα ντι νού πο λης Ρο μπέρ τος, α φή-
νοντας διά δο χό του τον μι κρό Βαλ δου ί νο 
Β΄ της Φλάν δρας. Λό γω ό μως του νε α ρού 
της η λι κί ας του, τη βα σι λεί α α νέ λα βε ο 
Ιω άν νης ντε Μπριέν (Βρυέν νιος), που εί χε 
τον τί τλο του βα σι λιά των Ιε ρο σο λύ μων. 
Ο Ιω άν νης Βρυέν νιος εκ με ταλλευό με νος 
την πο λε μι κή του ε μπει ρί α πέ ρα σε ά με σα 
στην α ντε πί θε ση με σκο πό να α να κτή σει 
τις πε ριο χές που α πε λευ θέ ρω σε ο Βα τά-
τζης στη Μι κρά Α σί α. Με τον στό λο του 
τον ο ποί ο ε νί σχυ σαν οι Ε νε τοί, κα τευ θύν-
θη κε προς τη Λάμ ψακο και προ σά ρα ξε 
στην Ολ κό. Ο Βα τά τζης α δυ να τώ ντας να 

Ο ι  ε λ π ι δ ε ς  τ ο υ 
Βατατζη για την απε-
λευθερωση της Πολης 
αναπτερωθηκαν μετα 
την καταληψη τησ 
ανδριανουπολεωσ, 
τωρα ομως ειχε να 
αντιμετωπισει και τον 
∆εσποτη της Ηπειρου 

Θεοδωρο Αγγελο
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ε μπο δί σει την α ποβί βα ση των Φρά γκων, 
λό γω έλ λει ψης δυ νά με ων με τέ βη με τον 
στρα τό του στην Σιγρή νη, ό που στρα το-
πέ δευ σε. Ο αυ το κρά το ρας της Νί καιας 
που ή ταν ι κα νός με μικρό τε ρο στρά τευ μα 
να α να χαι τί σει τους ε χθρούς του, γνω ρί-
ζο ντας τις πε ριορι σμέ νες δυ νά μεις του 
α πο φά σι σε να δρά σει με στρα τη γή μα τα. 
Κα τόρ θω σε με τα τε χνά σμα τά του να 
α να γκά σει τον Βρυέν νιο να στα μα τή σει 
την πο ρεί α του προς τη Με σό γεια χώ ρα 
και να κι νη θεί πα ραι γιά λια. Ο Ιω άν νης Βα-

τά τζης παρα κο λου θού σε τις κι νή σεις των 
Φρά γκων α πό ο ρει νές θέ σεις, τις ο ποί ες 
χρησι μο ποιού σε για να συ να θροί ζει τα 
ε φό δια του στρα τού του, ώ στε να μην 
πέ σουν στα χέ ρια του ε χθρού. Ο Βρυέν-
νιος που ό πως α να φέρ θη κε κι νού ταν 
πα ραιγιά λια, έ φτα σε με τά α πό τέσ σε ρις 
μή νες μέ σω της Λαμ ψά κου στο φρού ριο 
των Κεγ χρε ών. Α πό ε κεί προ χώ ρη σε βό-
ρεια και κυ ρί ε ψε το φρού ριο του Κε ρα-
μι δά, πο λιόρ κη σε την πό λη των Πη γών 
την ο ποί α κυ ρί ευ σε με προ δο σί α εκ των 
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έ σω, εξου δε τε ρώ νο ντας τη φρου ρά του 
Βα τά τζη. Προς στιγ μήν το εγ χεί ρη μα αυ-
τό ε πέφε ρε σύγ χυ ση στους Έλ λη νες, η 
ι κα νό τη τα ό μως του αυ το κρά το ρα Ιω άν νη 
στο να α ντι με τω πί ζει τέ τοιες κα τα στά σεις, 
και η στρα τη γι κή του δει νό τη τα ανα πτέ-
ρω σαν το η θι κό του στρα τού του. Οι 
ε νέρ γειές του προ κά λε σαν με γα λύ τερο 
φό βο στους Φρά γκους, α να χαι τί ζο ντας 
την ορ μη τι κό τη τα που εί χαν α πο κτή σει 
με τά τις προ σω ρι νές ε πι τυ χί ες τους, και 
α να γκά ζο ντάς τους να ε πι στρέ ψουν στην 
Κων στα ντι νού πο λη σχε δόν ά πρα κτοι. Έ τσι 
έ λη ξε ά δο ξα η ε πι χείρη ση του Βρυέν νιου, 
ο Βα τά τζης με λι γό τε ρο στρα τό αλ λά με 
με γα λύ τε ρα η γετι κά προ σό ντα α πέ κρου-
σε τη Φρά γκι κη ε πί θε ση.

Το 1233 α πο στά τη σε ο άρ χο ντας 
της Ρό δου Λέ ων Γα βα λάς, ο Ιω άν νης 
έ στει λε α μέσως δυ νά μεις με στρα τη γό 
τον Αν δρό νι κο Πα λαιο λό γο, ο ο ποί ος το 
μό νο που κα τά φε ρε ή ταν να προ κα λέ σει 
ζη μιές έ ξω α πό τα τεί χη στην υ παί θρια 
χώ ρα και κα τά συ νέ πεια ε πέ στρε ψε χω-
ρίς ου σια στι κά α πο τε λέ σμα τα. Το 1234 
στην Κρή τη ε ξερ ρά γη ε πα νά στα ση κα τά 
της Ε νε τι κής κυ ριαρ χί ας, οι ε πα να στά τες 
Κρη τικοί έ στει λαν πρε σβεί α για βο ή θεια 
στον Ιω άν νη Βα τά τζη. Ο αυ το κρά το ρας 
της Νί καιας δεν έ χα σε την ευ και ρί α, 
α πέ στει λε α μέ σως 33 πλοί α ε ξο πλι σμέ-
να με ό σο στρα τό μπο ρού σε να δια θέ-
σει. Λαμ βά νο ντας δρά ση οι Έλ λη νες, 
ε νω μέ νοι κα τόρ θω σαν να κυ ριεύ σουν 
το Ρέ θυ μνο, το Μυ λο πό τα μο, και το 
Και νούρ γιο. Ι σχυ ρή α ντί στα ση συ νά ντη-
σαν στο φρού ριο του Μο νο φα τσί ου, το 
ο ποί ο δεν μπό ρεσαν να κα τα λά βουν 

κα θώς ε νι σχύ θη κε και έ ξω 
α πό τα τεί χη α πό τον δού-
κα της Κρή της Στορ λά δο. Οι 
ε χθρο πρα ξί ες στα μά τη σαν 

κα θώς προ κει μέ νου να πέ σει η Κρή τη 
στα χέ ρια του Βα τά τζη ο νέ ος δού κας 
Νι κό λα ος Το νί στος συν θη κο λόγη σε με 
τους ε πα να στά τες. Ο στό λος του Ιω άν νη 
ε πι στρέ φο ντας α πό την Κρή τη έπε σε 
σε τρο με ρή κα ται γί δα κο ντά στα Κύ θη-
ρα ό που και κα τα στρά φη κε. Έ τσι όπως 
ε ξε λί χθη καν τα πράγ μα τα ο Βα τά τζης 
βγή κε χα μέ νος α πό την εκ στρα τεί α της 
Κρή της κα θώς ό χι μό νο δεν προ σάρ τη-
σε το νη σί στο βα σί λειο του, αλ λά έχα σε 
με γά λο μέ ρος του στό λου του.

Ο αυ το κρά το ρας της Νί καιας με τά την 
κα τα στρο φή του στό λου του εί χε α νάγκη 
α πό στρα τιω τι κή ε νί σχυ ση, και σαν ά ρι-
στος δι πλω μά της που ή ταν στρά φηκε 
προς τον Βούλ γα ρο η γε μό να Ιω άν νη 
Α σάν. Έ στει λε πρε σβεί α στη Βουλ γα ρί α 
και ζή τη σε την εν νε α ε τή κό ρη του Α σάν, 
πρι γκί πισ σα Ε λέ νη, ως σύ ζυ γο για τον γιο 
του Θε ό δω ρο, ο ο ποί ος ή ταν δώ δε κα 
ε τών. Α πο τέ λε σμα της δι πλω μα τι κής κί νη-
σης του Βα τά τζη ή ταν να α παλ λα γεί α πό 
εν δε χό με νους πο λέ μους με τους Βουλ γά-
ρους, κα θώς και να δια λύ σει τη συμ μα χί α 
τους με τους Φρά γκους της Κων στα ντι-
νού πο λης. Το 1235 ο Ιω άν νης πή γε στη 
Λάμ ψα κο και α πό ε κεί πέ ρα σε με τον 
στρα τό του στην Καλ λί πο λη, έ στη σε πο-
λιορ κη τι κές μη χα νές και κα τέ λα βε πο λύ 
γρή γο ρα την πό λη την ο ποί α κα τεί χαν οι 
Ε νε τοί. Στην Καλ λί πο λη συ να ντή θη καν 
με τον Ιω άν νη Α σάν ο ο ποί ος συ νο δευό-
ταν α πό τη σύ ζυ γο και την κόρη του και 
συ ζή τη σαν για την τε λε τή του γά μου. Ο 
Α σάν πα ρέ μει νε στην Καλ λίπο λη, ε νώ ο 
Βα τά τζης μα ζί με τη σύ ζυ γο και την κό-
ρη του Βούλ γα ρου βα σι λιά μετέ βη σαν 
στη Λάμ ψα κο, ό που πα ρου σί α και της 
βα σί λισ σας Ει ρή νης πραγ μα τοποι ή θη κε 
ο γά μος τον ο ποί ον τέ λε σε ο πα τριάρ χης 
Γερ μα νός.
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Τα στρα τεύ ματα των δύ ο συμ μά χων, 
δί χως κα μί α κα θυ στέ ρη ση ε πέ δρα μαν 
ε να ντί ον των Λα τινο κρα τού με νων πε-
ριο χών της Θρά κης α να γκά ζο ντας τις 
φρου ρές να πα ρα δοθούν. Έ γι ναν λοι πόν 
κά το χοι πε ριο χών και πλού σιας λεί ας, 
μοι ρά ζο ντας με τον τρό πο που εί χαν συμ-
φω νή σει με τα ξύ τους τις πό λεις και την 
ύ παι θρο. Το 1235/36 πο λιόρ κη σαν την 
Κων στα ντι νού πο λη α πό ξη ρά και α πό θά-
λασ σα, τρο μο κρατώ ντας τους Φρά γκους, 
α να γκά σθη καν ό μως να α πο συρ θούν 
δί χως να πε τύ χουν ου σια στι κά α πο τε λέ-
σμα τα, λό γω του ό τι υ πήρ ξε υ πο στή ρι ξη 
α πό τη Βε νε τί α με ναυ τι κές δυ νά μεις. 
Τον χει μώ να του 1236 οι δύ ο σύμ μα χοι 
Α σάν και Βα τά τζης προ ε τοι μά στη καν για 
νέ α πο λιορ κί α, ε ξό πλι σαν τον στρα τό 
και ναυ πή γη σαν στόλο α πό 25 γα λέ ρες. 
Πο λιόρ κη σαν εκ νέ ου την Κων στα ντι νού-
πο λη, α πο κρού σθη καν ό μως και πά λι, 
κα θώς ο Ιω άν νης Βρυέν νιος πε ρί με νε 
τη νέ α πο λιορ κί α, εί χε ε νι σχυ θεί α πό τον 
η γε μό να του Μο ριά Γο δο φρέ δο Β΄ Βιλ-
λαρ δου ί νο αλ λά και από τους στα θε ρούς 
συμ μά χους του, Ε νε τούς, Γε νουά τες και 
Πι σα τούς. Ε πί σης, ο Ιω άν νης Βρυέν-
νιος ε πι κα λέ στη κε τη βο ή θεια του 
Πά πα για συ γκρό τη ση μιας νέ ας 
σταυ ρο φο ρί ας με προ ο ρι σμό τη 
σω τη ρί α του Λα τι νι κού κρά τους 
της Κωνστα ντι νού πο λης. Για 
τον σκο πό αυ τό ε στά λη α πό τον 
Βρυέν νιο ο Βαλ δου ί νος Β΄ για να 
εκ θέ σει προ φο ρι κώς την κα τά-
στα ση στον πο ντί φι κα. Ο Πά πας 
Γρη γόριος Θ΄ ε νήρ γη σε ά με σα και 
ζή τη σε τη βο ή θεια Φρά γκων η γε μό-
νων αλ λά και του Ούγ γρου βα σι λιά 
Βέλ λα Δ΄. Ε μπό διο για την ε πί τευ ξη της 
σταυ ρο φο ρί ας στά θη κε ο Αυ το κρά το ρας 
της Γερ μα νί ας Φρει δε ρί κος Β΄ Χο εν στά ου-

φεν, ο ο ποί ος ή ταν α νέ κα θεν 
α ντί παλος των Πα πών. Ο Φρει-
δε ρί κος αρ νή θη κε να δώ σει 
την ά δεια ώ στε να πε ρά σουν 
οι σταυ ρο φό ροι α πό την Ι τα λί α. Η ε νέρ-
γεια αυ τή του Γερ μα νού αυ το κρά το ρα 
σα φώς ευ νό η σε τον Ιω άν νη Βα τά τζη, και 
ί σως ή ταν και το έ ναυ σμα για τις πο λύ 
κα λές σχέ σεις που σύ να ψαν οι δύ ο αυ-
το κρά το ρες. Α πο κο ρύ φω μα των φι λι κών 
δε σμών ή ταν ο γά μος του Βα τά τζη με την 
κό ρη του Φρει δε ρί κου, ό πως θα δού με 
στη συ νέ χεια.

Ο θά να τος του Ιω άν νη Βρυέν νιου το 
1237 και οι προ τρο πές του Πά πα για έ νω-
ση της Βουλ γα ρι κής εκ κλη σί ας στη Δύ ση, 
ά νοι ξαν την ό ρε ξη του Ιω άν νη Α σάν για 
την α ντι βα σι λεί α στην Κων στα ντι νού πο-
λη, και κα θώς έ βλε πε ό τι η δύ να μη του 
Ιω άν νη Βα τά τζη αυ ξα νό ταν διαρ κώς, 
α θέ τη σε τη συμ φω νί α συμ μα χί ας των δύο 
κρα τών. Διέ λυ σε τον γά μο του Θε ο δώ ρου 
και της Ε λέ νης κα θώς ζή τη σε την κόρη 

Νόμισμα του Ιωάννη Βατάτζη,
(Αθήνα Νομισματικό Μουσείο).
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του πί σω, και εν συ νε χεί α πα ρου σιά σθη κε 
ως υ πε ρα σπι στής των Φρά γκων. Το ί διο 
έ τος, οι Βούλ γα ροι με τους Φρά γκους και 
έ να μέ ρος α πό τους Κου μά νους μι σθο φό-
ρους, (Κου μά νοι ή Κο μά νοι, βάρ βα ρος 
λα ός τους ο ποί ους ο Α κρο πο λίτης στο 
έρ γο του «Χρο νι κή Συγ γρα φή» τους α πο-
κα λεί Σκύ θες, α νήκα νε δε σε μί α από τις 
πέ ντε αρ χι κές φυ λές των Τούρ κων και κα-
τοι κού σαν στις πε διά δες του Καυ κά σου, 
βο ρεί ως του Ευ ξεί νου Πό ντου) ε πέ δρα-
μαν ε να ντί ον των ε δα φών της Νί καιας 
πο λιορ κώ ντας την Τζου ρου λού. Και ε νώ 
ε ντει νό ταν η πο λιορ κί α, ο Ιω άν νης Α σάν 
έ λα βε μή νυ μα ό τι η γυ ναί κα του μα ζί με 
έ να παι δί του, κα θώς και ο ε πί σκο πος 
Τρι νό βου, πέ θα ναν. Έ τσι, λό γω του ό τι 
ή ταν δει σι δαί μο νας, θεώ ρη σε το γε γο νός 
αυ τό θε ϊ κή τι μω ρί α και, για να ε ξα γνι σθεί, 
έ κα ψε τις πο λιορ κη τι κές μη χα νές και 
ε πέ στρε ψε στο Τύρ νο βο. Συ νέ πεια της 
α πο χώ ρη σης του Α σάν ή ταν να λυ θεί η 
πο λιορ κί α και να σω θεί η Τζου ρου λού. 
Με τα νιω μέ νος έστει λε πρέ σβεις στον 
Ιω άν νη Βα τά τζη για την εκ νέ ου σύ να-
ψη συμ μα χί ας ζητώ ντας συγ χώ ρη ση. Ο 
αυ το κρά το ρας της Νί καιας α πο δέ χτη κε 
τη συμ μα χί α και έτσι ε πέ στρε ψε η πρι γκί-
πισ σα Ε λέ νη στον νό μι μο σύ ζυ γό της.

Το 1240 ο Φρά γκος βα σι λιάς της 
Κων στα ντι νού πο λης δέ χθη κε ε νι σχύ-
σεις α πό τη δύ ση και με τη βο ή θεια των 
βάρ βα ρων Κου μά νων πο λιόρ κη σαν εκ 
νέ ου την Τζου ρου λού, την ο ποί αν και 
κα τέ λα βαν το ί διο έ τος. Ο Ιω άν νης για 
α ντι πε ρι σπα σμό εκ στρά τευ σε προς τον 
βορ ρά, α να χώ ρη σε α πό την Νι κο μή δεια 
και κυ ρί ευσε με τά α πό μα κρά πο λιορ κί α 

τα φρού ρια Δα κι βύ ζης και 
Νι κη τιά του, τα ο ποί α α πο τε-
λού σαν τον τε λευ ταί ο σταθ μό 
α πό τη Βι θυ νί α προς την Κων-

στα ντι νούπο λη. Και ε νώ προ ή λαυ νε α πό 
την ξη ρά ση μειώ νο ντας ση μα ντι κές ε πι τυ-
χί ες, ο στό λος του κα τα ναυ μα χή θη κε και 
κα τα στρά φη κε α πό τον Λα τι νι κό.

Το 1241 πε θαί νει η σύ ζυ γος του Ιω άν-
νη βα σί λισ σα Ει ρή νη, η ο ποί α με τον δυ-
να μικό χα ρα κτή ρα της υ πήρ ξε έ να ι σχυ ρό 
στή ριγ μα για τον αυ το κρά το ρα. Την ί δια 
ε πο χή πε θαί νει και ο Ιω άν νης Α σάν α φή νο-
ντας διά δο χό του τον δω δε κα ε τή γιό του 
Καλ λι μά νο, ε πί σης χω ρίς κε φα λή έ μει ναν 
και οι Κου μά νοι κα θώς πέθα νε ο αρ χη γός 
τους, ο Ιω νά. Ο Ιω άν νης α να γκά σθη κε να 
ξε πε ρά σει γρή γο ρα τον χα μό της συ ζύ-
γου του διό τι κα τά λα βε πως αυ τή ή ταν η 
κα ταλ λη λό τε ρη ευ και ρία για να πε ρά σει 
στην α ντε πί θε ση. Προ σε ται ρί σθη κε τούς 
δυ σα ρε στη μέ νους α πό τους Φρά γκους 
Κου μά νους δί δο ντάς τους δώ ρα και γη 
για να καλ λιερ γούν. Έ να μέ ρος τους το-
πο θέ τη σε ως φρου ρούς στα σύ νο ρα του 
κρά τους του, ε νώ τους υ πό λοι πους τους 
συ μπε ριέ λα βε στην εκ στρα τεί α που ε τοί-
μα ζε. Με πιο ε νισχυ μέ νο στρα τό και με 
τους Βούλ γα ρους να έ χουν η γέ τη τους 
έ να παι δί, ο Ιω άννης δεν έ χα σε και ρό, 
πέ ρα σε τον Ελ λή σπο ντο α φή νο ντας τη 
Μι κρά Α σί α και απο βι βά στη κε στα πα ρά-
λια της Θρά κης, έ χο ντας μα ζί τον στό λο 
του και τους καλύ τε ρους στρα τη γούς του. 
Με αυ τή την παν στρα τιά προ χώ ρη σε το 
1242 ε να ντί ον του φε ρό με νου ως βα σι λιά 
της Θεσ σα λο νί κης Ιω άν νη Αγ γέ λου. Ε πι τέ-
θη κε και κα τέ λα βε χω ρίς μά χη το κά στρο 
της Ρε ντί νας κα θώς οι υ πε ρα σπι στές του, 
α ντικρί ζο ντας τον στρα τό του αυ το κρά-
το ρα Ιω άν νη, το ε γκα τέ λει ψαν. Ε πό με-
νη κί νη σή του ή ταν να κυ κλώ σει με τον 
στρα τό του τη Θεσ σαλο νί κη σε α πό στα ση 
ο κτώ στα δί ων και να την πο λιορ κή σει, η 
α ντί στα ση ό μως των φρου ρών της πό λης 
ή ταν σθε να ρή δη μιουρ γώ ντας πολ λά 
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προ βλή μα τα στους πο λιορ κη τές. Και σαν 
να μην έ φτα νε αυ τό, ο αυ το κρά το ρας 
έ λα βε μή νυ μα α πό τον γιό του Θε ό δω ρο 
που τον ε νη μέ ρω νε για την ε πί θε ση που 
δέ χτη καν οι μουσουλ μά νοι του Ι κο νί ου 
α πό τους Μογ γό λους και την ήτ τα που 
υ πέ στη σαν. Μό λις τα πλη ρο φο ρή θη κε 
ό λα αυ τά ο Ιω άν νης διέ τα ξε να μη διαρ-
ρεύ σει αυ τή η πλη ρο φο ρί α, και εν συ νε-
χεί α έ στει λε πρε σβεί α στη Θεσ σα λο νί κη 
τον τυ φλό πρώην δε σπό τη της Η πεί ρου 
Θε ό δω ρο Άγ γε λο, πα τέ ρα του βα σι λιά 
της Θεσ σα λο νίκης Ιω άν νη Αγ γέ λου, τον 
ο ποί ον εί χε προ σκα λέ σει στη Νί καια πριν 
ξε κι νή σει την εκ στρα τεί α του προς τη δύ-
ση. Ο Θε ό δω ρος χρη σι μο ποι ή θη κε α πό 
τον Βα τάτζη για τη σύ να ψη ει ρή νης με τα-
ξύ των δύ ο κρα τών, οι δια πραγ μα τεύ σεις 
κράτη σαν σα ρά ντα η μέ ρες και τε λι κά συμ-
φώ νη σαν ο Ιω άν νης Άγ γε λος να κρα τή σει 
το α ξί ω μα του δε σπό τη χω ρίς να φέ ρει 
τα αυ το κρα το ρι κά δια κρι τι κά, κα θώς το 
βα σί λειο της Θεσ σα λο νί κης υ πή χθη στην 
αυ το κρα το ρί α της Νί καιας. Α φού πέ τυ χε 
την προ σάρ τη ση του δε σπο τά του της 
Θεσ σα λο νί κης στο κρά τος του, ο Ιω άν νης 
Βα τά τζης ε πέ στρε ψε στη Νί καια.

Τρί α χρό νια α φό του πέ θα νε η βα σί λισ-
σα Ει ρή νη, ο Ιω άν νης Βα τά τζης νυμ φεύ-
θη κε την δω δε κα ε τή κό ρη του Γερ μα νού 
αυ το κρά το ρα Φρει δε ρί κου Β΄ Χο εν στά ου-
φεν, Κων στά ντια. Ο γά μος αυ τός ή ταν μια 
κα θα ρά δι πλω μα τι κή πρά ξη του Ιω άν νη 
που προ κά λε σε με γά λη α νη συ χί α στον 
Πά πα και στον Φρά γκο βα σι λιά της Κων-
στα ντι νου πό λε ως. Ο αυ το κρά το ρας της 
Γερ μα νί ας α πο τε λού σε το μαύρο πρό βα-
το της Δύ σης για την «α γί α έ δρα» και, 
ό πως α να φέρ θη κε πα ρα πά νω, κατά το 
πα ρελ θόν α πα γό ρευ σε τη διέ λευ ση α πό 
την ε πι κρά τειά του φρα γκι κών δυνά με ων 
που ε στά λη σαν προς ε νί σχυ ση της Κων-

στα ντι νού πο λης. Ο γά μος αυ τός σφρά γι σε 
τις κα λές σχέ σεις των δύ ο αυ το κρα τό ρων, 
έ τσι ο Ιω άν νης α πέ κτη σε έ να με γά λο σύμ-
μα χο που ε κτός α πό κα λός του φί λος 
έ γι νε και συγ γε νής του. Το ό νο μα του 
Φρει δε ρί κου δεν ή ταν φι λι κό μό νο στον 
Βα τά τζη αλ λά και στους υ πό λοι πους Έλ λη-
νες, και ο λό γος ή ταν οι ε χθρι κές σχέ σεις 
του Γερ μα νού αυτο κρά το ρα με τον πο ντί-
φι κα. Ο Φρει δε ρί κος υ πήρ ξε ά σπον δος 
ε χθρός του παπι σμού και του δόγ μα τος 
της ε ξου σί ας του Πά πα ε πί της ε ξου σί ας 
των βα σι λέων. Η έ ρι δα του Φρει δε ρί κου 
με τον πα πι σμό, και η ε χθρι κή διά θε ση 
που έ τρεφε προς τη Λα τι νι κή αυ το κρα-
το ρί α, ή ταν η αι τί α να υ πάρ ξουν κοι νά 
εν δια φέρο ντα με τον Ιω άν νη Βα τά τζη. Οι 
δύ ο αυ το κρά το ρες συ νή θι ζαν να αλ λη λο-
γραφούν, α νταλ λά σο ντας α πό ψεις για τα 
προ κύ πτο ντα θέ μα τα, και να α να φέ ρουν 
τις πο λε μι κές ε πι τυ χί ες τους. Α πό τις ε πι-
στο λές αυ τές δια σώ θη καν τέσ σε ρις του 
Φρει δε ρί κου προς τον Βα τά τζη στα Ελ λη νι-

Φρειδερίκος Β΄
(Ρώμη, Βατικανή Βιβλιοθήκη).
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κά. Με τά τον θά να το του Φρειδε ρί κου τον 
δια δέ χτη κε ο υ ιός του Manfred, ο ο ποίος 
πα ρου σιά σθη κε ως ε χθρός του Ιω άν νη, 
με α πο τέ λε σμα οι κα λές σχέ σεις των δύ ο 
αυ το κρα το ριών να δια λυ θούν. Το γε γο νός 
που φα νε ρώ νει ό τι ο Ιω άν νης δεν έ βλε πε 
ως ου σια στι κή του σύ ζυ γο τη δω δε κα ε τή 
Κων στά ντια, η ο ποί α βαπτί σθη κε ορ θό δο-
ξη και πή ρε το ό νο μα Άν να, μαρ τυ ρεί η 
ε ρω τι κή σχέ ση που α νέπτυ ξε με τη Μαρ-
κε σί να, μί α κυ ρί α ε πί των τι μών που συ-
νό δευε τη νε α ρή Γερ μα νί δα πρι γκί πισ σα. 
Η σχέ ση αυ τή βέ βαια στά θη κε α φορ μή 
για δυ σμε νή σχό λια α πό την αυ λή της 
Νί καιας, κα θώς η Μαρ κε σί να υ πε ρέ βαι νε 
τα ό ρια της ε ξου σίας που της α να λο γού-
σαν, έ φτα σε στο ση μεί ο να ζη τά α πό τον 
αυ το κρά το ρα την τι μω ρί α του Νι κη φό ρου 
Βλεμ μύ δη κα θώς ο σο φός κα θη γη τής της 
α πα γό ρευ σε την εί σο δο στη Μο νή που 
εί χε α νε γεί ρει ο ί διος. Ό πως α να φέ ρει ο 
Κων/νος Πα παρρη γό που λος, ο Ιω άν νης 
κα τα νο ώ ντας το ά δι κο α πά ντη σε στους 
αν θρώ πους της Μαρ κε σί νας με παρ ρη σί α 
λέ γο ντας τα ε ξής: «Για τί με ω θεί τε να τι μω-
ρή σω έναν δί καιο ά ντρα; Αν σκό πευα να 
πα ρα μεί νω έ ξω α πό την α τι μί α και την αι-
σχύνη θα πρό σε χα να κρα τή σω ά με μπτη 
τη σε μνό τη τα της βα σι λεί ας μου, τώ ρα 
ό μως α φού έ δω σα ο ί διος το δι καί ω μα 
να με προ σβά λουν και ε μέ να αλ λά και 
τη βασι λεί α μου α πο λαμ βά νω την α ντα-
μοι βή που μου πρέ πει θε ρί ζο ντας τους 
καρ πούς που έ σπει ρα». Σχο λιά ζο ντας ε πί 
του θέ μα τος ο πα τριάρ χης της Ελ λη νι κής 
Ι στο ριο γρα φί ας α να φέ ρει τα ε ξής: «Τοιού-
τος υ πήρ ξε ο Ιω άν νης Δού κας Βατά τζης, 
με γα λε πή βο λος, με γα λο πράγ μων και εν 

αυ ταίς αυ τού ταις α δυ να μί αις 
με γα λό φρων».

Τον Αύ γου στο του 1243 ο 
σουλ τά νος του Ι κό νιου Κα ϊ χοσ-

ρό ης Β΄, που, ό πως α να φέρα με, ητ τή θη κε 
α πό τους Μογ γό λους, έ στει λε πρέ σβεις 
στον αυ το κρά το ρα Ιω άννη ζη τώ ντας να 
συμ μα χή σουν ε να ντί ον του κοι νού κιν δύ-
νου. Οι πρέ σβεις τόνι σαν στον αυ το κρά-
το ρα της Νί καιας πως αν ε ξα λει φό ταν το 
σουλ τα νά το του Ι κο νί ου οι Μογ γό λοι θα 
έ φτα ναν προ των πυ λών του κρά τους 
του. Ο Ιω άν νης Βατά τζης το γνώ ρι ζε αυ τό 
και έ τσι α πο δέ χθη κε τη συμ μα χί α. Ε πί σης 
στη συμ μαχί α αυ τή ε ντά χθη κε και το βα σί-
λειο της Τρα πε ζού ντας, κα θώς λό γω της 
θέ σης του α ντι με τώ πι ζε ε ξί σου με γά λο 
κίν δυ νο α πό τις ε πι δρο μές των Μογ γό-
λων. Σε τί πο τα ό μως δε χρη σί μευ σε η 
τρι πλή συμ μα χί α, κα θώς το σουλ τα νά το 
του Ικο νί ου πο λύ σύ ντο μα α να γκά στη κε 
να α να γνω ρί σει την ε πι κυ ριαρ χί α των 
Μογγό λων. Το κέρ δος του Βα τά τζη α πό 
τη Μογ γο λι κή ε πι δρο μή ή ταν η προ σή-
λωση του σουλ τά νου στους Μογ γό λους, 
με α πο τέ λε σμα να μην α πο τε λεί ά με σο 
κίνδυ νο για τη Νί καια.

Το 1246 ο Ιω άν νης α πο φά σι σε να ε πι θε-
ω ρή σει τις δυ τι κές ε παρ χί ες του κρά τους 
του. Ά φη σε στη Βι θυ νί α ε πί τρο πο τον γιό 
του Θε ό δω ρο και ξε κί νη σε την επι θε ώ ρη-
ση α πό τη Θρά κη. Ε νώ βρι σκό ταν ε κεί 
έ λα βε ε πι στο λή που του δια μή νυε ό τι ο 
βα σι λιάς των Βουλ γά ρων Καλ λι μά νος πέ-
θα νε, και ό τι ο νε α ρός Μι χα ήλ, γιος του 
Α σάν και της Ει ρή νης, θυ γα τέ ρας του Θε ο-
δώ ρου Αγ γέ λου, πρό κει ται να α νέ βει στον 
θρό νο. Α μέ σως ο Ιω άν νης αλ λά ζο ντας τα 
σχέ διά του κι νή θη κε δυ τι κά και έ φθα σε 
στους Φι λίπ πους δια μέ σω Χρι στου πό λε ως. 
Ε κεί συ γκά λε σε συμ βού λιο στρα τη γών και 
α πο φά σι σε να κα τα λά βει την πό λη των Σερ-
ρών. Οι Σέρ ρες, λό γω του ό τι πα λαιό τε ρα 
υ πήρ ξαν με γά λη πό λη, πε ρι βάλ λο νταν α πό 
τεί χος, το ο ποί ο ό μως με το πέ ρα σμα των 
χρό νων δεν ή ταν και στην κα λύ τε ρή του 
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κα τά στα ση. Ο στρα τός του Ιω άν νη πα ρό λο 
που δεν ή ταν προ ε τοι μα σμέ νος για πο λιορ-
κί α κα τόρ θω σε να κα τα λά βει την πό λη, 
η Βουλ γα ρι κή φρου ρά ό μως κλείστη κε 
στην α κρό πο λη η ο ποί α ή ταν σε υ ψη λό 
ση μεί ο και κα λά ο χυ ρω μέ νη ώ στε να α ντέ-
χει κά θε ι σχυ ρή ε πί θε ση. Φρού ραρ χος της 
α κρό πο λης ή ταν ο Βούλ γα ρος Δρα γώ τας, 
ο ο ποί ος, βλέ πο ντας τον πα νι κό και ό τι 
η πό λη κυ ριεύ θη κε, δεν αντέ τα ξε κα μί α 
ά μυ να αλ λά πα ρέ δω σε την α κρό πο λη και 
υ πο σχέ θη κε να πα ρα δώσει και το Με λέ νι-
κο. Έ τσι ο Βα τά τζης κυ ρί ευ σε την πό λη των 
Σερ ρών και α κο λού θως με τη συν δρο μή 
του Δρα γώ τα, τον ο ποί ον φι λο δώ ρη σε, 
κα τέ λα βε και το Μελέ νι κο. Μα ζί με το Με-
λέ νι κο κα τέ λα βε α μα χη τί τη Στε νί μα χο και 
την Τζέ παινα και τις γύ ρω α πό το ό ρος Ρο-
δό πη κω μο πό λεις. Α πό τη Μα κε δο νί α έ γι νε 
κύ ριος των φρου ρί ων του Στου μπί ου και 
Χο τό βου, των πε ριο χών του Βε λε βου δί ου, 
Σκο πί ων, Βε λε σού μέ χρι Πρι λά που, των χω-
ριών της Πε λα γο νί ας, της Νευ στα πόλε ως, 
του Πρου σά κου και της Βέ ροιας. Με τά α πό 
αυ τές τις ε πι τυ χί ες, σύ να ψε νέ α συν θή κη ει-
ρή νης με τους Βούλ γα ρους ο ριο θε τώ ντας 
τα νέ α σύ νο ρα των δύ ο κρα τών.

Ι κα νο ποι ημέ νος α πό τις ε πι τυ χί ες του 
α πο φά σι σε να ε πι στρέ ψει στη Νί καια, 
δεν το έκα νε ό μως διό τι στη Θεσ σα λο νί-
κη ο νέ ος δε σπό της Δη μή τριος Άγ γε λος 
δη μιούργη σε πολ λά προ βλή μα τα με 
την αλ λο πρό σαλ λη συ μπε ρι φο ρά του. 
Κα τά φε ρε σε μι κρό χρο νι κό διά στη μα να 
α γα να κτή σει ό λους τους σώ φρο νες πο λί-
τες της Θεσ σα λο νί κης, α πό τους ο ποί ους 
πολ λοί ή ταν άρ χο ντες και α ξιω μα τού χοι. 
Οι άν θρω ποι αυ τοί α να γκά στη καν να 
ε νω θούν και να συ νω μο τή σουν ε να ντί ον 
του ζη τώ ντας τη βο ή θεια του Βα τά τζη, ο 
ο ποί ος, παίρ νο ντας έγ γρα φους όρ κους 
ό τι στο μέλ λον οι άρ χο ντες της Θεσ σα λο-

νί κης θα υ πη ρε τή σουν τους 
σκο πούς του, δεν τους την 
αρ νή θη κε. Ο Βα τά τζης φθά νο-
ντας στη Θεσ σα λο νί κη έ στει λε 
πρέ σβεις στον Δη μή τριο προ σκα λώ ντας 
τον να του α πο τί νει τον ο φει λό με νο βά-
σει των συμ φω νιών όρ κο υ πο τε λεί ας. Ο 
Δη μή τριος δεν υ πά κου σε στο πρό σταγμα 
του αυ το κρά το ρα, ο Βα τά τζης έ στει λε εκ 
νέ ου πρέ σβεις στον Δη μή τριο ζητώ ντας 
του να ορ γα νω θεί έ ξω α πό την πό λη 
α γο ρά ώ στε να ε ξυ πη ρε τη θεί ο στρα τός 
του. Ο Δη μή τριος και πά λι αρ νή θη κε. 
Με τά α πό λί γες η μέ ρες και ε νώ τμήμα τα 
του στρα τού του Βα τά τζη πε ρι πο λού σαν 
γύ ρω α πό τα τεί χη, ε ντό πι σαν μία πύ λη 
α νοι χτή. Α μέ σως δό θη κε το σύν θη μα 
για γε νι κή ε πί θε ση πα ρό ντος και του 
Ιω άν νη Βα τά τζη, ο ο ποί ος με τον τρό πο 
αυ τό έ γι νε κύ ριος και της Θεσ σαλο νί κης, 
α φού βέ βαια χρειά στη κε και τη βο ή θεια 
των συ νω μο τών. Έ τσι το 1246 δια λύ θη κε 
το δε σπο τά το της Θεσ σα λο νί κης και προ-
σαρ τή θη κε (αυ τή τη φο ρά ά μεσα) στην 
αυ το κρα το ρί α της Νί καιας.

Με τά την ά λω ση της Θεσ σα λο νί κης 
α πό τον Βα τά τζη το κρά τος της Νί καιας εί-
χε ου σια στι κά ε πι βλη θεί στα άλ λα δύ ο δε-
σπο τά τα. Πλέ ον η Νί καια πα ρου σιαζό ταν 
ως ο νό μι μος κλη ρο νό μος και συ νε χι στής 
της Βυ ζα ντι νής αυ το κρα τορί ας. Πα ρό λο 
που το κρά τος της Η πεί ρου ή ταν ι σχυ ρό 
και με γα λύ τε ρο σε έ κταση α πό το κρά τος 
της Νί καιας (ό ταν δη μιουρ γή θη καν τα 
δύ ο βα σί λεια), δεν μπόρε σε να φθά σει τον 
το μέ α ορ γά νω σης που κα τά φε ρε ο Βα τά-
τζης στη Νί καια. Και α πό η θι κής πλευ ράς 
αλ λά και α πό πο λι τι κών ε νερ γειών ο αυ το-
κρά το ρας της Νί καιας εί χε κα τα κτή σει τις 
συ μπά θειες της πιο με γά λης με ρί δας του 
Ελ ληνι σμού. Α πό γε ω γρα φι κή ά πο ψη το 
κρά τος της Νί καιας ή ταν πιο κο ντά στη 
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Κων στα ντι νού πο λη, και έ τσι εί χε δη μιουρ-
γη θεί σε ό λο τον Ελ λη νι σμό η πε ποί θηση 
ό τι η Νί καια θα α να κα τα λάμ βα νε την Κων-
στα ντι νού πο λη.

Το 1247 με το η θι κό του στρα τού 
του ακ μαί ο ο Βα τά τζης ε πέ στρε ψε στη 
Μι κρά Α σί α, και πέ ρα σε τον χει μώ να 
στο Νυμ φαί ο. Την ά νοι ξη α πο φά σι σε να 
εκ στρα τεύ σει ενα ντί ον των πε ριο χών πέ-
ριξ της Κων στα ντι νου πό λε ως οι ο ποί ες 
βρί σκον ταν υ πό την κυ ριαρ χί α των Λα-
τί νων. Πέ ρα σε τον Ελ λή σπο ντο και στρα-
το πέ δευ σε λί γο πριν την Τζου ρου λού η 
ο ποί α εί χε κυ ριευ θεί το 1240 α πό τους 
Φρά γκους. Την ε πο χή ε κεί νη, βα σι λιάς 
των Φρά γκων στην Πό λη ή ταν ο Αν σώ 
ντε Κα γιώ, ο ο ποί ος ή ταν πα ντρε μέ νος 
με την πρι γκί πισ σα Ευ δο κί α, α δελ φή της 
Ει ρή νης πρώ της γυ ναί κας του Βα τά τζη. 
Ο Αν σώ ντε Κα γιώ ό ταν έ μα θε για την 
ε πι κεί με νη πο λιορ κί α της Τζου ρου λού 
α πό τον Βα τά τζη πα νι κο βλή θη κε και 
α να χώ ρη σε για την Κων στα ντι νού πο λη, 
ε γκα τα λεί πο ντας τη σύ ζυ γό του μα ζί με 
πο λυά ριθ μη φρου ρά. Ο Αν σώ σκέ φθη-
κε πως ο Βα τά τζης δεν θα πο λιορ κού σε 
την πό λη ξέ ρο ντας πως η Ευ δο κί α ή ταν 
ε κεί. Ο αυ το κρά το ρας της Νί καιας ό μως 
ή ταν α πο φα σι σμένος να κα τα λά βει την 
Τζου ρου λού, κα θώς αυ τή η ση μα ντι κή 
πό λη ή ταν α πα ραίτη τος σταθ μός για τα 
σχέ δια του που α φο ρού σαν στην α να κα-
τά λη ψη της βα σι λεύου σας. Χω ρίς κα νέ να 
δι σταγ μό άρ χι σε η πο λιορ κί α, ο στρα τός 
της Νί καιας με το η θι κό του στο ζε νίθ 
α πό τις ε πι τυ χί ες του προ η γού με νου 
έ τους μέ σα σε λί γες μέ ρες κα τόρ θω σε 
να κα τα λά βει την πό λη. Έ τσι ο Βα τά τζης 

έ γι νε κύ ριος και της Τζου ρου-
λού, στη φρου ρά του Αν σώ 
φέρ θη κε με ε πιεί κεια κα θώς 
ά φη σε τους αιχ μα λώ τους να 

ε πι στρέ ψουν στην Κων στα ντι νού πο λη. 
Στη δε Ευ δο κί α έδω σε έ να ά λο γο και 
την ά φη σε και αυ τή να ε πι στρέ ψει μα ζί 
με την υ πό λοι πη φρου ρά. Για άλ λη μί α 
φο ρά ο Ιω άν νης Βα τά τζης έ δει ξε τη με-
γα λο καρ δί α του. Με τά την Τζου ρου λού 
κυ ρί ευ σε και τη Βι ζύ η. Με τις κα τα κτή σεις 
αυ τών των δύο πό λε ων ο Βα τά τζης α πέ-
κο ψε τις χέρ σες διό δους των Φρά γκων 
προς τα δυ τικά. 

Με τά τις στρα τιω τι κές ε πι τυ χί ες ο Ιω-
άν νης Βα τά τζης ε πέ στρε ψε στη Βι θυνί α, 
ε κεί ξε κί νη σε δι πλω μα τι κές ε νέρ γειες 
με τον Πά πα και τον πε θε ρό του Φρει-
δε ρί κο Β΄, με σκο πό να σα μπο τά ρει τις 
κι νή σεις του Βαλ δου ί νου ο ο ποίος εί χε 
κα τα φύ γει στη Δύ ση για α νεύ ρε ση στρα-
τιω τι κής ε νί σχυ σης. Πρώ τη του κί νη ση 
ή ταν να στεί λει ε πι στο λή στον πά πα, 
λέ γο ντάς του ό τι ε πι θυ μεί την έ νω ση 
των εκ κλη σιών, κα θώς ή ξε ρε ό τι με 
την πρό τα ση αυ τή προς τον πο ντίφι κα 
έ θι γε τις πιο ευαί σθη τες χορ δές του. Ο 
εκ πρό σω πος της δυτι κής εκ κλη σί ας που 
ε στά λη στη Νί καια έ γι νε δε κτός α πό τον 
Πα τριάρ χη Μα νου ήλ Β΄, και ό πως ή ταν 
φυ σι κό οι ό ροι του Πά πα σχε τι κά με την 
έ νω ση δεν έ γι ναν δε κτοί αλ λά ού τε η 
φι λί α του Βα τά τζη με τον Φρει δε ρί κο 
κλο νί σθη κε. Ο Βα τά τζης ό μως κα τά φε-
ρε αυ τό που ε πι θυ μούσε στ’ α λή θεια, 
να κα θυ στε ρή σει δη λα δή τις ε νέρ γειες 
του Βαλ δου ί νου.

Α κρι βώς στα μι σά του 13ου αιώ να το 
1250, οι Γε νουά τες ε πι τέ θη καν και κα τέ-
λα βαν αιφ νι δί ως την πό λη της Ρό δου, 
την ο ποί α ε πο φθαλ μιού σαν πο λύ και ρό 
ε ξαι τί ας των ε μπο ρι κών πλε ο νε κτη μά των 
που προ σέ φε ρε η θέ ση του νη σιού. Ο Βα-
τά τζης βρι σκό ταν στη Νι κο μή δεια μαζί με 
τον Ιω άν νη Γα βα λά, γιο του κυ βερ νή τη 
της Ρό δου Λέ ων Γα βα λά. Έ στει λε αμέ σως 
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στρα τό με ε πι κε φα λής τον δού κα των 
Θρα κη σί ων Ιω άν νη Κα τα κου ζη νό. Ο Κα-
τα κου ζη νός κα τέ λα βε δύ ο φρού ρια, την 
Φι λέ ρη μον και την Λίν δο, και α φού έλα βε 
και άλ λες ε νι σχύ σεις α πό τον αυ το κρά-
το ρα, πο λιόρ κη σε την πό λη της Ρό δου 
χω ρίς ω στό σο να την κα τα λά βει. Στην 
α πο τυ χί α της πο λιορ κί ας συ νε τέ λεσε και 
το γε γο νός της τυ χαί ας βο ή θειας που δέ-
χτη καν οι Γε νουά τες α πό τον πρί γκι πα της 
Α χα ΐ ας Βι λε αρ δου ί νο, ο ο ποί ος ε πέ στρε φε 
με τον στό λο του α πό μί α εκ στρα τεί α. Ο 
Ιω άν νης Βα τά τζης ό μως δεν κάμ φθη κε, 
ε τοί μα σε με γά λο στρα τό στη Σμύρ νη, 
και διό ρι σε διοι κη τή τον πρω το σε βα στό 
Θε ό δω ρο Κο ντο στέφα νο δί νο ντάς του 
γρα πτές ο δη γί ες για το πώς θα ε νερ γή σει. 
Φθά νο ντας ο Θεό δω ρος τή ρη σε κα τά 
γράμ μα τις ο δη γί ες του αυ το κρά το ρα, 
με α πο τέ λε σμα να του πα ρα δο θεί η πό λη 
ύ στε ρα α πό πο λιορ κί α και να πε ριέλ θει 
ξα νά στην ε πικυ ριαρ χί α του αυ το κρά το ρα 
των Ελ λή νων Ιω άν νη Γ΄ Δού κα Βα τά τζη. Η 
Ρό δος απαλ λά χθη κε α πό τους Γε νουά τες, 
και α νέ λα βε τη διοί κη ση της ο Ιω άν νης 
Γα βαλάς, ο ο ποί ος ό μως τε λού σε υ πό την 
ε πι στα σί α του Ιω άν νη Βα τά τζη.

