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Το μθμα τς στορας ταν και 

παραμνει σαφστατο: ο Ενισμός, 

εμες οι Ένες και οι Ενδες, όπο

τε κατορθσαμε να παραμερσομε τις 

εθνικς μας αδναμες τς διχόνοιας 

και το διχασμού μεγαοργσαμε σε 

ατομικό και σογικό εππεδο, δεχνο

ντας πρτόγνρες για το ανθρπινο 

γνος εκδσεις ανδρειοσύνς και 

ατοθσας.

πρχει  αποφθεγματικ ρσ 

πο, εν ποο αποδδον στον Σερ 

Γονστον Τσρτσι, σς ειπθκε 

από ον σοφό νδρα,  οποα δ

νει ότι: «Οι αο πο ξεχνούν τν ιστο

ρα τος,  εναι καταδικασμνοι να τν 

ξαναζσον». Και εν ατό δεν ειπθ

κε με στόχο εμς τος Ένες, σς 

χει για εμς σμαντικ και ανεξτα 

διαχρονικ νοματα και σμασες.

Γιατ από το 1821 μχρι και σμερα, 

κθε φορ πο επιτρψαμε στος εα

τούς μας το σφμα να ξεχσομε τα 

διδγματα τς εθνικς μας ιστορας, 

δστχς τα ξαναζσαμε, τα αινια 

πθ και μσ, και πρσαμε με βαρύ 

φόρο αματος και αοσπαραγμν 

τν απεια τς μνμς τς ιστορας 

μας. πς γρφει με τόσο πικρό ρι

σμό και ο εθνικός μας ποιτς...

«Η διχνοια πο βατει

ένα κπρο  δολερ

καθενς χαμογελει,

παρ΄το λέγοντας, και ύ.

Κει το κπτρο, πο ας δεχνει

έχει αλθεια ωραα θωρι

Μν το πιτε γιατ ρχνει

ειέ δκρα θλιβερ..».

Πργματι, ποιος ος αός στον 

παντ μας χει να επιδεξει σμπ

κνμν μσα σε τόσο μικρ χρονικ 

όρια ττοια κφανσ ρισμού, ανδρε

ας και ατοθσας όσ οι Ένες με 

το Αρκδι, τν Κσο, το Ζογγο και 

τν Αραπτσα, τ Χο και τα Ψαρ; Ποιο 

ο εθνικοαπεεθερτικό κνμα 

εδε τος πρταγνιστς γτες το 

να πφτον στα πεδα τς μχς ο νας 

μετ τον ο, μαζ με τος αφανες 

αγνιστς τος, μ περιμνοντας να 

«εισπρξον» τν επιβρβεσ το 

αγνα τος μετ τ δικασ το και 

τν επικρτσ τς Επανστασς;

Από τις πρτες κιόας μρες το 

ξεσκμού, το τμμα για τ Λετε

ρι θα ταν βαρύ σε αμα, πόνο και 

δκρα. Στ Μοδοβαχα ο «ερός 

Λόχος» σφαγιζεται παγιδεμνος και 

προδομνος, και ο ψντς κενεται 

σε Αστριακς φακς. Στο μοναστρι 

τς Σκο ο Γιργκς Ούμπιος τιν

ζεται στον αρα διαγοντας το θνατο 

από τν παρδοσ, στ με όρος, εν 

ο Γιννς Φαρμκς πο παραδδεται 

στος Τούρκος με όρος, δοοφο

νεται βρμικα, διδσκοντας στος 

μεταγενστερος το πικρό μθμα ότι 

εναι πιο κα να πφτει κανες παρ να 

σνομοογε με τον κατακττ όρος 

πο ο τεεταος δεν χει ενδοιασμούς 

να καταπατσει. Ο Καρπενσιτς κο

ντ στον Προύθο ανακόπτεται από 

ισχρότερα τορκικ στρατεύματα και, 

πφτοντας μαζ με τις αποδεκατισμνες 

δνμεις το στον ποταμό για στρα, 

πνγεται μαζ με ποούς νδρες το.

Στν μχ τς Ααμνας ο Αθαν

σιος Δικος αιχματζεται τραματι

σμνος και ανασκοοπζεται ζντανός, 

εν στν δια μχ μαζ με δεκδες 

α γνστα παικρια πφτει και ο 

επσκοπος Σανν σαΐας. Φσικ 
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χει προγθε ο απαγχονισμός το 

Πατριρχ Γργορο το Ε΄ και  θα

ντσ δεκδν ανδρν και γναικν 

στν Κνσταντινούπο αμσς μετ 

τν εξγερσ στ Μοδοβαχα. Στ 

Νοσα ο Ζτος βζει μπορότο στο 

μπαρούτι και γνεται κομμτια, και αρ

γότερα ο Μρκος Μπότσαρς πφτει 

στο Κεφαόβρσο το Καρπενσο, ο 

Παπαφσας σκοτνεται στο Μανικι, 

ο Οδσσας Ανδρούτσος θανατνεται 

στν Ακρόπο και εκε, στν Αθνα, 

πφτει και ο Γεργιος Καρασκκς…

Παραδεγματα όπς τα παραπν, 

να μικρό κομμτι τς επδειξς αν

δρεας και ατοθσας, μας καούν να 

σκύψομε εαβικ πν στα ιστορικ 

κεμενα και, αφνοντας στν κρ τν 

κινικ οδετερόττα το επιστμονα 

τς σμπεριφορς πο, σαν τν ψχρ 

αντικειμενικόττα το ιστορικού, απαιτε 

αποσύνδεσ τν σναισθματικν φορ

τσεν από εγκεφαικς ειτοργες, να 

εμπακούμε χρς φόβο και πθος α 

με γνσ, σνασθμα και περφνια, 

σε μια στ σύντομ α διδακτικ 

ανπασ τν δεδομνν.