Το 1251 ο δε σπό της της Η πεί ρου Μι-
χα ήλ Άγ γε λος, με η θι κό αυ τουρ γό τον 
θεί ο του Θε ό δω ρο Άγ γε λο, άλ λα ξε πο λι-
τι κή και ε πι τέ θη κε κα τά των πε ριο χών 
της Μακε δο νί ας που υ πάγον ταν στην αυ-
το κρα το ρί α της Νί καιας. Μα θαί νο ντας ο 
Ιω άννης Βα τά τζης τις αρ νη τι κές ε ξε λί ξεις 
στα δυ τι κά σύ νο ρα του, και κα θώς εκεί-
νη την ε πο χή δεν κιν δύ νευε α πό άλ λους 
ε χθρούς, α φού εί χε συ νά ψει ει ρήνη με 
τους Βούλ γα ρους και τους μου σουλ μά-
νους, ε τοί μα σε με γά λο στρα τό και κα τευ-
θύν θη κε προς τις δυ τι κές ε παρ χί ες του. 
Έ φθα σε στη Θεσ σα λο νί κη και στρα το πέ-
δευ σε στα Βο δι νά, τα ο ποί α κα τέ λα βε σε 

σύ ντο μο χρο νι κό διά στη μα. 
Κα τό πιν ο Βα τά τζης α να χώ-
ρη σε και στρα το πέ δευ σε σε 
μια πε ριο χή κο ντά στη λί μνη 
Ο στρο βού, ε ξα πο λύ ο ντας ε πι θέ σεις κα τά 
των πε ριο χών που υ πά γο νταν στον δε-
σπό τη Μι χα ήλ. Κα τά τη διάρ κεια αυ τών 
των ε πι χει ρή σε ων συ νέ βη έ να α προσ δό-
κη τα ευ χά ρι στο γε γο νός, προ σχώ ρησε 
στον στρα τό της Νί καιας ο Θε όδω ρος 
Πε τρα λί φας, γυ ναι κά δελ φος του δε σπό-
τη Μι χα ήλ, έ τσι μα ζί μ’ αυ τόν η Κα στο ριά 
και οι γύ ρω πε ριο χές συ ντά χθη καν με 
τον αυ το κρά το ρα της Νί καιας, ε νώ την 
ί δια ώ ρα η μι κρή και η με γά λη Δε ά βο λη 
έ πε φταν στα χέ ρια του. Με το μέ ρος του 
Βα τά τζη πή γε και ο Γου λά μος α πό το 
Άλ βα νο, ο ο ποί ος εί χε για γυ ναί κα του 
μια α νε ψιά της Βα σί λισ σας Ει ρή νης και 
βρι σκό ταν μα ζί με τον στρατό του στα 
μέ ρη της Κα στο ριάς. Ο δε σπό της Μι χα-
ήλ μα θαί νο ντας ό λα αυ τά κα τάλα βε ό τι 
εί χε δη μιουρ γη θεί στε νός κλοιός γύ ρω 
του. Έ στει λε πρέ σβεις στον αυ το κρά το ρα 
της Νί καιας, και με τά α πό συ ζη τή σεις πα-
ρα χω ρή θη καν στον Ιω άννη η πό λη του 
Πρι λά που, το Βε λεσ σό και το κά στρο της 
Κρό ιας στο Άλ βα νο. Έτσι δό θη καν όρ κοι 
και υ πο γρά φη κε συν θή κη το 1252 στη 
Λά ρι σα α πό πρε σβεί α του αυ το κρά το ρα 
και α πό τον δε σπό τη Μι χα ήλ. Φεύ γο ντας 
οι πρέ σβεις του Βα τά τζη πή ραν μα ζί τους 
τον γιό του Μι χα ήλ Β΄ Νι κη φό ρο, ο ο ποί-
ος ή ταν μνη στή ρας της εγ γο νής του Βα τά-
τζη. Τον Νι κη φό ρο ο Βα τά τζης τον τί μη σε 
δί δο ντάς του τον τί τλο του δε σπό τη της 
Η πεί ρου. Ε πί σης μα ζί με τον Νι κη φό ρο 
αιχ μα λώ τισαν και τον Θε ό δω ρο Άγ γε λο, 
τον ο ποί ον ο Βα τά τζης θε ώ ρη σε και ό χι 
ά δι κα, υ παίτιο της ε να ντί ον του ε πί θε σης 
α πό τον δε σπό τη Μι χα ήλ Β΄ Άγ γε λο. Έ πει-
τα από την α νε πι τυ χή σύ γκρου ση του 
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Μι χα ήλ Β΄ Αγ γέ λου με τον Βα τά τζη, ο 
δε σπό της της Η πεί ρου α να γκά στη κε να 
α να γνω ρί σει τα κυ ριαρ χι κά δι καιώ μα τα 
του αυ το κρά το ρα της Νί καιας, και δια τή-
ρη σε κα τά πα ρα χώ ρη σή του τον τί τλο 
του δε σπό τη μα ζί με τον γιό του.

Την ά νοι ξη του 1252 και με τά την ε ορ-
τή του Πά σχα ο Ιω άν νης Βα τά τζης α πο-
φά σισε να ε πι θε ω ρή σει τις πε ριο χές που 
κα τέ λα βε πρό σφα τα. Το κύ ριο μέ ρος του 
στρα τού του το ά φη σε στα Βο δη νά που 
εί χαν διοι κη τές τον πρω το βε στιά ριο Αλέ-
ξιο Ρα ούλ, γα μπρό α πό μί α α νι ψιά του και 
τον Μι χα ήλ Πα λαιο λό γο Κο μνη νό. Το φθι-
νό πω ρο α φού συ γκέ ντρω σε τον στρα τό 
του πή ρε τον δρό μο της ε πι στρο φής προς 
την α να το λή, και α φού πέ ρα σε τη Θεσ σα-
λο νί κη και τη Βι σαλ τί α στρα το πέ δευ σε 
στους Φι λίπ πους λό γω του ό τι έ πρε πε να 
ε ρευ νή σει για κά ποια συ νω μο σία ε να ντί-
ον του. Ό ταν ο Βα τά τζης βρι σκό ταν στα 
Βο δη νά ορ γα νώ νο ντας τη διοί κη ση στις 
νέ ες κτή σεις του, ο Νι κό λα ος Μα γκλα βί της 
κα τη γό ρη σε τον Μι χα ήλ Πα λαιο λό γο, διοι-
κη τή του Με λέ νι κου και των Σερ ρών, ως 
συ νω μό τη και ε γκέφα λο της σπεί ρας που 
α πο σκο πού σε στην α πο μά κρυν ση α πό 
τον θρό νο του Ιω άν νη Βα τά τζη. Λό γω του 
ό τι ο στρα τός της Νί καιας βρι σκό ταν σε 
εκ στρα τεί α ο Βατά τζης α πά ντη σε ό τι δεν 
εί ναι η κα τάλ λη λη στιγ μή για να α σχο λη θεί 
με αυτήν τη σο βα ρή κα ταγ γε λί α. Η στιγ-
μή ήρ θε ό ταν ο Ιω άν νης ε πέ στρε φε στη 
Νί καια με τά την ε πι τυ χη μέ νη εκ στρα τεί α 
του στη δύ ση. Στα μά τη σε στους Φι λίπ πους 
ό που άρ χι σε να ε ρευ νά την κα ταγ γε λί α. 
Η υ πό νοια συ νω μο σί ας προ σά πτο νταν 
στους Δη μή τριο Τορ νί κη, Αν δρό νι κο Πα-

λαιο λό γο και στον γιό του Μι-
χα ήλ, οι ο ποί οι συν δέ ο νταν 
συγ γε νι κά. Οι ι στο ρι κές πη γές 
δεν α πο φαί νο νται για το αν οι 

τρεις αυ τοί άν δρες συ νω μό τη σαν για να 
σφε τε ρι σθούν τον θρό νο του Βατά τζη, 
γε γο νός εί ναι πά ντως πως δεν ή ταν κά τι 
το σπά νιο οι συ νω μο σί ες για την αρ πα γή 
του θρό νου στη διάρ κεια της Βυ ζα ντι νής 
αυ το κρα το ρί ας. Ε ξάλ λου ο Μι χα ήλ Πα λαιο-
λό γος που στην πε ρί πτω ση αυ τή κα τη γο-
ρεί ται ως συ νω μό της, στη διάρ κεια του 
βί ου του υ πήρ ξε α δί στα κτος σε θέ μα τα 
ε ξου σί ας. Ο Βα τάτζης με τεί χε ο ί διος στην 
εκ δί κα ση της υ πο θέ σε ως και ε ξε τά ζο ντας 
τους δύ ο πρώ τους μάρ τυ ρες σχε τι κά με 
το αν εί ναι έ νο χος ο Μι χα ήλ Πα λαιο λό-
γος πήρε αρ νη τι κή α πά ντη ση. Α φού ε ξά-
ντλη σε ό λες τις μαρ τυ ρί ες α πο φά σι σε να 
α θω ώσει τους κα τη γο ρου μέ νους. Με τά 
το πέ ρας της δί κης ο Βα τά τζης ξε κί νη σε 
από τους Φι λίπ πους για να ε πι στρέ ψει στη 
Μι κρά Α σί α, οι υ πο ψί ες του ό μως για τον 
Μι χα ήλ Πα λαιο λό γο πα ρέ με ναν. Για να 
μπο ρέ σει να η συ χά σει α πό τις υ ποψί ες, 
έ γρα ψε προς τον πα τριάρ χη Μα νου ήλ 
να υ πο βά λει τον Μι χα ήλ Πα λαιο λόγο σε 
ε πι τί μια εκ κλη σια στι κά και όρ κους, ό τι δε 
θα α πι στή σει πο τέ έ να ντι του βα σι λέ ως. 
Α φού ορ κί σθη κε ο Μι χα ήλ, ο Βα τά τζης 
του έ δω σε για σύ ζυ γό του την πρι γκί πισ σα 
Θε ο δώ ρα, εγ γο νή του α δελ φού του σε βα-
στο κρά το ρα Ι σα α κί ου Δού κα.

Προς τα τέ λη της Βα σι λεί ας του, ο 
Ιω άν νης εί χε κα τα φέ ρει να ε πε κτεί νει τις 
κτή σεις του α πό τη Μαύ ρη Θά λασ σα μέ-
χρι την Α δρια τι κή (τμή μα της βο ρειοδυ-
τι κής Μι κράς Α σί ας, τη ση με ρι νή δυ τι κή, 
βό ρεια, και α να το λι κή Μα κε δο νία, τμή μα-
τα α πό το ση με ρι νό κρά τος των Σκο πί ων, 
α πό τη ση με ρι νή νό τια Αλ βανί α, Βουλ-
γα ρί α, δυ τι κή και α να το λι κή Θρά κη) και 
ε πι πλέ ον τα με γά λα νη σιά του Αι γαί ου 
(Λέ σβο, Χί ο, Σά μο, Ι κα ρί α, Κω, Ρό δο κ.ά.). 
Ε κτός δη λα δή α πό τη Νό τια Ελλά δα, μό-
νο η Κων στα ντι νού πο λη α πέ μει νε για την 
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α πο κα τά στα ση της Βυ ζα ντινής Αυ το κρα-
το ρί ας. Δυ στυ χώς οι εμ φύ λιες δια μά χες 
με τα άλ λα Ελ λη νι κά βασί λεια αλ λά και 
οι ε χθρι κές με τα κι νή σεις άλ λων φυ λών, 
α νά γκα σαν τον Ιω άν νη να αλ λά ζει τα 
σχέ δια του, που ε πι κε ντρω νό ταν στην 
α να κα τά λη ψη της βα σιλεύ ου σας.

Η kοiμη ση του 
φι λο χρι στου Βασι λια

Στις 4 Νο εμ βρί ου του 1254, ο 
Ιω άν νης Βα τά τζης σε η λι κί α ε ξή-

ντα δύ ο ε τών «πα ρέ δω κεν εν ει ρή νη 
την ψυ χήν του εις χεί ρας Θε ού», στο 
α γα πη μέ νο του Νυμ φαί ο. Υ πάρ χει ό μως 

και η ά πο ψη που διατυ πώ νουν ο Μη λια-
ρά κης και ο Γκάρ τνερ ό τι ο Βα τά τζης 
πέ θα νε την 30η Ο κτω βρί ου 1255 α φού 
εί χε προ η γη θεί βα ριά νό σος (α ποπλη ξί α). 
Ό σον α φο ρά στην η με ρο μη νί α του θα-
νά του υ πάρ χει α ντι γνω μί α για την αι τί α, 
οι πη γές ό μως συμ φω νούν. Ο Γε ώρ γιος 
Α κρο πο λί της σύγ χρο νος του Ιω άν νη Βα-
τά τζη, στο έρ γο του «Χρο νι κή Συγ γρα φή» 
πε ρι γρά φει τους τε λευ ταί ους μή νες του 
Ε λε ή μο να βα σι λιά α να φέ ρο ντας τα ε ξής: 
«Ο αυ το κρά το ρας λοι πόν έ φθα σε στην 
Α να το λή και ε πει δή ε κεί νη η χρο νιά εί χε 
πια πε ρά σει, πή γε πάλι στην πρω τεύ ου σα 
της Βι θυ νί ας, τη Νί καια. Τε λεί ω νε πια ο χει-
μώ νας, κα θώς ο Φε βρουά ριος ή ταν προς 

Χάρ της που κα τα δει κνύ ει τη διεύ ρυν ση των συ νό ρων
της Αυ το κρα το ρi ας της Νi καιας.
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το τέ λος του. Ο αυ το κρά το ρας ξά πλω σε 
το βρά δυ στο κρε βά τι του και α φού πέ ρα-
σε έ να μέ ρος της νύ χτας, έ χα σε ξαφ νι κά 
τη φω νή του και έ πε σε μπρού μυ τα στο 
κρε βά τι, χω ρίς να μπο ρεί πια να μι λή σει 
κα θό λου. Οι για τροί που πή γαν να τον 
θε ρα πεύ σουν, του έ κα ναν το μές στα 
πό δια, και έ βαλαν βε ντού ζες. Έ κα ναν 
και διά φο ρα άλ λα, ό σα τους δι δά σκει η 
ε πι στή μη τους, ο αυ το κρά το ρας ό μως 
ε ξα κο λου θού σε να εί ναι α κί νη τος ό λη 
ε κεί νη τη νύ χτα και το ε πό με νο ει κο σι-
τε τρά ω ρο. Εί χε πά θει α πο πλη ξί α βα ριάς 
μορ φής, με απο τέ λε σμα να πα ρα μέ νει 
πα ρά λυ τος και ά φω νος. Τε λι κά με πολ λή 
δυ σκο λί α συνήλ θε, το χρώ μα του ό μως 
δεν ή ταν κα θό λου κα λό. Έ σπευ σε λοι-
πόν να πά ει στο Νυμ φαί ο, για να εί ναι 
ε κεί πριν την Κυ ρια κή των Βα ΐ ων που 
συ νή θι ζε να κά νει θρί αμ βο. Ε πέ σπευ σε 
λοι πόν την πο ρεί α του και έ φθα σε στο 
Νυμ φαί ο, ό που έ κανε τον θρί αμ βό του 
την Κυ ρια κή των Βα ΐ ων και γιόρ τα σε το 
Πά σχα. Πα ρέ μει νε λοι πόν ε φε ξής σε ε κεί-
να τα μέ ρη, ε νώ η αρ ρώ στια που εί χε, 
του προ κα λού σε κρίσεις κα τά δια στή μα-
τα και τον ε νο χλού σε. Με ρι κές φο ρές 
και ε νώ βρι σκό ταν στο πα λά τι, έ πε φτε 
ξαφ νι κά στο κρε βά τι του ά φω νος, ε νώ 
άλ λο τε ε κεί που ή ταν πά νω στο ά λο γο 
και περ πα τού σε, τον έ πια νε κρί ση και 
ε κεί νοι που τον συ νόδευαν τον κρα τού-
σαν προ σέ χο ντας ό ση ώ ρα κρα τού σε 
αυ τό ώ στε να μη γί νει αντι λη πτό α πό 
τον κό σμο. Ό ταν, τέ λος, ο αυ το κρά το ρας 
ερ χό ταν ξα νά στα λο γικά του, ε πέ στρε φε 
σι γά σι γά στο πα λά τι. Με ρι κές φο ρές, μά-
λι στα τον κου βα λούσαν οι δι κοί του στα 

α νά κτο ρα ε πά νω σε φο ρεί ο. 
Ε ξάλ λου ό σο η αρ ρώ στια 
χειρο τέ ρευε, τό σο πε ρισ σό-
τε ρο μειω νό ταν οι σω μα τι κές 

του δυ νά μεις, ε πει δή οι κρί σεις άρ χι σαν 
να γί νο νται ό λο και πιο συ χνές και το σώ-
μα του α δυ νά τι ζε. Το χει ρό τε ρο μά λι στα 
ή ταν ό τι δεν έ τρω γε σχε δόν κα θό λου. 
Κα θώς ό μως οι για τροί μπρο στά στην 
αρ ρώ στια σή κω σαν εν τέ λει τα χέ ρια 
ψη λά, ε κεί νος θέ λοντας να α να κου φι σθεί 
λί γο, α πο φά σι σε να πά ει στη Σμύρ νη 
για να προ σκυ νήσει τον Χρι στό και να 
τον πα ρα κα λέ σει να τον λυ πη θεί. Α φού, 
λοι πόν, έ φθα σε εκεί έ κα νε αυ τά, ό μως η 
κα τά στα σή του δεν βελ τιω νό ταν και ε νώ 
εί χε σταθ μεύσει στους Πε ρι κλύ στους, 
μια το πο θε σί α κο ντά στη Σμύρ νη που 
ο νο μά ζε ται έτσι ε πει δή υ πάρ χουν ε κεί 
πολ λά νε ρά, έ πα θε κρί ση με γα λύ τε ρη η 
μάλ λον χειρό τε ρη α πό τις άλ λες φο ρές. 
Έ φυ γε λοι πόν, α πό ε κεί και σε κα κά χά-
λια έ φτα σε στο Νυμ φαί ο. Δεν πή γε ό μως 
στη βα σι λι κή κα τοι κί α αλ λά ε γκα τα στά-
θη κε στους βα σι λι κούς κή πους, κά που 
κο ντά στην ε ξο χή. Ε κεί πέ θα νε στις 4 
Νο εμ βρί ου 1254, α φού έ ζη σε ε ξή ντα 
δύ ο χρό νια».

Άλ λες πη γές α να φέ ρουν ό τι ο Ιω άν νης 
έ πα σχε α πό ψυ χι κές δυ σκο λί ες και με-
λαγ χο λί α. Αν και με πολ λά προ βλή μα τα 
υ γεί ας, δεν έ πα ψε πο τέ να εν δια φέ ρεται 
και να νοιά ζε ται για τους υ πη κό ους του, 
α πο δει κνύ ο ντας με αυ τό τον τρό πο ό τι 
η α γιό τη τα κερ δί ζε ται με κό πους, θυ σί ες 
και υ πο μο νή.

Ο α πο λο γι σμος του 
ερ γου του συμφω να με 

τους ι στο ρι κους

➜ Ο Ιω άν νης Γ΄ Δούκας Βα τά τζης 
α νή κει στην κα τη γο ρί α των Βυ ζα ντι νών 
προ σω πι κο τή των οι οποί οι χαί ρουν της 
κα θο λι κής α πο δο χής ό λων των ι στο ρι-
κών. Βυ ζα ντι νοί σύγ χρο νοί του αλ λά και 
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με τα γε νέ στε ροι, κλα σι κοί βυ ζα ντι νο λό γοι 
ξέ νοι αλ λά και Έλ λη νες α να γνω ρί ζουν και 
ε γκω μιά ζουν το έρ γο του.

➜ Ο Α νώ νυ μος Βυ ζα ντι νός συγ γρα φέ-
ας α να φέ ρει για τον Ιω άν νη Βα τά τζη τα 
ε ξής: «Ο Βα τά τζης κα τά τε την περί τα 
θεί α ευ λά βειαν και την πε ρί τους υ πη κό-
ους κη δε μο νί αν εί χε τα πρω τία ως προς 
τους προ αυ τού βα σι λεύ σα ντας».

➜ Ο Πα χυ μέ ρης (1242-1310) α να φέ ρει 
για τον Ιω άν νη Βα τά τζη τα πα ρα κά τω: «Έ νε-
κα τού των ό λων, ό στις τα αυ τά πε ρί που 
ι στο ρεί πε ρί του βα σι λέ ως τού του, ε πω νο-
μά ζε το πα τήρ Ρω μαί ων, ε νώ ο Θε ό δωρος 
δε σπό της αυ τών». Σε άλ λο ση μεί ο συ νε χί-
ζει ο Πα χυ μέ ρης λέ γο ντας: «Πάσα πό λις και 
χώ ρα και δή μος α πέ λαυ σε των ευερ γε σιών 
αυ τού. Πα ρέ σχε δ’ έ τι χο ρη γί ας εις τους να-
ούς και τα σε μνεί α και τας μο νάς».

➜ Ο Γε ώρ γιος Α κρο πο λί της (1217-
1281) γνώ ρι σε α πό κο ντά τον Βα τά τζη 
και στο έρ γο του «Χρο νι κή Συγ γρα φή» 
τον επαι νεί ό τι ή ταν φι λάν θρω πος, πρά ος 
και φι λό δω ρος.

➜ Ο υ ιός και διά δο χος του, Θε όδω-
ρος Β’ Λά σκα ρης (1223-1258), ο ο ποί ος 
υ πήρ ξε με γά λος λό γιος της ε πο χής, έ γρα-
ψε με θαυ μα σμό για τον πα τέ ρα του. 
Χα ρα κτη ρι στι κά α να φέ ρει ό τι: «ο Ιω άν-
νης ένω σε την χώ ρα που εί χε τε μα χι στεί 
α πό τους Λα τί νους, Πέρ σες, Βούλ γα ρους, 
Σκύ θες και άλ λους τυ ραν νι κούς ξέ νους. 
Τι μώ ρη σε τους άρ πα γες και προ στά τευ-
σε την χώ ρα του. Έ κα νε την χώ ρα μας 
α πρό σι τη εις τους ε χθρούς».

➜ Ο Ρώ σος βυ ζα ντι νο λό γος Α λεξά ντερ 
Βα σί λιεφ (1867-1953) στο μνη μειώ δες έρ γο 
του «Ι στο ρί α της Βυ ζα ντι νής Αυτο κρα το ρί-

Ε ρεi πια του α να κτό ρου στο Νυμ φαi ο ό που πέθα νε.
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ας» α να φέ ρει σχε τι κά: «Ο Ιω άν νης Βα τά τζης 
υ πήρ ξε πο λύ ι κα νός και πο λύ δρα στή ριος 
πο λι τι κός, και ή ταν αυ τός ο κύ ριος δη μιουρ-
γός της α ποκα τα στα θείς Βυ ζα ντι νής Αυ το-
κρα το ρί ας». Ο Βα σί λιεφ κλεί νει το κε φά λαιο 
της πε ριό δου που βα σί λευ σε ο Ιω άν νης 
λέ γο ντας τα ε ξής: «Η ε ξω τε ρι κή δρά ση 
του Βα τά τζη υ πήρ ξε ε ξαι ρε τι κά ση μα ντι-
κή, διό τι ε ξα λεί φο ντας βαθ μιαί ως ό λους 
τους υ πο ψη φί ους α πο κα τα στά τας της αυ-
το κρα το ρί ας, τους άρ χο ντες δη λα δή της 
Θεσ σα λο νί κης, της Η πεί ρου και της Βουλ γα-
ρί ας, α πέ κτη σε υ πό την ε ξου σί α του τό ση 
έ κτα ση, ό ση ου σια στι κώς αρ κού σε για την 
ε πα να σύ στα ση της Βυ ζα ντι νής Αυ το κρα το-
ρί ας. Ο κύ ριος ρό λος της α πο κα τα στά σε ως 
α νή κει στον Ιω άν νη Βα τά τζη και το 1261 ο 
Μι χα ήλ Πα λαιο λό γος, α πλώς, ε πω φε λή θη-
κε α πό τα α πο τε λέ σμα τα της ε πι μο νής και 
της δρα στη ριό τη τας του κα λύ τε ρου αυ το-
κρά το ρα της Νί καιας. Οι με τά τον Ιω άν νη 
Βα τά τζη γε νε ές τον θυ μού νται ως ‘Πα τέ ρα 
των Ελ λή νων’».

➜ Και ο Κων/νος Πα παρ ρη γό πουλος 
(1815-1891) στον ε πί λο γο του έρ γου του 
«Ι στο ρί α του Ελ λη νι κού Έ θνους» α να φέ-
ρε ται στον κα θο ρι στι κό ρό λο που δια δρα-
μά τι σε ο αυ το κρά το ρας της Νί καιας: «Ο 
Ιω άν νης Βα τά τζης ο εν Νι καί α δια δε ξά με-
νος τον Θε ό δω ρον Λά σκα ρη και αυ ξήσας 
και πο λυει δώς κα το χυ ρώ σας την αρ χήν ην 
πα ρέ λα βεν, ε πε ξέ τει νε αυ τήν μέ χρι Μα κε δο-
νί ας και Θεσ σα λί ας και κα τα λύ σας τω 1246 
το ε φή με ρον δη μιούρ γημα του Θε ο δώ ρου 
Αγ γέ λου Κο μνη νού, συ νε πύ κνω σεν ού τω 
εις χεί ρας αυ τού ά πασαν του ελ λη νι σμού 
την πο λι τι κήν ε νέρ γειαν. Με τά δέ κα πέ ντε 
δε έ τε ρα έ τη ο του Βα τά τζη δέ υ τε ρος διά δο-

χος Μι χα ήλ Πα λαιο λό γος, α νέ-
κτη σε τη 26η Ιου λί ου 1261 και 
αυ τήν την Κων στα ντι νού πο λη 
α μα χητί». Ε πί σης ο Πα παρ ρη γό-

που λος α να φε ρό με νος στη συ νέ νω ση και 
στη συ νέ χεια του ελ λη νι σμού α να φέ ρει ό τι: 
«Η κα τά λυ ση της εν Θεσ σα λο νί κη αυ το κρα-
τορί ας και η συ νέ νω ση του με σαιω νι κού 
ελ λη νι σμού, υ πό την αυ το κρα το ρί α της 
Νί καιας, μαρ τυ ρεί ό τι αυ τός (ο ελ λη νι σμός) 
ό σο και αν εί χε πα ρακ μά σει, διατη ρού σε 
κά ποια συ στα τι κά πο λι τι κής ε μπει ρί ας, 
δε ξιό τη τας και δυ νά με ως πε ρισ σό τε ρα 
α πό ό σα με τον και ρό προ σέ λα βε ο προ 
μι κρού σε νέ ο πο λι τι κό βίο α να κύ ψας νέ ος 
ελ λη νι σμός. Η δε έ νω σις αυ τή υ πήρ ξε το 
κυ ριώ τα το κα τόρ θωμα του Ιω άν νη Βα τά τζη 
αλ λά ό χι και το μό νο».

➜ Ο Γιάν νης Κορ δά τος (1891-1961) 
στο έργο του «Με γά λη Ι στο ρί α της Ελ λά-
δος» κλεί νει το κε φά λαιο που α να φέ ρε ται 
στον Βα τά τζη ε γκω μιά ζο ντάς τον για τη φι-
λο λα ϊ κή του πο λι τι κή και για την ε πί τευ ξή 
του να οι κο δο μή σει το ι σχυ ρό κρά τος της 
Νί καιας. Χα ρα κτη ρι στικά σε μί α πα ρά γρα-
φο α να φέ ρει: «Ο Βα τά τζης ό μως με την 
ε ξω τε ρι κή πο λι τι κή που α κο λού θη σε ό χι 
μό νο με γά λω σε το κρά τος του, αλ λά και 
προ ε τοί μα σε την επα να σύ στα ση της Βυ ζα-
ντι νής αυ το κρα το ρί ας. Αυ τός εί ναι ο κυ ριό-
τε ρος συντε λε στής της α πο κα τά στα σης 
του Βυ ζα ντί ου. Αν οι Φρά γκοι διώ χτη καν 
α πό την Πό λη το 1261, τού το ο φεί λε ται 
σε αυ τόν. Ο Μ. Πα λαιο λό γος ε πω φε λή θη-
κε α πό τα απο τε λέ σμα τα που ε πέ φε ρε 
η ε σω τε ρι κή και ε ξω τε ρι κή πο λι τι κή του 
Βα τά τζη και κα τέ λα βε την Πό λη».

➜ Ο Σέρ βος βυ ζα ντι νο λό γος Ρωσι κής 
κα τα γω γής Γκιόρ γκ Ο στρο γκόρ σκι (1903 
- 1976) στο έρ γο του «Η Ι στο ρί α του 
Βυ ζα ντι νού Κρά τους» α πο σα φη νί ζει σε 
ποιον ο φεί λε ται η α πο κα τά στα ση της Βυ-
ζα ντι νής αυ το κρα το ρί ας με τά την ά λω ση 
του 1204, α να φέ ρο ντας τα ε ξής: «Πάντως 
ο Ιω άν νης Βα τά τζης εί χε δη μιουρ γή σει 
ό λες τις προ ϋ πο θέ σεις για τον θρί αμ βο 
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αυ τό και σ’ αυ τόν προ πα ντός α νή κει η 
τι μή για την α πο κα τά στα ση της Βυ ζα ντι-
νής αυ το κρα το ρί ας».

➜ Ο Καρ λ Μαρ ξ (1818-1883) ο ο ποί ος 
τα τε λευ ταί α χρό νια της ζω ής του εί χε 
α σχο λη θεί πο λύ με τη Βυ ζα ντι νή ι στο-
ρία, α να φέ ρε ται στον Ιω άν νη Βα τά τζη 
λέ γο ντας: «Υ πό τον Βα τά τζη η Νί καια 
εκ προ σω πεί το κέ ντρο του Ελ λη νι κού 
πα τριω τι σμού».

➜  Στην «Ι στο ρί α του Ελ λη νι κού 
Έ θνους» της Εκ δο τι κής Α θη νών δια βά ζου-
με για τον Ιω άν νη Βα τά τζη: «Ο Ιω άννης 
Γ΄ Βα τά τζης φά νη κε πιο ι κα νός και εί χε 
με γα λύ τε ρες ε πι τυ χί ες ως πολι τι κός και 
δι πλω μά της α πό τον πε θε ρό του και 
μπο ρεί να θε ω ρη θεί ως έ νας από τους 
με γα λύ τε ρους βυ ζα ντι νούς αυ το κρά το-
ρες. Ο Ιω άν νης Γ΄ κα τέ χει τιμη τι κή θέ ση 
α νά με σα στους βυ ζα ντι νούς αυ το κρά το-
ρες. Ε πι πλέ ον υ πήρ ξε, α ντί θε τα με τους 
α ντι πά λους του της Η πεί ρου, έ νας τί μιος 
άν θρω πος, που ε νέ πνευ σε α γά πη στους 
υ πη κό ους με α πο τέ λε σμα να τι μά ται ως 
το πι κός ά γιος στο Νυμ φαί ο, ό που πέ θα-
νε, και στη Μα γνη σί α, ό που τά φη κε».

➜ Στο έρ γο «Η Ι στο ρί α της Βυζα ντι νής 
Αυ το κρα το ρί ας» του πα νε πι στη μί ου του 
Cambridge στο κε φά λαιο που ε ξι στο ρεί 
τα γε γο νό τα της τέ ταρ της σταυ ρο φο ρί ας, 
και συ γκε κρι μέ να στη δια δο χή του Λά σκα-
ρη α πό τον Βα τά τζη α να φέ ρο νται τα πα ρα-
κά τω: «Ο ι δρυ τής της αυ το κρα το ρί ας της 
Νί καιας δεν ά φη σε δια δό χους. Ό μως ό λοι 
συμ φώ νη σαν ό τι αυ το κρά το ρας έ πρε πε 
να α να κη ρυ χτεί ο γα μπρός του, ό Ιω άν νης 
Δού κας Βα τά τζης, που ή ταν σύ ζυ γος της 
με γα λύ τε ρης κό ρης του, της Ει ρή νης. Ο 
πα τριάρ χης Εμ μα νου ήλ τέ λε σε τη στέ ψη. 
Ή ταν μια συ νε τή ε κλο γή, για τί ο Ιω άν νης 
Γ΄ Βα τά τζης υ πήρ ξε ο εν δο ξό τε ρος αυ το-
κρά το ρας της Νί καιας και έ νας α πό τους 

ι κα νό τε ρους Βυ ζα ντι νούς μο-
νάρ χες». Σε έ να άλ λο ση μεί ο 
κά νο ντας τον απο λο γι σμό του 
έρ γου του Βα τά τζη α να φέ ρει 
τα ε ξής: «Ο Ιω άν νης Γ΄ Βα τά τζης προ ε τοί-
μα σε το έ δα φος και έ κα νε δυ να τή την πα λι-
νόρ θω ση της Βυ ζα ντι νής αυτο κρα το ρί ας. 
Ό μως δεν ή ταν γρα φτό να θε ρί σει ο ί διος 
τον καρ πό των έρ γων του. Ο Λά σκα ρης 
εί χε α πο δεί ξει ό τι η Νί καια μπο ρού σε να 
γί νει έ να πι στό α ντί γρα φο της Βυ ζα ντι νής 
αυ το κρα το ρί ας. Ο Βα τά τζης α πέ δει ξε ό τι 
α πό πολ λές α πό ψεις το α ντί γρα φο ή ταν 
πιο πε τυ χη μέ νο α πό το πρω τό τυ πο του 
πε ρα σμέ νου αιώ να».

➜ Α πό ό λους αυ τούς τους ση μαντι-
κούς ι στο ρι κούς, αλ λά και με ό σους α σχο-
λή θη καν με τη Βυ ζα ντι νή Ι στο ρί α πα λαιό-
τε ρους και σύγ χρο νους, σα φώς α πο δει-
κνύ ε ται ό τι η α νά κτη ση της Κωνστα ντι νου-
πό λε ως α πό τους Έλ λη νες, με τον Μι χα ήλ 
Πα λαιο λό γο το 1261, κα θώς επί σης και η 
συ νέ νω ση του με σαιω νι κού Ελ λη νι σμού 
κα τά συ ντρι πτι κά με γά λο πο σο στό ο φεί λε-
ται στο λα μπρό τέ κνο του Δι δυ μο τεί χου, 
τον Ιω άν νη Γ΄Δού κα Βα τά τζη.

Ο Ιωαν νης Βα τατζης 
α γιος της ορθο δο ξου 

εκ κλη σιας

Ό λες οι α ρε τές του Ιω άν νη που 
α να φέρ θη καν, η δι καιο σύ νη και 

η α γά πη προς τους υ πη κό ους του, η ευ-
λά βεια που τον διέ κρι νε, κα θώς και ό λο 
το φι λαν θρω πικό και εκ κλη σια στι κό του 
έρ γο, συ νε τέ λε σαν ώ στε με τά την πα ρέ-
λευ ση λί γων ε τών α πό τον θά να τό του να 
α να κη ρυ χθεί α πό τον λα ό ως Ά γιος της 
εκ κλη σί ας μας. Α να γέρ θη κε στη Μα γνη σί α 
της Μι κράς Α σί ας να ός α φιε ρω μέ νος στο 
ό νο μα του, κα θώς ε πί σης και να ΐ σκος στο 
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Νυμ φαί ο. Α κο λού θως, γρά φτη κε α πό α νώ-
νυ μο συγ γρα φέ α ή κα τά πά σα πι θα νό τη τα 
α πό τον ε πί σκο πο Πε λα γο νί ας Γε ώρ γιο (14ος 
αιώ νας) η βιο γρα φί α του ως «Ο βί ος του 
Α γί ου Ιω άννου βα σι λέ ως του Ε λε ή μο νος». 
Α σμα τι κή α κο λου θί α του Α γί ου Βα σι λιά 
έ γραψε ο Ά γιος Νι κό δη μος ο Α γιο ρεί της, 
κα θώς τον συ μπε ριέ λα βε και στον συ ναξα-
ρι στή των δώ δε κα μη νών που συ νέ γρα ψε 
ο ί διος. Την α κο λου θί α του Α γί ου Βασι λιά 
ε ξέ δω σε το 1872 ο Σε βα σμιό τα τος Ε φέ σου 
Α γα θάγ γε λος, που κα τα γό ταν α πό τη Μα-
γνη σί α. Στην έκ δο ση αυ τή συ μπε ριέ λα βε 
ε κτός α πό τη βιο γρα φί α του Βατά τζη, που 
συ νέ γρα ψε ο Ά γιος Νι κό δη μος, και μί α άλ-

λη βιο γρα φί α πιο ε κτε νή ε νός 
α νώ νυμου συγ γρα φέ α.

Α πό ι στο ρι κή ά πο ψη, τα 
συ να ξά ρια ε λά χι στη συμ βο λή 

μας πα ρέ χουν, κα θώς πολ λές φο ρές α να-
φέ ρο νται σε γε γο νό τα ι στο ρι κά μεν, αλ λά 
που δεν έ χουν σχέση με τον Βα τά τζη. Θα 
μπο ρού σαν κάλ λι στα να α να φερ θούν 
στο με γά λο πο λι τικό βί ο του φι λό χρι στου 
βα σι λιά, και στο κοι νω νι κό και εκ κλη σια-
στι κό του έρ γο.

Ο Α. Α. Βα σί λιεφ στο έρ γο του «Ι στο ρί α 
της Βυ ζα ντι νής Αυ το κρα το ρί ας» προς το 
τέ λος του κε φα λαί ου για τον Ιω άν νη Βα-
τά τζη, σχο λιά ζο ντας με θαυ μα σμό για τη 
φή μη που εί χε α πο κτή σει το ό νο μα του 
Ε λε ή μο να βα σι λιά, λέ ει τα ε ξής: «Εί ναι εν δια-
φέ ρον το γε γο νός ό τι το ό νο μα του Ιω άν νη 
Βα τά τζη ή ταν τό σο α γα πη τό και σε βα στό, 
α πό τον Ελ λη νι κό λα ό ώ στε λί γο με τά τον 
θά να τό του, ο Ιω άν νης έ γι νε έ νας Ά γιος 
της λα ϊ κής πα ρά δο σης. Θαύ μα τα άρ χι σαν 
να συν δέ ονται με τη μνή μη του, ε νώ συγ-
χρό νως συ ντά χθη κε “ο Βί ος του Α γί ου Ιω άν-
νου του Ε λε ή μο νος”. Η μνή μη του Ιω άν νη 
Βα τά τζη δεν έ χει α να γνω ρι σθεί ε πι σήμως 
α πό την Ελ λη νι κή Εκ κλη σί α (μι λά ει για την 
ε πο χή του ο Βα σί λιεφ) και η ακο λου θί α 
του έ χει πε ριο ρι σθεί στα στε νά ό ρια της 
Μα γνη σί ας, μιας πό λης της Μι κράς Α σί ας, 
ό που ε ντα φιά στη κε ο Αυ το κρά το ρας. Η 
βιο γρα φί α αυ τή του Βατά τζη δεν πρέ πει 
να συν δέ ε ται με μια βιο γρα φί α ε νός Α γί ου 
του έ βδο μου αιώ νος του Ιω άν νη του Ευ-
σπλά χνου ό πως συμ βαί νει πολ λές φο ρές. 
Οι ε πι στή μονες δεν συμ φω νούν ως προς 
τον τό πο και τον χρό νο της συγ γρα φής 
της. Α κό μα και τώ ρα ο κλή ρος και ο λα ός 
της Μα γνη σί ας και των πε ρι χώ ρων της 
συ γκε ντρώ νεται κά θε τέσ σε ρις Νο εμ βρί-
ου στην το πι κή εκ κλη σί α για να τι μή σουν 
την μνήμη του Αυ το κρά το ρα Ιω άν νη του 
Ε λε ή μο να. Το ορ θό δο ξο η με ρο λό γιο α να-
φέ ρει, στις τέσ σε ρις Νο εμ βρί ου το ό νο μα 
του Ιω άν νου Δού κα Βα τά τζη».

Ο Α. Μη λια ρά κης στο πό νη μα του 

Η φο ρη τή ει κό να του Ά γι ου Ιω άν νη Δού-
κα Βα τάτζη του Ε λε ήμο νος (Δη μιούρ γη-
μα λα ϊ κής τέχνης, Ιε ρός Να ός Σω τή ρος 

Χρι στού Δι δυ μο τείχου).
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«Ι στο ρί α του βα σι λεί ου της Νί καιας και 
του Δε σπο τά του της Η πεί ρου» σε έ να ση-
μεί ο α να φέ ρει ό τι: «Η υ πέρ του Βα τά τζη 
με γα λη γο ρί α των συγ χρό νων και με τα γε-
νε στέ ρων α νεύ ρεν έ τι και εις χρη σμούς 
πα λαιο τέ ρους γε γραμ μέ νους υ πό Λέ ο-
ντος του Σο φού προ φη τεί ας υ πο δηλού-
σας την έ λευ σιν του, εις ας η δει σι δαι μο-
νί α των χρό νων α πέ δι δε πί στιν».

Το τί μιο σώ μα του ευ σε βέ στα του, δί-
καιου, γεν ναί ου και Ε λε ή μο νος βα σι λέα, 
ε ντα φιά στη κε σε έ να μο να στή ρι του Σω-
τή ρος Χρι στού που εί χε κτί σει ο ίδιος και 
το ε πο νό μα σε Σώ σαν δρα, ε νώ αρ γό τε ρα 
δια θαυ μα στής α πο κα λύ ψε ως ο ί διος ο Ιω-

ε πί σης εί χαν δια τη ρη θεί ε πί 
ε πτά χρό νια α διά φθο ρα και 
έ μοια ζαν σαν να εί χαν μό λις ρα-
φτεί!!! Έ τσι α ντι δο ξά ζει ο Θεός 
ε κεί νους που Τον δο ξά ζουν στη γη. Μά λι-
στα α πό τό τε το τί μιο λεί ψα νο του Α γί ου 
βα σι λέ ως Ιω άν νη Βα τά τζη του Ε λε ή μο νος 
έ δω σε πά μπολ λα θαύ μα τα, γιατρεύ ο ντας 
θαυ μα τουρ γι κά Χά ρη τι Θε ού α σθέ νειες, 
διώ κο ντας δαί μο νες και θε ρα πεύ ο ντας έ να 
σω ρό πά θη, με την κα τοι κού σα εν αυ τώ 
Χά ρη του Α γί ου Πνεύμα τος.

Ο Πα χυ μέ ρης ε ξι στο ρεί ό τι κα τά τις 
ε πι δρο μές των Τούρ κων στη Μα γνη σί α, 
ε πί βα σι λεί ας του Αν δρό νι κου Πα λαιο λό-

άν νης, ζή τη σε να με τα κο μι σθεί το λεί ψα νό 
του στη Μα γνη σί α της Μι κράς Α σί ας. Ό ταν 
ό μως πή γαν να α νοί ξουν τον τά φο για να 
ε κτε λέ σουν την ανα κο μι δή του λει ψά νου 
του, α ντί να βγει η γνω στή δυ σω δί α, μια 
γλυ κιά ευω δί α α πλώ θη κε τρι γύ ρω, σαν να 
εί χε αν θί σει α πό το μα κή πος α ρω μα τι κός! 
Αλ λά δεν ή ταν μο νά χα αυ τό. Ο κε κοι μη-
μέ νος φαι νό ταν σαν να κά θε ται ε πί του 
βα σι λικού θρό νου, χω ρίς να έ χει κα μιά 
με λα νό τη τα, κα μιά δυ σω δί α, κα νέ να α πο-
λύ τως ση μεί ο που να φα νέ ρω νε πως ή ταν 
νε κρός. Ε πτά χρό νια ή ταν μέ σα στον τά φο 
και το χρώ μα του σώ μα τός του ή ταν ό πως 
κά θε φυ σιο λο γι κού εν ζω ή αν θρώ που! 
Έμοια ζε πραγ μα τι κά σαν έ νας ο λο ζώ ντα-
νος, αλ λά «ΜΑΡ ΜΑ ΡΩ ΜΕ ΝΟΣ ΒΑ ΣΙ ΛΙΑΣ», 
μάλι στα και αυ τά α κό μη τα ρού χα του 

γου, ο κα στρο φύ λα κας που εί χε ο ρισθεί 
να α να χαι τί σει τις ε πι θέ σεις των Τούρ κων, 
πα ρα τή ρη σε πολ λές φο ρές μία α ναμ μέ νη 
λα μπά δα να πε ρι φέ ρε ται στα τεί χη. Α φού 
δια πί στω σε ό τι δεν ή ταν έ να τυ χαί ο πε ρι-
στα τι κό έ στει λε αν θρώ πους να δού νε α πό 
κο ντά τι συμ βαίνει. Πα ρό λο που ε στά λη-
σαν πολ λοί για να διε ρευ νή σουν αυ τό το 
φαι νό με νο δεν κα τά φε ραν να δια φω τί-
σουν την κα τά στα ση. Σαν τε λευ ταί α α πέλ-
πι δα λύ ση για να ε ξι χνιά σουν το γε γο νός 
ε στά λη ο κω φά λα λος εκ γεν νη θείς α δελ-
φός του κα στρο φύ λα κα. Πα ρα δό ξως σε 
αυ τόν τον άν θρω πο έ γι νε η α πο κά λυ ψη 
του θαυ μαστού γε γο νό τος. Και ό χι μό νο 
αυ τό αλ λά αν και εκ γεν νη θείς κω φά λα λος 
θε ραπεύ τη κε και ε πι στρέ φο ντας στους 
υ πο λοί πους δι η γή θη κε ό τι στο μέ ρος 

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ
«Τον λαμπρον Βασιλεα και των πιστων μεγα καυχη-
μα και των νυμφαιων το κλεοσ, Ιωαννην τιμησωμεν, 
εν υμνοισ και ωδαισ πνευματικαισ, την μνημη επι-
τελουντεσ αυτου, συμφωνωσ ανακραζοντεσ. ∆οξα 
τω σε ∆οξασαντι, δοξα τω σε σταφανωσαντι, δοξα 

των ενεργουντι δια σου πασιν ιαματα»
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ε κεί νο που φαι νό ταν το φώς βρή κε ά ντρα 
με γα λο πρε πή με βα σι λι κό πα ρά στη μα ο 
ο ποί ος προ έ τρε πε με γα λο φώ νως να συ-
νε χί σουν την ά μυ να της πό λης. Η μορ φή 
αυ τή α να γνω ρί σθη κε ό τι ή ταν ο ά γιος 
Ιω άν νης Βα τά τζης ο Ε λε ή μων. Το γε γονός 
αυ τό έ γι νε η αι τί α να α να γνω ρι σθεί ε κεί νη 
την ε πο χή α πό ό λους τους κατοί κους της 
Βι θυ νί ας ο Ιω άν νης ως Ά γιος.

Ε πι λο γος

Ο Ιω άν νης Γ΄ Δού κας Βα τά τζης 
α νή κει δι καιω μα τι κά στους 

με γά λους αυ το κρά το ρες του Βυ ζα ντί-
ου διό τι: α) Με την α πο φα σι στι κό τη τα 
και την καρ τε ρι κότη τα που τον διέ-
κρι νε υ περ δι πλα σί α σε τα ε δά φη του 

κρά τους που πα ρέ λα βε και συ νέ βα λε 
τα μέ γι στα στην ε πα να σύ στα ση της 
Βυ ζα ντι νής αυ το κρα το ρί ας. β) Με την 
ε σω τε ρι κή πο λι τι κή του κα τόρ θω σε να 
α νορ θώ σει κοι νω νι κά και οικο νο μι κά 
το κρά τος του και να το κα τα στή σει 
α νε ξάρ τη το και δυ να τό, πιο δυνα τό 
α πό το Βυ ζα ντι νό κρά τος της ε πο χής 
του Α λε ξί ου Β΄ Κο μνη νού (1180-1183) 
και του δια δό χου του, αλ λά και της 
τρα γι κής ε πο χής της δυ να στεί ας των 
Αγ γέ λων. γ) Με τις έ ντο νες προ σπά-
θειές του να α να γεν νή σει την ελ λη νι κή 
παι δεί α, και με την υ πε ρη φά νεια που 
δή λω νε την ε θνι κή του ταυ τό τη τα συ-
νει σέ φε ρε τα μέ γι στα στην α φύ πνι ση 
του νέ ου ελ λη νι σμού.

Ο Ιω άν νης Βα τά τζης δι καιο λο γού σε 
α πό λυ τα την ε τοι μο λο γί α του ο νό μα-
τός του, ή ταν δη λα δή «δώ ρον Θε ού», 
έ να δώ ρο του πα νά γα θου Θε ού προς 
τον Ελ ληνι σμό. Αν οι με τέ πει τα βυ ζα-
ντι νοί αυ το κρά το ρες α κο λου θού σαν 
την ί δια (εξω τε ρι κή & ε σω τε ρι κή) πο-
λι τι κή με τον Ιω άν νη Βα τά τζη, τό τε 
σί γου ρα το 1453 δεν θα ή ταν η κα τα-
λη κτι κή η με ρο μη νί α για την ι στο ρί α 
του Βυ ζα ντί ου.

«Οι γε ναρ χαι της βα σι-
λειας μου, οι α πο του γε-
νους των ∆ου κων και 
Κο μνη νων, ινα μη τους 
αλ λους λε γω, τους απο 
γε νων Ελ λη νι κων αρ ξα-
ντας ε πι πολ λας ε κα το-
στυ ας ε των την αρ χην 
κα τε σχον της Κων στα-

ντι νου πο λε ως».
Ιω άν νης Γ  ́Δού κας Βα τά τζης
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«Το πα ρόν κεί με νο α πο τε λεί προσω πι κό ντο κου μέ ντο

 για τη Μά χη του Δυ σπη λαί ου, βα σι σμέ νο σε αυ τού σιες μαρτυ ρί ες

 και οι κο γε νεια κά κει μή λια ε νός εκ των 

πρω τα γω νι στών της μά χης. 

Αφιε ρώ νε ται με σε βα σμό στη μνή μη

 του παπ πού μου Σ χ η  ( Π Ζ )  Δ ή  μ ο υ  Δ η  μ η  τ ρ ί  ο υ  και 

στους α θά να τους νε κρούς του 1/23 ΤΠ, 

οι ο ποί οι έ  λα βαν μέ ρος σε αυ τό το

 ι  στο ρι  κό γε γο νός».
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Β ρι σκό μα στε στην ι στο ρι-

κή πε ρί ο δο ό που οι Γερ-

μα νοί έ χουν ει  σβάλ λει 

στην Ελ λά δα, με τά την 

α νι  κα νό τη τα των Ι  τα λών να προ-

χω ρή σουν.  Τα ο χυ ρά έ χουν πέ σει 

και η Θεσ σα λο νί κη έ χει κα τα λη φθεί. 

Οι Ελ λη νι κές δυ νά μεις, σε δι μέ τω πο 

πλέ ον α γώ να α μύ νονται α πελ πι σμέ-

να, ε νώ οι Γερ μα νοί κι νού νται για 

ν α  α  ν α  κ ό ψ ο υ ν  τ α  δ ύ  ο  Ε λ  λ η  ν ι  κ ά 

τμή μα τα Στρα τ ιάς  του Αλ βα νι  κού 

μετώ που, δη λα δή του ΤΣ Η πεί ρου, με 

Διοι κητή τον Α ντγο Πι τσί κα Ιω άν νη, 

και του ΤΣ Δυ τι κής Μα κε δο νίας, με 

Διοι κη τή τον Α ντγο Τσο λά κο γλου.

Με τά τη μά χη της Κλει σού ρας και 

της δια λύ σε ως των ε κεί Μο νά δων της 

XX Με ραρ χί ας, οι Γερ μα νοί έ χουν πλέ ον 

ε λευ θέ ρα την ο δό προς Κα στο ριά και τα 

νώ τα τους δε ξιά του Ελ λη νι κού Στρα τού 

στην Αλ βα νί α (Γ΄ ΣΣ).

Για τους λό γους αυ τούς, δια τά χθη-

κε η XIII ΜΠ (Με ραρ χί α Αρχι πε λά-

γους), με Διοι κη τή τον Υ πτγο Μου-

τού ση Σ.,  να κα λύ ψει τη σύ μπτυξη 

των λοι πών δυ νά με ων του ΓΣ Δυ τι κής 

Μα κε δο νί ας προς Γρε βε νά μέ χρι το 

βρά δυ τη ς  1 5 η ς  Α  π ρ ι  λ ί  ο υ .  Το 1/23 

ΤΠ βρί σκε ται στην πε ριο χή Ε πι σκο πής 

Ο χρί δας ε γκα τε στη μέ νο α μυ ντι κά ε πί 

των Σερ βι κών συ νό ρων, ασχο λού με νο 

με ορ γά νω ση ε δά φους.

ΜΕ ΤΑ ΚΙ ΝΗ ΣΕΙΣ 
ΤΟΥ ΤΑΓ ΜΑ ΤΟΣ

Το α πό γευ μα της 13ης Α πρι λί ου 1941, 

το Τάγ μα με τα σταθμεύ ει στο αλ βα νι κό χω-

ριό Τρεν, τα δε με τα γω γι κά μά χης και ο 2ος 

Λό χος στην κω μό πο λη Βι γλί τσα, ό που και 

ο σταθ μός διοι κή σε ως της Με ραρ χί ας.

Στις 14 Α πρι λί ου 1941, ώ ρα 13.30 

μ.μ., δια τά ζε ται και το υ πό λοι πο Τάγ μα 

να κι νη θεί προς Βι γλί τσα, ο δε Διοι κη τής 

Τ Ο

1 / 2 3  Τ Α Γ  Μ Α  Π Ε  Ζ Ι  Κ Ο Υ 

Κ Α Τ Α  Τ Η

M A X H  Τ Ο Υ  Δ Υ  Σ Π Η  Λ Α Ι Ο Υ 

Σ Τ Ι Σ  1 5  Α  Π Ρ Ι  Λ Ι Ο Υ  1 9 4 1

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦIΕΣ: Σχης (ΠΖ) Δημήτριος Πασχαλίδης 
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του, Τχης (ΠΖ) Δή μου Δη μή τριος, προ πο-

ρεύ ε ται προς λή ψη δια τα γών.

ΔΙΑ ΤΑ ΓΗ ΤΗΣ ΜΕ ΡΑΡ ΧΙΑΣ 
ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΑΓ ΜΑ

Την ί δια η μέ ρα, ώ ρα 15.00 μ.μ., δί-

δε ται δια τα γή α πό τον ε πι τε λή Λο χα γό 

Δα μια νά κο (Ει κό να 1), η ο ποί α α να φέ-

ρει: «Τάγ μα σας 

επι βι βα σθεί με τά 

μη χα νη μά των πυ-

ρός και πυ ρο μα-

χι κών και ά νευ 

κτη νών ε πί αυτο-

κι νή των. Κί νη ση 

προς Κα στο ριάν 

- Κο ρησ σόν -Βα-

σι λειά δα, ό που 

τ ί  θ ε  σ θ ε  υ  π ό 

δ ια  τα  γάς  21 ης 

τα ξιαρ χί ας. Τα 

κτή νη θα α κο λου-

θή σουν ο δι κώς 

δ ια  συ ντό  νου 

πο ρεί ας υ πό τας 

δια τα γάς α ξιω μα τι κού. Φά λαγ ξ 

ο δη γη θεί υ πό Λοχα γού ε πι τε λή 

Δα μια νά κου. Ο Μέ ραρ χος».

Το Τάγ μα, λό γω υ περ κο πώ σε-

ως των αν δρών, με τά α πό σύ ντο-

νη πο ρεί α 60 χλμ. που δι ή νυ σαν 

σε 15 ώ ρες την προ η γου μέ νη, 

φθά νουν στη Βι γλί τσα, ώ ρα 15.30 

μ.μ., ό που δια νέ μο νται οι ε φε-

δρι κές τρο φές στους άν δρες. 

Εν α να μο νή των α παι τού με νων 

ο χη μά των, έ γι νε προ πα ρα σκευ ή 

α πό τους α ξιω μα τι κούς για την 

ε πι βί βα ση σε α νο μοιό μορ φα χω-

ρη τι κό τη τας ο χή μα τα.

Στις 16.30 μ.μ. κα τέ φθα σαν 

τα πρώ τα ο χή μα τα, τα ο ποί α 

ε παρ κού σαν μό νο για δύ ο Λό χους και 

υ πήρ ξε προ βλη μα τι σμός για τη φόρ τω-

ση του Τάγ μα τος. Η Με ραρ χί α κα τό πιν 

α να φο ράς του Τάγ μα τος, διέ τα ξε να 

φορ τω θούν δύ ο Λό χοι και η Πυ ροβο-

λαρ χί α, οι δε λοι ποί να κι νη θούν δια 

συ ντό νου πο ρεί ας. Κα τά τη διάρ κεια 

της ε πι βι βά σε ως και ε νώ λαμ βά νο νταν 

μέ τρα α σφα λεί ας, για 

α πο φυ γή α πω λειών 

α πό τυ χόν ε πί  θε ση 

της ε χθρι κής α ε ρο πο-

ρί ας, κα τέ φθα σαν και 

τα υ πό λοι πα ο χή μα τα, 

ώ στε στις 18.15 μ.μ. 

να έ χει ο λο κλη ρω θεί 

η φόρ τω ση και να δια-

τα χθεί η κί νη ση.

Εικόνα 1

Εικόνα 2
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ΔΙΑ ΤΑ ΓΗ Ε ΓΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΕ ΩΣ 
ΤΟΥ ΤΑΓ ΜΑ ΤΟΣ

Κα τά την κί νη ση του Τάγ μα τος, δί δε ται 

καθ’ ο δόν α πό Αν θυ πα σπι στή ση μειω μα τι-

κή δια τα γή του Στρα τη γού Τσο λά κογλου 

(Διοι κη τή ΤΣΔΜ), η ο ποί α α να φέ ρει (Ει κό να 

2): «Τάγ μα πα ρά Κα στο ριάν να α χθή προς 

Κρε πε νήν ί να φρά ξη την α πό Κλει σού ραν 

προς Κα στο ριάν ο δόν. Ο δη γί ας θα δώ ση 

ο Τχης κ. Λε λού δας. Δκτής ΤΣΔΜ Τσο λά-

κο γλου». Πλην ό μως ο Τχης Λε λού δας 

δε θα βρε θεί για να δώ σει ο δη γί ες. Η δε 

κί νη ση της φά λαγ γας των ο χη μάτων του 

Τάγ μα τος, ε πι βρα δύ νε ται ση μα ντι κά, α πό 

προ πο ρευό με να βρα δυ πο ρούντα ο χή μα τα 

που με τα φέ ρουν βα ρύ πυ ρο βο λι κό. 

Στις 19.30 η φά λαγ γα φθά νει στο χω ρί ο 

Με σο ποτα μί α, ό που πα ρα τη ρεί ται πα νι κό-

βλη τη κί νη ση ο δη γών αυ το κι νή των, που 

ε γκα τα λεί πουν τα αυ το κί νη τα στην πλα τεί α 

του χω ριού και τρέ πο νται σε φυ γή, κα θώς 

και θο ρυ βώ δης κί νη ση των χω ρι κών. Ο Διοι-

κη τής πλη ρο φο ρεί ται ό τι η γέ φυ ρα ε πί της 

ο δού Κα στο ριάς α να τι νά χθη κε α πό φί λια 

τμή μα τα και ό τι οι Γερ μα νοί πλη σιά ζουν, ο 

δε Έφ. Αν θλγός Μυρ σιά δης του 1ου Λό χου 

α νέ φε ρε ό τι πλη ρο φο ρή θη κε α πό τους 

ο δη γούς που τρέ πο νταν σε φυ γή, ό τι οι 

Γερ μα νοί εί χαν μπει στην Κα στο ριά. Ε πει δή 

ό μως οι πλη ροφο ρί ες ή ταν συ γκε χυ μέ νες, 

προ ερ χό με νες α πό πα νι κό βλη τους στρα-

τιώ τες, ο Διοι κη τής διέ τα ξε τη συ νέ χι ση της 

πο ρεί ας της φά λαγ γας προς Κα στο ριά.

Στη δια σταύ ρω ση Κα στο ριά - Άρ γος 

Ο ρε στι κόν η φά λαγ γα α κι νη το ποιεί ται, 

λό γω φρά ξε ώς της α πό σταθ μευ μέ να ο χή-

μα τα Βαρέ ως Πυ ρο βο λι κού. Στην πε ριο χή, 

ό πως εί πε και ο Λο χα γός Δα μια νά κος, 

έ πρεπε να βρι σκό ταν ο ε πι τε λής Τχης Λα-

σχα ρί δης Κων/νος που θα προ σα να τό λι ζε 

το Τάγ μα. Ο Διοι κη τής τον α να ζή τη σε και 

τον βρή κε ε πι βαί νο ντα ε πί πο λυ τελούς 

αυ το κι νή του, αλ λά δή λω σε ό τι δεν εί χε 

κα μί α ε ντο λή και ό τι αρ μό διος ήταν ο 

Αν χης Πα να γό που λος, ο ο ποί ος βρί σκε-

ται ε πί της ο δού προς Κα στο ριά. Ο ί διος 

ε πι τε λής πλη ρο φό ρη σε το Τάγ μα ό τι οι 

Γερ μα νοί φαί νε ται να φτά σα νε στην Κα-

στο ριά και ό τι η γέ φυ ρα έ χει α να τι να χθεί, 

το δε Άρ γος Ο ρε στι κόν είναι αμ φί βο λο αν 

κα τέ χε ται α πό τις η μέ τε ρες δυ νά μεις.

Με τά α πό πολ λές προ σπά θειες δι ήλ θε 

η φάλαγ γα α πό τη δια σταύ ρω ση και προ-

χώ ρη σε προς Κα στο ριά, με έ να α τύ χη μα 

ό μως ε νός αυ το κι νή του, που στην προ σπά-

θεια της υ περ βά σε ως των σταθ μευ μέ νων 

ο χη μά των, α νε τρά πη, τραυ μα τί ζο ντας 

« Ο ι  Λ ο χ α γ ο ί  έ π ρ ε π ε  ν α  λ ά β ο υ ν  τ α 

μέτρα τους στο εσωτερικό των τοπο-

θ ε σ ι ώ ν  τ ο υ ς ,  μ ε  ε ι δ ι κ έ ς  π ε ρ ι π ό λ ο υ ς 

που να παρεμποδίζουν διαρροή τυχόν 

φυγοπόλεμων οπλιτών τους».

ε λα φρά τους στρα τιώ τες που με τέ φε ρε, 

προ κα λώ ντας α κό μα μί α κα θυ στέ ρη ση.

Το Τάγ μα προ σεγ γί ζο ντας την πό λη 

συ νάντη σε τον Λό χο Βα ρέ ων Πο λυ βό λων 

«Πό γρα δετ ς», ταγ μέ νων ε πί της ο δού για 

α ντιαρ μα τι κή βο λή. Α να ζη τη θείς ο Αν χης 

Πα να γό που λος για να δώ σει ε ντο λές, δεν 

α νευ ρέ θη κε. Η 21η Τα ξιαρ χί α στην ο ποί α το 

Τάγ μα δι δό ταν υ πό διοί κη ση, δεν υ πήρ χε 

στην πε ριο χή αυ τή, την δε πό λη της Κα-

στοριάς εί χαν προ σεγ γί σει οι Γερ μα νοί.

Ε πει δή με τά απ’ αυ τά κα νείς δε βρέ θη-

κε να προ σα να το λί σει το Τάγ μα με την δη-

μιουρ γη θεί σα κα τά στα ση, ο Διοι κη τής του 

κα τέ λα βε τα υ ψώ μα τα του ΝΔ τμή μα τος 

της λί μνης προς την κα τεύ θυν ση Άρ γους 

Ο ρε στι κού, σε σύν δε σμο με τον Λό χο Βα-

ρέ ων Πο λυ βό λων. Και ε νώ γί νο νταν α να-
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γνω ρί σεις α πό τους α ξιω ματι κούς για την 

ε γκα τά στα ση, εμ φα νί σθη κε ο ε πι τε λής 

Τχης Λα σχα ρί δης, ο ο ποί ος συμ φώ νη σε 

με την α πό φα ση του διοι κη τού του Τάγ-

μα τος, αλ λά δεν μπο ρούσε υ πεύ θυ να να 

εκ φέ ρει γνώ μη. Ο δε Λο χα γός Δα μια νά κος 

α πο μα κρύν θη κε α πό το Τάγ μα αυ το βού-

λως χω ρίς να το πλη ρο φο ρή σει. Ε κεί νη 

τη στιγ μή εμ φα νί σθηκε ο Διοι κη τής της 

Με ραρ χί ας ο ο ποί ος διέ τα ξε την α μυ ντι κή 

ε γκα τά στα ση του Τάγ μα τος.

ΔΙΑ ΤΑ ΞΗ ΤΑΓ ΜΑ ΤΟΣ
Σύμ φω να με τη δια τα γή του Με ράρ-

χου, το Τάγ μα να ε γκα τα στα θεί α μυ ντι κά 

επί των υ ψω μά των νο τί ως χω ριού Δυ σπη-

λαί ου, με σύν δε σμο τον Λό χο Βα ρέ ων 

Πολυ βό λων Μα νω λέ σου, ε πί της ο δού 

Άρ γους Ο ρε στι κού - Κλει σού ρας, λαμ-

βά νο ντας το βρά δυ της 14ης (ξη μέ ρω μα 

15ης) Α πρι λί ου την πα ρα κά τω διά τα ξη: 

• 2ος Λό χος (Λγός Το πά ζης) ΒΔ α ρι στε-

ρά της ο δού Άρ γους Ο ρε στι κού - Κλει-

σού ρας και σε σύν δε σμο με τον Λό χο 

Βα ρέ ων Πο λυ βό λων Μα νω λέ σου.

• 3ος Λό χος (Έφ. Υ πλγός Μί τα λας) συ-

νέ χεια α ρι στε ρά του 2ου Λό χου ε πί του 

υψ. Δυ σπη λαί ου.

• 1ος Λό χος (Έφ. Λγός Τσα δής) α ρι στε ρά 

του 3ου Λό χου ε πί των ι δί ων υ ψω μά των.

• Λό χος Πο λυ βό λων: 

3 ο μά δες ε πί με τώ που 2ου Λό χου.

2 ο μά δες ε πί με τώ που 3ου Λό χου.

4 ο μά δες ε πί με τώ που 1ου Λό χου.

Α ΠΟ ΣΤΟ ΛΗ ΤΑΓ ΜΑ ΤΟΣ
Ά μυ να ε πί τό που, προς πα ρε μπό δι ση 

της προ χω ρή σε ως του ε χθρού πά ση θυ-

σί α, εί τε δια της νό τιας της λί μνης α μα ξι-

τής ο δού προς Κα στο ριάν, εί τε δια του 

με τώ που του Τάγ μα τος προς το Άρ γος 

Ο ρε στι κόν.

Στις συ ντο νι στι κές ο δη γί ες του Διοι-

κη τού, συ στή θη κε, ό πως οι Λο χα γοί λά-

βουν τα μέ τρα τους στο ε σω τε ρι κό των 

το πο θε σιών τους, με ει δι κές πε ρι πόλους 

που να πα ρε μπο δί ζουν διαρ ρο ή τυ χόν 

φυ γο πό λε μων ο πλι τών τους.

Ε ΝΑΡ ΞΗ ΜΑ ΧΗΣ
Τη 15η Α πρι λί ου 1941 και πε ρί ώ ρα 05.15 

προ σέγ γι σαν την το πο θε σί α μοτο σι κλε τι-

στές του ε χθρού και άρ χι σε η μά χη με ε κτό-

ξευ ση ε ντό νων πυ ρών πολυ βό λων και α πό 

τους δύ ο α ντι πά λους, στο βά θος δε α κού γε-

ται συ νε χής βόμ βος κι νού με νης μη χα νο κί νη-

της φά λαγ γας του ε χθρού. Την έ κτη πρω ι νή, 

ο μά δα τριών ε λα φρών ε χθρι κών αρ μά των, 

πλη σί α σε δί πλα στους μο το σι κλε τι στές τους 

και άρ χι σε να βάλ λει με πο λυ βό λα, ε νώ 

σε ι κα νή α πό στα ση α κο λου θούν τμήμα τα 

Πε ζι κού, ε πι βαι νό ντων ε πί αυ το κι νή των. 

Συ νο λι κά α να γνω ρί σθη καν 17 ελα φρά άρ-

μα τα και 10 αυ το κί νη τα, ε νώ ε χθρι κό Βα ρύ 

Πυ ρο βο λι κό βάλ λει κα τά της α μα ξω τής 

ο δού προς το Άρ γος Ο ρε στι κόν.

Στις 09.30 π.μ., πα ρα τη ρη τής του Τάγ-

μα τος α να φέ ρει (Ει κό να 3): «Ο ε χθρός 

φαί νεται κα θη λω θείς. Το φί λιον Πυ ρο βο-

λι κό βάλ λει δε ξιά και α ρι στε ρά της ο δού. 

Οβί δες φι λί ου Πυ ρο βο λι κού πλη σί ον δύ ο 

αυ το κι νή των. Ο ε χθρός βάλ λει εις το δε ξιόν 

του το μέ ως. Μο το σι κλε τι στές τι νές κι νού με-

νοι ε πί της ο δού ο πι σθοδρό μη σαν».

Στις 10.30 π.μ. ο ε χθρός βομ βαρ δί ζει 

σφο δρά το δε ξιό του Τάγ μα τος και ει δι κά το 

μέ τω πο του 3ου Λό χου, ό που ή ταν και το πα-

ρα τη ρητή ριο της Πυ ρο βο λαρ χί ας Τού σα.

Οι α πώ λειες του βομ βαρ δι σμού ή ταν 

10 τραυ μα τί ες, οι πε ρισ σό τε ροι βα ριά και 

3 νε κροί. Η με τα φο ρά κα θώς και η πε ρι συλ-

λο γή των τραυ μα τιών εί ναι δυ σχερής για τί 

δεν υ πάρ χει κε κα λυμ μέ νο δρο μο λό γιο, μια 

και το έ δα φος εί ναι βρα χώ δες, α νώ μα λο 
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και δεν μπο ρεί να γί νει κα τά δει ξη των τραυ-

μα τιών α πό τους άλ λους μα χη τές, ό λες δε 

οι κι νή σεις εί ναι ο ρα τές α πό τον ε χθρό.

Κα θώς συ νε χι ζό ταν α διά κο πα η μά χη, ο 

ε χθρός αύ ξη σε τους ρυθ μούς των πυρών 

του, ει δι κά του Πυ ρο βο λι κού καθ’ ό λον 

το μέ τω πο του Τάγ μα τος. Ό λοι οι 

άνδρες του Τάγ μα τος μά χο νταν 

υ πό τις χει ρό τε ρες συν θή κες, για τί 

λό γω θέ σεως ή ταν κα τα δι κα σμέ νοι 

σε α κι νη σί α και λό γω του πε τρώ-

δους τους ε δά φους ήταν α δύ να τη 

η εκ σκα φή ο ρυγ μά των. Για τον τε-

λευ ταί ο δε λό γο, τα βλή μα τα των 

ε χθρι κών ο βί δων πολ λα πλα σιά ζο-

νταν με θραύ σμα τα λί θων και ο 

α ριθ μός των τραυ μα τιών αυ ξα νό-

ταν δυ σα νά λο γα.

Πε ρί που στις 11.30 π.μ. πα ρα τη-

ρή θη κε ά τα κτος ο πι σθο δρό μη ση 

Τμη μά των της Ομά δος Α να γνω ρί-

σε ως της ΧΙ Ι Ι με ραρ χί ας, που μα χό-

ταν δε ξιά του Τάγ μα τος, προ κα λώ-

ντας α νη συ χί α στους α ξιω μα τι κούς 

του Τάγ μα τος, τους ο ποί ους και 

ενθάρ ρυ νε ο Διοι κη τής.

Τη με σημ βρί α, το 

Τάγ μα δέ χε ται 

δια δο χι-

κούς 

συ στη μα τι κούς βομ βαρ δι σμούς σε ό λο 

το μέ τω πο και το βά θος του. Τρί α ε χθρι-

κά άρ μα τα προ σεγ γί ζουν την πα ρυ φή 

του χω ριού Δυ σπη λαί ου, ε νώ τμή μα τα 

Πε ζι κού προ σπα θούν να προ σεγ γί σουν με 

Εικόνα 4

άλ μα τα. Προ της κα τα στά-

σε ως αυ τής, ο Διοι κη τής 

δια τά ζει τον Αν θλγό 

Νι κη φο ρά κη ν’ α να-

φέ ρει στη Διοί κη ση 

την κα τά στα ση α πό το 

μο να δι κό τηλέ φω νο που βρί-

σκε ται στον Λό χο Πο λυ βό λων Μα-

νω λέ σου. Η με τά δο ση αυ τή γί νεται ό μως 

δια ζώ σης, για τί ή ταν α δύ να τη η προ σέγ-

γι ση, λό γω των ε χθρι κών πυ ρών.Εικόνα 3



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

ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2007

Η α πά ντη ση του Μα νω λέ σου ή ταν ό τι 

και αυ τός εί χε ε νη με ρώ σει τη Διοί κηση 

και ό τι του α πά ντη σαν ό τι α να μέ νο νται 

ε νι σχύ σεις. Ο Λό χος του δε, έ χει εξα ντλή-

σει τα πυ ρο μα χι κά του και η ο μά δα α να-

γνω ρί σε ως της Με ραρ χί ας έ χει σχε δόν 

ε ξου δε τε ρω θεί. Το χω ρί ο Α μπε λό κη ποι 

έ χει πέ σει στα χέ ρια του ε χθρού. Πε ρί 

τις 14.45 μ.μ. ο 2ος Λό χος α να φέ ρει στον 

Διοι κη τή (Ει κό να 4) τα ε ξής:

«Α να φέ ρω ό τι ο λό κλη ρος η το πο θε σί α 

του στη ρίγ μα τός μου βάλ λε ται σφο δρώς. 

- Ε δη μιουρ γή θη με γά λη συ γκέ ντρω σις 

τμημά των. Αι μέ χρις ώ ρας α πώ λειες δι-

καιο λο γούν σχε τι κήν με τα βο λήν θέ σε ως. 

- Υ πάρ χουν 2 νε κροί και τραυ μα τί ες 10. 

- Ε χθρός α πει λεί πλευ ράν δε ξιού θέσε ως 

μας, κι νεί ται διαρ κώς ή δη ευ ρι σκό με νος 

εις α πό στα σιν 1.500 μέ τρων. Δια τάξα τε 

πα ρα κα λώ εν α νά γκη τι δέ ον πρά ξω μεν 

α πει λού με νοι συγ χρό νως δι’ αρμά των 

ευ ρι σκο μέ νων προ με τώ που μας. Πα ρα-

κα λώ ε νι σχύ σα τε με δια δύ ο του λάχι στον 

τραυ μα τιο φο ρέ ων».

κα ται γι στι κά πυ ρά του ε χθρι κού Πυ ροβο-

λι κού. Ο υ πό λοι πος σχη μα τι σμός αυ τής 

α πό σαγ μα το φό ρα κτή νη και προ σω πικό, 

που βρί σκο νταν σε θέ ση α να μο νής πί σω 

α πό τα υ ψώ μα τα των θέ σε ων του Τάγμα-

τος, δια σκορ πί στη κε και ε ξου δε τε ρώ θη-

κε α πό το ε χθρι κό Πυ ρο βο λι κό.

Κα τά τις α πο γευ μα τι νές ώ ρες ο ε χθρός 

πα ρά το εύ στο χο πυρ του φι λί ου Πυρο βο-

λι κού, α πό το ο ποί ο κα τα στρά φη καν δύ ο 

αυ το κί νη τα, προ ώ θη σε με ε λιγ μούς το 

Πε ζι κό και τα ο χή μα τα της μη χα νο κι νή του 

φά λαγ γάς του, στις γραμ μές του Τάγ μα τος 

και ό σο περ νού σε η ώ ρα η σφο δρό τη τα 

πυ ρών Πε ζι κού και Πυ ρο βολι κού αύ ξα νε, 

η δε ε μπλο κή της μά χης κο ρυ φω νό ταν.

Στις 15:00 ο βομ βαρ δι σμός του ε χθρι-

κού Πυ ρο βο λι κού εί ναι σφο δρός και 

α διάκο πος, βάλ λων βλή μα τα κρου σι φλε-

γών και ε γκαι ρο φλε γών κα τά του με τώ-

που του Τάγ μα τος.

Εν τω με τα ξύ, πα ρά τα λη φθέ ντα μέ τρα 

των Λό χων, πα ρα τη ρή θη κε διαρ ρο ή αν-

δρών προς το ε σω τε ρι κό του με τώ που. 

Στις 15.30 ο Διοι κη τής του Τάγ μα τος 

βρί σκει τον Διοι κη τή του 3ου Λό χου να 

ε πι πλήτ τει τους ά ντρες του δια της φρά-

σε ως «ά ναν δροι για τί άλ λοι πα ρα δί δε στε 

και άλ λοι φεύ γε τε κ.λπ.» και, α πει λώ ντας 

τους δια του πε ρι στρό φου του ό πως ε πα-

νέλ θουν στις θέ σεις τους, πυ ρο βό λη σε 

και τραυ μά τι σε δύ ο φυ γά δες.

Μπρο στά στην πα ρου σια ζό με νη κα-

τά στα ση, ο Διοι κη τής ζή τη σε α πό τους 

Λόχους, να α να φέ ρουν εγ γρά φως για 

την κα τά στα ση που βρί σκο νται ε κεί νη τη 

στιγ μή, κα θώς και το ε πί πε δο του η θι κού 

των αν δρών τους.

Στις 15:45 ο 2ος Λό χος α να φέ ρει (Ει-

κό να 5): «Α να φέ ρω ό τι ο Αν θλγός Σου-

μπα σά κος α να φέ ρει άν δρες 3ου Λό χου 

πα ρε δό θη σαν - Η μέ τε ροι δυ σκό λως ή δη 

« Α π ε ι λ ώ ν τ α ς  τ ο υ ς  δ ι α  τ ο υ  π ε ρ ι σ τ ρ ό -

φου του όπως επανέλθουν στις  θέσεις 

τους,  πυροβόλησε και τραυμάτισε δύο 

φυγάδες».

Οι τραυ μα τί ες και νε κροί του Τάγ μα-

τος μέ χρι την ώ ρα ε κεί νη α νέρ χο νται 

σε 84. Εν τω με τα ξύ, α φί χθη ο ρει βα τι κή 

Πυ ρο βο λαρ χί α η ο ποί α προ σπά θη σε να 

εγκα τα στή σει τα πυ ρο βό λα της στον 

το μέ α του 3ου Λόχου και εγ γύς της κο ρυ-

φο γραμ μής, ε πι πλέ ον ε γκα τα στά θη κε Ί λη 

Ιπ πι κού στο δε ξιό του Τάγ μα τος.

Η Πυ ρο βο λαρ χί α κα τόρ θω σε να τά-

ξει μό νο δύ ο πυ ρο βό λα βάλ λο ντα μό νο 

δύ ο βλή μα τα για τί ε ξου δε τε ρώ θη κε α πό 
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κρατού νται - Δια τά ξα τε».

Ο σύν δε σμος του 3ου Λό χου δεν ε πα-

νήλ θε. Ο 1ος Λό χος α νέ φε ρε ό τι ση μειώ-

θη κε διαρ ρο ή αν δρών, ότι ο συ νε χής 

βομ βαρ δι σμός, οι πολ λές α πώ λειες και 

η πα ρά δο ση ο πλι τών άλ λων Λό χων ε πέ-

δρα σε ε πι κιν δύ νως ε πί του η θι κού των 

αν δρών. Ο Λό χος Πο λυ βόλων α νέ φε ρε 

ό τι πα ρά τα γε γο νό τα των λοι πών Λό χων, 

του ε χθρού εκ δη λώ νε ται δια συν δυα σμέ-

νες τη φο ρά αυ τή ε πι θέ σεις Πε ζι κού - Αρ-

μά των - Πυ ρο βο λι κού και Α ε ρο πο ρί ας.

Το ε χθρι κό Πυ ρο βο λι κό προ πα ρα σκευά-

ζει και συ νο δεύ ει την ε πί θε ση δια συ νε χών 

κα ται γι στι κών πυ ρών εφ’ ό λου του βά θους 

της α μύ νης του Τάγ μα τος. Το Τάγ μα ό μως, 

πα ρά την έ ντα ση του βομ βαρ δι σμού, αν θί-

στα ται η ρω ι-

κά στη θέση 

του.

Σμή νος 

40 ε χθρι κών 

Α / Φ  β ο μ -

βαρ δί ζει και 

ε ξου δε τε ρώ-

νει τις Πυ ρο-

βο λαρ χί ες. 

Ε λεύ θε ρα 

και α νε νό-

χλη τα πλέ-

ον, τα ε χθρι-

κά άρ μα τα ορ μούν στις θέ σεις των α μυ νο-

μέ νων, κα τα λαμ βά νο ντας τα πο λυ βό λα 

του Λγού Μα νω λέ σου και τα πυ ροβό λα 

του Υ πλγού Τού σα, ε νώ εκ μη δε νί ζουν το 

Τάγ μα. Έ τσι, την 19.00 ώ ρα, τα υ πο λείμμα-

τα του Τάγ μα τος συ μπτύσ σο νται προς το 

Άρ γος Ο ρε στι κόν, θέ το ντας τέρ μα στον 

α γώ να του Τάγ μα τος που δι ήρ κε σε 14 

ώ ρες συ νε χούς μά χης με α πώ λειες 160 

νε κρούς και τραυ μα τί ες.

Α ΝΤΙ ΠΑ ΛΕΣ ΔΥ ΝΑ ΜΕΙΣ
Οι ε χθρι κές δυ νά μεις που έ δρα σαν 

κα τά τη μά χη, ή ταν η θω ρα κισμέ νη 

Με ραρ χί α των SS «Α δόλ φος Χί τλερ» 

έ ναντι τριών Ελ λη νι κών Ταγ μά των, μιας 

ο μά δος α να γνω ρί σε ως, ε νός Λό χου 

βα ρέ ων πο λυ βό λων και ε πτά Πυ ρο βο-

λαρ χιών Ε λα φρών και Βα ρέ ων της ΧΙ Ι Ι 

Με ραρ χί ας Πε ζι κού (Αρ χι πε λά γους).

Εικόνα 5

το η θι κό των αν δρών δεν υπέ στη σο βα ρό 

κλο νι σμό, πλην ό μως δύ ο ο μά δες ε ξου δε-

τε ρώ θη καν πλή ρως και το προ σω πι κό των 

υ πο λοί πων εί χε ση μα ντι κές α πώ λειες.

Με τά την α να φο ρά των Λό χων, ο 

Διοι κη τής διέ τα ξε τον 1ο Λό χο να ε πε-

κτα θεί προς τα δε ξιά για να κα λύ ψει 

μέ ρος του 3ου Λό χου και να κρα τή σει 

τις θέ σεις πά ση θυ σί α.

Αλ λά το δρα μα τι κό τέ λος πλη σιά ζει… 

Στις 17.00 μ.μ., νέ α σο βα ρή προ σπά θεια 

Εικόνα 6
Τχης (ΠΖ) Δήμου Δημήτριος
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Ε ΠΙ ΛΟ ΓΟΣ

Ο επίλογος της μάχης θα γραφεί 

στην Α θή να έ να μή να με τά, ό που ο 

Διοι κη τής της θω ρα κι σμέ νης Με ραρ-

χί ας των SS, στρα τη γός Ντή τριχ, θα 

ζη τή σει να δει έ ναν Έλ λη να α ξιω μα τι κό 

της μά χης ε κεί νης. Θα πα ρου σια σθεί 

τό τε ο Σχης (ΠΖ) Λιώ σης, Αρ χη γός 

Πε ζι κού της ΧΙ Ι Ι ΜΠ και Διοι κη τής της 

γραμ μής μά χης. Ο Γερ μα νός Διοι κη τής 

θα ζη τήσει την Ελ λη νι κή διά τα ξη πά-

νω σε χάρ τη. Μό λις του α να φέρ θη κε 

η διά τα ξη αυτός θύ μω σε για τί νό μι ζε 

ό τι ο Σχης ψευ δό ταν και άρ χι ζε να 

βρί ζει. Μό λις όμως θα πε ρά σουν δύ ο 

ώ ρες, θα πει σθεί για την α λή θεια των 

λε γο μέ νων του Σχη και θα τον συγ χα-

ρεί, θα του ζη τή σει δε να δια βι βά σει 

τα συγ χα ρη τή ριά του στον Μέ ραρ χο 

Υ πτγο Μου τού ση.

Αυ τή ή ταν και η τε λευ ταί α σύ γκρου ση 

του δι πλού πο λέ μου 1940-41 στον η πει-

ρω τικό χώ ρο, ο δη γώ ντας την πα τρί δα 

μας στη γερ μα νι κή κα το χή.

Η ι στο ρί α, θα α να γρά ψει τη μά χη 

του Δυ σπη λαί ου, σαν το τε λευ ταί ο 

έν δο ξο δί δαγ μα και σαν τη μο να δι-

κή εκ συ να ντή σε ως και ε πί α νοι χτού 

πε δί ου μά χη του Ελ λη νο γερ μα νι κού 

πο λέ μου.

ΙΕ ΡΑΡ ΧΙΑ ΧΙ Ι Ι ΜΠ 

ΚΑ ΤΑ ΤΗ ΜΑ ΧΗ

1. Διοι κη τής: Υ πτγος κος Μου τού σης.

2. Αρ χη γός Πε ζι κού: Σχης κος Λιώ σης 

Ευ στά θιος.

3. Ε πι τε λάρ χης: Αν χης κος Α να γνω στό-

που λος Σω τή ριος.

4. Διοι κη τής 23ου ΣΠ (Χί ου): Σχης (ΠΖ) 

κος Μπάρ μπα κος Α ρι στο τέ λης.

5. Υ πο διοι κη τής 23ου ΣΠ (Χί ου): Αν χης 

κος Πα πα δά κης Γε ώρ γιος.

ΣΥΝ ΘΕ ΣΗ 1/23 ΤΠ ΚΑ ΤΑ 

ΤΗ ΜΑ ΧΗ ΤΟΥ ΔΥ ΣΠΗ ΛΑΙΟΥ

1. Διοι κη τής Τάγ μα τος: Τχης Δή μου 

Δη μή τριος.

2. Ε πι τε λής Τάγ μα τος: Έφ. Αν θλγός 

Νι κη φο ρά κης.

3. Γραμ μα τέ ας Τάγ μα τος: Έφ. Αν-

θλγός Τζο γάς Ιω άν νης.

4. Διοι κη τής Μ.Μ. Τάγ μα τος: Έφ. 

Αν θλγός Σικ κιάς Μι χαήλ.

5. Ια τρός Τάγ μα τος: Έφ. Αν θ/τρος 

Πε τρό που λος.

6. Βο η θός Ια τρού Τάγ μα τος: Έφ. 

Αν θ/τρος Σαρ ρής Πα ντελής.

7. Διοι κη τής 1ου Λό χου: Έφ. Λγός 

Τσα δής Ματ θαί ος.

8. Δι μοι ρί της 1ου Λό χου: Έφ. Υ πλγός 

Βαγ γές Ευάγ γε λος.

9. Δι μοι ρί της 1ου Λό χου: Έφ. Μπα-

κές.

10. Δι μοι ρί της 1ου Λό χου: Έφ. Παρ-

θε νί δης.

11. Δι μοι ρί της 1ου Λό χου: Έφ. Αν-

θλγός Μυρ σιά δης.

12. Δι μοι ρί της 1ου Λό χου: Έφ. Αν-

θλγός Μυρ σιά δης (α πο σπά σθη κε α πό 

Λό χο Πολ/λων).

13. Διοι κη τής 1ου Λό χου: Λγός Το-

πού ζης Α θα νά σιος.

14. Δι μοι ρί της 2ου Λό χου: Έφ. Υ πλγός 

Πά νου.

15. Δι μοι ρί της 2ου Λό χου: Έφ. Αν-

θλγός Μπα λο νάς.

16. Δι μοι ρί της 2ου Λό χου: Έφ. Αν-

θλγός Σου μπα σά κος.

17. Διοι κη τής 3ου Λό χου: Έφ. Υ πλγός 

Μή τα λας Δη μή τριος. 

18. Δι μοι ρί της 3ου Λό χου: Έφ. Αν-

θστής Βρά τσος Εμ μα νου ήλ.

19. Δι μοι ρί της 3ου Λό χου: Έφ. Αν-

θλγός Μα κρής Γε ώρ γιος.

20. Δι μοι ρί της 3ου Λό χου: Έφ. Αν-
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θστής Κα ρά γιωρ γας Κων/νος.

21. Δι μοι ρί της 3ου Λό χου: Έφ. Αν-

θστής Γε ωρ γα ντάς.

22. Διοι κη τής Λό χου πο λυ βό λων: 

Λγός Τσι τσι μπής Δημή τριος.

23. Δι μοι ρί της Λό χου πο λυ βό λων: 

Έφ. Αν θλγός Μα κρής Κα πε τα νί δης Νι-

κό λα ος

24. Δι μοι ρί της ολ μι δί ων: Έφ. Αν-

θλγός Φρο κα λί δης.

25. Δι μοι ρί της Λό χου πο λυ βό λων: 

Έφ. Αν θστής Γκιά λας.

26. Δι μοι ρί της Λό χου πο λυ βό λων: 

Έφ.  Αν θστής Σκαλ τσού νης Πα να-

γιώτης.

27. Προ σκε κολ λη μέ νος ο μά δος όλ-

μων: Έφ. Αν θστής Κα ρα μα νής.

ΒΙΟ ΓΡΑ ΦΙ ΚΟ ΔΙΟΙ ΚΗ ΤΟΥ 1/23 ΤΠ

Γεν νή θη κε την 20η Ο κτω βρί ου 1897 στην Τσε-

ρίτσα να, ε παρ χί ας Δω δώ νης Ν. Ιω αν νί νων. Κα-

τε τά γη την 20η Αυ γού στου 1916 ως Ε θε λοντής, 

προ α γό με νος το 1919 σε Αν θυ πα σπι στής και 

α νερ χό με νος της ιε ραρ χί ας μέ χρι τον βαθ μό 

του Συ νταγ μα τάρ χη, ό που και α πο στρα τεύ θη-

κε την 13η Ο κτω βρί ου 1948. Α πε βί ω σε το 1974 

στη Θεσ σα λο νί κη.

Έ λα βε μέ ρος στις πα ρα κά τω μά χες:

Ευ ρω πα ϊ κού με τώ που

• Σκρα, 17 Μα ΐ ου 1918.

• Δο ϊ ρά νης, 5 Σε πτεμ βρί ου 1918.

Μι κράς Α σί ας

• Ρε σίλ Τε πέ

• Α λή Βε ράν

• Σα λι χλή

Αλ βα νι κού με τώ που

• Μο ρά βα

Α νώ νυ μο Ύ ψω μα 1292 - Ύ ψω μα 1253 -

 Ύ ψω μα 1211 - Πόγρα δετ ς

• Άρ γος Ο ρε στι κόν

(Μά χη Δυ σπη λαί ου, 15 Α πρι λί ου 1941)

Πε ριό δου 1944 - 1949

• Δε κεμ βρια νά, Α θή να 15 Δε κεμ βρί ου - 

10 Ια νουα ρί ου 1944

• Πιε ρί ων

• Κα τε ρί νης

• Χο λο μώ ντος

• Αρ ναί ας

• Γκιώ νας

• Α γρά φων

• Χα σί ων

• Τα μπού ρι - Προ φή τη Η λί α

• Γράμ μου

Τι μή θη κε με τα ε ξής 

πα ρά ση μα και με τάλ λια:

• Δια συμ μα χι κό (1922)

• Στρα τιω τι κής Α ξί ας

• Αρ γυ ρού Σταυ ρού Γε ωρ γί ου

• Χρυ σού Σταυ ρού του Φοί νι κος

• Με ταλ λί ου Στρα τιω τι κής Α ξί ας Γ’ τά ξε ως

• Χρυ σού Α ρι στεί ου Αν δρεί ας

• Πο λε μι κού Σταυ ρού

• Σταυ ρού Τα ξιαρ χών με τά Ξι φών

• Με ταλ λί ου Αλ βα νι κού με τώ που

Εικόνα 7
Κειμήλια Σχη (ΠΖ) Δήμου Δημητρίου 

(Πολεμικό Μουσείο Θεσσαλονίκης)
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Σ
τις α ντιπα λό τη τες με τα ξύ των 

αν θρώπων, λα ών, εθνών και άλ-

λων αν θρώπινων συνό λων, χρη-

σι μο ποιού νται πολ λών κα τη γο ριών και 

ει δών μέ σα και ε νέρ γειες. Με ταξύ αυ τών 

εί ναι τα μέ σα και οι δρα στη ριό τη τες που 

α πο σκο πούν στον ψυ χο πνευ μα τι κό ε πη-

ρε α σμό των αν θρώ πων και συ νι στούν, 

γε νι κά, τις Ψυχο λο γι κές Ε πι χει ρή σεις (ΨΕ). 