Γιατ πιστεύομε ότι μόνο εφόσον 

αφσομε σαν τομα και σαν ομδες 

εεύθερο τον εατό μας να ψαφσει 

«τις πγς και τις αρετς τς φς 

και το ‘Εθνος» με τ ρικόττα το 

ποιτ και τν κατανόσ το θερα

πετ τότε, και μόνο τότε θα μπορ

σομε να κατανοσομε τ διαχρονικ 

σμασα τν διδαγμτν πο μπορούν 

να αντθούν από τον αγνα γετν 

και αγνιστν το 1821.

ΤΡΕΙΣ ΠΕΡΙΔΙ ΤΥ ΓΝ

Σύμφνα με μια θερτικ ιστορι

κ ποψ ο εθνικός απεεθερτικός 

αγνας το 1821 μπορε να διαιρεθε 

σε τρεις σμαντικς περιόδος και, σ

γκεκριμνα, από το 1821ς το 1825, 

από το 1825 ς το 182� και από το 

182� ς το 1829.  πρτ περοδος ξε

κνσε με ενθοσιασμό, απεργραπτες 

εκφνσεις ανδρεας και ατοθσιν, 

εντπσιακς επιτχες κατ τν Τούρ

κν, α εκφστκε με εμφύιος 

σπαραγμούς, καθς ο διχασμός και  

διχόνοια οδγσαν σε αιματρς σ

γκρούσεις Ρομειτες και κατοκος 

το Μρ! Στν πρτ ατ περο

δο, όμς, δμιοργθκαν τα πρτα 

θεμια το μεοντικού ενικού 

Κρτος, οι αναγκαες δομς χερσαν 

και νατικν δνμεν και κποιες πο

ιτικοδιπματικς καταστσεις όπς 

και  Εθνοσνεσ.

Στν περοδο ατ οι επαναστατ

μνοι Ένες βοθθκαν από τος 

Ερπαος και Αμερικανούς φι

νες και εδραιθκε  κοιννικ ψχο

ογα τς Εθνικς πόστασς. Γιατ, ας 

μν το ξεχνμε ατό,  απόστασ αν

μεσα στν Βζαντιν ατοκρατορα με 

επκεντρο τν Κνσταντινούπο και 

στν ποτπδ Εδα το Μρ 

και τς Ρούμες δεν ταν απ και 

μόνο σμαντικ γεγραφικ, α και 

ψχοκοιννικ.

Στ διρκεια τς 2ς περιόδο  Επα

νστασ φτασε στα πρόθρα τς κα

θοικς κατρρεσς, καθς ο Αντιβα

σιας τς Αιγύπτο Μεχμτ Α ρθε 

να βοθσει τον Σοτνο με χερσαες 

δνμεις και νατικό, επικεφας το 

οποο τθκε ο γαμπρός το, στρατ

γός μπραμ.

 τρτ περοδος ξεκνσε με τν 

επιογ το νν Καποδστρια ς 

πρτο Κβερντ τς Εδας με 
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επταετ θτεα από τν Γ΄ Εθνοσν

εσ, και με τ Σνθκ το Λονδ

νο τς 6ς οο 182�, όταν οι τρεις 

Μεγες Δνμεις ζτσαν από το 

Σοτνο να αναγνρσει το Ενικό 

Κρτος και σε επιβεβασ τν προθ

σεν τος στειαν στν Πύο τος 

στόος τος. Εκε, μετ τ δοοφονα 

ενός Βρετανού αξιματικού στις 20 

Οκτβρο 182� γινε  ιστορικ να

μαχα το Νααρνο και ο σμμαχικός 

στόος κατστρεψε σχεδόν οοσχερς 

τν Τορκοαιγπτιακ αρμδα.

Ένα χρόνο αργότερα ξσπασε ο 

Ρσσοτορκικός πόεμος πο τει

σε με τ Σνθκ τς Ανδριανούπος 

το Σεπτεμβρο 1829, όταν ο Σο

τνος αναγνρισε τν Εδα σαν 

ανεξρττο Κρτος με κρονομικό 

γεμόνα από Βασιικ οικογνεια, όχι 

όμς από τις οικογνειες τς Αγγας, 

Γαας  Ρσας.

Με το τος ατς τς περιόδο ταν 

πια γεγονός ότι  επανστασ τν Ε

νν εχε επικρατσει, και το νο ενικό 

κρτος με σύνορα μχρι τν Θεσσαα 

και τν Άρτα εχε πια γνει σύγχρο

ν ιστορικ πραγματικόττα.

Τ ΥΠΒΘΡ ΤΗΣ ΕΞΕΓΕΡΣΗΣ ΤΥ 

1821

 πρτ σοβαρ απόπειρα 

εξγερσς τν Ενν γινε 

το 1��0 και εχε σαν ποκιν

τρια τν ατοκρτειρα Αικατε

ρν. Στόχος τς δεν ταν τόσο 

 απεεθρσ τν Ενν 

πκόν το Σοτνο, όσο  

δμιοργα μιας κνσς «αντι

περισπασμού» στις εχθροπρα

ξες ανμεσα σε Ρσος και 

Τούρκος. Παρ τις όποιες 

σκοπιμόττες τς, εκεν  εξγερσ 

δμιούργσε τα πρτα απαραττα 

σκιρτματα ψχοκοιννικς σμασας 

και «εθνικς σνεδσς» στος Ένες 

το Μρ και πσασε τν επιτχα. 