Οι ΨΕ, με την ε ξέ λι ξη και την α νά πτυ ξη 

τό σο των τε χνο λο γιών όσο και των κοι νω-

νιών, α ποκτούν ό λο και ση μα ντι κό τε ρο 

ρό λο στην προ στα σί α και στην ε ξυ πη ρέ-

τη ση των συμ φε ρόντων των χω ρών.

Α να ρίθ μη τες φο ρές κα τά το πα ρελ-

θόν έ χουν ε φαρ μο σθεί οι Ψυ χο λο γι κές 

Ε πι χει ρή σεις, κα θό σον α νέ κα θεν α πο τε-

λού σαν ση μα ντι κό πα ρά γο ντα ε πί τευ-

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αν χης (ΠΖ) Ιω άν νης Ιω άν νου

ξης πολι τι κο στρα τιω τι κών στό χων. Η 

ι κα νό τη τα ε πι δρά σε ως στη σκέ ψη και 

τα αι σθή μα τα των αν θρώ πων, υ πήρ ξε 

α πο τε λε σμα τι κό μέ σο μά χης, σε ό λες τις 

ε πο χές και πε ριό δους της ιστο ρί ας. Τό σο 

οι πο λι τι κοί, ό σο και οι στρα τιω τι κοί η γέ-

τες, έ χουν κατ’ ε πα νά λη ψη χρη σιμο ποι-

ή σει πρω τό τυ πα ή μη ψυ χο λο γικά μέ σα 

και ε νέρ γειες, με σκο πό την ε ξα πά τη ση 

των α ντι πά λων τους και τον επη ρε α σμό 

των συ ναι σθη μά των και δια θέ σε ων των 

ε χθρι κών δυ νά με ων και πλη θυ σμών.

Ρα γδαί ες ε πι στη μο νι κές και τε χνο λο-

γι κές ε ξε λί ξεις χα ρα κτη ρί ζουν την ε πο χή 

μας, ι διαί τε ρα στον στρα τιω τι κό το μέ α, 

ό που καθη με ρι νά εμ φα νί ζο νται σύγ χρο-

να ό πλα με τε ρά στιες κα τα στρε πτι κές 

ι κα νότη τες. Με την ευ ρεί α α νά πτυ ξη των 
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μέ σων μα ζι κής ε νη μέ ρω σης, οι Ψυ χο λο γι-

κές Ε πι χει ρή σεις έ λα βαν, ό πως ή ταν φυ-

σι κό, μορ φή ει δι κών ε πι χει ρή σε ων, που 

σχε διά ζο νται και διε ξά γο νται με θο δι κά 

και συ στη μα τι κά.

Η δυνα τό τη τα δια κί νη σης πλη ρο φο-

ριών και μη νυ μά των προ φο ρι κών, γρα-

πτών και κυ ρί ως ει κό νων σε ε λά χι στο χρό-

νο, α πό και προς ό λα σχε δόν τα ση μεί α της 

Κα τά συ νέ πεια, μία στρα τιω τι κή νί κη δεν 

πρέ πει να θε ω ρεί ται αυ το σκο πός, αλ λά 

το τε λικό μέ σο για την ε πι τυ χί α του πο λέ-

μου. Πρέ πει πρώ τα να γί νει προ σπά θεια, 

να πει σθεί ο α ντί πα λος για τις α δυ να μί ες 

του και τη μα ταιό τη τα συ νέ χι σης του πο-

λέ μου. Τα ε πι διω κό με να α πο τε λέ σμα τα 

εί ναι κα τά βά ση ψυ χο λο γι κά.

Ο ψυ χο λο γι κός ε ξα να γκα σμός του 

Παρά την τελειότητά τους τα σύγχρονα όπλα και 

μηχανήματα δεν παύουν να βρίσκονται 

κάτω από τις εντολές του ανθρώπου, που ήταν, 

είναι και θα παραμείνει η βασική πολεμική μηχανή 

και ο κύριος προταγωνιστής του 

πεδίου της μάχης..

γης, και η προ σβο λή με γά λων αν θρώ πι νων 

συ νό λων-στό χων, α φε νός ε πέ κτει νε τα 

ό ρια των ΨΕ σε πα γκό σμια έ κτα ση, α φε τέ-

ρου αύ ξησε κα τα κό ρυ φα τη δύ να μη και 

την α πο τε λε σμα τι κό τη τα τους.

Πα ρά ό μως την τε λειό τη τα των σύγ χρο-

νων ό πλων και μηχα νη μά των, δεν παύ ουν 

αυ τά να βρί σκο νται κά τω α πό τις ε ντο λές 

του αν θρώπου, που ή ταν, εί ναι και θα πα-

ρα μεί νει η βα σι κή πο λε μι κή μη χα νή και 

ο κύ ριος πρω τα γω νι στής στο πε δί ο της 

μά χης. Οι πρά ξεις ό μως και οι ε νέρ γειες 

του ανθρώ που ρυθ μί ζο νται, ό πως εί ναι 

γνω στό, απ’ το νου και την ψυ χή του.

Ο πό λε μος εί ναι μία ε κτε τα μέ νη προ-

σπά θεια. Α πλά, η ε ξέ λι ξή του διέρ χε ται 

διάφο ρες φά σεις, μια εκ των ο ποί ων εί ναι 

και η έ νο πλη σύ γκρουση. Ε πο μέ νως, με 

το να α ντι λαμ βα νό μα στε τον πό λε μο σαν 

έ νο πλη πά λη, δεν κά νου με τί πο τε άλ λο 

α πό το να τον συγχέ ου με με τη μά χη. 

α ντι πά λου, α παι τεί ο ρι σμέ νη λει τουρ-

γι κή δια δι κα σί α και βα θιά διείσ δυ ση 

στο μυα λό και την ψυ χή του. Με άλ λα 

λό για, χρειά ζεται μια ερ γα σί α, που εκ με-

ταλ λευό με νη πραγ μα τικά ή φα ντα στι κά 

γε γο νό τα, δη μιουρ γεί στον εχθρό η θι κό 

κλο νι σμό, ητ το πά θεια, πα νι κό, κατάρ-

ρευ ση, α πο σύν θε ση και αυ το διά λυ ση. 

Στην ε πι τυ χί α του σκο πού αυ τού, ε νί ο τε 

συμ βά λουν και υ λι κά μέ σα, αλ λά το α πο-

τέ λεσμα εί ναι πά ντο τε ψυ χο λο γι κό. Με 

βά ση τη σκέ ψη ό τι στρα τη γι κός στό χος 

των α ντι μα χο μέ νων εί ναι η νί κη χω ρίς 

μά χη, κα τα δει κνύ ε ται ο ση μα ντικός ρό-

λος των ΨΕ στον πό λε μο. Ει δι κό τε ρα 

σή με ρα, που ο ε ξαν θρω πι σμός του πο-

λέ μου στο χεύ ει στον εκμη δε νι σμό των 

αν θρώ πι νων α πω λειών, εί ναι πλέ ον σα-

φέ στα τη η α πο δι δό με νη ση μα σί α στην 

ψυχο λο γι κή μορ φή του πο λέ μου, δη λα-

δή στις ψυχο λο γι κές ε πι χει ρή σεις.
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ΟΙ ΨΥ ΧΟΛΟ ΓΙ ΚΕΣ
 Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΣΤΟ 

ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΟ 
Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΙΑ ΚΟ 
ΠΕ ΡΙ ΒΑΛ ΛΟΝ

Αρ χές Ψυ χο λο γι κών 

Ε πι χει ρή σε ων

➜ Οι ΨΕ συ νι στούν έ να πο λύ σο-

βα ρό και δύ σκο λο εί δος δρα στη ριοτή-

των, τό σο στη σχε δί α ση και στην προ ε-

τοι μα σί α τους, ό σο και στη διε ξα γω γή 

τους στο σύγ χρο νο ε πι χει ρη σια κό 

πε ρι βάλλον. Δε θα ή ταν υ περ βο λή 

αν λέ γα με ό τι α πο τε λούν έ να «δί κο πο 

μα χαί ρι» στα χέ ρια ε κεί νων που α πο-

φα σίζουν και α να λαμ βά νουν να τις 

διε ξα γάγουν, α φού τα α πο τε λέ σματά 

τους μπο ρεί να εί ναι τό σο θε τι κά, ό σο 

και αρ νη τι κά. Η απο τε λε σμα τι κή χρη-

σι μο ποί η ση των ΨΕ εξαρ τάται α πό 

πολ λούς πα ρά γο ντες, ό πως εί ναι η 

λε πτο με ρής γνώ ση του στό χου, η 

επι λο γή των κα τάλ λη λων μη νυ μά των 

και των μέ σων με τά δο σής τους, η 

στε νή πα ρακο λούθη ση των α ντι δρά-

σε ων του στό χου στα μη νύ μα τα που 

λαμ βά νει κ.λπ. Σε κά θε πε ρί πτω ση, 

η διε ξα γω γή α πο τε λε σμα τι κών ΨΕ 

προ ϋ πο θέ τει την τή ρη ση ο ρι σμέ νων 

βα σι κών αρ χών, ό πως αυ τές προ έ κυ-

ψαν μέ σα α πό τις ε μπει ρί ες του πα ρελ-

θό ντος και γί νο νται γε νι κά α πο δε κτές 

α πό τους με λε τη τές και τους ει δι κούς 

στον το μέ α.

➜ Οι αρ χές, των ο ποί ων η τή-

ρη ση, χω ρίς να εξα σφα λί ζει την 

ε πι τυ χί α, μπο ρεί να βο η θή σει στην 

α πο φυγή λα θών και πα ραλεί ψε ων 

και να δη μιουρ γή σει προ ϋ πο θέσεις 

α πο τε λε σμα τι κής σχε δί α σης και διε-

ξα γω γής ΨΕ, είναι οι ε ξής:
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 Η χάρα ξη και η τή ρη ση ε νιαί ας πο λι-

τι κής και στρα τη γι κής στη διε ξα γω γή των 

ΨΕ α πό ό λα τα στοι χεί α της ο ντό τη τας 

που τις διε ξά γει. Αυ τό προ ϋ πο θέ τει τον 

συ ντονι σμό και τη διεύ θυν ση της διε ξα-

γω γής των ΨΕ α πό το α νώ τα το κλι μά κιο 

ά σκη σης ε ξουσί ας. Το κλι μά κιο αυ τό δεν 

μπο ρεί να εί ναι άλ λο α πό την κυ βέρ νη-

ση, η ο ποί α πρέ πει να δια θέ τει κα τάλ λη-

λο υ πεύθυ νο φο ρέ α σχε δί α σης των ΨΕ 

σύμ φω να με την ε θνι κή πο λι τι κή και την 

πο λι τι κή εθνικής ά μυ νας - διεύ θυν σης και 

ε πι πλέ ον μέ σο στη διά θε ση του Διοι κη τή, 

για την α πο τε λε σμα τι κή υ πο στή ρι ξη των 

ε πι χει ρή σε ών του. Η ε πιρρο ή των ψυ χο-

λο γι κών ε πι χει ρή σε ων σε ό λους τους α πο-

δέ κτες μπορεί να αυξή σει, να μειώ σει, ή 

και να θέ σει σε κίν δυνο την ε πι τυ χί α της 

ε πι χεί ρη σης, κα τά βά ση στο τα κτι κό ε πί-

πε δο, με το δε δομέ νο ό τι ο ψυ χο λο γι κός 

ε πη ρεασμός του ε χθρού ε πι τυγχά νε ται 

με τις ε πι τυ χί ες των τα κτι κών ε πι χει ρή σε-

ων που διεξάγουν οι δυ νά μεις.

➜ Οι ψυ χο λο γι κές ε πι χει ρή σεις ως 

συ ντο νι σμού της διε ξα γω γής τους.

 Ο μα κρό πνο ος σχε δια σμός, σε συν-

δυασμό με την εμ μο νή, τη συ νέ πεια αλ λά 

και την ευ καμ ψί α ώ στε να προ σαρ μό ζε ται 

γρήγο ρα και εύ κο λα στις ε ξε λί ξεις και 

στα δεδο μέ να των ε κά στο τε δη μιουρ-

γού μενων κα τα στά σε ων στο Θέ α τρο Ε πι-

χει ρή σε ων. Η αρ χή αυ τή έ χει ι διαί τε ρη 

ση μα σί α για τις στρα τη γι κού ε πι πέ δου ΨΕ, 

τα α πο τε λέ σμα τα των ο ποί ων α παιτούν 

ση μα ντι κό χρό νο για να γί νουν αι σθητά.

Σχε δί α ση - Διε ξα γω γή ΨΕ

➜ Οι ψυ χο λο γι κές ε πι χει ρή σεις α πο τε-

λούν α να πό σπα στο τμή μα του σχε δί ου 

επι χει ρή σε ων και συ ντο νί ζο νται κα τά βά-

ση στο στρα τη γι κό ή και στο ε πι χειρησια-

κό ε πί πεδο, ώ στε να α πο τε λέ σουν έ να 

μέ σο υ πο στή ρι ξης των πο λε μι κών ε πι χει-

ρή σε ων, συ ντο νί ζο νται πλή ρως μ’ αυ τές, 

τό σο κα τά το στά διο της σχε δί α σης, ό σο 

και κατά τη διε ξα γω γή. Δε δο μέ νου ό τι, η 

διάρ κεια διε ξα γω γής των ψυ χο λο γι κών 

ε πιχειρή σε ων στο σύγ χρο νο πε δί ο της 

μά χης εί ναι πε ριο ρι σμέ νη, πρέ πει, α πό 

τον και ρό της ει ρή νης, να υ πάρχει η α να-

γκαί α υ πο δο μή για την προ πα ρα σκευ ή, 

τη σχε δί α ση και τη διε ξα γωγή τους. Ο 

ό λος σχε δια σμός τους εί ναι μια συ νε χής 

και μα κρο χρό νια δια δι κασί α, η ο ποί α 

α παι τεί α πο τε λε σματικό τη τα, με θο δι κότη-

τα, τα χύ τη τα α ντί δρα σης, ορ γά νω ση, 

λε πτο με ρή ε φαρ μο γή και συ ντο νι σμό 

με ό λους τους φο ρείς, ώ στε διε ξα γό με-

νες την κα τάλ λη λη χρο νι κή στιγ μή, ν’ 

αυ ξά νουν ή να μειώ νουν την ψυ χο λο γι κή 

Μία στρατιωτική νίκη δεν πρέπει να θεωρείται αυ-

τοσκοπός, αλλά το τελικό μέσο για την

 επιτυχία του πολέμου. Πρέπει πρώτα να γίνει

προσπάθεια να πεισθεί ο αντίπαλος

για τις αδυναμίες του και τη ματαιότητα συνέχισης 

του πολέμου.
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φόρ τι ση του α ντι πά λου.

➜ Η δια δι κα σί α της σχε διά σε ως ΨΕ 

στο πλαί σιο των δια κλα δι κών ε πι χειρήσε-

ων, α κο λουθεί τα στά δια της ε πι χει ρη-

σια κής σχε διά σε ως α νά λο γου ε πι πέ δου 

διοι κήσε ως. Το ε πι τε λεί ο των ΨΕ συμ με-

τέ χει ε νερ γά α πό τα αρχι κά στά δια της 

σχε δί α σης της ε πι χεί ρη σης, αρ χί ζο ντας 

α πό την α νά λυ ση της α πο στο λής και 

πα ρέ χο ντας συ νε χείς ε κτι μή σεις σε ό λες 

τις φά σεις αυ τής.

➜ Οι σύγ χρο νες ΨΕ διε ξά γο νται σε 

δια κλα δι κό πε ρι βάλ λον, ώ στε να δί νε ται 

ή σει στρα τη γι κές, ώ στε με τα δια τι θέ μενα 

σε αυ τόν μέ σα, να φέ ρει εις πέ ρας την α πο-

στο λή του, συ μπε ρι λαμ βα νο μέ νης και της 

διε ξα γω γής ΨΕ. Στις πο λε μι κές ε πι χει ρή σεις 

ο δια κλα δι κός διοικη τής συ ντο νί ζει τις δυ να-

τό τη τες και τις ε νέρ γειες των ΨΕ, προ κει μέ-

νου να ε πι τύ χει προ κα θο ρι σμέ νους ΑΝ ΣΚ, 

ό σο το δυ να τόν γρη γο ρό τε ρα και με τις 

μικρό τε ρες α πώ λειες. Έ τσι, ο δια κλα δι κός 

διοι κη τής, με τη διε ξα γω γή ΨΕ, α ναζη τά τη 

δη μιουρ γί α τέ τοιων κα τα στά σε ων που θα 

ο δη γή σουν σε α πο φα σι στι κές ε πι χει ρή σεις, 

δη λα δή ε πι χει ρή σεις που θα α να τρέ ψουν 

Η επιτυχής σχεδίαση και εκτέλεση οποιασδήποτε 

μορφής ψυχολογικών επιχειρήσεων εξαρτάται σε 

μεγάλο βαθμό από τη συλλογή, επεξεργασία 

και εκμετάλλευση όλων των στοιχείων εκείνων που 

συνθέτουν την πολιτική, οικονομική, 

κοινωνική, πνευματική και ψυχολογική ιδιομορφία 

του αντιπάλου.

η δυ να τό τη τα για τη βελ τι στο ποί η ση των 

θε τι κών α πο τε λεσμά των. Η ε πι τυ χής σχε δί-

α ση και ε κτέ λε ση ο ποιασ δή πο τε μορ φής 

ψυ χο λο γι κών ε πι χει ρή σε ων, ως συ στα τι κό 

των δια κλα δι κών ε πι χει ρή σε ων, ε ξαρ τά ται 

σε με γά λο βαθ μό α πό τις δια τι θέ με νες 

πλη ρο φο ρί ες και α πό την α νάλυση της 

ε χθρι κής προ πα γάν δας, δη λα δή το σύ νο-

λο των γνώ σε ων που α πο κτούνται με τη 

συλ λο γή, ε πε ξερ γα σί α και εκ με τάλ λευ ση 

ό λων των στοι χεί ων ε κεί νων που συν θέ-

τουν την πο λι τι κή, πο λι τι στι κή, οι κο νο μι-

κή, κοι νω νι κή, πνευ ματι κή και ψυ χο λογική 

ι διο μορ φί α του αντι πά λου.

➜ Ο δια κλαδι κός διοι κη τής θα πρέ πει 

να πε ρι γρά ψει το ε πι χει ρη σια κό πε ρι βάλ-

λον, να κα θο ρί σει τις α νά γκες και να ε πι νο-

τα σχέ δια του ε χθρού.

➜ Οι δια κλα δι κές ΨΕ εί ναι έ να χρή σι-

μο ερ γα λεί ο υ πο στή ρι ξης του σχε δί ου 

ε πι χει ρή σε ων και δί νουν τη δυ να τό τη τα 

στον διακλα δι κό διοι κη τή, με κα τάλ λη λη 

εκ με τάλ λευ ση, να α πο κτή σει το πλε ο-

νέ κτη μα έ να ντι του α ντιπά λου. Με τη 

σω στή προ ε τοι μα σί α και ε κτέ λεση, οι ΨΕ 

πα ρέ χουν στους υ πο στη ρι ζό με νους διοι-

κη τές, σε ό λα τα ε πί πε δα, ευ και ρί ες για 

να α πο κτή σουν μεγα λύ τε ρη ευ κι νησί α, 

βά θος και συγ χρο νι σμό για πα ρα τε τα-

μέ νες και α πο φα σι στι κές ε πι χει ρή σεις. 

Οι ΨΕ στις δια κλα δι κές ε πι χει ρή σεις 

μπο ρούν να χρη σι μοποι η θούν, εί τε σε 

ε πι θε τι κής εί τε σε α μυ ντικής φύ σε ως 

ε πι χει ρή σεις. Ο τύ πος των ε πι χει ρή σε ων 
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κα θο ρί ζει και τον τύ πο των ΨΕ που 

θα χρη σι μο ποι η θούν. Οι ΑΝ ΣΚ των 

στρα τιω τι κών ΨΕ σε πε ρί ο δο πο λέ-

μου είναι:

 Να υ πο στη ρί ξουν και να ε πε ξη-

γή σουν την πο λι τι κή της χώ ρας και 

τους α ντι κει με νι κούς της σκο πούς 

(π.χ. κα τα πο λέ μη ση της τρο μο κρα τί ας, 

υ πε ρά σπιση α κε ραιό τη τας ε θνι κού 

χώ ρου κ.λπ.).

 Να διε γεί ρουν τη διε θνή κοι-

νή γνώ μη ή να α σκή σουν πο λι τι κή 

πίεση υ πέρ ή κα τά μιας στρα τιω-

τικής ε πι χεί ρη σης.

 Να ε πη ρε ά σουν τη στρα τη γι-

κή που α να πτύσ σει ο α ντί πα λος.

 Να ε νι σχύ σουν ή να προ κα λέ-

σουν οι κο νο μι κές και άλ λες κυ ρώ-

σεις ενα ντί ον του α ντι πά λου.

 Να υ πο νο μεύ σουν την ε μπι στο σύ-

νη στην α ντί πα λη η γε σί α, μειώνοντας 

το γό η τρό της σε διε θνές ε πί πε δο.

 Να κάμ ψουν το η θι κό των ΕΔ 

και του πλη θυ σμού του ε χθρού.

 Να ε ξυ ψώ σουν το η θι κό του φί-

λιου προ σω πι κού και να αυ ξή σουν 

την ψυχο λο γι κή ε πί δρα ση της φι λί ας 

μα χη τι κής ι σχύ ος.

 Να υ πο στη ρί ξουν την πα ρα-

πλά νη ση και την α σφά λεια ε πι χει-

ρήσεων.

 Να α ντι με τω πί σουν τις ΨΕ ε να-

ντί ον της Χώ ρας μας.

➜ Βά σει των πα ρα πά νω ΑΝ ΣΚ, 

οι ΨΕ υ πο στη ρί ζουν τις δια κλα δι-

κές ε πι χειρή σεις με ε νέρ γειες ό πως 

πα ρα κά τω:

 Εκ με τάλ λευ ση των α πο τε λε-

σμά των των φί λιων ε πι θε τι κών ε πι-

χειρή σε ων.

 Πρό κλη ση α βε βαιότη τας και 

μεί ω ση του η θι κού και της α πο-
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τελεσμα τι κότη τας των α ντί πα λων 

στρα τευ μά των και πο λι τών. 

 Αύ ξη ση της ψυ χολο γι κής ε πί-

δρα σης στον α ντί πα λο, με τη χρη-

σιμοποί η ση τε χνο λο γι κά υ πέρ τε ρων 

ο πλι κών συ στη μά των ε να ντί ον α ντί-

πα λων δυνάμε ων και στρα τη γι κών 

στό χων.

 Ε πη ρε α σμό της τοπι κής κοι νής 

γνώ μης με σκο πό τη δη μιουργί α 

προ βλη μάτων στις ε πι χει ρή σεις του 

α ντι πά λου και α ντί στοι χη υ πο στή ρι-

ξη των φίλιων. Αυ τό μπο ρεί να ε πι-

τευ χθεί, υ πο δαυ λί ζο ντας ε σωτε ρι κές 

πο λι τι κές και κοι νωνικές πιέ σεις και 

εν θαρρύ νο ντας τη δυ σα ρέ σκεια με-

τα ξύ των διαφωνού ντων στοι χεί ων, 

ε ντός των ΕΔ αλ λά και του πλη θυ-

σμού του α ντιπάλου.

 Ε πη ρε α σμό της στρα τη γι κής 

και τα κτι κής του α ντι πά λου και 

αποθάρ ρυνση των ε πι θε τι κών ε πι-

χει ρή σε ων του.

 Συ νει σφο ρά στην α πο τε λε σμα-

τι κό τη τα της Πα ρα πλά νη σης και της 

Ασφά λειας Ε πι χει ρή σε ων.

  Πα ρο χή υ πο στη ρί ξε ως στις 

δυ νά μεις που ε πι βρα δύ νουν την 

προέλα ση του α ντι πά λου, συ μπε ρι-

λαμ βα νο μέ νων και ΨΕ για υ πο στή ρι-

ξη τα κτι κής παραπλά νη σης.

 Υ πο στή ρι ξη για τη σχε δί α ση 

και διε ξα γω γή α ντε πι θέ σε ων, καθώς 

και υ πο στή ρι ξη των ε πι χει ρή σε ων 

με τό πι σθεν.

 Ψυ χο λο γι κή προ ε τοι μα σί α» του 

πε δί ου της μά χης για την α νά λη ψη ε πι-

θε τι κών ε πι χει ρή σε ων α πό τις φίλιες 

δυ νά μεις.

 Συμ βου λές για τις ψυ χο λο γικές 

ε πι πτώ σεις των σχε δια ζό με νων και 

διε ξα γό με νων ε πι χει ρή σε ων.
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 Σχε δί α ση και διε ξα γω γή α ντι προ-

πα γάν δας για την α ντι με τώπιση των ΨΕ 

του α ντι πάλου ή για τον πε ριο ρι σμό των 

α πο τε λε σμάτων της.

 Ε νί σχυ ση και προ βο λή των δρα στη-

ριο τή των στοι χεί ων του α ντιπάλου οι ο ποί-

ες κατευ θύ νο νται ε να ντί ον του, ι διαι τέ ρως 

αυ τές που διεξάγο νται α πό στοι χεί α ε ντός 

του ε δά φους του α ντί πα λου.

➜ Διευ κρι νί ζε ται ό τι, πλέ ον των πα-

ρα πά νω ε νερ γειών που υ πο στη ρί ζουν 

όλους τους τύ πους των Ε πι χει ρή σε ων, 

οι ΨΕ δια δρα μα τίζουν ει δι κό τε ρο και πιο 

συγκε κρι μέ νο ρό λο στις Ει δι κές Ε πι χει-

ρή σεις, α σχέ τως αν αυ τές είναι αυ το δύ-

να μες ή υ πο στη ρί ζουν άλ λες ευ ρύ τε ρες 

στρα τιω τι κές ε πι χει ρή σεις. 

Νέ ες Μέ θο δοι Διε ξα γω γής ΨΕ

➜ Ο πό λε μος τον 21ο αιώ να δεν θα δια-

δρα μα τί ζε ται μό νο στα πε δί α των μα χών, 

αλ λά και στις ο θό νες των τη λε ο ρά σε ων και 

του Δια δι κτύ ου. Ό σο μά λι στα η συ μπά θεια 

της διε θνούς κοι νής γνώ μης παί ζει έ ναν 

συ νε χώς αυ ξα νό με νο ρό λο, τό σο θα αυξά-

νε ται η ση μα σί α των ΨΕ, της προ πα γάν δας 

και ι διαί τε ρα των στρα τη γι κών που χρη σι-

μο ποιούν ει κό νες. Οι ΨΕ στον 21ο αιώ να 

θα χαρα κτη ρί ζο νται α πό:

 Τις με γά λες δυ να τό τη τες που πα-

ρέ χει η ε ξέ λι ξη της τη λε πι κοι νω νια κής 

τε χνο λο γί ας. Μέ σω των τη λε ο πτι κών 

σταθ μών έ γι νε δυ να τόν, κα θι σμέ νοι στο 

σα λό νι του σπι τιού μας, να παρα κο λου-

θού με α πευ θεί ας τις ε ξε λί ξεις στο πε δί ο 

των μα χών. Ταυ τό χρο να δε, συ να ντού με 

τους η γέ τες των α ντι μα χό με νων δυ νά με-

ων, σε τη λε ο πτι κά πα ράθυ ρα, να α πευ-

θύ νουν μη νύ μα τα, προ σπα θώ ντας να 

ε πη ρε ά σουν τη διε θνή κοι νή γνώ μη.

 Την κυ ριαρ χί α της ει κό νας, που εί ναι 

κα τα λυ τι κή. Στον πό λε μο του Κο σό βου 

η τη λε ό ρα ση ή ταν αυ τή που υ πα γό ρευε 

τον κα νό να και α νά γκα ζε τα υ πό λοι πα 

ΜΜΕ και ει δι κά τον Τύ πο να α κο λου θεί. 

Η τη λε ό ρα ση ε πι δρά τό σο ι σχυ ρά στην 

κοι νή γνώ μη, ώ στε τα υ πό λοι πα ΜΜΕ 

αι σθά νο νται υ πο χρε ω μέ να να α κο λου θή-

σουν αυ τήν την ε πιρρο ή, να τη δια τη ρή-

σουν και να την ε πε κτεί νουν.

 Τον ρό λο των ε πιστη μών της συ-

μπε ρι φο ράς και ι διαί τε ρα των τε χνι κών 

που χρη σι μο ποιεί το μάρ κε τιν γκ και η 

ε μπο ρι κή δια φή μι ση.

 Τη δη μιουρ γί α πε ρί πλο κων μη χανι-

σμών που σχε διά ζουν την προ πα γάν δα, 

αλ λά και μη χα νι σμών που ε λέγ χουν τη 

ρο ή πλη ρο φο ριών στα ΜΜΕ, τα ο ποί α 

στις δυ τι κές χώ ρες κα τά κα νό να α νή κουν 

σε ι διω τι κούς φο ρείς. Η α να γκαιό τη τα 

αυ τών των μη χα νι σμών φά νη κε στην 

κρί ση στα Ι ΜΙΑ.

Ει δι κές Δυ νά μεις και ΨΕ

➜ Στον το μέ α ΨΕ α να πτύσ σε ται μια 

νέ α οι κο γέ νεια μεγα φώ νων, τα ο ποί α το 

προ σω πι κό των Ει δι κών Δυ νά με ων θα τα 

χρη σι μο ποιεί για τη με τά δο ση ζω ντα νών 

μη νυ μά των, για ε πι κλή σεις πα ρά δο σης ή 

δια λό γου, κα θώς και κα θο δή γη σης πλή-

θους. Ε πι πλέ ον, θα χρη σι μο ποιεί ται για 

α πο στο λές α κου στι κής πα ρα πλά νη σης 

και πα ρε νό χλη σης. Το κι νη τό κέ ντρο 

πα ρα γω γής ε ντύ πων θα ε πι τρέ ψει στις 

Ει δι κές Δυ νά μεις να εκ δώ σουν προ ϊ ό ντα 

ψυ χο λογι κών ε πι χει ρή σε ων, σε προ ω θη-

μέ νες το πο θε σί ες. 

➜ Κε ραί ες τα χεί ας α νύ ψω σης θα χρη-

σι μο ποιού νται για τη με τά δο ση προ πα-

γαν δι στι κών μη νυ μάτων α πό τις Ει δι κές 

Δυ νά μεις. Ο προ τει νό με νος πύρ γος τα χεί-

ας α νύ ψω σης της κε ραί ας θα συν δέ ε ται 

με κα λώ διο ο πτι κών ι νών με τα κέ ντρα 

πα ρα γω γής προπα γαν δι στι κού υ λι κού. 
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➜ Μελ λο ντι κά, αυ τό το σύ στη μα 

θα α ντι κα τα στα θεί με το σύ στη μα 

ΜΜΕ Ει δι κών Δυ νά με ων, που θα εί-

ναι κι νη τό ρα διο τη λε ο πτι κό σύ στη μα 

με τά δο σης, το ο ποί ο θα εκ πέ μπει 

α ντι στοί χως σε FM, AM Short wave 

και στρα τιω τι κές συ χνό τη τες, NTSC, 

PAL, SECAM, και το ο ποί ο θα πα ρά γει 

και θα εκ πέ μπει προϊ ό ντα ΨΕ σε α κρο-

α τή ρια σε ό λο τον κό σμο. Το σύ στη μα 

αυ τό θα δια θέ τει ζεύ ξη με τά δο σης 

και λή ψης δο ρυ φο ρι κών δε δο μέ νων 

σε έ να στα θε ρό κέ ντρο πα ρα γωγής, 

κα θώς και δυ να τό τη τα σύν δε σης με 

α ε ρο σκά φη και αρ γό τε ρα με μη ε παν-

δρω μέ να ι πτά με να ο χή μα τα.

➜ Το σύ στη μα δια νο μής προ κη-

ρύ ξε ων, θα με τα φέ ρε ται από UAV 

με σαί ων υ ψών και θα δια νέ μει προ-

κη ρύ ξεις σε πλη θυ σμούς που βρί-

σκο νται βα θιά ε ντός της ε χθρι κής 

εν δο χώ ρας, ε ξαλεί φο ντας την 

α νά γκη χρη σι μο ποί η σης ε παν-

δρω μέ νων α ε ρο σκα φών για την 

ίδια α πο στο λή.

ΨΕ στο Ε πι χει ρη σια κό

Πε ρι βάλ λον 

➜ Οι ΨΕ λει τουρ γούν κα τά 

τη διάρκεια της ει ρή νης, σε πε-

ρι πτώ σεις συ γκρού σε ων και σε 

πό λε μο. Υ πο στη ρί ζουν ει δι κές και 

συμ βα τι κές ε πι χει ρή σεις ως έ νας 

πολ λα πλα σια στής δύ να μης. Για 

πα ρά δειγ μα, κα τά τη διάρ κεια 

εκ κα θά ρι σης κτη ρί ων σε α στι κές 

ε πι χειρή σεις, το προ σω πι κό των 

ΨΕ χρη σι μο ποιεί με γά φω να για να 

πεί σει τους μα χόμε νους ό τι η θέ-

ση τους εί ναι α δύ να τον να υ πε ρα-

σπι στεί και να τους πα ρο τρύ νει να 

στα μα τή σουν τις ε χθρο πρα ξί ες. Η 
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χρή ση με γα φώ νων, σε συν δυα σμό με 

την ε πί δει ξη ι σχύος πυ ρός μπο ρεί να 

μειώ σει τις α πώ λειες. 

➜ Για να εί ναι α πο τε λε σμα τι κές, οι 

ΨΕ πρέ πει να εί ναι έ να α να πό σπα στο 

μέρος της δια δι κα σί ας σχε δια σμού της 

α πο στο λής του Διοι κη τή. Οι ΨΕ μπο ρεί 

να εί ναι ι διαί τε ρα α πο τε λε σμα τι κές:

 Στη μεί ω ση της έ ντα σης κα τά τη 

διάρ κεια της έ νο πλης μά χης.

 Στο να κα τα στή σει την έ νο πλη 

μά χη ά σκο πη.

 Στο να ε πω φε λη θού με α πό το 

ψυ χο λο γι κό στρες του α ντι πά λου κα-

τά τη διάρ κεια πο λε μι κών ε πι χει ρή-

σε ων, ό ταν η έ νο πλη συ μπλοκή χρη-

σι μο ποιεί ται ως ψυ χο λο γι κό ό πλο.

ΣΥ ΜΠΕ ΡΑ ΣΜΑ ΤΑ
 Ο ρό λος των ΨΕ εί ναι πο λυ διά στα-

τος και θα τεί νει συ νε χώς να αυ ξά νε ται. 

Γι’ αυ τό, ό λες οι χώ ρες και κυ ρί ως οι προ-

ηγ μέ νες, φρο ντί ζουν ώ στε να έ χουν σύγ-

χρο νες, ευέ λι κτες και ε ξο πλι σμέ νες με ό λα 

τα σύγ χρο να μέ σα, μο νά δες ΨΕ. Στη χώ ρα 

μας υ πάρ χει ορ γά νω ση φο ρέ ων και μο νά-

δων διε ξα γω γής ΨΕ, τό σο σε Στρα τη γι κό 

ό σο και σε Τα κτι κό ε πί πε δο.

 Η ε πι τυ χής σχε δί α ση και ε κτέλε ση 

των ψυ χο λο γι κών ε πι χει ρή σε ων, για την 

α ντί κρου ση της ε χθρι κής προ παγάν δας, 

ε ξαρ τά ται σε με γά λο βαθ μό α πό τις δια τι θέ-

με νες πλη ρο φο ρί ες για τον ε χθρό και α πό 

την α νά λυ ση της ε χθρι κής προ πα γάν δας, 

ή τοι το σύ νο λο των γνώ σε ων που α πο-

κτού νται με τη συλ λο γή, ε πε ξερ γα σί α και 

εκ με τάλ λευ ση ό λων των στοι χεί ων ε κεί νων 

που συν θέ τουν την πο λι τι κή, πο λι τι στι κή, 

οι κο νομι κή, κοι νω νι κή, πνευ μα τι κή και ψυ-

χο λο γι κή ι διο μορ φί α του α ντι πά λου.

 Η γρή γο ρη και πά νω απ’ ό λα η σω στή 

α ξιο ποί η ση των πλη ρο φο ριών ΨΕ, για την 

ε πί τευ ξη τό σο των πο λι τι κών ό σο και των 

στρα τιω τι κών σκο πών, α παι τεί τη χρη σι μο-

ποί η ση ε ξει δι κευ μέ νου προ σω πι κού για τον 

σχε δια σμό και την υ λο ποί η ση των ΨΕ.

 Οι πό λε μοι του 21ου αιώ να, απο δει-

κνύ ε ται ό τι δε θα δια δρα μα τί ζο νται μό νο 

στα πε δί α των μα χών, αλ λά και στις ο θό-

νες των τη λε ο ρά σε ων και του Δια δι κτύ ου. 

Η τη λε πι κοι νω νια κή τεχνο λο γί α, μας έ δω-

σε τη δυ να τό τη τα να πα ρα κο λου θού με 

α πό το σα λό νι μας απευ θεί ας τις ε ξε λί ξεις 

στο πε δί ο των μα χών, ε νώ ταυτό χρο να 

οι η γέ τες των χω ρών να α πευ θύ νουν 

μη νύ μα τα στη διε θνή κοι νό τη τα, α πό τα 

τη λεοπτι κά πα ρά θυ ρα.

 Τα μέ σα διε ξα γω γής των ΨΕ είναι 

σή με ρα α πε ριό ρι στα. Η τε ρά στια και αλ-

μα τώ δης τε χνο λο γι κή πρό ο δος των ΜΜΕ 

και η ε πιρ ρο ή τους σε με γά λες μά ζες 

Στους μελλοντικούς πο-

λέμους, οι ψυχολογικές 

επιχειρήσεις θα είναι 

αυτές που θα προσπα-

θούν να κερδίσουν τη 

μάχη των εντυπώσεων 

και αυτές που, ενδεχο-

μένως, τελικά να κα-

θορίζουν τον νικητή. 

Εάν διεξαχθούν γρήγο-

ρα και αποτελεσματικά 

μπορεί να εξαλείψουν 

την ανάγκη για πραγ-

ματική ανάπτυξη στρα-

τιωτικών δυνάμεων

επιτυχώς.
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του πλη θυ σμού τα κα θι στούν τα 

κατ’ ε ξο χήν κα τάλ λη λα μέ σα για τη 

διε ξα γω γή των ΨΕ. Η ε ξά πλω ση της 

ει κό νας και του λό γου των ΜΜΕ, σε 

πραγ μα τι κό χρό νο, που με τα φέ ρε ται 

μέ σα και στο τελευ ταί ο σπί τι της ε πι-

κρά τειας έ χει κα τα στή σει τις ΨΕ έ να 

ό πλο τε ρά στιας ισχύ ος που α παι τεί 

προ σε κτι κό και λε πτο με ρή σχε δια-

σμό. Εί ναι πλέ ον γε γονός ό τι οι κα τέ-

χο ντες διε θνώς τα ΜΜΕ, δύ να ται να 

ε πι τύ χουν πα γκο σμί ως τους πο λι τι-

κο-στρα τιω τι κούς τους στό χους.

 Το Δια δί κτυο α πο τε λεί μί α με-

γάλη δε ξα με νή γνώ σε ων, δεν λο γο-

κρί νε ται εύ κο λα και οι χρή στες αυ ξά-

νο νται όλο και πε ρισ σό τε ρο. Ως εκ 

τού του ε κτι μά ται ό τι, μελ λο ντι κά, θα 

παί ξει έ ναν ακό μα πιο ση μα ντι κό και 

ί σως πρω ταρ χι κό ρό λο στη δια μόρ-

φω ση της πα γκό σμιας κοι νής γνώ-

μης. Ε πο μέ νως, πρέ πει α πό τώ ρα να 

θε ω ρεί ται έ να α πό τα κυ ρί αρχα μέ σα 

διε ξα γω γής ΨΕ.

 Στα δη μο κρα τι κά κρά τη ό πως 

εί ναι η χώ ρα μας, υ πάρ χει υ περ βο λι-

κή ε λευ θε ρί α και το μέτρο δύ σκο λα 

ο ρί ζε ται, με α πο τέ λε σμα να υ πάρ χει 

κίν δυ νος η α νε ξέ λε γκτη δρά ση των 

ΜΜΕ να συμ βάλ λει ε νί ο τε αρ νη τι κά 

στις ε θνι κές ε πι διώ ξεις. Γι’ αυ τό η 

προ σέγ γι ση και η κά λυ ψη των ε θνι-

κών θε μά των, ι διαί τε ρα σε πε ρί ο δο 

κρί σε ως ή πο λέ μου, α παι τεί ι διαί τε ρη 

ε θνι κή ευαι σθη σί α και ευ θύ νη εκ μέ-

ρους των ΜΜΕ. Η κοι νή γνώ μη, εί ναι 

α πό τους βα σι κό τε ρους παρά γο ντες 

που πρέ πει να λαμ βά νε ται υ πό ψη για 

τον σχε δια σμό και την α πο τε λεσμα-

τι κή χρη σι μο ποί η ση των ΨΕ. Εί ναι 

αυ τή που ο δη γεί τις ε ξε λί ξεις, εί ναι ο 

κύ ριος μο χλός πί ε σης των πο λι τι κών 
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α πο φά σε ων και γι’ αυ τό και α πο τε λεί τον 

μό νι μο στό χο των ΨΕ. Κύ ριος πα ρά γο ντας 

δια μόρ φω σης της κοι νής γνώ μης, τό σο σε 

πο λι τι κό ό σο και σε διε θνές ε πί πε δο, εί ναι 

τα ΜΜΕ και ει δι κά η τη λε ό ρα ση, κα θώς η 

ει κό να α πο δει κνύ ε ται ι σχυ ρό τα το ό πλο.

 Στη χώ ρα μας κα τά κοι νή ο μο λο γί α, 

η σχέ ση των ΜΜΕ και των ΕΔ εί ναι πε ριο-

ρι σμέ νη και έ χει ι διαί τε ρα μι κρό εύ ρος 

(μι σθο λό γιο, με τα θέ σεις, κρί σεις, ε ξο πλι-

στι κά προ γράμ μα τα). Το θέ μα το πο θε τεί-

ται στην α νά γκη βελ τί ω σης της ε πι κοι νω-

νιακής πο λι τι κής του ΥΕ ΘΑ με τα ΜΜΕ. Η 

έκ δο ση ει δι κών ε ντύ πων ή η πα ρα γω γή 

τη λεο πτι κών εκ πο μπών α πό το ΥΕ ΘΑ σή-

με ρα συμ βάλ λουν προς την κα τεύ θυν ση 

αυ τή, αλ λά εί ναι ι διαί τε ρα πε ριο ρι σμέ νο 

το εύ ρος κυ κλο φο ρί ας τους ή τη λε θέ ασης 

και συ νε πώς α νά λο γα εί ναι και τα α πο τε λέ-

σμα τα. Η ση μα σί α των θε μά των Εθνι κής 

Ά μυ νας της χώ ρας μας, α παι τεί μια διαρ κή 

ε νη μέ ρω ση της κοι νής γνώμης ό χι βέ βαια 

ε πί λε πτο με ρειών ή α πόρ ρη των πλη ρο φο-

ριών, αλ λά στον ά ξο να της προ ά σπι σης 

των ε θνι κών συμ φε ρό ντων. Εί ναι λοι πόν 

αυ το νό η το ό τι για τη χρη σι μο ποί η ση των 

ΜΜΕ έπ’ ω φέ λεια των ΕΔ α παι τεί ται η 

ύ παρ ξη μιας συγκε κρι μέ νης στρα τη γι κής. 

Η τα κτι κή των Με γά λων Δυ νά με ων, οι 

ο ποί ες δεν κά νουν βή μα ε άν πρω τί στως 

δεν έ χουν ε ξα σφα λί σει την προ βο λή των 

ε νερ γειών τους α πό τα ΜΜΕ.

 Οι διε θνείς ε ξε λί ξεις και ει δι κό τε ρα 

οι ε ξε λί ξεις στη ΝΑ Ευ ρώ πη, αλ λά και αυ-

τές που προ κα λού νται α πό την Τουρ κί α, 

ε πι βάλ λουν α πό μέ ρους της χώ ρας μας 

την α να ζή τη ση της χά ρα ξης ε νός στρα-

τη γι κού σχε δια σμού στις ΨΕ, α πό έ να 

θε σμο θε τη μέ νο προς τού το κε ντρι κό όρ-

γα νο - φο ρέ α, με μεγα λύ τε ρες αρ μο διό τη-

τες α πό τον ή δη υ πάρ χο ντα, με γνώ μο να 

πά ντα την προ ώθη ση και υ πε ρά σπι ση 

των ε θνι κών μας συμ φε ρό ντων.

 Στους μελ λο ντι κούς πο λέ μους, οι 

ψυ χο λο γι κές ε πι χει ρή σεις θα εί ναι αυ τές 

που θα προ σπα θούν να κερ δί σουν τη 

μά χη των ε ντυ πώ σε ων και αυ τές που, 

εν δε χο μέ νως, τε λι κά θα κα θο ρί ζουν τον 

νι κη τή. Ε πο μέ νως, στο σύγ χρο νο πε δί ο 

μά χης, οι ψυ χο λο γι κές ε πι χει ρή σεις α πο-

τε λούν έ ναν α διαμ φι σβή τη το πολ λα πλα-

σια στή ι σχύ ος, με κα θο ρι στι κό ρό λο κα τά 

τη διε ξα γω γή των ε πι χειρή σε ων. Ει δι κά 

για τις ε πί γειες δυ νά μεις, η χρή ση μέ σων 

διε ξα γω γής ΨΕ ε πιτρέ πει την α πό κτη ση 

ση μα ντι κών δυ να το τή των ε πη ρε α σμού 

των ε χθρι κών δυνά με ων. Η ά ρι στη χρή ση 

των ψυ χο λο γι κών μέ σων και η α ξιο ποί-

η ση των δυ να τοτή των τους μπο ρούν 

να ε πι φέ ρουν ση μα ντι κά πλήγ μα τα στις 

επι χει ρή σεις του α ντι πά λου και να τον 

ο δη γή σουν στην ήτ τα. Ε άν διε ξα χθούν 

γρή γο ρα και α πο τε λε σμα τι κά, μπο ρεί να 

ε ξα λεί ψουν την α νά γκη για πραγ ματι κή 

α νά πτυ ξη στρα τιω τι κών δυ νά με ων.

 Στη ση με ρι νή ε πο χή, για το έ θνος 

που θέ λει να ε ξα σφα λί σει ό χι μό νο την 

ε πι βί ω σή του αλ λά και τη βελ τί ωση της 

θέ σης του στο διε θνές στε ρέ ω μα, η χρη-

σι μο ποί η ση ΨΕ, για τη στή ρι ξη της ε ξω-

τε ρι κής του πο λι τι κής, την προ ώ θη ση 

των ε θνι κών του ε πι διώ ξε ων και την 

ε ξα σφά λι ση των συμ φε ρό ντων του, εί-

ναι α πα ραί τη τη. Η α νά γκη αυ τή εί ναι 

με γα λύ τε ρη για τα α σθε νέ στε ρα έ θνη, 

κα θώς τα ι σχυ ρά έ θνη, χω ρίς να α γνο-

ούν τις δυ να τό τη τες των ΨΕ, μπο ρούν 

να προ ω θούν τις ε πι διώ ξεις τους με τους 

πα ρά γο ντες ι σχύ ος που δια θέ τουν (οι-

κο νο μι κή, δι πλω μα τι κή, στρα τιω τι κή δύ-

να μη). Τα μι κρά, για λό γους οι κο νο μί ας 

δυ νά με ων, α να γκά ζο νται να στη ρίζο νται 

στις δυ να τό τη τες που τους πα ρέ χουν οι 

ΨΕ. Η σύ νε ση και η κοι νή λο γική ε πι βάλ-
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λουν δια τή ρη ση και ε νί σχυ ση της 

ελ λη νι κής α πο τρε πτι κής ι κα νότη-

τας, με την α νά λη ψη δυ να μι κών 

α πο φά σε ων εκ με ταλ λευό με νοι κά θε 

δια θέ σιμο μέ σο και κά θε ευ και ρί α, 

για τη βελ τί ω ση της διε θνούς θέ σης 

της χώ ρας μας, την προ ώ θη ση των 

ε θνι κών της ε πι διώ ξε ων.

ΠΡΟ ΤΑ ΣΕΙΣ
Στη χώ ρα μας ο λο έ να και πε ρισ-

σό τε ρο οι αρμό διοι φο ρείς α πο δέ χο-

νται την ι διαί τε ρη σπου δαιό τη τα των 

ψυ χο λο γι κών ε πι χει ρή σε ων, τό σο 

στην ει ρή νη ό σο και στον πό λε μο. 

Έ χει γί νει α ντι λη πτό ό τι για μι κρές 

χώ ρες, ό πως η Ελ λά δα, οι ψυ χο λο γι-

κές ε πι χει ρή σεις που έ χουν ως κύ ριο 

χα ρα κτη ρι στι κό ό τι εί ναι α ναί μα κτες 

(πα ρά το υ ψη λό οι κο νο μι κό κό στος), 

μπο ρούν να δώ σουν τε ρα στί α ι σχύ 

και α πο τε λέ σμα τα εν δε χο μέ νως 

πα ρό μοια με αυ τά των πυ ρη νι κών 

ο πλών, σε έ κτα ση και σε μέ γε θος.

Ό μως, δεν αρκεί μό νο η α ντί λη-

ψη της α ξί ας των ΨΕ. Η Ελ λά δα σε 

αυ τόν τον το μέ α θα πρέ πει:

  Να προ ε τοι μά σει με την εκ-

παί δευ ση τον Ελ λη νι κό λα ό για την 

α ντι με τώ πι ση της ε χθρι κής προπα-

γάν δας.

 Να α ξιο ποι ή σει τα όρ γα να διε-

ξα γω γής ΨΕ στις Έ νο πλες Δυ νά μεις, 

σε με γα λύ τε ρο βαθ μό.

  Οι α σκή σεις των Ελ λη νι κών 

Μονά δων στις ΨΕ, να γί νουν πιο 

ρε α λι στι κές για να δια πι στω θεί η δυ-

να τό τη τα τους, αλ λά και για να γί νει 

συ νεί δη ση στα στε λέ χη η ύ παρ ξη 

του σπου δαί ου ό πλου.

  Ο υ πάρ χων ει δι κός φο ρέ ας 

των ΨΕ να α να βαθ μι στεί, για α νά λη-
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ψη του έρ γου εκ πό νη σης ψυ χο λο γι κών 

ε πι χειρή σε ων. Ε κτός της ε πι στη μο νι κής 

κατάρ τι σης που α παι τεί ται, η προ πα γάν δα 

- α ντι προ πα γάν δα πρέ πει να έ χει συνέ χεια 

και συ νέ πεια.

 Να πα ρα μεί νει συ νε χής και α διά λει-

πτη η συ νερ γα σί α των τριών κλά δων των 

Ε νό πλων Δυ νά με ων σε θέ μα τα Ψυ χο λο γι-

κών Επι χει ρή σε ων και α ντι προ πα γάν δας.

 Να γί νει εκ στρα τεί α α πο κα τά στα-

σης της α λή θειας, ό που αυ τή έ χει δια-

στρε βλω θεί α πό ε χθρι κές ΨΕ, μέ σω της 

μέ γι στης δυ να τής α ξιο ποί η σης του Δια δι-
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κτύ ου προς ό φε λός μας.

 Οι τα κτι κές να εκ συγ χρο νι σθούν 

και να α πο κτη θούν σύγ χρο να μέ σα 

διε ξα γω γής των Ψυ χο λο γι κών Ε πι χει-

ρήσε ων που θα χρη σι μο ποιού νται 

α κό μα και τώ ρα, α πό τον και ρό της 

ει ρή νης, για την α ντί κρου ση της ε χθρι-

κής προ πα γάν δας (μέ σα ε πι κοι νω νί-

ας, τρό ποι διανο μής μη νυ μά των στις 

ε χθρι κές πε ριο χές, χρη σι μο ποί η ση 

δια φη μι στι κής εται ρεί ας για εκ με τάλ-

λευ ση, εύ ρε ση τρω τών ση μεί ων του 

α ντι πά λου κ.λπ.).



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

ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2007

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ
ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - 

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:

Τχης (ΔΒ) Νικόλαος Δ. Λε ώ νης, Δι δά κτο ρας Ε.Μ.Π.



Επιχειρήσεις Δικτύων Η/Υ - C4I

Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η  Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η 121

Η σχέ ση του αν θρώ που με τους 

η λε κτρο νι κούς υ πο λο γι στές ε κτι-

μά ται1 α πό το 3000 π.Χ., ό ταν πι στεύ ε ται 

ό τι κα τα σκευά στη κε στη Βα βυ λω νί α ο 

πρώ τος ά βα κας. Α κο λού θως, οι Αρ χαί οι 

Έλ λη νες α νέ πτυ ξαν ευ φυ ή ε πι τεύγ μα τα 

με α πο κο ρύ φω μα τον «Μηχα νι σμό των 

Α ντι κυ θή ρων», που α πο τέ λε σε τον αρ-

χαιό τε ρο υ πο λο γι στή, α φού ήταν ο πρώ-

τος που χρη σι μο ποί η σε μα θη μα τι κούς 

συρ μούς ο δο ντω τών τρο χών.

Σε μια πο ρεί α αιώ νων οι ε ρευ νη τές 

δη μιούρ γη σαν στη δε κα ε τί α 1940-1950 

τους πρώ τους ψη φια κούς υ πο λο γι στές. 

Με την α να κά λυ ψη του τραν ζί στορ, το 

1947, αυ τή η πο ρεί α ε πι τα χύ νε ται, η 

τε χνο λο γί α αυ ξά νε ται ρα γδαί α και ο δη-

γού μα στε στην ε πα νά στα ση των υ πο λο-

γι στι κών συ στη μά των.

Α πό τις δε κα ε τί ες του 1970 και του 

1980, η αλ μα τώ δης ε ξά πλω ση της τε χνο-

λο γί ας κα θώς και η ο λο έ να αυ ξα νό με νη 

ι σχύς των η λε κτρο νι κών υ πο λο γι στών, ε πέ-

βα λε τη συγ χώ νευ ση2 των πε δί ων της πλη-

ρο φο ρι κής και των ε πι κοι νω νιών κα θώς 

και τη δια κί νη ση τε ρά στιων ό γκων πλη ρο-

φο ρί ας, μέ σω σύγ χρο νων ε πι κοι νω νια κών 

και πλη ρο φορια κών συ στη μά των.

Το ο λο κλη ρω μέ νο σύ στη μα C4I θα 

α πο τε λεί ά ρι στο ερ γα λεί ο στον διοι-

κη τή, για τον έ λεγ χο, συ ντο νισμό των 

δυ νά με ων και μέ σων του και θα του 

δί νει τη δυ να τό τη τα να προ βλέ ψει τα 

πι θα νά α πο τε λέ σμα τα ε ναλ λα κτι κών 

τρό πων δρά σης. Με τον τρό πο αυ τό 

θα ε πι τυγ χά νε ται το στοι χεί ο της 

α στρα πιαί ας α ντί δρα σης, α κό μη και 

ό ταν οι συν θή κες στο σύγ χρο νο ε πι-

χει ρη σια κό πε ρι βάλ λον αλ λά ζουν.

1 Πο λυ με νό που λος Α. «Ο Ψη φια κός Κό σμος στην Ε θνική Ά μυ να», Εκ δό σεις «Ελ λη νι κά Γράμ μα τα», 2001, σελ.16.
2 William Stallings, “Data and Computer Communications”, 6th Edition, Prentice-Hall Inc, 2000 (Με τά φρα ση α πό 

Θε ο δώ ρου Π., «Ε πι κοι νω νί ες Υ πο λο γι στών Δε δο μέ νων», Εκ δό σεις Μ. Γκιούρ δας, Α θή να, 2003), σελ. 26.
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Αυ τή η τε χνο λο γι κή ε ξέ λι ξη της πλη-

ρο φο ρί ας δεν θα μπο ρού σε να μεί νει 

εκτός του πε δί ου δρά σης των Ε νό πλων 

Δυ νά με ων (ΕΔ). Α πο τε λεί πλέ ον το κρι-

σιμό τε ρο κέ ντρο βα ρύ τη τας που ε πη ρε ά-

ζει τον τρό πο σχε δί α σης και διε ξα γω γής 

των στρα τιω τι κών ε πι χει ρή σε ων, αλ λά 

και του τρό που χρη σι μο ποί η σης του συ-

νό λου των μέ σων που ε ξα σφα λί ζουν την 

ε πι τυ χί α της α πο στο λής τους.

Στις σύγ χρο νες ΕΔ, έ να ο λο κλη ρω μέ νο 

και α πο τε λε σμα τι κό σύ στη μα Διοί κησης, 

Ε λέγ χου, Ε πι κοι νω νιών, Υ πο λο γι στών και 

Πλη ρο φο ριών ή κα τά την αγ γλική ο ρο λο-

γί α, C4I (Command= Διοί κη ση, Control= 

Έ λεγ χος, Communications= Ε πι κοι νω νί ες, 

Computers= Η λε κτρο νι κοί Υ πο λο γι στές, 

Intelligence= Πλη ρο φο ρί ες), πα ρέ χει το 

ά ρι στο ερ γα λεί ο στον διοι κη τή3 για να 

διευ θύ νει, να συ ντο νί ζει και να ε λέγ χει τις 

δυ νά μεις του στο πε δί ο των ε πι χει ρή σε-

ων. Εί ναι αυ το νό η το λοι πόν ό τι πρω ταρ χι-

κός α ντι κει με νι κός σκο πός κά θε διοι κη τή 

που θέ λει να κυ ριαρ χή σει στον χώ ρο της 

πλη ρο φό ρη σης εί ναι η δια σφά λι ση του 

δι κού του C4I και η προ σβο λή του α ντί-

στοι χου εχθρι κού.

Για τη διε ξο δι κή α ντι με τώ πι ση του δο-

κι μί ου, αρ χι κώς, πα ρου σιά ζε ται η εννοιο-

λο γι κή ση μα σί α ε νός ο λο κλη ρω μέ νου 

συ στή μα τος C4I. Α να φέ ρο νται τα μέσα, 

οι αρ χές, η ε πι χει ρη σια κή χρη σι μο ποί η ση 

κα θώς και οι τρω τό τη τες ε νός τέ τοιου 

συ στή μα τος. Στη συ νέ χεια, στο πλαί σιο 

της α νά λυ σης των ε πι χει ρήσε ων δι κτύ ων 

Η/Υ, γί νε ται μια συ σχέ τι ση των ε πι χει ρή-

σε ων αυ τών με τους υ πόλοι πους τύ πους 

των πλη ρο φο ρια κών ε πι χει ρή σε ων, με 

3 Η α πό δο ση του ό ρου διοι κη τή α πευ θύ νε ται σε ο ποιο δή πο τε ε πί πεδο διοί κη σης (στρα τη γι κό, ε πι χει ρη σια κό, 
τα κτι κό).
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σκο πό να προ βλη θεί η αμε σό τη τα της 

σχέ σης αυ τής στο πε δί ο της μά χης.

Τέ λος, α να λύ ο νται διε ξο δι κά οι κα τη-

γο ρί ες των ε πι χει ρή σε ων δι κτύ ων Η/Υ. 

Μέ σα α πό αυ τή την α νά λυ ση πε ρι γρά-

φο νται οι τρό ποι και μέ θο δοι των ε πι χει-

ρή σε ων τό σο σε θε ω ρη τι κό ό σο και σε 

πρα κτι κό ε πί πε δο. 

Ο ΛΟ ΚΛΗ ΡΩ ΜΕ ΝΟ ΣΥ ΣΤΗ ΜΑ C4I

Ο ρι σμός - Α νά λυ ση Ό ρων 

Συ στή μα τος C4I

Με τον ό ρο C4I εν νο ού με έ να αυ το-

μα το ποι η μέ νο σύ στη μα διοί κη σης και 

ε λέγ χου. Αυ τό πε ρι λαμ βά νει4 το σύ νο λο 

προ σω πι κού, μέ σων και δια δι κα σιών, 

που έ χουν ως σκο πό την α ξιό πι στη και σε 

πραγ μα τι κό χρόνο συλ λο γή, ε πε ξερ γα σί α 

και δια κί νη ση με γά λου ό γκου πλη ρο φο-

ριών, για την υ πο στή ρι ξη της δια δι κα σί ας 

λή ψης α πο φά σε ων σε κά θε κλι μά κιο της 

στρα τιω τι κής ιε ραρ χί ας.

Το α κρω νύ μιο C4I προ έρ χε ται5 α π’ τα 

αρ χι κά των λέ ξε ων Command, Control, 

Communications,  Computers and 

Intelligence (Διοί κη ση, Έ λεγ χος, Ε πι κοι-

νω νί ες, Υ πο λογι στές και Πλη ρο φο ρί ες) 

και α πο τε λεί ε ξέ λι ξη του αρ χι κού ό ρου 

C2 (Command, Control) που ση μαί νει 

Διοί κη ση και Έ λεγ χος.

Μέ σα και Αρ χές του Ο λοκλη ρω μέ νου 

Συ στή μα τος C4I

Έ να ο λο κλη ρω μέ νο σύ στη μα C4I6 πρέ-

πει να έ χει τη δυ να τό τη τα να προ σαρ μό-

ζε ται τα χέ ως στις α παι τή σεις του ε πι χει ρη-

σια κού πε ρι βάλ λο ντος. Προ κει μέ νου έ να 

σύ στη μα C4I να α ντα πο κρι θεί στις δυ να μι-

κά ε ξε λισ σό με νες κα τα στά σεις θα πρέ πει 

να πλαι σιώ νε ται α πό σύγ χρο να ε πι κοι νω-

νια κά και πλη ρο φο ρια κά συ στή μα τα που 

θα υ πο στη ρί ζο νται α πό δο μη μέ νες βά σεις 

4 Πο λυμε νό που λος Α. «Συ στή μα τα Πλη ρο φο ρι κής και Α να λυ τι κά Ερ γα λεί α για την Άμυ να», Ε ξά ντας Εκ δο τι κή, 
Α θή να 2000, σελ.48.

5 Γρί βας Κ. «Ο Πό λε μος στον 21ο Αιώ να», Εκ δό σεις Ε πι κοινω νί ες Α.Ε., Α θή να 1999, σελ.29.
6 Ό πως πα ρα πο μπή [4], σελ.48.



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

ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2007

δε δο μέ νων και θα 

δια συν δέ ο νται σε 

έ να ά ρι στο πλέγ-

μα ε πι κοι νω νιών.

Ό μως, για να 

μ π ο  ρ έ  σ ε ι  έ  ν α 

ο λο κλη ρω μέ νο σύ στη μα C4I να ε πι τύ χει 

τη βέλ τι στη χρη σι μο ποί η ση των μέ σων 

του, θα πρέ πει να διέ πε ται α πό τις αρ χές7 

της δια λει τουρ γι κό τη τας, της ευε λι ξί ας, 

της α πό κρι σης, της κινη τι κό τη τας, της 

πει θαρ χί ας, της ε πι βιω σι μό τη τας και της 

υ πο στη ρι ξι μό τητας.

Ε πι χει ρη σια κή Χρη σι μο ποί η ση 

Συ στή μα τος C4I

Έ να ο λο κλη ρω μέ νο σύ στη μα C4I, 

ε ξα σφα λί ζει α διά λει πτα μια ε νη μερω μέ-

νη «ε πι χει ρη σια κή ει κό να» της πε ριο χής 

εν δια φέ ρο ντος του κά θε διοι κη τή8, με 

α πο τέ λε σμα να χρη σι μο ποι ή σει αυ τός 

τις κα τάλ λη λες δυ νά μεις και μέ σα σε 

συ γκε κριμέ νο τό πο και χρό νο, βελ τιώ-

νο ντας τη θέ ση του σε σχέ ση με αυ τή 

του α ντι πά λου.

Έ τσι, έ να ο λο κλη ρω μέ νο σύ στη μα 

C4I α πο τε λεί πολ λα πλα σια στή ι σχύ ος, 

και στο χο ποιεί ται α πό τον ε χθρό α φού, 

αν κα τορ θώ σει να το ε ξου δε τε ρώ σει, τό-

τε επι τυγ χά νει ση μα ντι κό πλε ο νέ κτη μα 

ε να ντί ον του α ντι πά λου.

Ε ΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ Α ΠΑΙ ΤΗ ΣΕΙΣ 

ΚΑΙ ΤΡΩ ΤΟ ΤΗ ΤΕΣ ΤΟΥ C4I

Σύγ χρο νο Ε πι χει ρη σιακό Πε ρι βάλ λον

Η ε φαρ μο γή των αρ χών ε νός ο λο-

κλη ρω μέ νου συ στή μα τος C4I, η χρη-

σιμο ποί η ση των μέ σων και η α ξιο ποί-

η ση των δια δι κα σιών αυ τού πρέ πει να 

εί ναι ε ναρ μο νι σμέ να στις α παι τή σεις 

7 JP 6-0 “Doctrine for C4 Systems Support to Joint Operations”, 30 May 1995, page Ι Ι-6.
8 Πε ριο δι κό ΠΤΗ ΣΗ, «Δια χεί ρι ση και ε πε ξερ γα σί α πλη ρο φο ριών μά χης», τεύ χος 181, Ιού λιος-Αύ γου στος 2000.
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ε νός σύγ χρο νου ε πι χει ρη σια κού πε ρι-

βάλλο ντος. Αυ τό, συ σχε τι ζό με νο με τις 

δυ να τό τη τες ε νός ο λο κλη ρω μέ νου συ-

στήμα τος C4I, δια κρί νε ται α πό την ψη-

φιο ποί η ση των ο πλι κών συ στη μά των, 

την ε νοποί η ση αυ τών κά τω α πό ε νιαί α 

δια κλα δι κή δο μή και σύν θε ση, τη χρη σι-

μο ποί ηση της δια στη μι κής τε χνο λο γί ας, 

τη σπου δαιό τη τα της πλη ρο φο ρια κής 

κυ ριαρχί ας και τη μειού με νη αλ λά πιο 

ευέ λι κτη δο μή των ΕΔ.

Οι ε πι χει ρή σεις με α βέ βαιο γε ω γρα-

ρη σια κή ει κό να», να δια θέ τει σύγ χρο να 

κύ ρια, ε φε δρι κά, στα θε ρά και κι νη τά 

ε πι κοι νω νια κά και πλη ρο φο ρια κά συ στή-

μα τα τα ο ποί α θα υ πο στηρί ζο νται α πό 

προ ηγ μέ νες τε χνι κές. Ε πί σης, θα πρέ πει 

αυ τό να πα ρέ χει πλή ρως ε νη με ρω μέ νες 

και ι σχυ ρά δο μη μέ νες βά σεις δε δο μέ-

νων, ε νώ η εκ με τάλ λευση της δια στη μι-

κής τε χνο λο γί ας κα θί στα ται ε πι τα κτι κή. 

Ε πι πρό σθε τα, θα πρέ πει να ε φαρ μό ζει 

σύγ χρο νες τε χνι κές κρυ πτο γρά φη σης και 

προ σο μοί ω σης και να υ πο στη ρί ζε ται α πό 

Η εν σω μά τω ση α σφα λών δο ρυ φορι κών συ στη μά των στο 

α μυ νό με νο ο λο κλη ρω μέ νο σύ στη μα C4I α πο τε λεί τη βέλ τιστη 

λύ ση, διό τι α παι τούν μι κρό χρό νο α νά πτυ ξης, κα ταρ γούν τους 

γε ω γρα φικούς πε ριο ρι σμούς και πα ρέ χουν την πλή ρη κά λυ ψη 

των τη λε πι κοι νω νια κών ανα γκών των Ε νό πλων Δυ νά με ων με ή 

χω ρίς τη συ νερ γα σί α με τα ε πί γεια δί κτυα.

9 Ό πως πα ρα πο μπή [4], σελ.51.  

φι κό προ σα να το λι σμό9 και η δρά ση 

των ΕΔ ε κτός συ νό ρων εί ναι ε πί σης 

χα ρα κτη ρι στι κά του σύγ χρο νου ε πι χει-

ρη σια κού πε ρι βάλ λοντος. Η δια βί βα ση 

α ξιό πι στων πλη ρο φο ριών σε πραγ μα τι-

κό χρό νο προς τα κέ ντρα λή ψης α πό-

φα σης κρί νε ται πλέ ον α να γκαί α. 

Ε πι χει ρη σια κές Α παι τή σεις του 

Συ στή μα τος C4I

Έ να ο λο κλη ρω μέ νο σύ στη μα C4I για 

να α ντε πε ξέλ θει σε αυ τό το α παι τη τι κό 

ε πι χει ρη σια κό πε ρι βάλ λον θα πρέ πει 

να πα ρέ χει μια ο λο κλη ρω μένη «ε πι χει-

σύγ χρο νες τε χνι κές τη λε πι σκό πη σης και 

ψη φιακής χαρ το γρα φί ας.

Το ο λο κλη ρω μέ νο σύ στη μα C4I κα λύ-

πτο ντας αυ τές τις ε πι χει ρη σια κές α παιτή-

σεις θα α πο τε λεί ά ρι στο ερ γα λεί ο στον 

διοι κη τή, για τον έ λεγ χο, συ ντο νισμό 

των δυ νά με ων και μέ σων του και θα 

του δί νει τη δυ να τό τη τα να προ βλέ ψει 

τα πι θα νά α πο τε λέ σμα τα ε ναλ λα κτι κών 

τρό πων δρά σης. Με τον τρό πο αυ τό 

θα ε πι τυγ χά νε ται το στοι χεί ο της α στρα-

πιαί ας α ντί δρα σης, α κό μη και ό ταν οι 

συν θή κες στο σύγ χρο νο ε πι χει ρη σια κό 

πε ρι βάλ λον αλ λά ζουν.
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Τρω τό τη τες του Συ στή μα τος C4I

Έ να ο λο κλη ρω μέ νο σύ στη μα C4I, λό γω 

της δο μη μέ νης φύ σης του, α φού α πο τε λεί-

ται α πό έ να σύ νο λο υ πο συ στη μά των, α ντι-

με τω πί ζει προ βλή μα τα και α δυ να μί ες κα τά 

τη λει τουρ γί α του, τα ο ποί α α πο τε λούν τρω-

τά ση μεί α του συ στή μα τος, ι κα νά να ε πη ρε-

ά σουν την έκ βα ση μιας ε πι χεί ρη σης.

Με ρι κά α πό τα τρω τά ση μεί α του C4Iεί-

ναι οι κλει στές και ξε πε ρα σμέ νες τεχνο λο γί-

ες10, που υ πο στη ρί ζουν τα πλη ρο φο ρια κά 

και ε πι κοι νω νια κά συ στή ματά του, η μη 

χρη σι μο ποί η ση τε χνι κών κρυ πτο γρά φη-

σης και μη χα νι σμών α σφα λεί ας και η μη 

ευ κι νη σί α και ευε λι ξί α των κόμ βων του 

συ στή μα τος. Γε νι κά η κακή αρ χι τε κτο νι κή 

και σχε δί α ση του συ στή μα τος εί ναι δυ να-

τόν να α πο τε λέσει ι σχυ ρό ό πλο στα χέ ρια 

του ε χθρού.

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ

Οι ε πι χει ρή σεις δικτύ ων Η/Υ, με γνώ μο-

να την «πλη ρο φο ρια κή κυ ριαρ χί α», α να λαμ-

βά νο νται για την α πό κτη ση πλη ρο φο ρια κής 

υ πε ρο χής προς υ πο στή ρι ξη της Ε θνι κής 

στρα τιω τι κής στρα τη γι κής ε νός κρά τους. 

Σκο πός των ε πι χει ρή σε ων αυ τών εί ναι ο επη-

ρε α σμός (προ σβο λή και εκ με τάλ λευ ση) των 

πλη ρο φο ρια κών - ε πι κοι νω νια κών συ στη μά-

των και δε δο μέ νων του ε χθρι κού C4I, αλ λά 

και η προ στα σί α των α ντίστοι χων συ στη μά-

των και δε δο μέ νων του φί λιου C4I.

Τύ ποι Ε πι χει ρή σε ων Δι κτύ ων 

Η λεκτρο νι κών Υ πο λο γι στών

Οι ε πι χει ρή σεις δι κτύ ων Η/Υ11, με 

βά ση τον σκο πό τους δια κρί νο νται σε 

ε πι θετι κές, α μυ ντι κές ε πι χει ρή σεις και 

ε πι χει ρή σεις εκ με ταλ λεύ σε ως.

Οι ε πι χει ρή σεις δι κτύ ων Η/Υ ορ γανώ νο-

νται και ε κτε λού νται μέ σα στο πλαί σιο των 

πλη ρο φο ρια κών ε πι χει ρή σεων. Γι’ αυ τό 

εί ναι α να γκαί ο να ε ναρ μο νί ζο νται και να 

συ ντο νί ζο νται με τις άλ λες δρα στη ριό τη τες 

των πλη ρο φο ρια κών ε πι χει ρή σε ων ή τοι την 

πα ραπλά νη ση, τη φυ σι κή κα τα στρο φή, τις 

ψυ χο λο γι κές ε πι χει ρή σεις, τον η λε κτρονι κό 

πό λε μο και την α σφά λεια ε πι χει ρή σε ων.

Ι διαί τε ρα, διε ρευ νώ ντας τη σχέ ση 

που υ πάρ χει με τα ξύ των ε πι χει ρή σε ων 

δι κτύ ων Η/Υ με τον Η λε κτρο νι κό Πό λε-

μο, δια πι στώ νε ται σχε δόν ταύ τι ση των 

μεθό δων και των ε πι διώ ξε ων των δύ ο 

αυ τών ε πι χει ρή σε ων, λό γω της εγ γύ τη τας 

των μέ σων και των με θό δων που χρη σι-

μο ποιού νται και στις δύ ο αυ τές ε πι χειρή-

σεις. Τη δια πί στω ση αυ τή την ε νι σχύ ει το 

α ντί στοι χο κι νέ ζι κο δόγ μα των πλη ρο φο-

ρια κών ε πι χει ρή σε ων12, το ο ποί ο ε νο ποιεί 

τις δρα στη ριό τη τες των ε πι χει ρή σε ων ΗΠ 

(Εlectronic Warfare - EW) και των ε πι χει-

ρή σε ων δι κτύ ων Η/Υ (Computer Network 

Warfare - CNW), υ ιο θε τώντας το ο λο κλη-

ρω μέ νο δί κτυο - η λε κτρο νι κό πό λε μο 

(Ιntegrated Network - Electronic Warfare 

- INEW). Έ τσι, η Guangzhou City’s militia, 

για την υ πο στή ρι ξη αυ τού του δόγ μα τος 

πριν με ρι κά χρό νια, πραγ μα το ποί ησε με-

λέ τη για τη δη μιουρ γί α ε νός τάγ μα τος 

που θα διε ξά γει δί κτυο - η λε κτρο νι κές 

ε πι χει ρή σεις. Σύμ φω να με τη με λέ τη, 

το τάγ μα αυ τό θα α πο τε λεί ται α πό έ ναν 

Λό χο τη λε πι κοι νω νιών, έ ναν Λό χο ε πι-

χει ρή σε ων δι κτύ ων Η/Υ και έ ναν Λό χο 

η λε κτρο νι κού πο λέ μου. Ο Λό χος ε πι χει-

ρή σε ων δι κτύ ων Η/Υ θα α πο τε λεί ται 

10 Ό πως πα ρα πο μπή [4], σελ. 51. 
11 DoDD 3600.1/Information Operations/Oct 2001, page 1-7.
12 Dai Qingmin, “On Integrated Network Warfare and Electronic Warfare”, China Military Science, Feb 2002, 

pp 112-117.
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α πό δύ ο Δι μοι ρί ες, 

μί α που θα ε κτε λεί 

ε πι θε τι κές ε πι χει ρή-

σεις δι κτύων Η/Υ και η δεύ τε ρη που θα 

ε κτε λεί α μυ ντι κές ε πι χει ρή σεις δι κτύ ων 

Η/Υ. Έ τσι, θα μπο ρού σαν κάλ λι στα οι δρα-

στη ριό τη τες του ΗΠ και των ε πι χει ρή σε-

ων δι κτύ ων Η/Υ να συ ντο νί ζο νται και να 

διε ξά γο νται κά τω α πό ε νιαί α διοί κη ση.

Ε ΠΙ ΘΕ ΤΙ ΚΕΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ 

ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ

Οι ε πι θε τι κές ε πι χει ρή σεις δι κτύ ων 

Η/Υ πε ρι λαμ βά νουν τις δια δι κα σί ες 

με τις ο ποί ες α πο κτά ται πρό σβα ση 

στα πλη ρο φο ρια κά και ε πι κοινω νια-

κά συ στή μα τα του α ντί πα λου C4I, με 

σκο πό την προ σβο λή του λο γι σμι κού, 

των δε δο μέ νων, του υ λι κού και των 

μέ σων του ε χθρι κού συ στή μα τος C4I, 

για την α πο διορ γά νω ση, κα τα στρο φή 

ή υ πο βάθ μι ση των πλη ρο φο ρια κών του 

δυ να το τήτων.
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πλη ρο φο ρια κών και ε πι κοι νω νια κών 

συ στη μά των του α ντί πα λου C4I, υ πο βαθ-

μί ζοντας ή κα τα στρέ φο ντας την α πο τε λε-

σμα τι κό τη τα αυ τού.

Τρό ποι Προσβο λής του Υ λι κού και 

Μέ σων του Ε χθρι κού C4I

Η προ σβο λή του υ λι κού και των μέ-

σων του συ στή μα τος C4I ε πι τυγ χάνε ται 

με την ε ξου δε τέ ρω ση των μέ σων, κά νο-

Τρό ποι Προ σβο λής του Λο γι σμι κού 

και των Δε δο μέ νων του C4I

Η προ σβο λή του λο γι σμι κού και των 

δε δο μέ νων ε πι τυγ χά νε ται με την πρό-

σβα ση ή ει σα γω γή ξέ νων στοι χεί ων με 

τη χρή ση «υ πο χθό νιου» λο γι σμι κού13, 

ό πως εί ναι οι «ιοί» των υ πο λο γι στών 

(computer viruses)14, τα «σκου λή κια» 

(computer worms)15, τα «τρωι κά ά λο γα» 

(trojan horses)16 και οι «λο γι κές βόµβες» 

(logical bombes)17.

Πρό κει ται για ει δι κά κα τα σκευα σμέ-

να προ γράμ μα τα που έ χουν ως σκο πό 

την υ πο κλο πή, κα τα στρο φή ή αλ λοί ω ση 

του λο γι σμι κού και των δε δο μέ νων των 

13 Winn Schwarau, “Information Warfare”, 2nd Edition, Thunder’s Mouth Press, 1996, σελ. 162.
14Dorοthy Denning, “Information Warfare and Security”, Addison Wesley Logman Inc., 1999 (Με τά φρα ση 

α πό Τσου ρα μά νη Χ., «Πλη ρο φο ρια κός Πό λε μος και Α σφά λεια Πλη ρο φο ριών των Ε πι χει ρή σεων», Εκ δό σεις ΙΩΝ, 
Α θή να  2001), σελ.308.

15 Ό πως πα ρα πο μπή [13], σελ.319.
16Cameron Hunt, Chris Brenton, Mastering Network Security, 2nd Edition, Marina Village Parkway, USA, 2003 

(Με τά φρα ση α πό Γκα γκά τσιο Ε., «Α σφά λεια Δι κτύ ων», Εκ δόσεις Μ. Γκιούρ δας, Α θή να, 2003), σελ.398.
17 http://hyperion.math.upatras.gr/courses/soctech, 17 Δε κεμ βρί ου 2005.
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ντας χρή ση των να νο μη χα νών18, (μι κρο σκο-

πι κών δη λα δή ρο μπότ που προ γραμ μα τί ζο-

νται για να προ σβά λουν ά με σα τα μη χα νι κά 

και η λε κτρο νι κά μέ ρη του Η/Υ και να τα 

κα τα στρέ ψουν), των μι κρο βί ων (χα ρα κτη-

ρι στι κό των ο ποί ων εί ναι να τρέφο νται με 

ο τι δή πο τε πε ριέ χει πυ ρί τιο, κα τα στρέ φο-

ντας έ τσι πλή ρως ό λες τις η λε κτρο νι κές συ-

σκευές) και της τε χνι κής «chipping»19 (δια δι-

κα σί α κα τα σκευ ής μι κρο τσίπ με σκο πό την 

α πελευ θέ ρω ση ε νός ιού ή «σκου λη κιού», το 

ο ποί ο α πο θη κεύ ε ται ως μνή μη ROM).

Ε πί σης η προ σβο λή ε πι τυγ χά νε ται εί τε 

με την κλο πή ε νός πό ρου του συ στήμα τος, 

εί τε με την κα τα στρο φή του υ λι κού και των 

μέ σων, κά νο ντας χρή ση ό πλων ρα διο φω νι-

κού σή μα τος υ ψη λής ε νέρ γειας και βομ βών 

η λε κτρο μα γνη τι κού παλ μού20. Τα η λε κτρο-

μα γνη τι κά ό πλα μπο ρούν να εκ πέμ ψουν 

παλ μούς ι σχύ ος δε κά δων δι σε κα τομ μυ ρί ων 

Watt (TerraWatt) και να κα τα στρέ ψουν μη 

προ στα τευ μέ να η λε κτρο νι κά συ στή μα τα 

α πό με γά λες α πο στά σεις21, προ κα λώ ντας 

βλά βες στα η λε κτρο νι κά κυ κλώ μα τα των 

συ σκευών που α παρ τί ζουν το ε χθρι κό 

σύ στη μα C4I.

18 Πε ριο δι κό Α ΜΥ ΝΑ ΚΑΙ ΔΙ ΠΛΩ ΜΑ ΤΙΑ, Δε κέμ βριος 2003, Τεύ χος 152, σελ.101.
19 Χρη σι μο ποιεί ται ο αγ γλι κός ό ρος διό τι δεν υ πάρ χει α ντί στοι χος ελ λη νι κός.
20 Πε ριο δι κό Α ΜΥ ΝΑ ΚΑΙ ΔΙ ΠΛΩ ΜΑ ΤΙΑ, Ο κτώ βριος 2001, Τεύ χος 126, σελ.31.
21 Ε νη με ρω τι κό Έ ντυ πο Ιν στι τού του Α μυ ντι κών Α ναλύ σε ων, Μάρ τιος-Α πρί λιος 2005, σελ.103.
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Α ΜΥ ΝΤΙ ΚΕΣ Ε ΠΙ ΧΕΙΡΗ ΣΕΙΣ 

ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ

Οι α μυ ντι κές ε πι χει ρή σεις δι κτύ ων Η/Υ 

πε ρι λαμ βά νουν22 δια δι κα σί ες για την προ-

στα σί α των πλη ρο φο ρια κών και ε πι κοι νω-

νια κών συ στη μά των του φί λιου C4I α πό 

α ντί στοι χες ε πι θετι κές ε πι χει ρή σεις του 

α ντι πά λου, α πο σκο πώ ντας στη δια τή ρη ση 

της α κε ραιό τη τάς αυ τών αλ λά και στην ε ξα-

σφά λι ση της πλη ρο φο ρια κής υ πο δο μής.

Στά δια των Α μυ ντικών 

Ε πι χει ρή σε ων Δι κτύ ων Η/Υ

Για την ε πί τευ ξη αυ τού του α ντι κει με-

νι κού σκο πού οι α μυ ντικές ε πι χει ρή σεις 

δι κτύ ων Η/Υ δια κρί νο νται σε έ ξι (6) στά-

δια. Αυ τά εί ναι η πρόλη ψη, η α πο τρο πή, 

η α νί χνευ ση προ σβο λής, η ά με ση α πό κρι-

ση, η α να κά λυ ψη νέ ων τρό πων α μύ νης 

και η α νά λη ψη ε πι θε τι κών ε πι χει ρή σε ων 

α πό τον α μυ νό με νο.

Το διά γραμ μα στον συ νημ μέ νο πί να κα, 

που φαί νε ται στο τέ λος του δο κι μί ου, α πει-

κο νί ζει τα έ ξι στά δια α μύ νης, κα θώς και 

τον τρόπο με τον ο ποί ο συν δέ ο νται με τα ξύ 

τους. Μέ σα στα πλαί σια με σχή μα έλ λει ψης 

α πει κο νί ζο νται τα στά δια αυ τά, ε νώ στα 

ορ θο γώ νια πλαί σια α να πα ρί στα ται ο α μυ ντι-

κός και ε πι θε τι κός μη χα νι σμός, κα θώς και 

το α σφα λές α μυ νό με νο σύστη μα C4I.

Κά θε στά διο23 υ πο στη ρί ζε ται α πό συ γκε-

κρι μέ νους μη χα νι σμούς. Το ση μα ντι κότε ρο 

στά διο εί ναι της πρό λη ψης το ο ποί ο λαμ-

βά νει χώ ρα πριν εκ δη λω θεί κά ποιας μορ-

φής ε πί θε ση. Πε ρι λαμ βά νει μη χα νι σμούς 

πα ρα κο λού θη σης δι κτύ ων24, α πό κρυ ψης 

των πλη ρο φο ριών, ε πι βε βαί ω σης ταυ τό-

22 Κο μνη νός Θ., Σπυ ρά κης Π., «Α σφά λεια Δι κτύ ων και Υπο λο γι στι κών Συ στη μά των - Α να χαι τί στε τους Ει σβο-
λείς», Ελ λη νι κά Γράμ μα τα, Α θή να 2002, σελ.1.

23 Ό πως πα ρα πο μπή [13], σελ.42-46.
24 http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-42/sp800-42.pdf 10 Νο εμ βρί ου 2005.
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τητας (authentication), α πο τί μη σης των 

κιν δύ νων και α πο φυ γής της ευ πά θειας του 

α μυ νό μενου συ στή μα τος C4I. Ο ση μα ντι κό-

τε ρος α πό τους πα ρα πά νω μη χα νι σμούς 

εί ναι η α πό κρυ ψη των πλη ρο φο ριών και 

συ γκε κρι μέ να η κρυ πτο γρά φη ση25. Δί νο-

ντας έμ φα ση στους κρυ πτο γρά φους τύ που 

ρο ής, δια πι στώ νε ται ό τι το κλει δί της κρυ-

πτο γρά φη σης για τους κρυ πτο γρά φους 

της κα τη γο ρί ας αυ τής εί ναι μια ψευ δο τυ-

χαί α26 α κο λου θί α, η ο ποί α πα ρά γε ται α πό 

μί α γεν νή τρια ακο λου θιών κω δι κο ποί η σης 

(κα τα χω ρη τής ο λί σθη σης)27.

Τρό ποι Βελ τί ω σης του Α μυ νό με νου 

Συ στή μα τος C4I

Πέ ρα α πό τα στά δια των α μυ ντι κών 

ε πι χει ρή σε ων δι κτύ ων Η/Υ, εί ναι δυ να τόν 

α ξιο ποιώ ντας τις δυ να τό τη τες της τε χνο-

λο γι κής ε ξέ λι ξης των πλη ρο φο ρια κών και 

ε πι κοι νωνια κών συ στη μά των, να πε τύ χου-

με βελ τι στο ποί η ση του α μυ νό με νου C4Ι. 

Αυ τή η βελ τι στο ποί η ση ε πι τυγ χά νε ται με 

τη χρή ση της τε χνι κής διά χυ του φά σμα-

τος,28 τη χρή ση τα κτι κών δι κτύ ων προ ηγ-

μέ νων δυ να το τή των και την α νάπτυ ξη 

α σφα λών δο ρυ φο ρι κών ε πι κοι νω νιών.

Τα συ στή μα τα ε πι κοι νω νιών που 

υ πο στη ρί ζο νται α πό τε χνι κές διά χυ του 

φά σμα τος χρη σι μο ποιούν την τεχνι κή 

ά με σης διά χυ σης α πό κώ δι κα, την τε χνι-

κή α να πή δη σης συ χνό τη τας, καθώς και 

υ βρι δι κές τε χνι κές, που εί ναι ου σια στι-

κά ο συν δυα σμός των δύ ο παρα πά νω. 

Με τις τε χνι κές αυ τές τα ε πι κοι νω νια κά 

συ στή μα τα, που υ πο στη ρί ζουν το φί λιο 

C4I, παρέ χουν α σφα λείς ε πι κοι νω νί ες, 

α ξιο ποιώ ντας ά ρι στα το η λε κτρο μα γνη τι-

25 Α λε ξό που λος Α., Λα γο γιάν νης Γ., «Τη λε πι κοι νω νί ες και Δί κτυα Υ πο λο γι στών», 6η Έκ δο ση, Α θή να 2003, σελ.768.
26 Η παρα γό με νη α κο λου θί α δεν μπο ρεί να εί ναι πραγ μα τι κά τυ χαί α α φού δεν θα ή ταν δυ να τόν να α να πα ρα χθεί 

δεύ τε ρη φο ρά, έ στω και αν ό λες οι αρ χι κές συν θή κες ή ταν ί διες.
27 Haykin S., “Communication Systems” 4th Edition, John Wiley and Sons, Inc., New York 2001, page 480.
28 Torrieri D., “Principles of Secure Communication Systems”, Artech House Inc., Norwood 1985, page 85.
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κό φά σμα συ χνο τή των29.

Η χρη σι μο ποί η ση προ ηγ μέ νων τα κτι-

κών ζεύ ξε ων δε δο μέ νων (Τactical Data 

Link, TDL), ε πι τρέ πει τη με τα φο ρά 

τε ρά στιου ό γκου πληρο φο ριών 

με με γα λύ τε ρη τα χύ τη τα δια-

βί βα σης και α σφά λειας. Εί ναι 

ε πι τακτι κή α νά γκη, οι α δυ να μί ες 

των ή δη χρη σι μο ποιού με νων τα-

κτι κών δι κτύ ων να κα λυ φθούν. 

Χα ρα κτη ρι στι κό πα ρά δειγ μα 

α πο τε λεί το τα κτι κό δί κτυο Link 

- 11A, το ο ποί ο λό γω της τε χνο λο-

γί ας που το υ πο στη ρί ζει δεν το κα θι στά 

ι κα νό να αντα πο κρι θεί στις σύγ χρο νες 

ε πι χει ρη σια κές α παι τή σεις. Τα μειο νε κτή-

ματα του δι κτύ ου αυ τού έρ χε ται να τα 

κα λύ ψει το Link - 22, το ο ποί ο χρη σι μο-

ποιεί προ ηγ μέ νη τε χνο λο γί α και ε πι πλέ ον 

πα ρέ χει τη δυ να τό τη τα δια σύν δε σης με 

δο ρυ φο ρι κές ε πι κοι νω νί ες.

Κα τά την εν σω μά τω ση των δο ρυ φο-

ρι κών συ στη μά των στον ι στό του α μυ νό-

μενου συ στή μα τος C4I πρέ πει να λη φθούν 

υπ’ ό ψιν οι πα ρά γο ντες της δια θε σι μότη-

τας και της α σφά λειας. Η δια θε σι μό τη τα 

ε ξα σφα λί ζε ται με την κα το χή ε νός δο ρυ-

φο ρι κού συ στή μα τος, πα ρέ χο ντας τη δυ-

να τό τη τα ε λέγ χου τό σο του ε πίγειου ό σο 

και του δια στη μι κού τμή μα τος του 

δο ρυ φό ρου. Η α σφά λεια ε πι τυγ χάνε-

ται με την κα τα σκευ ή δο ρυ φο ρι κών 

τερ μα τι κών που να υ πο στη ρί ζο νται 

από τε χνι κές διά χυ του φά σμα τος.

Cluster Computer

▼

Μηχανισμός των Αντικηθύρων▼

29 Πε ριο δι κό ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙ ΚΗ Ε ΠΙ ΘΕ ΩΡΗ ΣΗ, 
«Η Σύγ χρο νη Τε χνο λο γί α», Σε πτέμ βριος - Ο κτώ-
βριος 2001, σελ.132.
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Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΕΚ ΜΕ ΤΑΛ ΛΕΥ ΣΗΣ 

ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ

Με τις ε πι χει ρή σεις εκ με ταλ λεύ σε ως 

δικτύ ων Η/Υ ε πι διώ κε ται η μη ε ντο πι ζό με-

νη πρό σβα ση στα πλη ρο φο ρια κά και επι-

κοι νω νια κά συ στή μα τα του ε χθρι κού C4I, 

με σκο πό την α πό κτη ση πλη ρο φο ριών 

και τη χρη σι μο ποί η ση αυ τών προς ε πί τευ-

ξη φί λιων ΑΝ ΣΚ. Ε πί σης, η εν σω μά τωση 

προ ηγ μέ νων με θό δων, ό πως η ψη φια κή 

ε πε ξερ γα σί α σή μα τος, η προ σο μοί ω ση, 

οι γλώσ σες προ γραμ μα τι σμού κα θώς 

και τα σύγ χρο να υ πο λο γι στι κά πα κέ τα 

της τη λε πι σκό πη σης και της ψη φια κής 

χαρ το γρα φί ας, στο φί λιο C4I ε νι σχύ ουν 

την ε πί τευ ξη του α ντι κει με νι κού σκο πού 

των ε πι χει ρή σε ων αυ τών.