 ποστριξ τν Ρσν εχε θε

μειθε στν ομοθρσκεα τς Ορ

θόδοξς πστς τος με τος 

πόδοος Ένες (και 

σε κποια ιστορικ σγ

γνεια το γμο 

το βν το 3ο 

με μια ανιψι 

το τεε

τα
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ο Βζαντινού ατοκρτορα, το Κν

σταντνο Πααιοόγο). Στν οσα, 

ββαια,  Αικατερν επεδκε μια «δι

ξοδο» στ Μεσόγειο.

πρχει μια ιστορικ θερα σύμφνα 

με τν οποα  επανστασ το 1��0 εχε 

βρει θετικ απχσ ανμεσα στος Έ

νες το Μρ ακριβς επειδ πρχε 

σύμπτσ επιδιξεν και ψχοποιτικς 

ντασς σε οκερο τον πθσμό. Σγκε

κριμνα, οι αντερες και οι μεσαες τξεις 

το Μρ (όπς και τς Ρούμες) διατ

ρούσαν ντονα σναισθματα αντιπθειας 

προς τν Πύ, δεδομνο ότι απαγορεό

ταν  μεταββασ γς από Τούρκος σε Έ

νες. Τν δια εποχ οι νσιτες Ένες 

αποκτούσαν πούτ και εεθερα κινσε

ν δρντας ανενόχτοι στ θασσα τς 

Μεσογεο με τα καρβια τος. Παρα 

στο Μρ, οι κροι και φτχο γεργο 

εχαν κθε όγο να επιδικον μα επαν

στασ. Τος, ιερες και οπαρχγο εχαν 

τις δικς τος ατονότες αιτες για τν 

καταπομσ τν Τούρκν.

Σύμφνα με τν παραπν θε

ρα σνπρχαν όα τα απαραττα 

στοιχεα για μια εξγερσ, και για το 

όγο τούτο  επανστασ το 1��0 

εχε σμαντικ επιτχα και, σς, θα 

εσμαινε τν Εεθερα αν  τσαρικ 

Ρσα δεν εχε παναχρσει, οπότε 

και το κνμα πνγκε στο αμα.

Από τν θερτικ ατ ποψ ξεκ

νσε και μια νετερ ερμνεα και ατς 

τς επανστασς το 1821 πο δικρινε 

μια «ταξικ ιδεοογα» στον αγνα για 

τν απεεθρσ τς Εδας.

Στις δεκαετες πο ακοούθσαν τν 

εξγερσ το 1��0, γρφτκαν στις σε

δες τς διεθνούς ιστορας μερικς από 

τις πον σμαντικς πτχς τς. Με τν 

επανστασ το 1��6 γεννθκαν οι 

ΠΑ, με τν Γαικ Επανστασ το 

1�89 γεννθκαν οι ιδες τς Εεθερ

ας, τς σόττας και τς Δμοκρατας και 

ακς κριαρχας και οι Βασιικο οκοι 

τς Ερπς αναγκστκαν να αναθε

ρσον πος τακτικς τος.

Ατς οι εξεξεις βρσκον τν Οθ

μανικ Ατοκρατορα κορασμν, 

γερασμν και τοιμ για διαμεισμό. 

 Ρσα δεν σταμτσε να επιδικει 

διξοδο προς τν Μεσόγειο, εν  

Αγγα και  Γαα παρ τος εξοντ

τικούς Ναποεόντειος πομος, δεν 

παψαν να ενδιαφρονται για τν Ανα

τοικ Μεσόγειο και τ Μσ Ανατο. 

Γοι και Άγγοι αντασσαν δρα, 

φιοφρονσεις και πρεσβετς με τν 

Πύ  εν το διο καναν τατόχρονα 

με τον Α Πασ τν ανννν και με 

Ένες οπαρχγούς και επιφανες 

ποτες στ Ρούμε και το Μρ, 

όπς και στα νσι το Αιγαο και 

το ονο πεγος.

Τν δια εποχ σε όες τις Ερπα

κς πρτεύοσες πρχαν πούσιες 

και πονθρπες ενικς παροικ

ες με διαπρεπες ομογενες στο εμπό

ριο, τα γρμματα και τις τχνες α 

και στ διπματα. Στν α το 

Τσρο ποργός εξτερικν ταν ο 

ννς Καποδστριας και πασπιστς 

το ο Αξανδρος ψντς.

Σύμφνα με μια ενδιαφροσα κοι

ννικο  ιστορικ θερα, τα «παιχνδια» 

πο παχτκαν εκεν τν εποχ στον 

εαδικό γεποιτικό χρο από τος Με

γος τς Ερπς αντικατοπρζονται 

σε μικρογραφα από τα παιχνδια πο 

παχτκαν στν ενααγ εγχο τν 

ονν νσν. Μσα σε χρονικό διστ

μα εκοσι περπο ετν τα νσι ατ 

«αξαν χρια» όταν οι Γοι τα πραν 
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από τος Βενετούς το 1�9� και τα χασαν 

απ’τος Ρσος το 1�99. Οι Τούρκοι τα 

ανακαταβαν το 1800 α οι Γοι τα 

θεσαν και πι πό τν κδεμονα τος 

το 180�,  οι Άγγοι τα καναν δικ τος 

το 1814 και το 181� τα δσαν στον Α 

Πασ τν ανννν μαζ με το δικαμα 

εεύθερς διεσς από το ιμνι τς 

Πργας πο ανκε διοικτικ στα όνια 

νσι «σαν δεγμα κας φιας…».

Αναμφβοα από όες ατς τις α

αγς κατοχς οι Ένες βγαιναν π

ντοτε ζμιμνοι. Από τν  μερι, 

όμς, ατ τα παιχνδια τς ανοιχτς 

και κρφς διπματας τν Μεγν 

Δνμεν δμιούργσαν το απαρατ

το πόβαθρο και το ψχοκοιννικό 

πασιο αναφορς, μσα από το οποο 

φνθκε το όραμα τν πόδον 

Ενν, το όραμα για τ δμιοργα 

ενός εεύθερο Κρτος.