Υ πο κλο πή Ση μά των Μέ σω 

της Ψη φια κής Ε πε ξερ γα σί ας Αυ τών

Μέ σω της ψη φια κής ε πε ξερ γα σί ας σή-

μα τος και της δια δι κα σί ας της προ σο μοί-

ω σης, μπο ρεί να ε πι τευ χθεί η υ πο κλο πή 

των δο ρυ φο ρι κών και τακτι κών δι κτύ ων 

που υ πο στη ρί ζουν το ε χθρι κό σύ στη μα 

C4I, α ντλώ ντας χρή σι μες πλη ρο φο ρί ες 

και δε δο μέ να του ε χθρού, χρή σι μα για 

την ορ θή και έ γκαι ρη δια δι κα σί α λή ψης 

των φί λιων α πο φά σε ων.

Πιο συ γκε κρι μέ να, με τη μέ θο δο 

της προ σο μοί ω σης εί ναι δυ να τή η δη-

μιουργί α βά σης δε δο μέ νων στην ο ποί α 

θα κα τα γρά φο νται τα υ λο ποι η θέ ντα α πό 

την προ σο μοί ω ση τε χνι κά σή μα τα, τα 

ο ποί α θα χρη σι μο ποι η θούν ως μέ τρο σύ-

γκρισης. Στη συ νέ χεια, τα λαμ βα νό με να 

προς υ πο κλο πή πραγ μα τι κά σή μα τα, με 

τη βο ή θεια της ψη φια κής ε πε ξερ γα σί ας 

σή μα τος30, κα τάλ λη λου ε ξο πλι σμού (κε-

ραί α λή ψης ση μά των, Η/Υ, κάρ τα κα τα-

γρα φής ση μά των31) και της ε φαρ μο γής 

κα τάλ λη λων με τα σχη μα τι σμών32, συ γκρί-

νο νται με τα α ντί στοι χα τε χνι κά σή μα τα 

της υ λο ποιού με νης βά σης δε δο μέ νων 

και α νι χνεύ ο νται τα χα ρα κτη ρι στι κά αυ-

τών, ε ξά γο ντας χρή σι μες πλη ρο φο ρί ες 

για το α ντί πα λο σύ στη μα C4I33.

Έ γκαι ρη και Α κρι βής Πλη ρο φο ρί α 

Πε ρί του Ε δά φους

Μέ σω των σύγ χρο νων με θό δων της 

τη λε πι σκό πη σης και της ψη φιακής χαρ-

το γρα φί ας34 μπο ρεί να ε πι τευ χθεί η υ λο-

ποί η ση ψη φια κής χαρ το γρά φη σης μιας 

πε ριο χής ε πι χει ρή σε ων, πα ρέ χο ντας 

βέλ τι στη «ει κό να» του ε πι χει ρη σια κού 

πε ρι βάλ λο ντος35.

Α πα ραί τη τη προ ϋ πό θε ση υ λο ποί η σης 

των με θό δων της κα τη γο ρί ας αυ τής εί ναι 

η εκ με τάλ λευ ση των πλε ο νεκτη μά των της 

δια στη μι κής τε χνο λο γί ας, κά νο ντας χρή ση 

α σφα λών δο ρυ φο ρικών ε πι κοι νω νιών.

Η εν σω μά τω ση των ερ γα λεί ων αυ τών 

στο α μυ νό με νο σύ στη μα C4I πα ρέ χε ται 

βέλτι στη και σε πραγ μα τι κό χρό νο ει κό-

να του ε πι χει ρη σια κού πε ρι βάλ λο ντος.

30 Proakis J., Ingle V., “Digital Signal Processing, Using MATLAB  V.4”, PWS Publishing Company, Boston 1997, page 2.
31 Η κάρ τα κα τα γρα φής ση μά των, η ο ποί α συν δέ ε ται στον Η/Υ, εί ναι έ νας Α/D με τα τρο πέ ας. Σκο πός της εί ναι 

να με τα τρέ πει το σή μα που λαμ βά νε ται σε μορ φή ψη φια κή, ώ στε να μπο ρεί να δια βα στεί α πό τον Η/Υ.
32 C. Sidney Burrus, Ramesh Gopinath and Haitao Guo, “Intraduction to Wavelets and Wavelet Transforms”, 

Prentice Hall, New Jersey 1998, page 8.
33  Δι δα κτο ρι κή Δια τρι βή Τχη (ΔΒ) Λεώ νη Νι κο λά ου με θέ μα «Τε χνι κές α νί χνευ σης Ση μά των Διά χυ του Φά σμα-

τος» , κεφ. 5ο , σελ. Ε-12 έ ως Ε-38 και κεφ. 2ο , σελ. Β-28 έ ως Β-37 και Β-50.
34 Robinson A., Morrison J., Muehrcke P., Kimirling A., Guptill S., “Elements of Cartography”, John Wiley and 

Sons, Inc., New York 1995 (Με τά φρα ση α πό Τσια ντού λα Τ., «Στοι χεί α Χαρτο γρα φί ας», Πα νε πι στη μια κές Εκ δό σεις 
Ε ΜΠ, Α θή να 2002), σελ.4

35 Μερ τί κας Σ., «Τη λε πι σκό πη ση και Ψη φια κή Α νά λυ ση Ει κό νας», Εκ δό σεις «ΙΩΝ», Α θή να 1999, σελ.225.
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ΣΥ ΜΠΕ ΡΑ ΣΜΑ ΤΑ - ΠΡΟΤΑ ΣΕΙΣ

Συ μπε ρά σμα τα

Μέ σα α πό την α νά λυ ση των α ντι-

κει μέ νων του δο κι μί ου, ε ξά γο νται τα 

πα ρα κά τω συ μπε ρά σμα τα - δια πι στώ-

σεις:

� Η σπου δαιό τε ρη α πο στο λή ε νός 

ο λο κλη ρω μέ νου συ στή μα τος C4I εί ναι 

η α ξιό πι στη και σε πραγ μα τι κό χρό νο 

συλλο γή, δια βί βα ση και ε πε ξερ γα σί α 

πλη ρο φο ριών για τον α ντί πα λο, με 

κύ ριο σκο πό την εκ με τάλ λευ ση των 

ε πε ξερ γα σμέ νων αυ τών στοι χεί ων α πό 

τις φί λιες δυ νά-

μεις.

� Η ύ παρ ξη 

ε νός ο λο κλη ρω-

μέ νου και α πο-

τε λε σμα τι κού 

συ στή μα τος 

C4I αυ ξά νει τη 

μα χη τι κή ι σχύ 

μιας δύ να μης 

που ε πι χει ρεί, 

α  φού ε  πι  τρέ-

πει την α πο τε-

λε σμα τι κό τε ρη 

χρη σι μο ποί η ση 

των δια θέ σι μων 

ο πλι κών συ στη-

μά των και μέ σων, σε συ γκε κρι μέ νο 

χρό νο και τό πο ε πι χει ρή σε ων.

� Η ά γνοια, η μη ε ξει δί κευ ση και η 

έλ λει ψη πει θαρ χί ας του προ σω πι κού 

που δια χει ρί ζε ται έ να ο λο κλη ρω μένο 

σύ στη μα C4I, πι θα νώς να ο δη γή σουν 

σε λά θος χει ρι σμούς, θέ το ντας μέ ρος ή 

ολό κλη ρο το σύ στη μα ε κτός λει τουρ γί-

ας. Η δια χεί ρι ση ε νός ο λο κλη ρω μέ νου 

συστή μα τος C4I α παι τεί υ ψη λό βαθ μό 

ε παγ γελ μα τι σμού, πεί ρας και γνώ σε ως.

�Οι ε πι χει ρή σεις δι κτύ ων Η/Υ απο-

τε λούν μέ ρος των πλη ρο φο ρια κών 

ε πι χει ρή σε ων και συν δέ ο νται ά με σα με 

όλες τις στρα τιω τι κές δρα στη ριό τη τες 

που ε μπλέ κο νται στη διε ξα γω γή των 

πλη ρο φο ρια κών ε πι χει ρή σε ων. Ι διαί τε-

ρα, διε ρευ νώ ντας τη σχέ ση αυ τών με 

τον ΗΠ δια πι στώ νε ται σχε δόν ταύ τι ση 

των με θό δων και των ε πι διώ ξε ων των 

δύο αυ τών ε πι χει ρή σε ων.

�Οι ε πι θε τι κές ε πι χει ρή σεις δι κτύ ων 

Η/Υ διε ξά γο νται χω ρίς να γνω στο ποι η-

θεί η ταυ τό τη τα του ε πι τι θέ μενου και 

χω ρίς τη συ γκα τά θε ση του ο ποιου δή πο-

τε α μυ ντι  κού 

μη χα νι σμού 

του ε χθρι κού 

συ στή μα τος 

C 4 I .  Ε  π ί  σ η ς , 

τ ο  α  μ υ  ν τ ι  κ ό 

ε  χ θ ρ ι  κ ό  σ ύ -

στη μα C4I δεν 

γνω ρί ζει τις δυ-

να τό τη τες του 

ε πι τι θέ με νου, 

τα κί νη τρα της 

ε πί θε σης που 

δέ χε ται, αλλά 

ο ύ  τ ε  κ α ι  τ ι ς 

συ νέ πειες που 

θα έ χει  αυ τή 

στους πό ρους του. 

�Στο ση με ρι νό διευ ρυ μέ νο πληρο φο-

ρια κό πε ρι βάλ λον έ χει αυ ξη θεί ση μα ντι κά 

η α νά γκη διε ξα γω γής α μυ ντικών ε πι χει-

ρή σε ων δι κτύ ων Η/Υ, ε πι βάλ λο ντας την 

πι στή ε φαρ μο γή των έ ξι στα δί ων των ε πι-

χει ρή σε ων αυ τών που εί ναι η πρό λη ψη, 

η α πο τρο πή, η α νί χνευ ση προ σβο λής, η 

ά με ση α πό κρι ση, η α να κά λυ ψη νέ ων τρό-

πων α μύ νης και η α νά λη ψη ε πι θε τι κών 

ε πι χει ρή σε ων α πό τον α μυ νό με νο.

Η ά γνοια, η μη ε ξει δί κευ ση και η 

έλ λει ψη πει θαρ χί ας του προ σω πι-

κού που δια χει ρί ζε ται 

έ να ο λο κλη ρω μένο σύ στη μα C4I, 

πι θα νώς να ο δη γή σουν σε λά θος 

χει ρι σμούς, θέ το ντας μέ ρος ή ολό-

κλη ρο το  σύ στη μα ε κτός 

λει τουρ γί ας.
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�Πέ ρα α πό τα στά δια των α μυ ντικών 

ε πι χει ρή σε ων δι κτύ ων Η/Υ, εί ναι δυ να-

τόν α ξιο ποιώ ντας τις δυ να τό τη τες της 

τε χνο λο γι κής ε ξέ λι ξης των πλη ρο φο-

ρια κών και ε πι κοι νω νια κών συ στημά-

των, να πε τύ χου με βελ τι στο ποί η ση του 

α μυ νό με νου C4Ι, έ τσι ώ στε να εί ναι λιγό-

τε ρο ευά λω το σε ε πι θε τι κές ε πι χει ρή σεις 

δι κτύ ων Η/Υ.

�Αυ τή η βελ τι στο ποί η ση ε πι τυγχά νε-

ται με τη χρή ση της τε χνι κής διά χυ του 

φά σμα τος (ι διαί τε ρα των υ βρι δικών τε χνι-

κών) για τη με τα φο ρά της πλη ρο φο ρί ας, 

τη χρή ση τα κτι κών δι κτύ ων προ ηγ μέ-

νων δυ να το τή των (Link-22) και την εκ με-

τάλ λευ ση του δια στή μα τος πα ρέ χοντας 

α σφα λείς δο ρυ φο ρι κές ε πι κοι νω νί ες. 

Σκο πός αυ τών εί ναι η ε πί τευ ξη ασφα λούς 

και σε πραγ μα τι κό χρό νο (real time) δια-

βί βα σης της πλη ρο φο ρί ας, βελ τιώνο ντας 

την α πό δο ση του α μυ νό με νου ο λο κλη ρω-

μέ νου συ στή μα τος C4I και κά νο ντάς το 

αν θε κτι κό τε ρο σε ε πι θε τι κές ε πι χει ρή σεις 

δι κτύ ων Η/Υ.

�Η εν σω μά τω ση α σφα λών δο ρυ φορι-

κών συ στη μά των στο α μυ νό με νο ο λο κλη-

ρω μέ νο σύ στη μα C4I α πο τε λεί τη βέλ τιστη 

λύ ση, διό τι α παι τούν μι κρό χρό νο α νά πτυ-

ξης, κα ταρ γούν τους γε ω γρα φικούς πε ριο-

ρι σμούς και πα ρέ χουν την πλή ρη κά λυ ψη 

των τη λε πι κοι νω νια κών ανα γκών των Ε νό-

πλων Δυ νά με ων με ή χω ρίς τη συ νερ γα σί α 

με τα ε πί γεια δί κτυα.

� Με τα ερ γα λεί α και τις με θό δους 

των ε πι χει ρή σε ων εκ με ταλ λεύ σε ως δι-

κτύ ων Η/Υ μπο ρεί να ε πι τευ χθεί 

η υ ποκλο πή των χρη σι μο ποιού-

με νων δο ρυ φο ρι κών 

κ α ι  τ α  κ τ ι  κ ώ ν 

δι κτύ ων που 

εν σωμα τώ νο-

νται στο ο λο-

κλη ρω μέ νο ε χθρι κό σύ στη μα C4I και η 

υ λο ποί η ση ψη φια κής χαρ το γρά φη σης 

μιας πε ριο χής ε πι χει ρή σε ων.

� Η εν σω μά τω ση των ερ γα λεί ων, των 

με θό δων και των α πο τε λε σμά των των ε πι χει-

ρή σε ων εκ με ταλ λεύ σε ως δι κτύων Η/Υ στο 

φί λιο σύ στη μα C4I, του προσ δί δει τη δυ να-

τό τη τα να α ντα πο κρί νε ται στις ε πι χει ρη σια-

κές α παι τή σεις σε πραγ μα τι κό χρό νο.

Προ τά σεις

Με βά ση τα α να φε ρό με να συ μπε ρά-

σμα τα προ τεί νο νται τα πα ρα κάτω:

�Η ε ξα σφά λι ση ό λων των αρ χών που 

διέ πουν έ να ο λο κλη ρω μέ νο σύ στη μα C4I, 

ώ στε να συμ βά λει στην α πο τε λε σμα τικό-

τη τα της δια δι κα σί ας λή ψης α πο φά σε ων, 

κα θώς και στη βέλ τι στη χρη σι μοποί η ση, 

συ ντο νι σμό και έ λεγ χο των δια τι θε μέ νων 

δυ νά με ων και μέ σων.

�Η πλή ρης ε νη μέ ρω ση του προ σωπι-

κού, που πλαι σιώ νει έ να ο λο κλη ρω μέ νο 

σύ στη μα C4I, πε ρί των κα θη κό ντων του 

και η πα ρο χή ε ξει δι κευ μέ νης γνώ σης, 

ό που α παι τεί ται.

� Η προ σε κτι κή σχε δί α ση της αρ χι τε-

κτο νι κής του ο λο κλη ρω μέ νου συ στή μα τος 

C4I, με έμ φα ση στη δη μιουρ γί α κινη τών 

ε πι κοι νω νια κών και πλη ρο φο ρια κών κόμ-

βων, ώ στε να α ντα πο κρί νε ται στις α παι-

τή σεις του σύγ χρο νου ε πι χει ρη σια κού 

πε ρι βάλ λο ντος που χα ρα κτη ρί ζε ται α πό 

δυ να μι κά ε ξε λισ σό με νες κα τα στά σεις.

�Η χρη σι μο ποί η ση ε ξει δι κευ μένου 
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προ σω πι κού για τη διε ξα γω γή των ε πι χει-

ρή σε ων δι κτύ ων Η/Υ, το ο ποί ο θα πρέ πει 

να εί ναι συ νε χώς ε νη με ρω μέ νο για τις 

ε ξε λί ξεις της τε χνο λο γί ας, ώστε να α να-

κα λύ πτει νέ ες με θό δους ε πι χει ρή σε ων 

δι κτύ ων Η/Υ.

� Η ε ναρ μό νι ση των ε πι χει ρή σε ων 

δι κτύ ων Η/Υ με τις υ πό λοι πες δρα στη ριό-

τη τες των πλη ρο φο ρια κών ε πι χειρή σε ων 

και ι διαί τε ρα ο συ ντο νι σμός των ε πι χει ρή-

σε ων δι κτύ ων Η/Υ και του ΗΠ κά τω α πό 

ε νιαί α διοί κη ση.

�Η χρή ση κα τάλ λη λων μη χα νι σμών, 

με έμ φα ση στην υ ιο θέ τη ση ή υ λο ποί η-

ση αλ γό ριθ μων κρυ πτο γρά φη σης, κα τά 

την πραγ μα το ποί η ση των α μυ ντι κών 

ε πι χει ρή σε ων δι κτύ ων Η/Υ, έ τσι ώ στε η 

πλη ρο φο ρί α που δια κι νεί ται μέ σα α πό τα 

πλη ρο φο ρια κά και ε πι κοι νω νια κά συ στή-

μα τα να προ στα τευ θεί τό σο κα τά την α πο-

θή κευ ση, τη με τα φο ρά, την ε πεξερ γα σί α, 

ό σο και κα τά την εκ με τάλ λευ ση αυ τής.

�Η υ πο στή ρι ξη των ε πι κοι νω νιακών 

συ στη μά των του ο λο κλη ρω μέ νου συ στή-

μα τος C4I α πό τε χνι κές διά χυ του φάσμα-

τος, δί νο ντας έμ φα ση στις υ βρι δι κές τε-

χνι κές, με σκο πό την πα ρο χή α σφα λούς 

ε πι κοι νω νί ας και την ά ρι στη α ξιο ποί η ση 

του η λε κτρο μα γνη τι κού φάσμα τος. 

�Η α ντι κα τά στα ση του τα κτι κού δι κτύ-

ου Link - 11A, σε πε ρί πτω ση χρη σι μο ποι-

ή σε ως αυ τού α πό τις ΕΔ ε νός κρά τους, 

από το προ ηγ μέ νης τε χνο λο γί ας Link 

- 22, λό γω των πλε ο νε κτη μά των που 

πα ρου σιάζει το τε λευ ταί ο στο α παι τη-

τι κό πλέ ον ε πι χει ρη σια κό πε ρι βάλ λον, 

πα ρέ χοντας τη δυ να τό τη τα δια σύν δε σης 

αυ τού με δο ρυ φο ρι κά δί κτυα.

�Η ε ξα σφά λι ση δο ρυ φο ρι κού συστή-

μα τος α πό τις ΕΔ ε νός κρά τους, ώ στε να 

έ χουν τον έ λεγ χο τό σο του ε πί γειου ό σο 

και του δια στη μι κού τμή μα τος αυ τού, και 

η εν σω μά τω σή του στο ο λο κληρω μέ νο 

σύ στη μα C4I.

� Η υ πο στή ρι ξη των δο ρυ φο ρι κών 

τερ μα τι κών, τα ο ποί α θα εν σω μα τω θούν 

στο ο λο κλη ρω μέ νο σύ στη μα C4I, α πό τε-

χνι κές διά χυ του φά σμα τος, ώ στε να ε ξα-

λει φθεί το μειο νέ κτη μα της ευαι σθη σίας 

των συ στη μά των αυ τών α πό ε σκεμ μέ νη 

πα ρεμ βο λή και υ πο κλο πή.

�Η χρη σι μο ποί η ση τε χνι κών προσο-

μοί ω σης ση μά των, κα θώς και η υ ιο θέ-

τη ση ή η υ λο ποί η ση α ντί στοι χων αλ-

γόριθ μων, στα πλαί σια των ε πι χει ρή σε ων 

εκ με ταλ λεύ σε ως δι κτύ ων Η/Υ.

�Η υ λο ποί η ση ή η υ ιο θέ τη ση αλ γόριθ-

μων, οι ο ποί οι με τον κα τάλ λη λο ε ξο πλι σμό 

(κε ραί α λή ψης ση μά των, Η/Υ, κάρτα κα τα-

γρα φής ση μά των) να λαμ βά νουν το σή μα, 

που εί ναι ε πι θυ μη τή η υ πο κλο πή αυ τού 

α πό την α τμό σφαι ρα και με τη βο ή θεια της 

ψη φια κής ε πε ξερ γα σί ας σή μα τος και την 

ε φαρ μο γή κα τάλ λη λων με τα σχη μα τι σμών 

να α νι χνεύ ο νται τα χα ρα κτη ρι στι κά αυ τού, 

ε ξά γο ντας χρή σι μες πλη ρο φο ρί ες για το 

α ντί πα λο σύ στη μα C4I.

�Η εν σω μά τω ση των ερ γα λεί ων της 

τη λε πι σκό πη σης και της ψη φια κής χαρ-

το γρα φί ας, τα ο ποί α εκ με ταλ λεύ ο νται τη 

δια στη μι κή τε χνο λο γί α, στο ο λο κλη ρω μέ-

νο σύ στη μα C4I.
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ΤΟ ΡΑ ΔΙΟ ΦΩ ΝΟ ΚΑΙ Η 

ΤΗ ΛΕ Ο ΡΑ ΣΗ ΩΣ ΜΕ ΣΑ

Ε ΠΙ ΚΟΙ ΝΩ ΝΙΑΣ

και η τη λε ό ρα ση, σή με ρα α πο τε λούν 

μέ ρος των μέ σων διε ξα γω γής του πο-

λέ μου και χρη σι μο ποιού νται α πό τις 

α ντι μα χό με νες πα ρα τά ξεις ως βασι κός 

πολ λα πλα σια στής ι σχύ ος. Έ χουν τη δυ-

να τό τη τα να με τα βά λουν την έκβα ση 

ε νός πο λέ μου και να ε πι φέ ρουν α πο τε-

λέ σμα τα α ντί θε τα α πό αυ τά που εί χαν 

αρ χι κά σχεδια σθεί με βά ση μό νο τη 

στρα τιωτι κή ι σχύ.

Με τά την αλ μα τώ δη α νά πτυ ξη των 

ΜΜΕ, ι διαί τε ρα κα τά τη διάρ κεια του με-

σοπο λέ μου, με την ε φεύ ρε ση του ρα διο-

φώ νου και της τη λε ο ρά σε ως και με την 

ταχύ τα τη ε ξέ λι ξη αυ τών κα τά τη μετα πο λε-

ΚΕΙΜΕΝΟ: Επ γός (ΜΤ) Ιω άννης Βα φειά δης

O πό λε μος εί ναι διαρ κής. Πο τέ μέ-

χρι σή με ρα το αν θρώ πι νο γέ νος δεν 

έ ζη σε πλή ρη ε φαρ μο γή της ει ρή νης. 

Κι αν ο πό λε μος δεν ή ταν έ νο πλος, 

ή ταν πο λιτικός, δι πλω μα τι κός, οι κο-

νο μι κός, κοι νω νι κός. Πά ντως, ό ποιας 

μορ φής κι αν εί ναι ο πό λε μος, α πο-

βλέ πει στην ε πιβο λή μιας θε λή σε ως 

ε πί μιας άλ λης. Κα τά βά θος μι λού με 

για ψυ χο λο γι κό πόλε μο.

Οι Ψυ χο λο γι κές Ε πι χει ρή σεις (ΨΕ) 

έ χουν ε φαρ μοσθεί πολ λές φο ρές κα τά 

το πα ρελ θόν, κα θώς η δυ να τό τη τα ε πι-

δρά σε ων στη σκέψη και τα αι σθή μα τα 

των πο λι τών α να δεί χθη κε σε α πο τε λε σμα-

τι κό μέ σο μά χης σ’ ό λες τις ε πο χές και 

πε ριό δους της ι στο ρί ας. Για τον σκο πό 

αυ τό έ χουν χρη σι μο ποι η θεί πολ λά ψυ-

χο λο γι κά μέ σα και ε νέρ γειες, με στόχο 

την ε ξα πά τηση των α ντι πά λων και τον 

ε πη ρε α σμό των συ ναι σθη μά των και των 

δια θέ σε ων των ε χθρι κών δυ νά με ων και 

των πλη θυ σμών α ντί πα λων χω ρών.

Τα δε Μέ σα Μα ζι κής Ε νη μέ ρω σης 

(ΜΜΕ) και ι διαί τε ρα το ρα διό φω νο 
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μι κή 

πε ρί ο-

δο, οι με λε τη-

τές έ στρε ψαν την 

προ σο χή τους στη με λέ τη 

των ε πι κοι νω νια κών πο λι τι κών και τον ρό-

λο που εί ναι δυ να τόν να έ χουν σε όλες τις 

φά σεις της κοι νω νι κής ζωής. Ό λα τα ΜΜΕ, 

αλ λά ι διαί τε ρα η τη λε ό ρα ση παρου σιά ζει 

μια ι διαί τε ρη δυ να μι κή, που κα θη λώ νει το 

τη λε ο πτι κό κοι νό με την ει κό να να ει σβά-

λει σε ό λους τους χώ ρους.

Η ι στο ρί α της ε νη μέ ρω σης της κοι νής 

γνώ μης για τις πο λε μι κές ε πι χειρή σεις 

δια φέ ρει α πό πό λε μο σε πόλε μο, κα θώς 

ε πί σης και ο α ριθ μός των δημοσιο γρά-

φων, που τους κα λύ πτουν. Την α πό βα ση 

στη Νορ μανδί α κά λυ ψαν 19 μό νο πο λε-

μι κοί α ντα πο κρι τές. Τις ε πι χει ρή σεις του 

ΝΑ ΤΟ στο Κοσ συ φο πέ διο κά λυ ψαν πε-

ρί που 2.400 δη μο σιο γρά φοι. Ά γνω στος 

πα ρα μέ νει ο α ριθμός των υ παλ λή λων 

των διά φο ρων ΜΜΕ, που κα λύ πτουν τις 

ε πι χει ρή σεις στο Αφ γα νι στάν και Ι ΡΑΚ.

Το ρα διό φω νο και η τη λε ό ρα ση α πο τε-

λούν 

πλέ ον 

«θε σμό» 

κ α ι  έ  χ ο υ ν 

τη δυ νατό τη τα να 

ε πη ρεάζουν και να διαμορ-

φώ νουν την κοι νή γνώ μη χρη σι μο-

ποιώ ντας γε γο νό τα που συμβαί νουν 

ή φαί νε ται ό τι συμβαί νουν και με πλη-

ρο φο ρί ες που έχουν ή δη μιουρ γούν.

Εκ με ταλ λευό με νες οι Έ νο πλες Δυ νά-

μεις (ΕΔ) τις δυ να τό τη τες των ΜΜΕ, και 

ει δι κό τε ρα το ρα διό φω νο και την τη λε ό-

ρα ση, χρη σι μο ποιούν αυ τά ως μέ σο για 

τη διε ξα γω γή Τα κτι κών Ψυ χο λο γι κών 

Ε πι χει ρή σε ων (ΨΕ), ώ στε σε συν δυα σμό 

με ή χω ρίς τη χρή ση των ό πλων, να ε πι-

τευ χθεί η ε πι βο λή της θε λή σε ως ε πί του 

αντι πά λου και η διαμόρ φω ση της κοι νής 

γνώ μης προς την ε πι θυ μη τή κα τεύ θυν ση.

Πα ρα τη ρού με λοι πόν ό τι το ρα διό-

φω νο και η τη λε ό ρα ση χρη σι μοποιούν 

και την ο πτι κή αλ λά και την α κου στι-

κή αί σθη ση, δη λα δή τις δύ ο σπουδαιό-

τε ρες αι σθή σεις για την ε πα φή με έ να 

πρό σω πο. Ταυ τό χρο να, α φού α νή κουν 
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στα μέ σα τα χεί ας χρη σι μο ποι ή σε ως, 

δεν α παι τούν πο λύ χρό νο για την 

εκ πομπή και με τά δο ση τους. Τα πα-

ρα πά νω πλε ο νε κτή μα τα έ χουν τα 

τε λευ ταί α δέ κα χρό νια τρι πλα σιά-

σει τον α ριθ μό των τη λε θε α τών 

που έ φθα σε σε πε ρισ σό τερο 

α πό 1.2 δι σε κα τομ μύ ρια τη-

λε θε α τές. Ε νώ α ντί στοι χα 

οι α κρο α τές ρα διο φώ νου 

φθά νουν σχε δόν το δι πλά-

σιο του προ α να φε ρο μέ νου.

Έ τσι, τό σο το ρα διό φω νο ό σο και 

η τη λε ό ρα ση α πο τε λούν σή με ρα το 

σπου δαιό τε ρο -ί σως- μέ σο διε ξα γω-

γής ΨΕ στα χέ ρια πο λι τι κών και στρα-

τιω τι κών η γετών.

ΣΥ ΝΤΟ ΜΗ Ι ΣΤΟ ΡΙ ΚΗ 

Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ Ρ/Τ ΣΤΑΘ ΜΩΝ ΣΤΗΝ

ΕΛ ΛΑ ΔΑ

➜Ρα διο φω νι κοί Σταθ μοί:
Το 1925-1926 (ο α κρι βής χρό νος 

έ ναρ ξης αμ φι σβη τεί ται μέ χρι σή με ρα) 

ξεκί νη σε α πό τη Θεσ σα λο νί κη το «Ρά-

διο Τσιγ γι ρί δη», α πό τον η λε κτρο νι κό 

Χρίστο Τσιγ γι ρί δη, και ή ταν ο πρώ τος 

ρα διο φω νι κός σταθ μός ό χι μό νο στην 

Ελ λά δα, αλ λά και στη ΝΑ Ευ ρώ πη. Το 

«Ρά διο Τσιγ γι ρί δη» ή ταν ο πρώ τος σταθ-

μός που α να κοί νω σε στη Β. Ελ λά δα την 

ε πί θε ση της Ι τα λί ας, α φού το σή μα του 

σταθ μού των Α θη νών, που στο με τα ξύ 

ι δρύ θη κε, δεν έ φτα νε μέ χρι τη Μα κε δο-

νί α. Μά λι στα, ο Τσιγ γι ρί δης την κρί σι μη 

ε κεί νη πε ρί ο δο προ κα λού σε ε σκεμ μέ να 

πα ρά σι τα στη συ χνό τη τα του ι τα λι κού 

αν θελ λη νι κού ρα διο σταθ μού του Μπάρι. 

Μέ χρι και το τε λευ ταί ο βρά δυ πριν την ει-

σβο λή των Γερ μα νών στη Θεσ σα λονί κη, 

ο σταθ μός συ νέ χι ζε να εκ πέ μπει κα νο νι-

κά. Την πε-

ρί ο δο της 

γερ μα νι-

κής κα το-

χής (1941-

1 9 4 4 )  ο 

Τσιγ γι ρί-

δης α να-

γκά ζε ται 

α πό τους 

κα τα κτη-

τές να κλεί σει τον 

σταθ μό και μά λι στα 

φυ λα κί ζε ται για με ρι-

κούς μή νες.
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Το 1936 ι δρύ ε ται η Υ πη ρε σί α Ελ λη νι-

κού Ρα διο φώ νου (Υ.Ε.Ρ.) και η ε ται ρεί α 

«Τελε φούν κεν» ε γκα θι στά ρα διο φω νι κό 

σταθ μό ι σχύ ος 15 ΚW. Ο κό σμος έ χει 

εν θου σια στεί και περ νά πολ λές ώ ρες 

συ ντρο φιά με αυ τό. Ε φη με ρί δες ε γκαι νιά-

ζουν στή λες με τα προ γράμ μα τά του και 

πε ριο δικά ρα διο φώ νου εκ δί δο νται.

Στον Β’ Πα γκό σμιο Πό λε μο το ελ λη νι-

κό ρα διό φω νο ε νη με ρώ νει και εμ ψυ χώ-

νει τους Έλ λη νες. Α πό το 1941 ό μως το 

ρα διό φω νο δεν εί ναι πλέ ον «ε λεύ θε ρο» 

και Γερ μα νοί και Ι τα λοί κά νουν τις δι κές 

Μέ χρι το 1987 ό λοι οι σταθ μοί ε λέγ χο νταν 

α πό το κρά τος (ΕΙΡ, ΥΕ ΝΕΔ, Ε ΡΑ). Α πό τη 

δε κα ε τί α του ’70 έ κα ναν την εμ φά νι ση 

τους οι «πει ρα μα τι κοί» σταθ μοί (ι διω τι κοί 

σταθ μοί που ε ξέ πε μπαν πα ρά νο μα). Το 

1987 εμ φα νί ζε ται η «Ι διω τική Ρα διο φω νί α» 

ό που πλέ ον μη κρα τι κοί σταθ μοί αρ χί ζουν 

να λει τουρ γούν επώ νυ μα. Ο «98.4» του 

Δή μου Α θη ναί ων εί ναι ο πρώ τος. Α πο τέ-

λε σμα ή ταν η κα τάρ γηση του κρα τι κού 

μο νο πω λί ου. Α πό τό τε οι ι διω τι κοί σταθ μοί 

αυ ξά νο νται ραγδαί α.

Σύμ φω να με τα ε πί ση μα στοι χεί α του 

Ε θνι κού Συμ βου λί ου Ρα διο τη λε ο ρά σεως 

(ΕΣ Ρ) υ πο λο γί ζε ται ό τι εκ πέ μπουν 801 ρα διο-

φω νι κοί σταθ μοί σε ό λη την ε πικρά τεια.

➜Τη λε ο πτι κοί Σταθ μοί:
Οι πρώ τες προ σπά θειες δη μιουρ γί ας 

τη λε ο πτι κού σταθ μού γί νονται στην Ελ λά-

δα το 1960 α πό τον Μά νο Ια τρί δη, τον 

τό τε προ ϊ στά με νο του Τμή ματος Δια φω τί-

σε ως της Υ πη ρε σί ας Δη μο σί ων Σχέ σε ων 

της ΔΕ Η, ο ο ποί ος προ τείνει την ε γκα τά-

στα ση τη λε ο πτι κού σταθ μού στην 25η 

Διεθνή Έκ θε ση Θεσ σα λο νί κης (ΔΕΘ) με 

την ευ και ρί α των 10 χρό νων λει τουρ γί ας 

της. Πράγ μα τι, με τά α πό πο λλή δου λειά 

ε γκα τα στά θη κε ο πρώ τος τη λε ο πτι κός 

σταθμός, α πό ό που έ γι ναν οι πρώ τες τη-

λε ο πτι κές 

εκ πο μπές 

με κα θο-

ρι σμέ νο 

πρό-

γραμ-

μα.

Το 

1963 α πο-

φα σί ζε ται η 

ε γκα τά στα ση 

τη λε ο πτι κού δι κτύ-

«Ε δώ Ρα διο φω νι κός Σταθ μός Α θη νών. 

Έ κτα κτον α να κοι νω θέν: Η Ελ λάς α πό της 

6ης πρω ι νής της σή με ρον ευ ρί σκε ται εις 

ε μπό λε μον κα τά στα σιν προς την Ι τα λί αν. 

Ο στρα τός μας α μύνε ται του Πα τρί ου 

ε δά φους. Ζή τω το Έ θνος».

τους εκ πο μπές. Το η χη τι κό σή μα του 

Ραδιο φω νι κού Σταθ μού Α θη νών, γνω-

στό ως «Ο Τσο μπα νά κος», α κού γε ται 

πλέ ον από το ΒΒC του Λον δί νου, που 

με τέ δι δε τα νέ α του πο λέ μου και εν θάρ-

ρυ νε τους κα τα κτη μέ νους. Το 1944 τα 

πράγ μα τα ε πα νέρ χο νται στο κα θε στώς 

πριν τον πό λε μο, οι ελ λη νι κοί σταθ μοί 

ε πα να λει τουρ γούν και οι εκ πο μπές ξα να-

βρί σκουν την πα λιά τους μορ φή.

Η Ελ λη νι κή Υ πη ρε σί α του BBC έ χει ξε-

πε ρά σει τα 60 χρό νια συ νε χούς πα ρου σί ας 

στο ρα διό φω νο. Άρ χι σε να εκ πέ μπει, στα 

βρα χέ α κύ μα τα, λί γο με τά την αρ χή του 

Δεύ τε ρου Πα γκό σμιου Πο λέ μου και στη 

διάρ κεια του πο λέ μου και της Κα τοχής 

κα θιε ρώ θη κε στη συ νεί δη ση των α κρο α-

τών ως μια κατ’ ε ξο χήν α ξιό πι στη πη γή 

ε νη μέ ρω σης.

Τα τε λευ ταί α χρό νια λει τουρ γούν ό λο 

και πε ρισ σό τε ροι ρα διο φω νι κοί σταθ μοί. 
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ου στην Ελ λά δα. Ή ταν έ να ση μα ντι κό βή μα 

στην ε ξέ λι ξη του ελ λη νι κού τε χνο λο γι κού 

χώ ρου ό σο και στην πο λι τι στι κή πρό ο δο 

των Ελ λή νων. Το 1969 ε γκα θί στα ται τε λι κά 

το τη λε οπτι κό δί κτυο και το ΕΙΡ με το νο μά-

ζε ται σε ΕΙΡ Τ (Ε θνι κό Ί δρυ μα Ρα διο φω νί ας 

Τη λε ό ρα σης), ε νώ εί χαν ή δη ξε κι νή σει 

οι πρώ τες τη λε ο πτι κές εκ πο μπές. Τέ λη 

1970, δη μιουρ γεί ται η ΥΕ ΝΕΔ (Υ πη ρε σί α 

Ε νη με ρώ σε ως Ενό πλων Δυ νά με ων), ό που 

ε ντά χθη καν ε κτός α πό την ΤΕΔ και ό λοι οι 

ρα διο φω νικοί σταθ μοί Ε νό πλων Δυ νά με-

ων. Το 1982, η ΥΕ ΝΕΔ απο στρα τι κο ποιεί ται 

και με το νο μά ζε ται σε ΕΡ Τ-2. Το 1987, με 

τον νό μο 1730, ε νο ποιούνται οι δύ ο τη λε-

ο πτι κοί σταθ μοί με την ί δρυ ση ε νιαί ου φο-

ρέ α ρα διο τη λε ό ρασης, την ΕΡ Τ. Το 1989, 

η τη λε ο πτι κή α γο ρά α πε λευ θε ρώ νε ται με 

την de facto κα τάρ γη ση του κρα τι κού μο-

νο πω λί ου της ΕΡ Τ και την ί δρυ ση ι διω τι κών 

τη λε ο πτι κών σταθ μών (MEGA -ANTENNA). 

Από το 1987 και για τα ε πό με να 10 χρό νια, 

τα δύ ο κρα τι κά τη λε οπτι κά κα νά λια, αν 

και λει τουρ γούν α νε ξάρ τη τα με τα ξύ τους, 

σε ση μα ντι κό βαθμό αλ λη λο κα λύ πτο νται 

τό σο σε ορ γα νω τι κό ό σο και σε πα ρα γω-

γι κό ε πί πε δο. Η Δη μό σια Τη λε ό ρα ση, το 

1988 α πο κτά και τρί το τη λε ο πτι κό σταθ μό 

με την ί δρυ ση της ΕΤ-3 στη Θεσ σα λο νί κη, 

ε νώ το 1990, αρ χί ζει η με τά δο ση του δο-

ρυ φο ρι κού προ γράμ μα τος της ΕΡ Τ στην 

Ευ ρώ πη και τη Μέ ση Α να το λή.

Η τη λε ό ρα ση α πό τις πρώ τες ημέ ρες 

της γέν νη σής της α πο τέ λε σε μέ σο δια-

φήμι σης. Το πρώ το προ σφε ρό με νο πρό-

γραμ μα της ΙΟΝ στην τη λε ό ρα ση της ΔΕ Η, 

προ οιώ νι σε τον ση με ρι νό κυ ρί αρ χο ρό λο 

της τη λε ό ρα σης στη ζω ή του. Τον ί διο 

χρό νο στη ΓΥΣ λει τουρ γεί δο κι μα στι κά η 

Τη λε ό ρα ση Ε νό πλων Δυ νά με ων (ΤΕΔ).

Υ πάρ χουν πολ λά πα ρα δείγ μα τα χρη-

σι μο ποι ή σε ως του ρα διο φώ νου και της 

τη λε ο ρά σε ως στη διε ξα γω γή ΨΕ. Χα ρα-

κτη ρι στι κό και α ξέ χα στο θα μεί νει για τη 

πα τρί δα μας το μή νυ μα του Ρα διο φω νι κού 

Σταθ μού Α θη νών που δια κό πτει τις εκ πο-

μπές του και με τα δί δει: «Ε δώ Ρα διο φω νι κός 

Σταθ μός Α θη νών. Έ κτα κτον α να κοι νω θέν: 

Η Ελ λάς α πό της 6ης πρω ι νής της σή με ρον 

ευ ρί σκε ται εις ε μπό λε μον κα τά στα σιν προς 

την Ι τα λί αν. Ο στρα τός μας α μύνε ται του 

Πα τρί ου ε δά φους. Ζή τω το Έ θνος».

Σύμ φω να με τα ε πί ση μα στοι χεί α του 

Ε θνι κού Συμ βου λί ου Ρα διο τη λε ο ρά σεως 

(ΕΣ Ρ)1 υπο λο γί ζε ται σή με ρα ό τι εκ πέ-

μπουν 84 τη λε ο πτι κοί σταθμοί πε ρι φε-

ρεια κής εμ βέ λειας, και 58 τη λε ο πτι κοί 

σταθ μοί το πι κής εμ βέ λειας.

ΧΡΗ ΣΗ Ρ/Τ ΣΤΑΘ ΜΩΝ ΠΡΙΝ 

ΤΟ ΤΕ ΛΟΣ ΤΟΥ ΨΥ ΧΡΟΥ ΠΟ ΛΕ ΜΟΥ

➜Ι τα λί α, Ι σπα νί α, Γερ μα νί α

Η Ι τα λί α κα τέ λα βε την Αι θιο πί α το 1935 

προς με γά λη α γα νά κτη ση της Κοι νω νί ας 

των Ε θνών η ο ποί α α πο φα σί ζει να της ε πι-

βάλ λει οι κο νο μι κές κυρώ σεις και α πο κλει-

σμό. Οι Ι τα λοί, ως α πά ντη ση στις κυ ρώ σεις 

αυ τές, ε γκα θιστούν ι σχυ ρούς πο μπούς στη 

Ρώ μη, στο Μπά ρι,  στην Τρί πο λη στην 

Α ντίς Α μπέ μπα και εκ πέ μπουν σε δέ κα 

γλώσ σες με τα ξύ των ο ποί ων στα Τουρ κι-

κά και στα Αρα βι κά. Σκο πός τους ή ταν 

η α πο στα θε ρο ποί η ση των α ποι κιο κρα τι-

κών αυ το κρατο ριών της Μ. Βρε τα νί ας και 

της Γαλ λί ας. Η Τυ νη σί α, σπου δαί α ι τα λι κή 

α ποικί α, α πο τε λεί προ νο μια κό στό χο. Στό-

χος ή ταν ε πί σης και η Αί γυ πτος α φού η 

εμβέ λεια των πα νί σχυ ρων πο μπών του 

Μου σο λί νι φθά νει ως τις Ιν δί ες.

1 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ, στο Διαδίκτυο.
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Ο Ι σπα νι κός εμ φύ λιος πό λε μος συμ-

βάλ λει πο λύ στην ε ντα τι κή χρή ση των 

ραδιο φώ νων. Οι ι σπα νι κοί ι διω τι κοί ρα-

διο σταθ μοί υ πη ρε τούν τις κε ντρό φυγες 

δυ νά μεις που δρουν στη χώ ρα. 

Το κα τα λα νι κό ρα διό φω νο προ-

α σπί ζε ται σθενα ρά την αυ το νο-

μί α του (αυ τό γί νε ται α κό μη και 

σή με ρα). Κά το χοι ι διω τι κών ρα-

διο φώ νων εί ναι τα συν δι κά τα, η 

Κα θο λι κή Εκ κλη σί α και διά φο ροι 

φο ρείς ιδιω τι κών οι κο νο μι κών 

συμ φε ρό ντων. Ε πι κρα τεί έ νας με-

γά λος κα τα κερ μα τισμός.

Με τά το πρα ξι κό πη μα του 

Φράν κο ό λα αλ λά ζουν. Κά θε πα ρά-

τα ξη προ σπα θεί να αρ πά ξει τους 

ι διω τι κούς πο μπούς που βρί σκο νται 

στην πε ριο χή που ε λέγ χει. Αυ τοί οι 

ι διω τι κοί σταθ μοί δεν θα γλι τώ σουν 

α πό τη στρα τιω τι κή ε ξου σία εί τε 

των δη μο κρα τι κών εί τε των ε θνι κι-

στών. Ο Φράν κο χρη σι μο ποιεί τον 

σταθ μό στο Tetouan του Ι σπα νι κού 

Μα ρό κου για να εκ πέμπει στα α ρα-

βι κά με α πο δέ κτες τους Μαυ ρι τα-

νούς, οι ο ποί οι α πο τε λούν στόχο 

και της κομ μου νι στι κής προ πα γάν-

δας με τά το 1938. Ο στρα τη γός 

Queipo de Llano μι λά κα θη με ρι νά 

α πό το Ρά διο-Σε βίλ λη και προ α-

σπί ζε ται τις θέ σεις των ε θνι κι στών. 

Τον Ια νουά ριο του 1937 αρ χί ζει να 

λειτουρ γεί έ νας ι σχυ ρός πο μπός των 20 KW 

στα ε δά φη που κα τέ χουν οι δυ νά μεις του 

Φράν κο και που α κού γε ται σε ο λό κλη ρη 

την Ισπα νί α. Οι δη μο κρα τι κοί δεν δια θέ-

τουν τό σο ι σχυ ρό πο μπό, αρ κού νται στον 

σταθ μό της Βα λέν θια και εκ πέ μπουν στα 

ι σπα νι κά, στα γαλ λι κά και στα α ρα βικά.

Αυ τή εί ναι η «προ ϊ στο ρί α» του πο λέ μου 

των ρα διο κυ μά των. Ό σο ση μα ντι κά ό μως 

κι αν εί ναι αυ τά τα ε πει σό δια, δεν εί ναι πα-

ρά α ψι μα χί ες σε σχέ ση με όσα θα συμ βούν 

κα τά τον Β΄ Πα γκό σμιο Πό λε μο.

➜Γκαί μπελ ς και Στά λιν

Στη Γερ μα νί α του Χί τλερ, ο Τζό τζεφ 

Γκαί μπελ ς εί ναι ο με γά λος θε ω ρη τι κός 

της προ πα γάν δας2. Α σχο λεί ται με τα πά-

2 Joseph Goebbels’ Principles of propaganda, στο Διαδίκτυο.
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ντα, α κό μη και με τις λε πτο-

μέ ρειες, εί ναι δε πο λύ ι κα νο ποι η μέ νος 

α πό το έρ γο του. Βε βαιώνει ό τι «χά ρη 

στο ρα διό φω νο το κα θε στώς ε ξα φά νι σε 

την ο ποια δή πο τε διά θεση για ε ξέ γερ ση» 

και α να φέ ρει με σε βα σμό την τυ πι κή ρή-

ση του Χί τλερ στον «Α γώ να μου»: «Στον 

πό λε μο οι λέ ξεις γί νο νται ό πλα». Τα πά ντα 

ε ξαρ τώ νται από αυ τόν. Στο ε σω τε ρι κό 

ε φαρ μό ζει μια έ ξυ πνη πο λι τι κή προ σφο-

ρά συ σκευών ρα διο φώ νου σε φτη νή τι-

μή. Ή δη ε δώ και χρό νια ο ρι σμέ νοι Ευ-

ρω πα ϊ κοί πε ρι φερεια κοί ρα διο σταθ μοί 

προ σπά θη σαν να δια δώ σουν τη χρή ση 

τραν ζί στορ τα οποί α μπο ρού σαν να συ-

ντο νι στούν σε μια και μό νο συ χνό τη τα, 

τη δι κή τους. Υπήρ χε βέ βαια και έ να άλ λο 

προ η γού με νο με κα λύ τε ρα α πο τε λέ σμα-

τα. Ο Γκαί μπελς πα ρα κι νού σε τους ερ γο-

στα σιάρ χες να λαν σά ρουν στην α γο ρά τα 

δη μο φι λή ρα διό φω να Volksempfangen 

που εγ γυού νταν ι κα νο ποι η τική λή ψη μό-

νο για τους γερ μα νι κούς σταθ μούς και ο 

κό σμος σύ ντο μα τα ο νό μασε «μου σού δες 

του Γκαί μπελ ς». Ό ταν κη ρύ χθη κε ο πό λε-

μος στη Γερ μα νί α υ πήρ χαν 9.5 ε κα τομ-

μύ ρια συ σκευές ρα διο φώ νου δη λω μέ νες 

ε πί ση μα. Ή ταν ο με γα λύ τερος α ριθ μός 

στην η πει ρω τι κή Ευ ρώ πη, σε σχέ ση με 

τις 5 ε κα τομ μύ ρια μο νά χα συ σκευές που 

υ πήρ χαν στη Γαλ λί α.

Την ί δια στιγ μή ο 

Γκαί μπελ ς πα ρα κι νεί 

τους πι στούς να ζί να 

α νε βά ζουν την έ ντα ση 

του ρα διο φώ νου τους 

και να α φή νουν τα πα-

ρά θυ ρά τους α νοι χτά 

όταν με τα δί δο νται οι 

προ πα γαν δι στι κές εκ-

πο μπές. Αυ τός ο τρό πος 

διά δο σης του «λό γου της α λή θειας» 

εί ναι μια γερ μα νι κή πα ραλ λα γή των ια-

πω νι κών μεγα φώ νων. Το ρα διο φω νι κό 

κέ ντρο του Βε ρο λί νου εκ πέ μπει προς 

το ε ξω τε ρι κό στα βρα χέ α κύ μα τα και 

εί ναι το τε λειό τε ρο και το κα λύ τε ρα ορ-

γα νω μέ νο του κό σμου. Εί χαν χω ρί σει 

τον πλα νή τη σε πέ ντε ζώ νες: Ά πω Α να-

το λή, Νό τια Α σί α, Αγ γλι κές α ποι κί ες της 

Α φρι κής, Νό τια και Βό ρεια Α με ρι κή. 

Ε ξέ πε μπαν δε σε 53 γλώσ σες, πραγ μα-

τι κό ρε κόρ για την ε πο χή. Ο μου φτής 

της Ιε ρου σα λήμ α πό αυτό το ρα διό φω-

νο θα κη ρύ ξει στα α ρα βι κά τον ιε ρό 

πό λε μο ε να ντί ον των Ε βραί ων.

Κα θώς οι να ζί κα τα κτούν και κα τα-

κλύ ζουν την Ευ ρώ πη, ο Γκαί μπελ ς χρη-

σι μοποιεί τους πο μπούς των κα τε χό με-

νων χω ρών. Ε γκα θι στά ει δι κές ο μά δες 

που δεν χρειά ζο νται πα ρα πά νω α πό 

ει κο σι τέσ σε ρις ώ ρες για να ξα να θέ σουν 

σε λειτουρ γί α τους πο μπούς που οι ητ-

τη μέ νοι στρα τοί κα τέ στρε φαν κα θώς 

υ πο χωρού σαν. Ο πα νί σχυ ρος πο μπός 

του Hilversum λει τουρ γεί α πό την ε πο-

μέ νη κιό λας της ει σβο λής στις Κά τω Χώ-

ρες. Η Πρά γα, οι Βρυ ξέ λες, η Βαρ σο βί α, 

το Ό σλο, η Κο πεγ χά γη και αρ γό τε ρα η 

Α θή να και το Βε λι γρά δι, α ναμε τα δί δουν 

με τον τρό πο αυ τό προ γράμ μα τα που 

εί χαν ε τοι μα σθεί στο Βε ρολί νο. Έ χουν 
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ε πί σης έ τοι μα και μι κρά κα μιό νια (βαν) 

με κι νη τούς πο μπούς για να με τα φέ ρουν 

στη Βρε τα νί α μό λις θα την κα τα κτού-

σαν. Αυ τά, ό σον α φο ρά στον τε χνι κό 

ε ξο πλι σμό. Ό σο για το πε ριε χό με νο των 

εκ πο μπών, ο Γκαί μπελ ς πί στευε ό τι αν η 

προ πα γάν δα πα ρα ποιού σε σε με γά λο 

βαθ μό τα πράγ μα τα, θα προ καλού σε 

α ντι δρά σεις. Δεν συμ φω νού σε λοι πόν 

με την ι δέ α της κα ται γι στι κής προ πα γάν-

δας, ε κτός βε βαί ως α πό τις ση μα ντι κές 

ο μι λί ες του Χί τλερ, τις ο ποί ες και α να με-

τέ δι δε ο λό κλη ρες. Στό χος του ή ταν να 

ε πη ρεά σει την κοι νή γνώ μη ό χι μό νο 

μέ σα α πό τις κα θα ρά ει δη σε ο γρα φι κές 

εκ πο μπές, αλ λά και μέ σα α πό εκ πο μπές 

ποι κί λου πε ριε χο μέ νου ε φαρ μό ζο ντας 

την αρχή της ά σκη σης πο λι τι κής μέ σω 

του «μη πο λι τι κού». Ε πη ρε α ζό ταν α πό 

τον συνερ γά τη του Fritzsche, προ ϊ στά με-

νο του τμή μα τος Τύ που του Υ πουρ γεί ου 

Προ πα γάν δας, ο ο ποί ος ή ταν με τριο πα-

θής και ι κα νός να αντι στέ κε ται στους 

φα να τι κούς (γε γο νός που  βο ή θη σε στην 

α θώ ω σή του α πό το δι κα στή ριο της Νυ-

ρεμ βέρ γης) και ο ο ποί ος εί χε πεί σει τον 

Γκαί μπελ ς ό τι η προ πα γάν δα δεν έ πρε πε 

να εί ναι συ στη μα τι κή. Πραγ μα τι κά, σε 

ό,τι α φο ρά στην προ πα γάν δα στο ε σω-

τε ρι κό της χώ ρας, ο έ λεγ χός του στο 

ρα διό φω νο εί ναι πιο χα λα ρός απ’ ό, τι 

στον Τύ πο και στα κι νη μα το γρα φι κά 

ε πί και ρα για τα ο ποί α εί χε προ σλά-

βει ά ρι στους ο πε ρα τέρ.

Η Ι τα λί α του Μου σο λί νι στη ρί ζει, 

κι αυ τή, τη χι τλε ρι κή προ πα γάν δα. Ο 

Γκαίμπελ ς στέλ νει ε κεί τε χνι κούς συμ-

βού λους για να συ ντο νί σει την προ πα-

γάνδα των δυο ε ταί ρων του Ά ξο να. Οι 

ι σχυ ροί ι τα λι κοί πο μποί προ σφέ ρουν 

στη Γερ μα νί α μια χρή σι μη γέ φυ ρα προς 

τη Βό ρεια Α με ρι κή, κυ ρί ως ό μως προς 

τη Λατι νι κή Α με ρι κή ό που υ πάρ χουν ση-

μα ντι κές ι τα λι κές α ποι κί ες.

Στο άλ λο στρα τό πε δο, η Σο βιε τι κή 

Έ νω ση προς το τέ λος της δε κα ε τί ας 

του ’30, εί χε αρ χί σει να ε πι τί θε ται με εκ-

πο μπές ε να ντί ον της Γερ μα νί ας. Ό ταν 

άρχι σε η χι τλε ρι κή ε πί θε ση, ο Στά λιν 

υ πο χρέ ω σε - ε πί ποι νή θα νά του - τους 

κα τοί κους των α πει λού με νων πε ριο χών 

να πα ρα δώ σουν τα ρα διό φω νά τους 

στο πλη σιέ στε ρο α στυ νο μι κό τμή μα.

Αρ γό τε ρα, ό ταν η σο βιε τι κή προ πα-

γάν δα θα αρ χί σει πά λι να χρη σι μο ποιεί 

το ρα διό φω νο, θα πρω το τυ πή σει σε δύ ο 

ση μεί α: 

 Το πρώ το εί ναι η ε γκα τά στα ση με-

γα φώ νων που τη στιγ μή της ε πί θε σης 

μετα δί δουν δυ να τά τα μη νύ μα τα προς τις 

γραμ μές του ε χθρού. Σ’ αυ τό α κο λουθούν 

το πα ρά δειγ μα των Ια πώ νων3.

3 Japanese PSYOP During WWII by Herb Friedman, στο Δια δί κτυο.
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✓ Η δεύ τε ρη πρω το τυ πί α συ νί στα ται 

στο ό τι α πευ θύ νο νται στους οι κεί ους των 

Γερ μα νών στρα τιω τών δί νο ντάς τους 

κυ ρί ως τις λί στες με τα ο νό μα τα των αιχ-

μα λώ των, πράγ μα που κά νει τις α νή συ χες 

οι κο γέ νειές τους να 

πα ρα κολου θούν 

τις σο βιε τι κές εκ-

πο μπές στα γερ-

μα νι κά.

μαλ θα κό τη τα του πα ρελ θό ντος, για τί στη-

ρι ζό ταν ά με σα στην κοι νή γνώ μη. Σε πο λύ 

μι κρό χρο νι κό διά στη μα αρ χί ζει τις προ πα-

γαν δι στι κές εκ πο μπές προς το ε ξω τε ρι κό. 

Το 1939 εκ πέ μπει στα βρα χέ α σε 6 μό νο 

γλώσ σες, ε νώ οι α ντίπα λοι εκ πέ μπουν σε 

53 γλώσ σες. Τα πράγ μα τα βελ τιώ νο νται 

τα χύ τα τα κα τά τη διάρ κεια του «πε ρί ερ-

γου πο λέ μου» και κυ ρί ως αρ γό τε ρα. Α πό 

τις αρ χές του 1940, το BBC εκ πέ μπει στο 

ε ξω τε ρι κό σε 16 γλώσ σες με 51 δια φο ρε τι-

κά δελ τί α ει δή σε ων προ σαρ μο σμέ να στην 

ευαι σθη σί α των διά φο ρων α κρο α τη ρί ων. 

Ε πι πλέ ον πο λύ σύ ντο μα χρη σι μο ποιεί τα 

με σαί α κύ μα τα για να εκ πέ μπει πά νω α πό 

τη Μάγ χη στην κα τε χό με νη Ευ ρώ πη.

Ο Τσόρ τσιλ έ χει πλή ρη συ νεί δη ση της 

σπου δαιό τη τας του ρα διο φώ νου. Α ντιλαμ-

βά νε ται γρή γο ρα ό τι τον συμ φέ ρει να 

φι λο ξε νεί στα μι κρό φω να του BBC τη 

φω νή των ε ξό ρι στων α πό τις κα τε χό με νες 

χώ ρες, ει δι κό τε ρα των βα σι λέ ων και πρω-

θυ πουρ γών των ε ξό ρι στων κυ βερ νή σεων 

που εί χαν κα τα φύ γει στην Αγ γλί α. Ό πως 

ε πί σης και του στρα τη γού Ντε Γκολ.

Το ρα διό φω νο παί ζει κυ ρί αρ χο ρό-

λο στην ε νί σχυ ση του η θι κού των κα-

τα κτη μέ νων χω ρών: της Φι λαν δί ας, της 

Νορ βη γί ας και της Δανί ας αλ λά και της 

Ολ λαν δί ας και του Βελ γί ου. Το BBC ε πι λέ-

γει α μέ σως ως αρ χή να λέ ει την α λή θεια, 

α κό μα και στις πιο δύ σκο λες στιγ μές που, 

ό πως ξέ ρου με, ή ταν πο λυά ριθ μες μέ χρι 

τη με γά λη στροφή του 1943. Αυ τή η ε πι-

λο γή ε ξα σφα λί ζει α κό μα και τις πιο κα κές 

η μέ ρες ε ξαι ρετι κά με γά λη και ευ με νή 

α κρο α μα τι κό τη τα σε ο λό κλη ρη την κα τε-

χό με νη Ευ ρώπη και πέ ρα α πό αυ τή.

Δεν εί ναι πα ρά ξε νο το ό τι οι Η.Π.Α κα-

θυ στέ ρη σαν α κό μη πε ρισ σό τε ρο. Πρέ πει 

να ση μειώ σου με ό τι πριν α πό τον πό λε μο 

δεν υ πήρ χε κα νέ να α με ρι κα νι κό ρα διό φω-

➜Αγ γλο σα ξο νι κά Δόγ μα τα

Με τά τις δι κτα το ρί ες, ας δού με τι συμ-

βαί νει στις δη μο κρα τί ες. Πρώ το και κα λύ-

τε ρο το BBC, το ο ποί ο κα τά τη διάρ κεια 

της δε κα ε τί ας του τριά ντα α κο λού θη σε 

και υ πη ρέ τη σε την ε ξω τε ρι κή πολι τι κή της 

Μ. Βρε τα νί ας έ να ντι του να ζι στι κού κιν δύ-

νου. Σχο λιά ζο ντας, μπο ρού με να πού με 

πως ή ταν πο λι τι κή αρ γο πο ρη μέ νη μεν, 

σθε να ρή δε. Α κό μα και με τά τη συμ φω νί α 

του Μο νά χου, μέ χρι την ει σβο λή των να-

ζι στι κών στρα τευ μάτων σε ο λό κλη ρη την 

Τσε χο σλο βα κί α, τον Μάρ τιο του 1939, το 

BBC α κο λου θεί ε κτός α πό τη γνω στή δη μο-

κρα τι κή του πα ρά δο ση και τη λε γό με νη 

«πο λι τι κή του κα τευ να σμού».

Το BBC ξε πέ ρα σε πο λύ γρή γο ρα τη 
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νο πα γκό σμιας εμ βέ λειας. Ο Ρού σβελ τ 

α πε χθα νό ταν την ι δέ α της προπα γάν δας, 

πα ρό λο που ο ί διος τα πή γαι νε πο λύ κα-

λά με το μι κρό φω νο στην εκ πομπή του 

που ο νο μα ζόταν «κου βε ντού λα δί πλα 

στο τζά κι». Εί ναι α λή θεια ό τι η δια σπο ρά 

των ι διω τι κών σταθ μών και η έλ λει ψη κυ-

βερ νη τι κής ε πιρ ρο ής στα ρα διο κύ μα τα 

κα θι στού σαν την προ πα γάν δα ε ξαι ρε τι κά 

δύ σκο λη, ελ λεί ψει μέ σων υ πο δο μής. Με 

την αιφ νι δια στι κή ε πι δρο μή των Ια πώ νων 

στο Περ λ Χάρ μπορ, στις 7 Δε κεμ βρί ου 

1941, η ει κό να αλ λά ζει μο νο μιάς. Το ί διο 

και οι α πό ψεις του Ρού σβελ τ. Η Α με ρι κή 

α ντι δρά με σθέ νος κι ε τοι μό τη τα4. Έ τσι 

ι δρύ ε ται στις αρ χές του 1942 το Γρα φεί ο 

Πλη ρο φο ριών Πο λέ μου. Το γρα φεί ο αυτό 

α πο τε λεί τον πρό γο νο της γνω στής «Φω-

νής της Α με ρι κής» (Voice of America).

➜Πό λε μος Κο ρέ ας

Το ρα διό φω νο και 

οι ΨΕ α να πτύ χθη καν 

με τά την ε πι τυ χί α της 

προπα γάν δας κα τά τη 

διάρ κεια του Β΄ Πα γκό-

σμιου Πο λέ μου. Ο στρα-

τός των Η.Π.Α γρή γο ρα 

άρ πα ξε την ευ και ρί α και 

άρ χι σε τις ρα διο φω νι κές εκ-

πο μπές στη Νό τια Κο ρέ α το 

1950. Ο πό λε μος της Κο ρέ ας, 

έ δω σε στους Α με ρι κά νους την ευ και ρί α 

να εκ με ταλ λευ τούν τις ε μπει ρί ες του Β΄ 

Πα γκό σμιου Πο λέ μου και να συ στη ματο-

ποι ή σουν τον ψυ χο λο γι κό πό λε μο. Έ τσι, 

δη μιουρ γή θη καν γρα φεί α ΨΕ και Τάγμα τα 

ρα διο φω νι κών εκ πο μπών5.

Η χρή ση των Ρ/Φ εκ πο μπών έ γι νε το 

κύ ριο μέ σο διε ξα γωγής ΨΕ ώ στε να υ πάρ-

ξει ε πα φή και με το πιο α πο μα κρυ σμέ νο 

τμή μα του πλη θυσμού. Ο ρα διο φω νι κός 

σταθ μός στή θη κε πά νω στην κα τε στραμ-

μέ νη Α με ρι κα νική πρε σβεί α της Σε ούλ 

στις 4 Ο κτω βρί ου του 1950. Οι συ νε χείς 

ε ναλ λα γές ό μως της γραμ μής του με τώ-

που α νά γκα σαν τους Α με ρι κα νούς να 

δη μιουρ γή σουν κι νητούς Ρ/Φ σταθ μούς 

πά νω σε ο χή μα τα. Οι σταθ μοί αυ τοί ε ξέ-

πε μπαν έ ως το τέ λος του πο λέ μου το 

1952, χρη σι μο ποιώ ντας διά φο ρα ο νό-

μα τα ό πως Radio Kilroy, Radio Comet, 

Radio Mercury.

➜Πό λε μος του Βιετ νάμ

Το 1960 το 

ρα διό φω νο και 

οι ΨΕ πραγ μα τι-

κά συ νέ κλι ναν6. 

Ο πρό ε δρος Κέ-

νε ντυ, ο πα δός 

του μη συμ βα-

τι κού πο λέ μου 

ό πως ή ταν ο 

α νταρ το πό λε-

μ ο ς ,  α ύ  ξ η  σ ε 

τ α  κ ο ν  δ ύ  λ ι α 

της CIA για το Βιετνάμ και την 

Κού βα. Σύμ φω να με τους ι στο-

ρι κούς ο αυ ξα νό με νος αυ τός 

α νταρ το πό λε μος αύ ξη σε ση μα ντι κά 

τα α πο θέ μα τα της CIA. Έ τσι ξο δεύ τη-

καν πε ρί που 1.5 εκα τομ μύ ρια δο λά ρια 

προ κει μέ νου να στη θεί και να ξε κι νή σει 

έ να δί κτυο εφτά σταθ μών στο Νό τιο Βιετ-

νάμ. Οι σταθ μοί αυ τοί, ό ταν δεν χρη σι-

μο ποιού νταν για να με τα δί δουν φα νε ρά 

μη νύ μα τα στο Βό ρειο Βιετ νάμ, χρη σι μο-

4 The United States PSYOP Organization in Europe During World War II by Herb Friedman, στο Δια δί κτυο.
5 The American PSYOP Organization During the Korean War by Herb Friedman, στο Δια δί κτυο.
6 History of Psychological Warfare, στο Δια δί κτυο.
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ποιού νταν ως μαύ ροι κρυ φοί 

σταθ μοί που ι σχυ ρί ζο νταν ό τι 

προ έρ χο νταν οι εκ πο μπές τους 

α πό τους Κομ μου νι στές του Βο-

ρεί ου Βιετ νάμ.

Άλ λη μια ε νέρ γεια του S.O.G 

ή ταν η κα τα σκευ ή και η δια σπο-

ρά ει δι κών ρα διο φώνων που 

λάμ βα ναν κά θε συ χνό τη τα των 

Α με ρι κα νι κών σταθ μών μαύ ρης 

προ παγάν δας. Ρί φθη καν πε ρί-

που 8.000 τέ τοια ρα διό φω να. Η εκ πο μπή 

μαύ ρης προ πα γάν δας α πό τους σταθ-

μούς αυ τούς συ νε χί σθη κε α πό τη CIA και 

με τά την α να χώ ρη ση των στρα τευ μά των 

των Η.Π.Α. το 1972.

Οι Βό ρειοι Βιετ να μέ ζοι διε ξή γα γαν και 

αυ τοί ΨΕ. Χα ρα κτη ρι στι κή εί ναι η ρα διο-

φω νι κή εκ πο μπή Hannoi Hannah7 που 

με τέ δι δε μου σι κή, πα ρου σί α ζε νέ α με τη 

δι κή τους πά ντο τε μα τιά και έ στελ νε μη νύ-

μα τα α παι σιο δο ξί ας στους Α με ρικα νούς 

στρα τιώ τες κα τά το πρό τυ πο του Tokyo 

Rose του Β΄ Πα γκό σμιου Πο λέ μου.

Σε αυ τόν το πό λε μο ο φεί λου με να 

α να γνω ρί σου με και τη συμ βο λή της τη-

λε όρα σης. Η τη λε ό ρα ση α νέ λα βε ε νερ γό 

ρό λο αλ λά ό χι ό πως θα ή θε λαν οι Α με-

ρι κανοί. Και συ γκε κρι μέ να, με τα φέ ρο-

ντας σκλη ρές ει κό νες πο λέ μου α πό ό λο 

το Βιετ νάμ ξε σή κω σε την κοι νή γνώ μη 

ε να ντί ον του πο λέ μου και έ τσι πέ τυ χε 

αρ χικά την α να στο λή του και τε λι κά 

τον τερ μα τι σμό του, δη μιουρ γώ ντας 

έ να ε σωτε ρι κό μέ τω πο μέ σα στις Η.Π.Α., 

πράγ μα ε ντε λώς α πρό σμε νο για τους Βο-

ρειο βιετ να μέ ζους που τε λι κά κα τά φε ραν 

και κα τέ λα βαν ό λο το Βιετ νάμ. Η ά πο ψη 

για την πα ντο δυ να μί α των ΜΜΕ και η 

α νά γκη χει ρα γώ γη σής τους ι διαί τε ρα σε 

πε ριό δους κρί σε ων ή συρ ρά ξε ων με τά 

το Βιετ νάμ εί ναι κα τα φα νής.

➜Ψυ χρός Πό λε μος

Η Δ. Γερ μα νί α διέ θε τε έ ως το 1980, 29 

Ρα διο φω νι κούς Σταθ μούς με προγράμ-

μα τα 3.000 ω ρών. Πα ρα κο λού θη σε 50 

κομ μου νι στι κούς Ρα διο φω νι κούς Σταθ-

μούς σε 12 γλώσ σες και εί χε α σχο λη θεί 

με 250.000 θέ μα τα πλη ρο φο ριών.

Στη γεί το να τέ ως Γιου γκο σλα βί α του 

1985 υ πήρ χαν 209 ρα διο φω νι κοί σταθ μοί 

(εθνι κοί και το πι κοί), που ε ξέ πε μπαν έ να 

σύ νο λο 435.000 ω ρών προ γράμ μα τος, α πό 

τις ο ποί ες μό νο 3.764 ώ ρες πε ριε λάμ βα ναν 

7 Hanoi Hannah A Look Back, στο Δια δί κτυο.
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ε θνι κές εκ πο μπές. Η τη λε ό ρα ση εί χε ο χτώ 

αυ τό νο μα στού ντιο, έ να σε κά θε ρε που-

μπλι κα νι κή και ε παρ χια κή πρω τεύ ουσα, 

και έ ξι πε ρι φε ρεια κά που ε πι βλε πό ταν 

α πό τη Γιου γκο σλα βι κή Ρα διο τηλε ό ρα ση, 

η ο ποί α ή ταν συν δε δε μέ νη με πα γκό σμια 

τη λε ο πτι κά συ στή μα τα και δο ρυ φο ρι κά 

συ στή μα τα τη λε πι κοι νω νιών. Τα ο χτώ αυ-

τά τη λε ο πτι κά κέ ντρα το 1985 ε ξέ πε μπαν 

47.000 ώ ρες προ γράμ μα τος ε τη σί ως.

➜Κύ προς 1974

Οι Τούρ κοι χρη σι μο ποί η σαν το ρα διό-

φω νο για ΨΕ σε με γά λο βαθ μό. Μά λι στα, 

ο ρα διο φωνι κός σταθ μός «Μπαυ ράκ» 

με τέ δι δε Ελ λη νι κά τρα γού δια κα θώς και 

δελ τί α ειδή σε ων και σχό λια στην Ελ λη νι κή 

γλώσ σα μέ ρα και νύ χτα για να κα τα στή σει 

τις εκ πο μπές του εν δια φέ ρου σες στους Ελ-

λη νο κύ πριους. Βέ βαια το ΓΕ ΕΦ δεν εί χε να 

α ντι με τω πί σει μό νο την τουρ κι κή προ πα-

γάν δα αλ λά και το ρα διο φωνι κό σταθ μό 

του BBC που με τέ δι δε α να κρι βείς ει δή σεις 

πε ρί δή θεν τουρ κι κών επι τυ χιών.

Οι Ελ λη νο κύ πριοι α πό τη με ριά τους 

χρη σι μο ποί η σαν το ΡΙΚ σε μια προ-

σπάθεια να α ντι κρού σουν την τουρ κι κή 

προ πα γάν δα και να δια τη ρή σουν ακ μαί ο 

το η θι κό της Ε θνο φρου ράς και του Ελ λη-

νι κού πλη θυ σμού της Κύ πρου. Τα α ποτε-

λέ σμα τα ό μως δεν ή ταν τα α να με νό με να 

λό γω έλ λει ψης προ σω πι κού και μέ σων.

ΧΡΗ ΣΗ Ρ/Τ ΣΤΑΘ ΜΩΝ 

Α ΠΟ ΤΟ ΤΕ ΛΟΣ ΤΟΥ ΨΥ ΧΡΟΥ 

ΠΟ ΛΕ ΜΟΥ Ε ΩΣ ΣΗ ΜΕ ΡΑ

➜Πό λε μος του Κόλ που 1990-1991

Το μυ στι κό ρα διό φω νο και οι ΨΕ χρη σι-

μο ποι ήθη καν πο λύ α πο τε λε σμα τι κά στον 

πό λε μο του Κόλ που έ τσι ώ στε να υ πο λο-

γί ζονται σε 87.000 οι Ι ρα κι νοί στρα τιώ τες 

που πα ρα δό θη καν λό γω των α πο τε λε σμά-

των του ρα διο φώ νου. Το α ε ρο σκά φος 

EC-130 Command Solo8  πε τώ ντας πά νω 

α πό το Ι ράκ, την πε ρί οδο του πο λέ μου 

ε ξέ πε μπε τη Φω νή του Κόλ που (Voice of 

the Gulf) προς τους Ι ρα κι νούς στρατιώ τες 

με θέ μα τα ό πως η Α ρα βι κή α δελ φο σύ νη, η 

συμ μα χι κή α ε ρο πο ρι κή υ πε ροχή, η α πο μό-

νω ση του Ι ράκ, ώ στε να πα ρα κι νή σει με γά-

λους α ριθ μούς ο πλι τών να πα ρα δο θούν.

Το Α με ρι κα νι κό 4ο Γκρουπ ΨΕ ε ξέ πε μπε 

τη Φω νή του Κόλπου α πό τις 19 Ια νουα ρί ου 

του 1991. Λει τουρ γού σε συ νε χώς μέ χρι την 

1η Α πρι λί ου 1991 με πε ρισ σό τε ρες α πό 210 

ώ ρες ζω ντα νής εκ πο μπής και 330 ώ ρες μα-

γνη το φω νη μέ νων προ γραμ μά των. Έ να σύ-

νο λο α πό 2.072 τμή μα τα με ει δή σεις και 189 

μη νύ μα τα ΨΕ εκ πέμ φθη καν. Ο σταθ μός εί χε 

ι σχύ 50 KW AM και ε ξέπε μπε α πό το Abu 

Ali στη Σα ου δι κή Α ρα βί α και 2 α ε ρο σκά φη 

EC-130 της 193 πτέ ρυ γας ει δι κών ε πι χει ρή σε-

ων. Α ντί στοι χα το CNN εί χε ει κο σι τετρά ω ρη 

κά λυ ψη του πο λέ μου κα θη με ρι νά, ε νώ συ-

νο λι κά τα α με ρι κα νι κά τη λε οπτι κά δί κτυα 

ε ξέ πεμ ψαν 1733 ι στο ρί ες α πό τον πό λε μο, 

ό σο διαρ κού σε η σύρ ραξη.

Βέ βαια, και οι Ι ρα κι νοί χρη σι μο ποί η-

σαν -μι μού με νοι άλ λους με γά λους πολέ-

μους- το ρα διο σταθ μό Baghdad Betty9, 

για να α πο τρέ ψουν τον ε χθρό και να 

α πο γο η τεύ σουν τα συμ μα χι κά στρα τεύ-

μα τα. Ό μως ξέ χα σαν ό τι έ να πραγμα τι κά 

α πο τε λε σμα τι κό πρό γραμ μα ΨΕ χρειά ζε-

ται ε πι στή μο νες και ψυ χο λόγους υ ψη λών 

προ δια γρα φών, οι ο ποί οι θα εί ναι ει δι κευ-

μέ νοι να χρη σι μο ποιούν την α συ ναί σθη-

8 Commando Solo Radio Broadcast Over Iraq, στο Διαδί κτυο.
9 Baghdad Betty & Iraq’s Psychological Warfare Campaign, στο Δια δίκτυο.
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τη δυ να μι κή της αν θρώ πι νης συ μπε ρι φο-

ράς και την πα ρώ θηση. Πρέ πει ε πί σης να 

γνω ρί ζουν πο λύ κα λά τα ή θη, 

τα έ θι μα και 

τις α ξί ες των προς με λέ τη πο λι τι σμών, 

κα θώς και τις δια φο ρε τι κές κουλ τού ρες 

τους. Σε μια α πό τις πρώ τες εκ πο μπές 

η Baghdad Betty προ ει δο ποί η σε τους 

α με ρι κα νούς στρα τιώτες ό τι, ε νώ αυ τοί 

πο λε μού σαν στην έ ρη μο, οι γυ ναί κες 

τους πί σω στις Η.Π.Α κοι μό νταν με τον 

Τομ Κρουζ, τον Τομ Σέ λεκ και το Μπαρ τ 

Σίμ σον. Έ τσι α κου γό τανε ε ντε λώς γε λοί ο 

στους Α με ρι κα νούς στρα τιώ τες, ό τι οι 

γυ ναί κες τους παρα σύρ θη καν α πό δύ ο 

σταρ του κι νη μα το γρά φου (αυ τό συ νέ βη 

για τί οι Ι ρα κι νοί δεν εί χαν κά νει έ ρευ να 

για την Α με ρι κα νι κή κουλ τού ρα) και α κό-

μη πιο γε λοί ο α κου γό τα νε (γε γο νός που 

συ νε τέ λε σε ώ στε να χά σει η Baghdad 

Betty το τε λευ ταί ο ίχνος α ξιο πι στί ας της) 

ό τι έ να κι νού με νο σχέ διο -ο Μπαρ τ Σίμ-

σον- πα ρέ συ ρε τις γυ ναί κες τους πί σω 

στην πα τρί δα τους.

➜Ε πι χει ρή σεις στο Κοσ συ φο πέ διο

Κα τά τη διάρ κεια των α ε ρο πο ρι κών 

ε πι χει ρή σε ων α πό το ΝΑ ΤΟ στο Κοσ-

συ φο πέ διο και τη Γιου γκο σλα βί α με 

τη χρη σι μο ποί η ση των ει δι κών α ερο-

σκα φών EC-130 (Command Solo) της 

193 πτέ ρυ γας ει δι κών ε πι χει ρή σε ων, 

έ γι νε δυ να τή η με τά δοση ρα διο φω νι-

κών και τη λε ο πτι κών εκ πο μπών. Α πο-

τέ λε σμα ή ταν, κα τά τον χρό νο που 

αυ τά πε τού σαν, να κα λύ πτε ται η Βό ρεια 

Γιου γκο σλα βί α, το Κοσ συ φο πέ διο και 

η Νό τια Σερ βί α με τη ρα διο φω νι κή 

και τη λε ο πτι κή φω νή των συμ μά χων 

(Allied Voice and Television). Το κα θη-

με ρι νό ρα διο φω νι κό και τη λε ο πτι κό 

πρό γραμ μα ά νοι γε κατά κα νό να με έ να 

πε ντά λε πτο ει δή σε ων ε νώ α κο λου θού-

σαν διά φο ρα θέ μα τα που δια κό πτο νταν 

α πό μου σι κά δια λείμ μα τα δη μο φι λών 

τρα γου δι στών και συ γκρο τη μά των. 

Τα νέ α ε πα να λαμ βά νο νταν κά θε μέ ρα, 

μι σή ώ ρα, και ο λό κλη ρη η εκ πομπή 

δύ ο έ ως τέσ σε ρις φο ρές α νά λο γα με 

το πό ση ώ ρα πα ρέ με ναν στον α έ ρα τα 

ει δι κά αυ τά α ε ρο σκά φη.

Οι πα ρα πά νω πλη ρο φο ρί ες δεί χνουν 

κα θα ρά ό τι α κό μη και ε άν δεν διε ξα χθούν 

χερ σαί ες ε πι χει ρή σεις με τη μέ χρι τώ ρα κλα-

σι κή και γνω στή σε ε μάς μορ φή τους, θα 

πρέ πει να υ πάρ ξουν ΨΕ, οι ο ποί ες πι θα νό εί-

ναι να κα τα λά βουν πο λύ με γά λη έ κτα ση σε 

σχέ ση με το μέ γε θος της ό λης ε πι χεί ρη σης. 

Ψυ χο λο γι κές επι χει ρή σεις10 που θα βα σί ζο-

10 PSYOP in Kosovo, στο Δια δί κτυο.
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νται σε βα θιά γνώ ση της ι στο ρί ας, 

της κουλ τού ρας και του πο λι τι σμού 

της πε ριο χής στην ο ποί α διε ξά γο-

νται, κα θώς και στη συ νε χή συλ λο γή 

ε πί και ρων πληρο φο ριών, ώ στε να 

τη ρεί ται η αρ χή της ευ καμ ψί ας τό σο 

στην ε πι λο γή των κα τάλλη λων ψυ χο-

λο γι κών α ντι κει με νι κών σκο πών ό σο 

και των α νά λο γων θε μά των ή την 

έ γκαι ρη τρο πο ποί η ση αυ τών.

Ό σον α φο ρά στη διε ξα γω γή ΨΕ 

α πό πλευ ράς Σέρ βων, αν και δεν 

υ πάρ χει προς το πα ρόν α νά λο γη 

βι βλιο γρα φί α ή άλ λη πη γή, εί ναι 

γνω στές σε ό λους μας οι εικό νες της 

Σερ βι κής τη λε ό ρα σης (που τε λι κά 

βομ βαρ δί στη κε και κα τα στρά φηκε) 

με τα μι κρά παι διά, τα ο ποί α τρα γου-

δού σαν α νά λο γα τρα γού δια κρα τώ-

ντας στο χέ ρι κε ριά. Ε πί σης, γνω στές 

εί ναι οι ει κό νες του Σερ βι κού λα ού 

να κρατά ει τα πε ρί φη μα έ ντυ πα και 

να φο ρά ει μπλου ζά κια με στό χους 

να δη μιουρ γεί αν θρώ πι νες α σπί δες πά νω 

στις γέ φυ ρες που ε πρό κει το να βομ βαρ-

δί σουν οι Να το ϊ κές δυ νά μεις. Μη νύ μα τα 

που δια μέ σου των διε θνών πρα κτο ρεί ων 

ει δήσε ων με τα δό θη καν πα γκό σμια.

➜ Ψυ χο λο γι κές Ε πι χει ρή σεις στο 

Αφ γα νι στάν (Σε πτέμβριος 2001)11

Α μέ σως με τά το τρο μο κρα τι κό χτύ-

πη μα στις Η ΠΑ την 11η Σε πτεμ βρί ου του 

2001, στους δί δυ μους πύρ γους της Νέ ας 

Υόρ κης και στο Πε ντά γω νο στην Ουά-

σι γκτον, οι Η ΠΑ ξε κί νη σαν ψυ χο λο γι κό 

πό λε μο με σκοπό να κυ ριαρ χή σουν στις 

καρ διές και την α ντί λη ψη των Αφ γα νών, 

προ σπα θώ ντας πα ράλ λη λα να πεί σουν 

και τα μέ λη των Τα λι μπάν να παύ σουν 

να κα λύ πτουν τον Ο σά μα Μπιν Λά ντεν 

και το τρο μο κρα τι κό του δί κτυο.

Συ γκε κρι μέ να, τον Ο κτώ βριο του 2001 

το α ε ρο σκά φος EC-130 άρ χι σε εκ πο μπές 

στο Αφγα νι στάν12, ε ξηγώ ντας στους Αφ γα-

νούς ό τι δεν υ πήρ χε κα νέ να προ σω πι κό 

κί νη τρο με τον λα ό του Αφ γα νι στάν ού τε 

και με το Ι σλάμ πα ρά μό νο με αυ τούς που 

κά λυ πταν τους τρο μο κρά τες. Ο ρό λος των 

ΨΕ σε αυ τόν λοι πόν τον πό λε μο ή ταν πο λύ 

ση μα ντικός. Βέ βαια υ πήρ χαν και ο ρι σμέ νοι 

ει δι κοί πα ρά γο ντες και δυ σκο λί ες, ό πως:

 Οι Τα λι μπάν έ λεγ χαν ό λα τα ΜΜΕ, 

τη λε ό ρα ση δεν υ πήρ χε (την εί χαν ή δη 

κα ταστρέ ψει), υ πήρ χαν μό νο ρα διο-

11 War on Terrorism in Afghanistan, στο Δια δί κτυο.
12 Commando Solo Broadcast Afghanistan, στο Δια δί κτυο.
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φω νι κές εκ-

πο μπές ει δή-

σε ων.

 Το συ-

γ κ ε  κ ρ ι  μ έ -

νο κρά τος 

έ χει πολ λές 

γλώσ σες και 

δια λέ κτους. 

Μά λι στα ήταν δύ σκο λο να υ πάρ χει ή 

να βρε θεί πο λύ στρα τιω τι κό προ σω-

πι κό που να μι λά αυ τές τις γλώσ σες 

και πο λύ πε ρισ σό τε ρο να γνω ρί ζει τη 

γρα φή τους.

Η τη λε ό ρα ση χρη σι μο ποι ή θη κε κυ-

ρί ως για τον ε πη ρε α σμό του Δυ τι κού 

κα θώς και του υ πό λοι που κό σμου με 

σκο πό να τα χθούν στο πλευ ρό των Α με-

ρι κα νών. Ό λοι θυ μού νται το βί ντε ο που 

πα ρου σιά στη κε α πό το τη λε ο πτι κό κα-

νά λι του CNN πριν τις ε πι χει ρή σεις και 

ε νώ η κοι νή γνώ μη δεν ή ταν ε ντε λώς 

ξε κα θα ρισμέ νη για το εί δος της ε πέμ-

βα σης που ε πι κρο τού σε. Συ γκε κρι μέ να, 

προ βλή θηκε η δη μό σια ε κτέ λε ση μιας 

γυ ναί κας στο στά διο της Κα μπούλ 

ύ στε ρα α πό συνο πτι κές δια δι κα σί ες, 

προ κει μέ νου να ε πι βλη θεί ο νό μος 

των Τα λι μπάν.

Αυ τή και πολ λές άλ λες πα ρό-

μοιες ει κό νες σχε τι κές με τον τρό-

πο δια κυ βέρνη σης της χώ ρας α πό το 

κα θε στώς των Τα λι μπάν, ε πη ρέ α σαν 

την κοι νή γνώ μη ώστε να συ γκα τα-

τε θεί με την ε πέμ βα ση13. Βέ βαια σε 

αυ τόν τον πό λε μο υ πήρχε και ο δο-

ρυ φο ρι κός τη λε ο πτι κός σταθ μός Al 

Jazzera που ή ταν θε τι κά δια κεί με νος 

προς τους Τα λι μπάν και προ έ βα λε τις 

θέ σεις τους κά νο ντας πιο δύ σκο λο το 

έρ γο των Α με ρι κα νών.

Α ΝΑ ΛΥ ΣΗ ΚΑΙ ΣΥ ΜΠΕ ΡΑ ΣΜΑ ΤΑ

Α πό τη σύ ντο μη ι στο ρι κή α να δρο μή 

της χρή σης του ρα διο φώ νου και της τη-

λε ο ρά σεως, α ναδει κνύ ε ται πως:

 Οι ε κά στο τε κυ βερ νή σεις, οι πολι τι-

κές δυ νά μεις, οι α ντι στα σια κές ορ γα νώ-

σεις, οι στρα τοί, α να γνώ ρι σαν γρή γο ρα 

την α ξί α αυ τών των μέ σων ε νη μέ ρω σης 

ως μέ σο ά με σης ε πι κοι νω νί ας με τα πλή-

θη και κα θο δή γη σης αυ τών.

 Ο ρι σμέ νοι η γέ τες (π.χ. ο Ρού σβελτ) 

που δεν α να γνώ ρι σαν γρή γο ρα την α ξί α και 

τον ρό λο που θα μπο ρού σαν να παί ξουν οι 

Ρ/Τ Σταθ μοί για ΨΕ α πό το Στρά τευ μα, βρέ-

θη καν προ εκ πλή ξε ως σε σύντο μο χρο νι κό 

διά στη μα, α ντι λαμ βα νό με νοι ό τι υ στε ρούν 

ση μα ντι κά ως προς την προ πα γάν δα και 

προ σπά θη σαν να α ντι στρέ ψουν αυ τή την 

α δυ να μί α τους σε σύ ντο μο χρό νο.

 Ο βαθ μός βα ρύ τη τας που α πο δί δεται 

στη χρή ση των Ρ/Τ Σταθ μών για ΨΕ α πό τις 

ε κά στο τε στρα τιω τι κές δυ νά μεις (Γερ μα νί α 

13 PSYOP 9/11 Video Helps Explain Why We are in Afghanistan, στο Δια δί κτυο.
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του Χί τλερ), εί ναι Α ΝΑ ΛΟ ΓΟΣ με την α ξί α 

αυ τών των στρα τιω τι κών δυ νά με ων και 

των ε πι τυ χιών που εί χαν στα ΘΕ.

 Η ι διαί τε ρη α ξί α που έ χουν οι Ρ/Τ 

Σταθ μοί γί νε ται αι τί α για ά με ση στο χο ποί-

η ση των πο μπών αυ τών των Σταθ μών τό-

σο α πό τις ε πι τι θέ με νες δυ νά μεις ό σο και 

α πό τις φί λιες δυ νά μεις όταν υ πο χω ρούν. 

Πα ρα τη ρού με, πως οι κα λά σχε δια σμέ-

νες ε πι χει ρή σεις που κάνουν χρή ση Ρ/Τ 

Σταθ μών για ΨΕ, σχε διά ζουν την ύ παρ ξη 

ει δι κών ο μά δων που δεν χρειά ζο νται πα-

ρα πά νω α πό ει κο σι τέσ σε ρις ώ ρες για να 

ξα να θέ σουν σε λει τουρ γί α τους πο μπούς 

που οι ητ τη μέ νοι στρα τοί κα τέ στρε φαν 

κα θώς υ πο χω ρούσαν.

  Μπο ρεί η αρ χι κή χρή ση των Ρ/Τ 

Σταθ μών για ΨΕ να σχε δια ζόταν σε Στρα-

τη γι κό ε πί πε δο, ό μως γρή γο ρα, ή δη α πό 

τον Β΄ Πα γκό σμιο Πό λε μο α να γνω ρί ζε ται 

για πρώ τη φο ρά, η α νά γκη χρή σης Ρ/Φ 

Σταθ μών και σε Τα κτι κό ε πί πε δο. Για αυ-

τόν το λό γο, ο Γκαί μπελ ς ε τοί μα σε μικρά 

κα μιό νια με κι νη τούς πο μπούς για να 

με τα φερ θούν στη Βρε τα νί α μό λις θα την 

κα τα κτού σαν. Ε πί σης η σο βιε τι κή προ πα-

γάν δα, για πρώ τη φο ρά ε φάρ μοσε την 

ε γκα τά στα ση με γα φώ νων που τη στιγ μή 

της ε πί θε σης με τέ δι δαν δυ να τά τα μη νύ-

μα τα προς τις γραμ μές του ε χθρού.

 Η ε μπει ρί α που α πο κτή θη κε α πό τον 

Β΄ Πα γκό σμιο Πό λε μο ο δή γη σε σε συ νε-

χή συ στη μα το ποί η ση και ορ γά νω ση του 

ψυ χο λο γι κού πο λέ μου και δεν νο ού νταν 

πλέ ον Ψυ χο λο γι κές Ε πι χει ρή σεις χω ρίς 

τη χρή ση Ρ/Φ εκ πο μπών και σε Τα κτι κό 

ε πί πε δο με τους κι νη τούς Ρ/Φ σταθμούς 

πά νω σε ο χή μα τα (πό λε μος Κο ρέ ας).

 Η δύ να μη της τη λε ό ρα σης φά νη-

κε για πρώ τη φο ρά στον πό λε μο του 

Βιετ νάμ, ε πη ρε ά ζο ντας την κοι νή γνώ μη 

ε ναντί ον του πο λέ μου και έ τσι πέ τυ χε 

αρ χι κά την α να στο λή του και τε λι κά τον 

τερ μα τι σμό του, δη μιουρ γώ ντας έ να 

ε σω τε ρι κό μέ τω πο μέ σα στις Η.Π.Α. Γί-

νεται πλέ ον φα νε ρό πως δεν θα πρέ πει 

να υ πάρ χουν εν δοια σμοί για τη χρή ση 

ή μη των Ρ/Τ εκ πο μπών για ΨΕ, σε πε-

ριό δους πο λε μι κής έ ντα σης, για τί κά τι 

τέ τοιο δί νει την ευ και ρί α στον α ντί πα λο 

να δρά σει ε λεύ θε ρα σε ε πί πε δο προ πα-

γάνδας με α πρό σμε νες συ νέ πειες στην 

έκ βα ση του α γώ να.