Επιπρόσθετα πρχαν στν Ερπ, 

τις παραμονς τς Επανστασς και α 

χρσιμα στοιχεα οι Ναποεόντειοι πό

εμοι, δσαν σρεα μπειρν Γν 

αξιματικν μισθοφόρν πο δδαξαν 

στος Ένες (α και τος Τούρκος 

και Αιγύπτιος) τος σύγχρονος τρόπος 

διεξαγγς πομο. Οι φινες δρα

σαν ανοικτ και παρασκνιακ προσφρο

ντας οικονομικ και ποιτικ βοθεια μσα 

από τν κοιννικ ψχοογα το ρομα

ντισμού τς εποχς τος.  τσαρικ α 

ειτούργσε σαν μεγο «Σχοεο» για τν 

προετοιμασα στεεχν πο θα χρειαζόταν 

ο αγνας και αργότερα το Έθνος.

Σνπήχαν λοπόν όλα τα στοχεα αλλά 
χεαζόταν η …σπθα!

 δμιοργα το 1814 τς Φιικς 

Εταιρεας στν Οδσσό από τος Σκο

φ, Ξνθο και Τσακφ, εδρασε 

τον αναγκαο «διεθν φορα» ποβο

θσς τς εξγερσς.Α το απροσ

δόκτο νασμα δόθκε από τον Α 

Πασ ο οποος το 1820 κρξε τν 

ανεξαρτσα το από τν Πύ και 

«σκσε το δικό το μπαρκι».

Τν 22α Φεβροαρο 1821 ο ψ

ντς, χοντας ζτσει δεια για αόριστο 

χρονικό διστμα, ντμνος όμς με τν 

ατοκρατορικ τσαρικ στο το φτ

νει στο σιο όπο στις 24 Φεβροαρο 

καε τος Ένες σε εθνικ επανστα

σ δνοντας «Κινθετε,  φοι, και 

θετε ιδε μαν κραταιν δύναμιν να 

περασπισθε τα δκαι μας…».

Αναμφβοα  δύναμ ταν  Ρ

σα  οποα κτ από τν πεσ το 

Αστριακού Μτερνιχ και πσ από τις 

δικς τς σκοπιμόττες αποκρύσσει 

τον ψντ και δνει δεια σε Τορ

κικ στρατεύματα να μπον στ Μο

δοβαχα και να πνξον στο αμα τν 

εξγερσ τν Ενν…

Τν 25 Μαρτο 1821, στ Μον 

τς Αγας Λαύρας, ο Πααιν Πατρν 

Γερμανός ορκζει τα παικρια και ο 

αγνας αρχζει επσμα. Στν προκ

ρξ το προς τος Προξνος τν 

ξνν δνμεν, ο Πααιν Πατρν 

Γερμανός γρφει: «μες το ενικός 

θνος τν Χριστιανν βποντας ότι 

μας καταφρονε το Οθμανικόν γνος 

και σκοπεύει τον όεθρον εναντον μας 

πότε μ’ να πότε μ’ ο τρόπον, απο

φασσαμεν σταθερς  να αποθνμεν 

όοι  να εεθερθμεν και τούτο 

νεκα, βαστούμε τα όπα εις χερας 

ζτούντες τα δικαιματ μας. ντες, 

οιπόν, ββαιοι ότι όα τα χριστιανικ 

βασεια γνρζον τα δκαι μας και 

όχι μόνον δεν θον μας εναντιθούν, 

α και θον μας σνδρμει και ότι 
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χον εις μνμν ότι οι νδοξοι πρόγο

νο μας εφνσαν ποτ φιμοι εις 

τν ανθρπόττα, δια τούτο ειδοποιού

μεν τν εκαμπρόττ σας και σας 

παρακινούμεν να προσπαθσετε να 

εμεθα πό τν εύνοιαν και προστασαν 

το μεγο κρτος τούτο…».

Την ποκήξη την λαβαν ο Πόξενο 
την 26η Ματο 1821…

Ατό πο σμερα γιορ

τζομε, εχε δεθε πού 

σστ πν στον διπό ψχοκοιννι

κό ξονα τς πστης και της λετεριάς… 

Σκύβοντας σμερα εαβικ πν από 

τις ιστορικς μνμες τν ανδρν και 

γναικν εκενν τν γεγονότν, ας 

εμαστε ββαιοι ότι θα βρούμε και δεγ

ματα ανδρεας και ατοθσας όπς 

θα βρούμε και αρντς τς απειας 

τς ζς τος για κποιο θαμπό, από

μακρο ιδεδες πο δεν τος γγιζε 

σαρκικ. Θα βρούμε ανεξτα σμ

δια διχασμού και διχόνοιας όπς και 

σμδια πρξεν μπνεσς και ομό

νοιας προερχόμενα και από Ένες 

α και από φινες. Και όα ατ 

γιατ τα τσσερα παραπν χαρακτ

ριστικ εναι κοιν γνρσματα τς 

εαδικς οικογνειας και κομμτια 

από τν σμβοικ σρκα το Έθνος,  

όπς ταν και οι γτες και οι αγνι

στς το 1821.

Σγορα πντοτε μπορούμε, εκ τν 

στρν, να επερτσομε και τομα 

και πρξεις, και γεγονότα και φαινό

μενα. Με τν δια όμς σιγο

ρι μπορούμε να πούμε ότι 

και σμερα στις 25 Μαρτ

ο, πρχον εμφανες 

κνδνοι διχασμού και 

διχόνοιας, και ορατο 

κνδνοι εξ ανατον. 