 Ό πως προ κύ πτει α πό τη δρά ση της 

Τουρ κί ας κα τά την πε ρί ο δο της κα τά λη-

ψης του βό ρειου τμή μα τος της Κύ πρου, 

γι νό τα νε έ ντε χνη χρή ση του Ρ/Φ για 

προ πα γάν δα και μά λι στα σε ε πί πε δο 

τοπι κό, κά τω α πό την ε πο πτεί α των το-

πι κών Σχη μα τι σμών που έ δρα σαν σε 

αυ τόν τον πό λε μο. Την ό λη προ σπά θεια 

τη συν δύ α σαν και με την προ πα γάν δα 

που κάνα νε σε Στρα τη γι κό ε πί πε δο μέ σα 

α πό τις εκ πο μπές του BBC. Το γε γο νός 

αυ τό, θα πρέ πει να μας προ βλη μα τί ζει 

ι διαι τέ ρως, ό ταν γνω ρί ζου με ή δη α πό το 

1974 τις δυ να τό τη τες που έ χει η γει το νι-

κή Χώ ρα για ΨΕ μέ σω της χρή σης των 

Ρ/Τ σταθ μών, τό σο σε Στρα τη γι κό ό σο 

και σε Τα κτι κό ε πί πε δο.

 Στη με τα ψυ χρο πο λε μι κή πε ρί οδο 

και μά λι στα μέ σα α πό τους πο λέ μους της 

Α με ρι κής με το Ι ράκ, με τη Γιου γκοσλα-

βί α, κα θώς και με την πά τα ξη της τρο μο-

κρα τί ας στο Αφ γα νι στάν κά νο ντας ι διαι τέ-

ρως με γά λη χρή ση των Ρ/Τ σταθ μών προ-

κύ πτει ξε κά θα ρα ό τι, α κό μη και ε άν δεν 

διε ξα χθούν χερ σαί ες ε πι χει ρή σεις με τη 

μέχρι τώ ρα κλα σι κή και γνω στή σε ε μάς 

μορ φή τους, θα πρέ πει να υ πάρ ξουν ΨΕ, 

οι ο ποί ες πι θα νόν εί ναι να κα τα λά βουν 

πο λύ με γά λη έ κτα ση σε σχέ ση με το μέ-

γεθος της ό λης ε πι χεί ρη σης. Ψυ χο λο γι κές 

ε πι χει ρή σεις που θα βα σί ζο νται σε βα θιά 
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γνώ ση της ι στο ρί ας, της κουλ τού ρας και 

του πο λι τι σμού της πε ριο χής στην ο ποί α 

διε ξά γο νται, κα θώς και στη συ νε χή συλ-

λο γή ε πί και ρων πλη ρο φοριών ώ στε να 

τη ρεί ται η αρ χή της ευ καμ ψί ας τό σο 

στην ε πι λο γή των κα τάλ ληλων ψυ χο λο-

γι κών α ντι κει με νι κών σκο πών ό σο και 

των α νά λο γων θε μά των ή την έ γκαι ρη 

τρο πο ποί η ση αυ τών.

➜Συ μπε ρά σμα τα α πό την Ε πι χεί ρη-

ση Iraqi Freedom 

Εί ναι ι διαι τέ ρως εν δια φέ ρον να α να φέ-

ρου με τα συ μπε ρά σμα τα που έ χουν προ-

κύ ψει α πό την τε λευ ταί α ε πι χεί ρη ση Iraqi 

Freedom α πό τους Συμ μά χους στο Ι ράκ 

και κυ ρί ως ό σον α φο ρά στη χρή ση Ρ/Τ 

Σταθ μών για ΨΕ α πό τους Σχη μα τι σμούς 

των συμ μά χων που α να πτύ χθη καν στην 

ευ ρύ τε ρη ΠΕ. Ο Α ντισυ νταγ μα τάρ χης 

Steven Collins, ε πι κε φα λής των Ψυ χο λο γι-

κών Ε πι χει ρή σε ων στη Γε νι κή Διεύ θυν ση 

Ε πι χειρή σε ων, στο Α νώ τα το Αρ χη γεί ο 

Συμ μαχι κών Δυ νά με ων Ευ ρώ πης, που 

ε δρεύ ει στη Mons του Βελ γίου, ανα φέ ρει 

στο Δελ τί ο τύ που του ΝΑ ΤΟ14, με ρι κά γε-

νι κά συ μπε ρά σμα τα που ε ξή χθη σαν α πό 

τις ε πι χει ρή σεις στο Ι ράκ και ό χι μό νο:

 Τό σο η ε πι χεί ρη ση Iraqi Freedom 

ό σο και οι ε μπει ρί ες που έ χει το ΝΑ ΤΟ 

α πό τη ΝΑ Ευ ρώ πη, έ δει ξαν τη ση μα-

σί α της α πο κα λού με νης «Δια χεί ρι σης 

Ε ντυ πώ σε ων», που εί ναι ι διαι τέ ρως η 

Δη μό σια Διπλω μα τί α και οι Ψυ χο λο γι-

κές Ε πι χει ρή σεις.

Πα ρά τη βελ τί ω ση των δυ να τοτή των 

της για δη μό σια δι πλω μα τί α α πό την 11η 

Σε πτεμ βρί ου και με τά, οι Η νω μένες Πο λι τεί-

ες δεν κα τά φε ραν να πε τύ χουν πολ λά σε 

αυ τόν τον το μέ α πριν από τη στρα τιω τι κή 

εκ στρα τεί α. Η αλ λα γή βα θιά ρι ζωμένων 

προ κα τα λή ψε ων α παι τεί διαρ κή και μακρο-

χρό νια προ σπά θεια. Κα τά τη διάρ κεια της 

εκ στρα τείας, ο Συ να σπι σμός προ σπά θη σε 

να δια μορ φώ σει την πα γκό σμια α ντί λη ψη 

για τη σύ γκρου ση με μια ποι κι λί α μέ τρων, 

συ μπε ρι λαμβά νο ντας σε αυ τά την «το πο-

θέ τη ση» δη μο σιο γρά φων μέ σα στις στρα-

τιω τι κές μο νά δες. Έ νας πα ρά γο ντας που 

υ πο σκά πτει τις προ σπά θειες, ώ στε να έ χουν 

αυ τές α πο τέ λε σμα πά νω στην πα γκό σμια 

ά πο ψη, εί ναι η ε ξά πλω ση νέ ων πη γών.

Οι ΨΕ ε ντός του Ι ράκ -η χρή ση μέ-

σων μα ζι κής ε νη μέ ρω σης ό πως εί ναι το 

ρα διό φω νο, η τη λε ό ρα ση, οι προ κηρύ-

ξεις και τα συ γκε κρι μέ να μέσα ό πως τα 

e-mails ε να ντίον ση μα ντι κών η γε τών, 

καθώς και τα με γά φω να κα τά τη διάρ κεια 

των χερ σαί ων ε πιχει ρήσεων- φαί νε ται ό τι 

εί χαν με γαλύ τε ρη ε πι τυ χί α. Το πρό βλη-

μα, ό πως με ό λες τις ε νέρ γειες των ΨΕ, 

εί ναι η δυ σκο λί α στον προσ διο ρι σμό του 

αι τιώ δη συν δέ σμου μιας ε νέρ γειας στη 

διάρ κεια ε νός πο λέ μου. Κα θώς υπάρ χει 

συ χνά έ να κε νό πλη ρο φό ρη σης που 

θα πρέ πει να καλυ φθεί στο τέ λος μιας 

14 Δελ τί ο ΝΑ ΤΟ «Παι χνί δια με το μυα λό», Α ντι συ νταγ μα τάρ χης Steven Collins, στο Δια δί κτυο.
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εκ στρα τεί ας, οι ΨΕ μπο ρούν να προ σφέ-

ρουν πολ λά στο ση μεί ο αυ τό. Πε ριέρ γως, 

οι στρα τιω τι κοί σχε δια στές της Iraqi 

Freedom δεν έ δω σαν με γά λη ση μα σί α 

στην α νά πτυξη εκ των προ τέ ρων 

μιας δυ να τό τη τας ΨΕ για με τά 

τη σύ γκρουση.

Τό σο η Ε πι χεί ρη ση Iraqi 

Freedom ό σο και οι ε μπει-

ρί ες που εί χε το ΝΑ ΤΟ 

στα Βαλ κά νια έ δει ξαν τη 

ση μα σί α της α πο κα λού με-

νης «Δια χεί ρι σης της Ε ντύ πω-

σης». Τό νι σαν την α να γκαιό τη τα 

της α νά πτυ ξης των μέ σων για τη διε ρεύ-

νη ση της πλευ ράς αυ τής της δύ να μης, 

ε νώ την ί δια στιγ μή λαμ βά νο νται μέ τρα 

για την προ στα σί α της α πό χρή ση α πό 

την πλευ ρά του ε χθρού, ό πως και των 

άλ λων α σύμ μετρων πο λι τι κών και στρα-

τιω τι κών δυ να το τή-

των. Κα θώς το ΝΑ ΤΟ 

α να διορ γα νώ νει τη 

στρα τιω τι κή του δο-

μή και α να λαμ βά νει 

νέ ες ε πι χει ρή σεις 

πέ ρα α πό τις πα ρα-

δο σια κές πε ριο χές, οι δυ να τό τη τες αυ τές 

γί νο νται ο λο έ να και πιο ση μα ντι κές για τις 

ε πι χει ρή σεις της Συμ μα χί ας.

  Η δια χεί ρι ση ε ντυ πώ σε ων περι-

λαμ βά νει ό λες τις ε νέρ γειες που χρη σι-

μο ποιού νται για να ε πη ρε α στούν οι συ-

μπε ρι φο ρές και ο α ντι κει με νι κός τρό πος 

συλ λο γι σμού των ξέ νων α κρο ατών, και 

α πο τε λείται α πό:

➜τη Δη μό σια Δι πλω μα τί α,

➜τις Ψυ χο λο γι κές Ε πι χει ρή σεις,

➜την Πλη ρο φό ρη ση του Κοι νού,

➜την Πα ρα πλά νη ση και

➜την Κρυ φή Δρά ση.

Κα τά τη διάρ κεια της διε ξαγω γής της 

στρα τιω-

τι  κής εκ-

στρα τεί ας στο 

Ι ράκ, ο Συ να σπι σμός προ-

σπά θη σε να διαμορ φώ σει 

υ πέρ του την πα γκό σμια ά πο ψη για 

τη σύ γκρου ση με μια ποι κι λί α μέ τρων, 

συ μπε ρι λαμ βα νο μέ νης της «εμ φύ τευ σης» 

δη μο σιο γρά φων ε ντός των στρα τιω τι κών 

μο νά δων που ε πρόκει το να α να πτυ χθούν. 

Πα ρό τι αρ χι κά ή ταν αμ φι λε γό με νη η 

α πόφα ση για την εμ-

φύ τευ ση, κά νο ντας μια 

α να δρο μή, α πο δεί χθη-

κε ό τι ή ταν μια έξο χη 

κί νη ση για πολ λούς λό-

γους. Πρώ τον, οι δη μο-

σιο γρά φοι που ή θε λαν 

να α κολου θή σουν τις μο νά δες έ πρε πε 

αρ χι κά να πε ρά σουν α πό έ να υ πο χρε ω τι κό 

μίνι κέ ντρο εκ παί δευ σης νε ο συλ λέ κτων, 

κά τι που έ δω σε σε πολ λούς την πρώ τη 

τους ε κτί μη ση για τις προ κλή σεις που 

α ντι με τω πί ζει ο μέ σος στρα τιώ της. Δεύ τε-

ρον, δη μιουρ γή θη κε έ νας α να πό φευ κτος 

δε σμός με τα ξύ των δη μο σιο γράφων και 

των μο νά δων που κά λυ πταν. Και τρί τον, η 

ε νέρ γεια αυ τή ή ταν λο γι κή επει δή δια σφά-

λι ζε την α σφά λεια των δη μο σιο γρά φων 

και έ δω σε στον κό σμο την πρώ τη κά λυ ψη 

του πε δί ου της μά χης σε «πραγ μα τι κό χρό-

νο». Ε ξαι τί ας της ευμε τά βλη της φύ σης της 

Iraqi Freedom, πολ λοί δη μο σιο γρά φοι θα 

Η Δημόσια Διπλωματία και οι 

Ψυχολογικές Επιχειρήσεις που 

χρησιμοποιούνται καθορίζουν 

και την επιτυχέστερη «Διαχείριση 

Εντυπώσεων».
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εί χαν σκο τω θεί και αιχμα λω τι σθεί αν τους 

ε πι τρε πό ταν να περιφέ ρο νται ε λεύ θε ρα 

στο πε δί ο της μά χης.

Έ νας πα ρά γο ντας που υ πο σκάπτει 

σή με ρα τα α πο τε λέ σμα τα της χρή σης 

Ρ/Τ Σταθ μών για ΨΕ α πό τους το πι κούς 

Σχη μα τι σμούς εί ναι ο πολ λα πλα σια σμός 

των πη γών των ει δή σε ων. Ει δι κότερα, 

η αύ ξη ση του α ριθμού των υ πη ρε σιών 

δο ρυ φο ρι κών τη λε ο πτι κών ει δή σε ων 

και οι συν δέ σεις στο δια δί κτυο κά νουν 

α κό μη πιο δύ σκο λο τον ε πη ρε α σμό των 

α πό ψε ων και συ μπε ριφο ρών.

 Ε νώ, στην κα λύ τε ρη πε ρί πτωση, 

η δη μό σια δι πλω μα τί α σε στρα τη γι κό 

ε πί πε δο εί χε μει κτά α πο τε λέ σμα τα, η 

α νά πτυ ξη των Ψυ χο λο γι κών Ε πι χει ρή-

σε ων ε ντός του Ι ράκ σε στρα τιω τι κό 

επιχει ρη σια κό και τα κτι κό ε πί πε δο ήταν 

πε ρισ σό τε ρο ε πι τυ χής. Η χρή ση Μέ σων 

Μα ζι κής Ε νη μέ ρω σης, ό πως εί ναι το ρα-

διό φω νο, η τη λε ό ρα ση, τα φυλ λά δια, και 

μέ σα ό πως τα e-mails σε σημα ντι κούς 

η γέ τες και τα με γά φω να κα τά τη διάρ κεια 

των χερ σαί ων επιχει ρή σε ων, φαί νε ται ό τι 

εί χαν ση μα ντι κή ε πί πτωση.
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ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ 

ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ 

ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, 

πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελ-

λη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου στο 

Ρι τσιό νε του Ρί μι νι Ι τα λί ας, ε πι μνημό συ νη 

δέ η ση για τους πε σό ντες κα τά τη μά χη 

του Ρί μι νι στον Β΄ Πα γκό σμιο Πό λε μο.

Την εκ δή λω ση ορ γά νω σε το Υ ΠΕ ΘΑ/

ΓΔΟ ΣΥ/ΔΕ ΠΑ ΘΑ, Δντής της ο ποί ας εί ναι 

ο Α ντγος Γκα νί δης Πα να γιώ της, σε συ-

νερ γα σί α με τον Α ΚΑΜ Ρώ μης και με τη 

συμ με το χή του Πα νελ λή νιου Συν δέ σμου 

Πο λε μι στών Εκ στρα τευ τι κών Σωμά των 

Μέ σης Α να το λής Ρι μινι τών Ιε ρο λο χι τών, 

που α πο τε λείται α πό ε πι ζώ ντες μα χη τές 

της ο μώ νυ μης μά χης.

Α πό Ελληνικής πλευράς, την εκ δή-
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λω ση τί μη σαν με την πα ρου σί α τους 

οι: Εκπρό σω πος της Α.Ε. Προ έ δρου 

της Ελ λη νι κής Δη μο κρα τί ας, Σύμ βου-

λος της Ελ λη νικής Πρε σβεί ας της Ρώ-

μης, Δντής του Πο λε μι κού Μου σεί ου, 

Αντιπρο σω πεί α α πό ΓΕΣ, ΓΕΝ και ΓΕ Α, 

κα θώς και μα θη τές των Πα ρα γωγι κών 

Σχο λών ΣΣΕ, ΣΝΔ και ΣΣΙ.

Α πό Ι τα λι κής πλευ ράς, πα ρέ στη σαν 

οι: Αντι νο μάρ χης του Ρί μι νι, Εκ πρό σω-

ποι των Δη μάρ χων Ρί μινι και Ρι τσιό νε, 

Πρό ε δροι των Ελ λη νι κών Κοι νο τή των και 

Ι τα λι κές Στρα τιω τι κές Αρ χές.

Η τε λε τή άρ χι σε με την ά φι ξη του τι μώ-

με νου προ σώ που. Α κο λού θη σε κα τανυ κτι-

κό μνη μό συ νο χο ρο στα τού ντος του Πρω-

το πρε σβυ τέ ρου Α πο στο λα κί δη Γε ωρ γί ου, 

Δντή της Δνσης Θρη σκευ τι κού του ΓΕ Ε ΘΑ. 

Στη συ νέ χεια, έ γι νε κα τά θε ση στε φάνων 

στο μνη μεί ο των πε σό ντων του Ρί μι νι, και 

ο Δκτής της 3ης Μ/Κ Τα ξιαρ χί ας «Ρί μι νι» 

α νέ γνω σε το ι στο ρι κό της Μά χης.

Την ό λη εκ δή λω ση κά λυ ψε κλι μά κιο 

της Τη λε ο πτι κής Υ πη ρε σί ας Στρα τού.

Ο μι λία Ταξ χου Κρα νί τη Γε ωρ-
γίου, Δκτού της 3ης Μ/Κ Τα ξιαρ-
χίας «Ρί μι νι»

Σε βα στοί Ρι μι νί τες πο λε μι στές της 

3ης Ελ λη νι κής Ο ρει νής Τα ξιαρ χί ας,

Θα προ σπα θή σω μέ σα α πό μί α σύ ντο-

μη ι στο ρι κή α να δρο μή της 3ης Ελ λη νι κής 

Ο ρει νής Τα ξιαρ χί ας, να φέ ρω στη μνή μη 

μας τα γε γο νό τα της πε ριό δου ε κεί νης, 

ως ε λά χι στο φό ρο τι μής στους έν δο ξους 

μα χη τές της, πε σόντες και ε πι ζώ ντες, και 

με αυ τό τον τρό πο να γί νει κα λύ τε ρα κα-

τα νο η τό το χρέ ος που α να λαμ βά νου με 

ε μείς σή με ρα για να φα νού με α ντά ξιοι 

συ νε χι στές «Ε κεί νων», ε φό σον οι πε ρι-

στά σεις το α παι τή σουν.

Η 3η Ελ λη νι κή Ο ρει νή Τα ξιαρ χί α συ-

γκρο τή θη κε στο Λί βα νο την 1η Ιου λί ου 

1944 με Δκτή τον Συ νταγ μα τάρ χη Θρα-

σύ βου λο Τσα κα λώ το, έ χο ντας δύ να μη 

3.377 αν δρών, εκ των ο ποί ων 205 ή ταν 

Αξ κοί και 89 Αν θστές.

Την 11η Αυ γού στου 1944 α φί χθη με 

το Ολ λαν δι κό υ πε ρω κε άνιο «Ρου ίς» στον 

Τά ρα ντα της Ι τα λί ας προ ερ χό με νη α πό 

Χά ι φα ό που και τέ θηκε υ πό τις δια τα γές 

του Νε ο ζη λαν δι κού Σώ μα τος του Στρα-

τη γού Φρέ ϋ μπερ γκ.

Τη 19η Αυ γού στου 1944 η Τα ξιαρ χί α άρ-

χι σε να με τα κι νεί ται α πό Τα ρά ντα προς Βορ-

ρά δια νύ ο ντας 650 χλμ. Ε ντός του Ι τα λι κού 

ε δά φους και φθά νο ντας στο Σπο λέ το την 

26η Αυ γού στου, ό που και στρα το πέ δευ σε.

Την 5η Σε πτεμ βρί ου 1944 η Τα ξιαρ χί α 

με ταστάθ μευ σε στην πε ριο χή Σά ντα Μα-

ρί α-Πιε τρα φί τα ό που και ε τέ θη υ πό τις 

διατα γές της 5ης Κα να δι κής Τε θω ρα κι σμέ-

νης Με ραρ χί ας, ως ε φε δρεί α αυ τής.

Στις 9 Σε πτεμ βρί ου 1944 αρ χί ζει η 

συμ με το χή της Ελ λη νι κής Τα ξιαρ χί ας στις 

ε πι χει ρή σεις.

Τη νύ χτα της 8ης προς 9η Σε πτεμ βρί-

ου 1944 η Τα ξιαρ χί α α ντι κα τέ στη σε την 

ευ ρι σκό με νη στην πρώτη γραμ μή 3η Κα-

να δι κή Τα ξιαρ χί α α να λαμβά νο ντας την 

α μυ ντι κή α πο στο λή της.

Σταθ μός Διοι κή σε ως της Τα ξιαρ χί ας 

ο ρί στη κε η πε ριο χή του Ρι τσιό νε.

Τη νύ χτα της 14ης προς 15η Σε πτεμ βρί-

ου 1944 και ώ ρα 02.00, άρ χι σε η γε νι κή 

ε πί θε ση της Τα ξιαρ χί ας με την υ πο στή-

ρι ξη του 3ου Συ ντάγ μα τος Πε δινού Πυ ρο-

βο λι κού και όλ μων, δια τριών Ταγ μά των 

της, ε πί τριών κα τευ θύν σε ων με:

το 1ο Τάγ μα Μο ναλ ντί νι, με Δκτή τον 

Ταγ μα τάρ χη Κα ρα βί α Ιω άν νη,

το 2ο Τάγ μα Μο νι τσέ λι, με Δκτή τον 

Ταγ ματάρ χη Τζα νε τή Σο φο κλή,

το 3ο Τάγ μα Μπα τά ρια, με Δκτή τον 
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Έλληνες στρατιώτες της 3ης Ορεινής Τξιαρχίας στη μάχη του Ρίμινι.

Ταγ μα τάρ χη Λου-

τε ρά κη Αν δρέ α, 

τα ο ποί α πα ρά 

την πεί σμο να Γερ-

μα νική α ντί στα ση 

κα τέ λα βαν τους 

α ντι κει με νι κούς 

σκο πούς που εί-

χαν κα θο ρι στεί 

α πό την 5η Κα να-

δι κή Μεραρχί α.

Στις 21 Σε πτεμ-

βρί ου 1944 το 2ο 

Τά γ  μα  ( Δ κ τής 

Τχης Τζα νε τής 

Σο φο κλής) με το 

πρώ το φως την 06.45 ώ ρα έ φθα σε ε πί του 

πο τα μού Α ού ζα και ε ξουδε τέ ρω σε το πι κές 

νη σί δες α ντί στα σης που εί χαν α φή σει οι Γερ-

μα νοί προς παρα πλά νη ση των συμ μά χων 

και ε πι βρά δυν ση της προ ε λά σε ώς τους.

Α πό τη θέ ση αυ τή το Τάγ μα α νέ φε ρε 

την κα τά στα ση στην Τα ξιαρ χί α και ο Δκτής 

της Τα ξιαρ χί ας Σχης Τσα κα λώ τος διέ ταξε 

α μέ σως το 3ο Τάγ μα (Δκτής Τχης Λου τε ρά-

κης Αν δρέ ας) να προ ω θη θεί τα χέ ως προς 

το κέ ντρο της πό λης. Έ τσι, το 3ο Τάγ μα 

προ ω θή θη κε προς το κέ ντρο της πό λης και 

κα τέλα βε το δυ τι κό τμή μα αυ τής.

Την 07.45 ώ ρα ο Δή μαρ χος της πό λης 

πα ρέ δω σε το Ρί μι νι στο 3ο Τάγ μα με ε πί-

ση μο πρω τό κολ λο που συ ντά χθη κε στην 

Ελ λη νι κή, Ι τα λι κή και Αγ γλι κή γλώσ σα.

Το πρω τό κολ λο πα ρά δο σης έ λε γε 

τα ε ξής:

«Εν Σά ντα Μα ρί α σή με ρον την 21η του 

μη νός Σε πτεμ βρί ου, η μέ ρα της ε βδο μά δος 

Πέ μπτη του 1944 και ώ ραν 07.30, η κά τω θι 

υ πο γεγραμ μέ νη ε πι τρο πή α πο τε λού με νη 

εκ των Μπορ τό νι Γκο μπέ ριο ως Προ έ-

δρου, Μπορ τό νι Ρο μί λο και Ντελ Πρά το 

Μπά ντζιο ως με λών, α πά ντων με λών του 

α ντιφα σι στι κού κόμ μα τος α πε λευ θέ ρω σης 

της Πό λε ως, πα ρου σια σθέ ντες εις τας προ-

πο ρευο μέ νας Ελ λη νι κάς δυ νά μεις, ή τοι εις 

τον Διοι κη τήν 2ου Λό χου/ 3ου Τάγ μα τος 

της 3ης Ελ λη νι κής Ο ρει νής Τα ξιαρ χί ας, Λο-

χα γόν Α πο στο λά κη Μι χα ήλ πα ραδί δο μεν 

την πό λιν του Ρί μι νι ά νευ ό ρων εις τας Ελ-

λη νι κάς Δυ νά μεις. Στις Ελλη νι κές Δυ νά μεις 

ε πα φί ε ται εν λευ κώ η τή ρη σης της τά ξε ως 

και η προ στα σί α του πλη θυ σμού».

Έ τσι α πό την 09.00 ώ ρα της 21ης Σε πτεμ-

βρί ου 1944 η Ελ λη νι κή ση μαί α κυ μα τί ζει 

στο Δη μαρ χεί ο, και ο λό κλη ρη η πό λη του 

Ρίμι νι βρί σκε ται στα χέ ρια της 3ης Ελ λη νι κής 

Ο ρει νής Τα ξιαρ χί ας.

Την ί δια η μέ ρα, και πε ρί ώ ρα 18.00 στην 

πλα τεί α της πό λε ως Ρί μι νι έ γι νε ε πίση μη 

τε λε τή, με την πα ρου σί α α ντι προ σω πειών 

των Μο νά δων της 3ης Ελ λη νι κής Ο ρει νής 

Τα ξιαρ χί ας, των Κα να δι κών και Νε ο ζη λαν-

δι κών Μο νά δων, για να α πο δο θούν τι μές 

στην πο λε μι κή ση μαί α του 2ου Τάγ μα τος 

που πρώ το ει σήλ θε στο «Ρίμι νι».

Στις 27 Σε πτεμ βρί ου 1944 το 1ο Τάγ μα 

(Δκτής Τχης Κα ρα βί ας Ιω άν νης), α φού α ντι-

κα τέ στη σε το 25ο Νε ο ζη λαν δι κό Τάγ μα, που 
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εί χε κα θη λω θεί μπρο στά στον ι στο ρι κό 

πο τα μό Ρου βί κω να, την 06.30 ώ ρα επε τέ θη 

στους Γερ μα νούς και έ πει τα α πό σκλη ρή 

μά χη τους α νά γκα σε να υ πο χωρή σουν, 

πέ ρα σε αιφ νι δια στι κά τον πο τα μό Ρου βί-

κω να και προ ή λα σε 8 χλμ. βο ρεί ως αυ τού 

κα τα λαμ βά νο ντας την πό λη Μπε λά ρια πε ρί 

το τέ λος της η μέ ρας. Το πέ ρα σμα του Ρου βί-

κω να συ νέ βαλ λε α πο φα σι στικά στην τε λι κή 

νί κη των συμ μα χι κών δυ νά με ων.

Η 3η Ελ λη νι κή Τα ξιαρ χί α με την κα τά-

λη ψη της πό λε ως Ρί μι νι και τη διά βα ση 

του πο τα μού Ρου βί κω να με τέ φε ρε την 

Ελλη νι κή δό ξα του Ελ Α λα μέ ιν, της Τύ-

νι δας και του Αι γαί ου και εις το Ι τα λι κό 

Μέ τω πο γρά φο ντας νέ ες σε λί δες δό ξας 

στην πο λε μι κή Ι στο ρί α του Έ θνους μας 

κα τά τον Β΄ Πα γκό σμιο Πό λε μο.

Οι ε πί 44 η μέ ρες σκλη ροί πο λε μι-

κοί α γώ νες της Τα ξιαρ χί ας στο Ι τα λι κό 

έ δα φος εί χαν ως α ντί τι μο τη θυ σί α 146 

νε κρών α ξιω μα τι κών και ο πλι τών και 

310 τραυ μα τιών.

116 εκ των νε κρών Η ρώ ων 

της Τα ξιαρ χί ας ε ντα φιά στη καν 

και ανα παύ ο νται στην φι λό ξε νη 

Ι τα λι κή γη του Ελ λη νι κού αυ τού 

Κοι μη τη ρί ου του Ρι τσιό νε στο 

ο ποί ο βρι σκό μα στε σή με ρα.

Την 6η προς 7η Νο εμ βρί ου 

1944 η Τα ξιαρ χί α, α φού ε πι βι-

βά στη κε στο α τμό πλοιο [Αλ-

κα ντά ρα], α πό το λι μά νι του 

Τά ρα ντα και με τη συ νο δεί α 

του Α ντι τορ πι λι κού [Πίν δος], 

ε πέ στρε ψε στην Ελ λά δα έ πει τα 

α πό την ε πι τυ χη μέ νη συμ με το-

χή της στο πλευ ρό των συμ μά-

χων στις πο λε μι κές ε πιχει ρή σεις 

του Ι τα λι κού με τώ που.

Σε βα στοί Ρι μι νί τες πο λε μι-

στές της Τα ξιαρ χί ας, δια βά ζο-

ντας την Ημε ρή σια Δγή του α εί μνη στου 

Δκτού της 3ης Ελ λη νι κής Ο ρει νής Τα ξιαρ χί-

ας, Σχη Τσα κα λώ του Θρα συ βού λου, που 

α να γνώ σθη κε στις 19 Ο κτω βρί ου 1944, σε 

ει δι κή τε λε τή που πραγ μα το ποι ή θη κε στο 

νε κρο τα φεί ο του Ρι τσιό νε για να τι μη θούν 

οι Έλ λη νες νε κροί που έ πε σαν στο πε δί ο 

της μά χης και της τι μής, μέ νουν α νε ξί τη-

λες στη μνή μη μου οι πα ρα κά τω φρά σεις, 

που δια τυ πώ θηκαν ως υ πό σχε ση:

«Ορ κι ζό με θα ό τι η αυ το θυ σί α σας θα 

εί ναι πα ρά δειγ μα για τον μέλ λο ντα α γώ να. 

Α θά να τοι νε κροί σε λί γο σας α φή νο μεν. 

Σας α φήνο μεν, μα δεν θα εί σθε μα κριά 

μας. Σας υ πο σχό με θα, ό τι θα εί σθε πά ντα 

στη μνή μη μας, θα α πο τε λεί τε το πα ρά-

δειγ μα των Δι μοι ριών σας, των Λό χων 

σας, της Τα ξιαρ χί ας σας στον δρό μο που 

ε χά ρα ξε πρώ τα το δι κό σας αίμα».

Αιώ νια να εί ναι η μνή μη στους Α θά-

να τους νε κρούς της 3ης Ελλη νι κής Ο ρει-

νής Τα ξιαρ χί ας «Ρί μι νι»!
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ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ  ΜΝΗΜΕΣ

Στην πε διά δα της Ισ σού, τον Νο έμ βριο 

του έτους 333 π.Χ., έ λα βε χώ ρα μία από 

τις ση μα ντι κό τε ρες μά χες του έν δο ξου Έλ-

ληνα Στρα τη λά τη. Ο Μέ γας Α λέ ξαν δρος, 

που α πό και ρό εί χε πλη ρο φο ρη θεί την 

ά φιξη του Δα ρεί ου στους Σώ χους της 

Συ ρί ας, διέ σχι σε την πα ρα λια κή πε διά δα 

333 π.Χ.

Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ

της Ισ σού, σχε διά ζο ντας να βα δί σει ε να-

ντί ον των Περ σών α πό νό τια, δια μέ σου 

των Συ ρια κών Πυ λών. Η κα θυ στέ ρη ση 

ό μως του Μα κε δό να βα σι λιά στην Ταρ σό, 

ε ξαι τί ας της αρ ρώ στιας του, πα ρέ συ ρε 

τον Δα ρεί ο στην α πό φα ση να σπεύ σει 

να τον συ να ντή σει στο στε νό τα το για τον 
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στρα τό του ση μεί ο της Ισ σού, με απο τέ-

λε σμα να βρε θεί στα νώ τα των Ελ λή νων, 

οι ο ποί οι ή δη βρί σκο νταν στη Μυρί αν-

δρο. Ο στρα τός του Δα ρεί ου α νερ χό ταν 

σε 500.000 - 600.000 Πέρ σες, Μή δους, 

Σκύ θες, Χαλδαί ους, Αρ μέ νιους, αλ λά και 

Έλ λη νες μι σθο φό ρους (30.000).

Ο Α λέ ξαν δρος εκ με ταλ λεύ τη κε το στρα-

τη γι κό σφάλ μα των Περ σών και, γυ ρίζο-

ντας πί σω με έ να με γα λο φυές σχέ διο, διέ τα-

ξε τα στρα τεύ μα τα του, μό λις πλη σιά σουν 

την πα ρά τα ξη του Δα ρεί ου, να γο να τί σουν 

και να μεί νουν με τα χέρια τους στο χώ μα, 

ω σάν να προ σκυ νούν. Το τέ χνα σμα του 

Α λέ ξαν δρου α πέ δω σε, για τί οι Πέρ σες ψυ-

χο λο γι κά προ ε τοι μα σμέ νοι για μά χη, ό ταν 

εί δαν τους Έλ ληνες να γο να τί ζουν και να 

τους προ σκυ νούν, α πώ λε σαν την πο λε μι κή 

τους ορ μή και σά στι σαν. Ο Δα ρεί ος πί στε-

ψε ό τι κέρ δι σε τον πό λε μο χω ρίς μά χη. 

Οι Μακε δό νες ό μως ση κώ θη καν και ε πι τέ-

θη καν με αν δρεί α και ορ μή ε να ντί ον των 

εχθρών, οι ο ποί οι ευ ρε θέ ντες ψυ χο λο γι κά 

ά ο πλοι ητ τή θη καν κα τά κρά τος.

Κα τά τη διάρ κεια της μά χης, οι Πέρ σες 

έ χα σαν 100.000 πε ζούς και 10.000 ιπ πείς, 

ε νώ οι α πώ λειες των Μα κε δό νων ή ταν 

μό νο 300 πε ζοί και 150 ιπ πείς. Η με γα λο-

πρέ πεια του νου και του χα ρα κτή ρα του 

Με γά λου Α λέ ξαν δρου, ο ο ποί ος πο λέ μη σε 

α τρόμη τα, εκ θέ το ντας τον ε αυ τό του σε 

κίν δυ νο και προ κα λώ ντας τον θαυ μα σμό 

και την ε μπι στο σύ νη των στρα τιω τών του, 

φαί νε ται και στη συ μπε ρι φο ρά του προς 

την αιχ μά λω τη βα σι λι κή οι κο γέ νεια, κα-

θώς υ πο χρέ ω σε τους Έλ λη νες να με τα χει-

ρί ζο νται τα μέ λη της α νά λο γα με τη θέ ση 

τους στην ιε ραρ χί α της περσι κής αυ λής.
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Στις 12 Δε κεμ βρί ου του 1803, ύ στε ρα 

α πό πο λυετείς και αι μα τη ρές μά χες, το 

η ρω ι κό Σού λι έ πε σε στα χέρια του Α λή 

πα σά. Ό σοι δεν ά ντε ξαν, ε ξα ντλη μέ νοι 

α πό την πεί να και τις κα κου χί ες, πα ρα δό-

θη καν με τον ό ρο να α πο συρ θούν με τα 

ό πλα τους ε λεύ θε ροι ε κεί ό που θα ε πι θυ-

μού σαν. Την ί δια η μέ ρα, ο κα λό γε ρος Σα-

μου ήλ, αρ νού με νος να ε γκα τα λεί ψει τον 

τόπο, του έ βα λε φω τιά και α να τί να ξε την 

α πο θή κη τρο φί μων και πο λε μο φο δί ων 

στο Κού γκι. Ο πα σάς θε ω ρώ ντας α πό το 

γε γο νός αυ τό α πο δε σμευ μέ νο τον ε αυ τό 

του α πό τους ό ρους της συν θή κης, διέ τα-

ξε να κυ κλω θούν τα μέ ρη απ’ ό που θα περ-

νού σαν οι οι κο γέ νειες των Σου λιω τών.

Η πρώ τη ο μά δα που κα τευ θυ νό ταν 

προς την Πάρ γα υ πό τις ο δη γί ες του 

Φώ τη Τζα βέ λα και του Δή μου Δρά κου, 

κά που 2.000 ά το μα, κα τά φε ρε πο λε μώ-

ντας σκλη ρά να φθά σει στον προ ο ρι σμό 

της. Ό μως, οι ε κα τό και πλέ ον οι κο γέ-

νειες που εί χαν κα τα φύ γει στο Ζά λογ γο 

α ντι με τώ πι σαν και πά λι τη μα νί α των 

Αλ βα νών. Έ να σώ μα 160 αν δρών α πό 

τον Κί τσο Μπό τσα ρη πέ τυ χε να δια σπά-

18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1803

Ο ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ ΖΑΛΟΓΓΟΥ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
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σει τις γραμ μές των πο λιορ κη τών, οι 

υ πό λοι ποι ό μως βρή καν τον θά να το ή 

αιχ μα λω τί στη καν.

Στις 18 Δε κεμ βρί ου του 1866, 57 γυ-

ναί κες με τα παι διά τους προ τί μη σαν 

να γκρε μιστούν στο βά ρα θρο α πό το 

υ ψη λό τε ρο μέ ρος του Ζα λόγ γου πα ρά 

να χά σουν την ε λευ θε ρί α τους. Ο Χο ρός 

του Ζα λόγ γου, πα ρα μο νές Χρι στου γέν-

νων του 1803, α πο τε λεί αιώ νιο σύμ βολο 

για τη γυ ναί κα που προ τί μη σε τον θά-

να το α πό την α τί μω ση και τη δυ στυ χί α, 

δί νο ντας νέ α ώ θη ση στους α γώ νες των 

Ελ λή νων για την α πο τί να ξη του τουρ κι-

κού ζυ γού. Οι ει κό νες των γυ ναι κών με τα 

βρέ φη στην α γκα λιά και οι η ρω ι κές στιγ-

μές τους έ χουν χα ρα χθεί α νε ξί τη λα στις 

μνή μες κά θε Έλ λη να κι έ χουν ε μπνεύ σει 

τη δη μο τι κή μας ποί η ση: «Στη στε ριά δε 

ζει το ψά ρι / ούτ’ αν θός στην αμ μου διά / 

κ’ οι Σου λιώ τισ σες δε ζού νε / μέσ’ τη μαύ-

ρη τη σκλα βιά». Προς τι μήν τους, στο ση-

μεί ο ό που έ πε σαν, α νεγέρ θη κε μνη μεί ο 

ύ στε ρα α πό Πα νελ λή νιο έ ρα νο.
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9 ΝΟ ΕΜ ΒΡΙ ΟΥ 1866

ΤΟ Ο ΛΟ ΚΑΥ ΤΩ ΜΑ ΤΗΣ 

ΜΟ ΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡ ΚΑ ΔΙ ΟΥ

νε α πό το Ρέ θυ μνο έ να με γά λο πυ ρο βόλο 

και γκρε μί ζο ντας τη δυ τι κή πύ λη της Μο νής 

ει σχώ ρη σαν στο ε σω τε ρι κό της. Τό τε έ νας 

γεν ναί ος πο λε μι στής, ο Κων στα ντί νος Για-

μπου δά κης, ή κατ’ άλλους ο Α νω γεια νός 

δά σκα λος Εμ μα νου ήλ Σκου λάς, ά δεια σε το 

πι στό λι του στα γε μά τα α πό μπα ρού τι βα ρέ-

λια της πυ ρι τι δα πο θή κης και η μια πλευ ρά 

της Μονής α να τι νά χτη κε στον α έ ρα, πέ φτο-

ντας πά νω στα κε φά λια των ε φορ μώ ντων 

Τούρ κων, οι ο ποί οι ε ξα γριω μέ νοι άρ χι σαν 

τη γε νι κή σφα γή των γυ ναι κο παί δων.

Αρ κε τοί Έλ λη νες (πε ρί τους 800) και 

πά νω α πό 3.000 Τούρ κοι θά φτη καν στα 

ε ρεί πια της Μο νής, ε νώ πε ρί τα τέ λη Νο-

Την πε ρί ο δο της Κρη τι κής Ε πα νά στα σης 

(1866-1869), το ι στο ρι κό Αρ κά δι στο Ρέ θυ-

μνο της Κρή της α να δεί χθη κε σε α νυ πέρ-

βλη το σύμ βο λο η ρω ισμού για ο λό κλη ρο 

το Ελ λη νι κό Έ θνος. Το βρά δυ της 7ης Νο εμ-

βρί ου του 1866 ο Μου στα φά πα σάς ξε κί νη-

σε να πο λιορ κεί το μο να στή ρι με δύ να μη 

15.000 αν δρών έ να ντι 250 μό λις Ελ λή νων 

πο λε μι στών και πολ λών α μά χων. Α νά με σα 

τους και 45 κα λό γε ροι. Οι πο λιορ κη μέ νοι 

κρά τη σαν ά μυνα ε πί 3 συ νε χό με νες η μέ ρες, 

έ χο ντας ως αρ χη γούς τους τον η γού με νο 

Γα βρι ήλ Μα ρι νά κη και τον Πε λο πον νή σιο 

Αν θυ πο λο χα γό Ιω άν νη Δη μα κό που λο.

Στις 9 Νο εμ βρί ου, οι Τούρ κοι με τα φέ ρα-

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ
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εμ βρί ου η Γε νι κή Συ νέ λευ ση των Κρη τών 

α πο κήρυ ξε τον αρ χιε ρέ α Λά μπη Πα ΐ σιο, 

α πο δί δο ντας σ’ αυ τόν ευ θύ νες για την 

κατα στρο φή. H έ ρι δα Α νω γεια νών και Ρε θυ-

μνιωτών που υ πάρ χει σή με ρα για το πρό σω-

πο της πυρ πό λη σης της Μο νής έ γκει ται σε 

δια φο ρε τι κές ι στο ρι κές πη γές. Ό πως και να’ 

χει, υ πήρ ξαν και οι δυο τους ή ρω ες, κα θώς 

με τη στά ση τους συ νε τέ λε σαν με θαυ μα-

στό τρό πο στη συ νέ χι ση του Α γώ να κα τά 

του βάρ βα ρου δυ νά στη και κα τέ στη σαν 

τη Μο νή του Αρ κα δί ου πρό τυ πο ε θε λο θυ-

σί ας κι αυ τα πάρ νη σης για τις ε περ χό με νες 

γε νιές. Αρ γό τερα, η Μο νή α νοι κο δο μή θη κε 

και συ νέ χι σε να λει τουρ γεί α κο λου θώ ντας 

μέ χρι σή με ρα την ιε ρά α πο στο λή της.

25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1942

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΑΝΑΤΙΝΑΞΗΣ ΤΗΣ 

ΓΕΦΥΡΑΣ ΤΟΥ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ

Το φθι νό πω ρο του 1942 δώ δε κα Άγ γλοι 

κο μά ντος με ε πι κε φα λής τον Συ νταγ μα-

τάρ χη Έ ντυ Μά γιερς και υ παρ χη γό τον 

Ταγ μα τάρ χη Γου ντχά ουζ (ο μά δα “Harling”) 

έ πε σαν με α λε ξί πτω τα στην πε ριο χή της 

Γκιό νας. Σκοπός τους ή ταν να έρ θουν σε 

ε πα φή με τους Έλ λη νες α ντάρ τες και να 

συ ντο νί σουν ε πι χεί ρη ση που εί χε σχε διά σει 

το Συμ μα χι κό Στρα τη γεί ο της Μέ σης Α νατο-

λής για τη δια κο πή του α νε φο δια σμού της 

γερ μα νι κής στρα τιάς στην Α φρική. Α φορ μή 

του γε γο νό τος υ πήρ ξε η τό τε υ πε ρί σχυ ση 

του Ρόμ μελ, Διοι κη τή του “Afrika-Korps”, 

που προ η γου μέ νως εί χε α να γκά σει την 8η 

Βρε τα νι κή Στρα τιά σε υ πο χώ ρη ση πέ ραν 

των Αι γυ πτια κών Συ νό ρων.

Τη νύ χτα της 25ης προς την 26η Νο εμ-

βρί ου 1942, α ντάρ τες του Ε ΛΑΣ και του 

Ε ΔΕΣ με ε πι κε φα λής τον Ά ρη Βε λου χιώ τη 

και τον Να πο λέ ο ντα Ζέρ βα, μαζί με την 

ο μά δα των Άγ γλων σα μπο τέρ, ξε κί νη σαν 

την ε πι χεί ρη ση, η ο ποί α ο λοκλη ρώ θη κε με 

α πό λυ τη ε πι τυ χί α στις 2.21 π.μ. Η α να τί να ξη 

της γέ φυ ρας του Γορ γο πο τά μου υ πήρ ξε 

βα ρύ τα το πλήγ μα για τον Ά ξο να, κα θώς η 

δια κο πή του α νε φοδια σμού των Γερ μα νών 

στη Βό ρεια Α φρι κή ε πί 6 ε βδο μά δες ή ταν 

κα θο ρι στι κής ση μα σί ας για την πο ρεί α των 

ε πι χει ρή σε ων στην Κυ ρη να ϊ κή χερ σό νη σο. 

Το κα τόρ θω μα των Ελ λή νων α νταρ τών 

προ κά λε σε τον θαυ μα σμό της κα τε χό με νης 

Ευ ρώ πης. Σε α ντί ποι να, ό μως, λί γες η μέ ρες 

αρ γό τε ρα στον χώ ρο της κα τε στραμμέ νης 

γέ φυ ρας ε κτε λέ στη καν 19 Έλ λη νες πα τριώ-

τες και 3 στα Κα στέ λια της Γραβιάς. Η γέ φυ-

ρα α να κα τα σκευά στη κε το 1948, ε νώ στο 

ύ ψω μά της α νε γέρ θη κε μνη μεί ο προς τι μήν 

των πε σό ντων η ρώ ων.