Ετχς, για μας τος 

Ένες δεν παψαν να 

πρχον σαν σντριπτι

κ πειοψφα όοι εκε

νοι πο τρχον ΠΡΟΣ τν 

εεθερα, τν ρα πο 

γοι ζτούν αποφγ 

τν εθνν πο ατ 

ακριβς  εεθερα σ

νεπγεται...
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και τι η φλή των Ελλήνων εχε μπει στο 

χρονοντούλαπο της ιστορας.Το ελληνικ 

κύτταρο μως πήρχε και ο λας αν και 

οθωμανοφορούσε δεν οθωμανοφρονούσε. 

Αν και τα πντα εχαν αλλξει γύρω το, αν 

και τποτα δεν μπορούσε να το θμσει το 

αθνατο ελληνικ πνεύμα, κτι μσα το 

φούντωνε και θριεε σε ατ πο γνονταν 

γύρω το.

Και ο απλς κσμος περμενε και καρ

τερούσε, λλωστε απ την πρτη στιγμή 

γνριζε τι «πλι με χρνια και καιρούς 

πλι δικ το θα’ ναι».

γιναν διφοροι ξεσηκωμο πο πνγη

καν στο αμα και πο δεν φηναν καννα 

περιθριο για ελπδα ελεθερας. Και μως 

την σγκεκριμνη χρονική στιγμή και πο 

εν τα πντα ήταν μσα στο μαύρο σκοτ

δι οι λληνες αποφσισαν να ξεκινήσον 

μα ακμη πορεα…

Με το 98% το πληθσμού εντελς 

αγρμματο και χωρς οσιαστική γνση 

της ιστορικής το διαδρομής, αλλ μνο 

με την κραγή της φλής να τος καλε, 

πήραν τα πλα για να δημιοργήσον την 

δική τος ιστορα, την δική τος σνχεια 

στο δρμενο της ελληνικής φλής.

Και το πτχαν… 

Στην μελτη ατή γνεται μια προσπ

θεια να σνθσομε μερικούς απ τος 

παργοντες πο οδήγησαν σε ατήν την 

επιτχα, και να οδηγηθούμε σε ορισμνα 

σμπερσματα απ την σλλογική ελληνι

κή προσπθεια, παραθτοντας διφορα 

οικονομικ στοιχεα απ το παρελθν, 

μσα απ τα λγια των διων των πρωτα

γωνιστν το αγνα, τσι στε να γνει 

και πλι γνωστ τι ατή η επανσταση 

πο την θαμζει λος ο λεγμενος πο

λιτισμνος κσμος ήταν ατοχρηματοδο

τούμενη απ λος τος λληνες, απ το 

στρημ τος…

Τ
ο ελληνικ θνος απ τo ξεκ

νημα της ύπαρξής το μχρι και 

σήμερα, χει περσει δια πρς 

και σιδήρο, εν πολλαπλς αππειρες 

γενοκτονας χον γνει εις βρος το 

προσπθωντας να το αφανσον.

Και μως μσα απ τα πκν σκοτδια 

και μσα απ την πιο στγνή εξοθνωση, 

πντα την πιο κρσιμη στιγμή , μια φωνή 

πρα απ τα ανθρπινα δνει το σύνθημα 

της πορεας. Εναι το κλεσμα πο ακούει 

η κθε ελληνική ψχή και πο μλις την 

ακούσει ο ραγις μετατρπεται σε θηρο 

και ο εξαθλιωμνος και ανύπαρκτος λλη

νας γνεται φρορς της ελεθερας και 

της αξιοπρπειας.

Πολλς φορς οι λληνες κοσαν 

ατ το κλεσμα και πντα βρθηκαν 

στην πρτη γραμμή, στην μχη για τον 

πολιτισμ και την δισωση της ανθρω

πτητας απ την βαρβαρτητα και την 

εξαθλωση το ανθρπινο γνος.

Το 1821 εναι μια στιγμή στην ιστορα 

το θνος μας η οποα πργματι δεν 

χει προηγούμενο (πως τσες λλες 

λλωστε). Το 1453 οι ορδς των θωμα

νων εισήλθαν στην Κωνσταντινούπολη 

και με εκτεταμνες εκκαθαρσεις της 

ελληνικής φλής μχρι το 1821, δηλαδή 

περπο τετρακσια χρνια, νμιζαν τι 

εξαφνισαν την φλή των Ελλήνων και 

το ελληνικ πνεύμα.

Τα χρνια ατ το σκοταδισμού κα

τστρεψαν τον πολιτισμ, πούλησαν τα 

μνημεα, προσπθησαν να εξαφανσον 

την θρησκεα και να εκμηδενσον με το 

παιδομζωμα το αύριο της φλής μας, και 

με την αμθεια να κβερν και την βα 

να φοβζει «τα ρημα», κριολεκτικ δεν 

φησαν πτρα πνω στην πτρα.

Και λοι οι πολιτισμνοι λαο πστεψαν 

τι το δρμενο των Ελλήνων εχε τελεισει 
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 κθε αγωνιστής πήγαινε στην μχη 

κατ των οθωμανοφρονούντων με δικ 

το πλα, βλια και πρτιδα. Η γνακα 

και τα παιδι το, το πήγαιναν το φα

γητ στο βον για να κνει τον αγνα, 

εν οι σγγενες το προετομαζαν τα 

χωρι για την μνα, την αντσταση, την 

ποδοχή των μαχητν.

φερα να παροσισω να μικρ πρτο 

στγμα με τα στοιχεα πο παραθτω.

ΠΡΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 1821

Η ννοια και η λξη «ικονομα» εναι 

σήμερα σνηθισμνη και πολχρησιμο

ποιημνη στην καθημεριντητα, αφού 

ακούγεται και γρφεται σχεδν οποδή

ποτε, μια και τα οικονομικ με την ννοια 

το χρήματος κρως καθορζον τον βο 

το κθε ανθρπο.

Σχεδν ,τι και αν κνομε, στην 

πραγματικτητα κκλοφορούμε οικονο

μικς ρος απ το να σημεο στο λλο. 

Αγορζοντας να αγαθ (πργμα, πηρε

σα κ.λπ.) σο μικρή και αν εναι η αξα 

το, στην κριολεξα θτομε σε κνηση 

ναν μεγλο μηχανισμ παραγωγής, δια

κνησης και εμπορας τσο ατού το 

αγαθού σο και πλήθος λλων πο εναι 

αναγκαα για να πρξει ατ ως τελικ 

αγαθ (goods).

Τι σχση χον ατ με την επανστα

ση το 1821 μπορε να ρωτήσει κποιος, 

μια και σε κθε επτειο το μνο πο 

ακούμε εναι τα πολεμικ γεγοντα της 

εποχής και των ηρωισμ και την μαχητι

κτητα των αγωνιστν το ‘21.

Ακούμε για τα πλα, τα στρατηγήμα

τα και τις ικαντητες των αγωνιστν, αλ

λ και των πολιτικν, πο κριολεκτικ 

σημδεψαν την ιστορα τσο της χρας 

μας σο και της ανθρωπτητας μια και 

το φαινμενο ατ δεν εχε και δεν χει 

προηγούμενο.

Μήπως μως πρα απ το μαχητικ 

μρος το αγνα πήρχε και νας λλος 

κσμος, σως χι τσο μχιμος, αλλ 

σγορα περισστερο μορφωμνος και 

περισστερο μεθοδικς;

νας κσμος αφανν ηρων, πο αν 

και δεν πρχον καταγεγραμμνα ούτε 

μα κνθ η πανστασς λος ο 

λας ο ων ς κατστασν να φρη 

πλα, κατστη στραττης ς την 

ανγκην, ξακολοθν ν καρ 

ησχας κα το ργον το [γωργαν 

 πομνκν] (πομνημονματα, 

Δημ. ννο, σλ. 17).

Ο στρτιτης της πνστσης χι μ

νον πγινν ο διος μ τ ρμτ του κι το 

ψμ του ις τον πλμον, λλ’ πλρν κι 

φρον π τ κτμτ του (Απoμνημονύμ

τ γι την πνστση του 1821, Φτκου, 

Τμος Α΄, σλς 327).

τι ο λληνικς γν, ον κι πολλο 

τούτν θυμζσι, διξχθη δι συνισφο

ρν (Πολιτικο νδρς του 1821, Ανστσ

ου Γούδ, σλς 145).

Οι τσοπνηδς μς βοθησν πολύ, 

διτ λο μ τ ζντν βστιτο το 

στρτπδο (Αμομνημονύμτ Θ. Κολο

κοτρνη, σλ. 154).

Το σγκεκριμνο οικονομικ μοντλο 

πτχε γιατ απλ δεν εχε καμα εξρτη

ση απ το ντπιο και ξνο κεφλαιο, απ 

διαπλεκμενα, σμφροντα κ.λπ. ταν 

ανεξρτητο.

Στην πρτη ατή προσπθεια για 

τα οικονομικ το 1821 ελπζω να κατ
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τα ονματ τος, δωσαν τα πντα στον 

αγνα και σως χωρς ατούς να μην 

πήρχαν οι γνωστο μαχητς το ’21;

Και αν ατς ο κσμος μεινε αδικαιο

λγητα γνωστος μχρι και στις μρες μας, 

ατ οφελεται κρως σε δύο λγος: 

 Στο γεγονς τι κθε τι πο χει 

σχση με στρατιωτικ θματα και μχες 

χει περισστερο ενδιαφρον. Άλλωστε, 

οι πωλήσεις πλων αποφρον σημαντι

κ κρδη στος παραγωγούς, σνεπς οι 

κοινωνες πρπει να μνον εθισμνες σε 

πολμος, μχες, ατοθσες κ.λπ.

 ι λληνες, οι «γκιαούρηδες», πρε

πε να παροσιζονται σε λο τον κσμο 

σαν μια αγλη αγραμμτων, με φονικ 

νστικτα, ως «κλπτες» και «αρματωλο» 

σμμορες απ απατενες και λωποδύτες, 

πο το μνο πο καναν και ήξεραν ήταν 

να κλβον και να σκοτνον. Ββαια οι 

«κλπτες» κθε λλο παρ κλπτες ήταν 

με την ννοια πο δνεται σήμερα σε α

τήν την λξη. σο για τος αρματωλούς 

καμα σχση με τις σύγχρονες οπλοφορού

ντες σμμορες αν τον κσμο εχαν.

Ποις ήταν μως ατς ο αφανής 

αγωνιστής πο μχρι σήμερα δεν πρ

χει κποια αναφορ για ατν; Για ναν 

αγωνιστή πο αν και ειρηνιστής πρ

σφερε εξ’ σο στον αγνα σε σχση με 

τος οπλοφορούντες μαχητς; ταν ο 

οκονομολγος της εποχής.

Καθς το διαβσατε σως να ξαφ

νιαστήκατε, μια και μνο η ννοια «οι

κονομολγος το 1821» ακούγεται σαν 

αστεο, οξύμωρο σχήμα. Και μως οι 

αφανες ατο μαχητς το 1821 πρσφε

ραν την οργνωση και την επιχειρησιακή 

ρενα για τις μχες και τον λεγχο των 

οικονομικν ρον των επαναστατν.

ταν ατο πο σγκντρωναν τα χρή

ματα για τον ιερ αγνα, ήταν ατο πο 

πλήρωναν τος μαχητς, ήταν ατο πο 

προγραμμτιζαν το πς θα σγκεντρνο

νταν και το πς θα επενδύονταν τα χρήμα

τα απ τις εισφορς των απλν Ελλήνων, 

των Ελλήνων πο οσιαστικ ατοχρημα

τοδτησαν την ανεξαρτησα τος.

Με απλ λγια σκεφτήκατε ποτ τι 

ο Κολοκοτρνης και τα παλικρια το, 
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απ τος απλούς λληνες της διασπο

ρς και κρως απ τος Φιλικούς, και 

με ατ πο σγκντρωναν αγραζαν 

πλα και αναγκαα, και τα στελναν με 

χλιος κινδύνος στην Ελλδα, στα πα

λικρια των μαχν.

Την δια στιγμή, πολλο απ ατούς 

γραφαν και εχαν εκδσει βιβλα στο 

εξωτερικ, τσι στε οι απδημοι λλη

νες να χον ΠΑΔΕΑ, να χον γνσεις 

ικανς για να δημιοργήσον μια εύρω

στη και δναμική οικονομα στον ρημο 

τπο τος μετ την ανεξαρτησα.

Τα ργα τος μλις πρσφατα ρχισαν 

να σλλγονται και να παροσιζονται, σι

γ σιγ, απ διαφρος φορες, ομδες ή 

τομα και να γνονται με τον τρπο ατ 

και σε εμς σήμερα γνωστ.

ι λληνες ατο της διασπορς 

γραψαν για πολλ επιστημονικ θμα

τα, απ αστρονομα, ιστορα, τεχνικ 

και φιλοσοφα, μχρι και οικονομικ! 

Βιβλα σχετικ με την «ικονομική στο

ρα», την «Θεωρητική ικονομική», 

την «στορα ικονομικν Θεωριν», 

την «Δημσια ικονομική», την «Λογι

στική», την «ικονομική Νομοθεσα» 

και λλα πως «ικονομικ Λεξικ», 

«Εμπορικ Λεξικ» κ.λπ. 

Και ατ τα βιβλα μας δνον πληρο

φορες για την οικονομα της εποχής το 

1821, για τις οικονομικς σχσεις και τα 

οικονομικ δρμενα, για το κστος το 

αγνα, αλλ και το κστος πο πλήρωνε 

η χρα μας στος οθομανοφρονούντες. 

Στο ρθρο ατ σνθτω, για πρτη 

φορ στην διεθνή βιβλιογραφα, ατ τα 

πρωτογενή στοιχεα και τα παροσιζω 

σε μια πρτη προσγγιση για τα οικο

νομικ της επανστασης το 1821. Τα 

οικονομικ της Ανεξαρτησας… 

Εμπρς λοιπν, να γνωρσομε ατούς 

Μνο των ο Έλληνς φρντζαν 

δα την παδαν, η οποα σ-

νστατο ς το να μανθνον τα 

κον γρμματα, κα ολγην αρθ-

μητκν ακαννστον ν λλψ 

δ δδασκλο ο ρς φρντζ 

πρ τοτο. Όλα ατ γνοντο 

ν τω σκτ κα προφλακτκ 

απ τος Τορκος. (Φωτκο 

πομνημονματα, Υπασπστς 

το Κολοκοτρνη). 

πρεπε να φνε, πρεπε να χον πλα 

και προμαχικ, πρεπε να χον ενδύ

ματα και διφορα προσωπικ εδη; 

‘Η τι ο Κανρης και ο Πιπνος με τα 

πρπολικ, ταν πήγαιναν κατ των εχθρι

κν πλοων, εκτς απ τον αναμφισβήτη

το ηρωισμ τος, πρεπε να βρον, και 

να αγορσον, το πλοο πο θα γινταν 

μπορλτο, την πρτιδα και τα λλα προ

μαχικ, εν παραλληλα εχαν να νιαστούν 

και για τις προσωπικς τος ανγκες; 

Και τα χρήματα πο ήταν απαρατητα 

για λα ατ, πρεπε να σγκεντρωθούν 

απ κποιος, κι πειτα να οργανωθε η 

διαχερισή τος με στχο το μγιστο δ

νατ φελος για την σνχεια το Αγ

να. Και για να τραφούν οι αγωνιστς, οι 

μερδες το φαγητού κστιζαν. Τποτα 

δεν χαρζονταν και απ κανναν ξνο. 

Τα λικ και τα πολεμοφδια αγορζο

νταν απ την Ερπη, την Ρωσσα και 

αλλού, και κανες μα κανες δεν χρισε 

ούτε να φσκι στος αγωνιστς.

Τα χρήματα ατ σγκεντρνονταν 
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τος αφανες ήρωες εκενης της εποχής πο ... κατρθωσαν να καταστήσον επωφελς 

για την πατρδα «μχρι λεπτού το τλαντον»!

Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΛΘΡΙΑΣ

Προειδοποησις εις τας Ερωπακς Αλς, εκ μρος το φιλογενούς αρχιστρα

τήγο των Σπαρτιατικν στρατεμτων Πτρο Μαρομιχλη και της Μεσσηνιακής 

Σγκλήτο.

 ανπφορος ζγς της θωμανικής τραννας εις το διστημα ενς και απ

κεινα αινος, κατήντησεν εις μαν ακμήν, στε να μην μενη λλο εις τος δστ

χες Πελοποννησος Γραικούς, ει μη μνον πνοή και ατή δια να ωθή κρως τος 

εγκαρδος των αναστεναγμούς.

Εις τοιαύτην ντες κατστασιν στερημνοι απ λα τα δκαι μας, με μαν γνμην ομο

φνως απεφασσαμεν να λβωμεν τα ρματα, και να ορμήσωμεν κατ των τρννων. 

Πσα προς αλλήλος μας φατρα και διχνοια, ως καρπο της τραννας απερρθ

φησαν εις τον βθν της λήθης, και παντες πνομεν πνοήν ελεθερας.

Αι χερες ημν αι δεδεμναι μχρι το νν απ τας σιδηρς αλύσσος της βαρβα

ρικής τραννας, ελύθησαν ήδη, και ψθηκαν μεγαλοψύχως και λαβον τα πλα 

προς μηδενισμν της βδελρς τραννας.

ι πδες ημν οι περιπατούντες εν νκτ και ημρα εις τας εναγκαρεύσεις τας 

ασπλγχνος τρχον εις απκτησιν των δικαιωμτων μας. 

Η κεφαλή μας η κλνοσα τον αχνα π τον ζγν τον απετναξε και λλο δεν 

φρονε, ει μη την ΕΛΕΘΕΡΑΝ.

Η γλσσα μας η αδνατούσα εις το να προφρη λγον, εκτς των ανωφελν πα

ρακλήσεων, προς εξιλωσιν των βαρβρων τρννων, τρα μεγαλοφνως φωνζει 

και κμνει να αντηχή ο αήρ το γλκύτατον νομα της Ελεθερας.

Εν εν λγω απεφασσαμεν, ή να ελεθερωθμεν, ή να αποθνωμεν. Τούτο 

νεκεν προσκαλούμεν επιπνως την σνδρομήν και βοήθειαν λων των εξεγενισμ

νων Ερωπαων γενν, στε να δνηθμεν να φθσωμεν ταχύτερον εις τον ερν 

και δκαιον σκοπν μας και να λβωμεν τα δκαι μας.

Να αναστήσωμεν το τεταλαιπωρημνον Ελληνικν γνος μας. Δικαω τω λγω 

η μήτηρ μας Ελλς, εκ της οποας και μες εφωτσθητε, απαιτε ως εν τχει την φι

λνθρωπον σνδρομήν σας, και ελπιδες, τι θλει αξιωθμεν, και ημες θλομεν 

σας ομολογή κραν ποχρωσιν, και εν καιρ θλομεν δεξη πραγματικς την πρ 

της σνδρομής σας εγνωμοσύνην μας.

1821 Μαρτο 23 Εν Καλαμτα 

Εκ το Σπαρτιατικού Στρατοπδο 

Πτρος Μαρομιχλης

Αρχιστρτηγος το Σπαρτιατικού και Μεσσηνιακού στρατού

(Αντγραφο απ της εν Λονδνω επιστολής)
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ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΔΣ Στα διασωθντα κεμενα για την 

επανσταση το 1821 πρχον ανα

φορς σχετικς με την μισθοδοσα και 

τις αμοιβς τος εκενης της περιδο. 

Ακολοθε μια μικρή παρθεση ατν 

των στοιχεων:

Ο στρτιτης της πνστσης χι μ

νον πγινν ο διος μ τ ρμτ του κι 

το ψμ του ις τον πλμον, λλ’πλρν 

κι φρον π τ κτμτ του δι ν τρ

φοντι κι οι πολιτικο (Απομνημονύμτ 

γι την πνστση του 1821, Φτκου, 

τομ. Α΄ σλς 327).

τι ο λληνικς γν, ον κι πολλο 

τούτν θυμζσι, διξχθη δι συνι

Δο νομσμτ θμνώνΝμσμ 20 πρδν του Σουτνου 

Abdul Mecit I
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σφορν, ν κι οι διχιρισθντς τύτς 

πολιτικο νδρς της Ελλδος σν κτ

χρστ, ββς δν θ δύντο ν κ

τστσσιν, σπρ κι λλχού πομν 

τούτο, μιν δρκ γργν, ποιμνν, 

νυτν κι μπρν ισμχν π πτ

τν μις μγλης κι πλουσιττης Αυ

τοκρτορς, βοηθούμνης κι υπ τριν 

πσης μγλν κι πλουσν στρπιν 

(Πολιτικο νδρς του 1821, Ανστσου 

Γούδ, σλς 145).

Διαβζομε για παρδειγμα τον τρ

πο χρηματοδτησης το αγνα στην 

Εύβοια. Η Εύριπος χι 366 χρι κι ν 

μς δσουν π 500 γρσι το κθ χρι 

στκμστ… 

Τλος κνν κοντρτο δι βδομντ χι

λιδς γρσι (70.000) μ τους νύτς. Τούς 

δσν προκτβολ 25.000 γρσι κι 

μτ 15 ημρς λλ 8.000 γρσι (Οι Νυ

μχς του 1821, Αντνου Ανδρ Μιούλη, 

Αλξνδρου Κριζ, σλδς 126127).

Τ τιμημν πλικρι ούτ γορζουν 

ούτ πλούν την τιμν τν μ χρμτ (Πο

λμικ Απομνημονύμτ, Στρτηγού Χριστ

φορου Πρριβού, σλς 113).

Εχθρο ρμησν πνστρτι νντον 

τν Ελλνν, τους πρσμινν οι Έλληνς 

μ γννιτητ κι τλος τους κτδξν 

οι Έλληνς (Απομνημονύμτ Πλιν 

Πτρν Γρμνού, σλς 36).

Αδλφο, γ κμ το προς την πτρ

δ χρος μου κι ποθνσκ υχριστη

μνος. Μρκος Μπτσρης (Στρολλ

δτς πολμρχοι του 1821, Ανστσου 

Γούδ, σλς 45).

Τα αποσπσματα ατ μας κνον γνω

στ τι στος αγωνιστς της επανστασης, 

σα χρήματα λμβαναν, αν και ταν τα 

ελμβαναν, δεν τος φταναν με αποτλε

σμα να βζον κριολεκτικ απ δικ τος 

χρήματα για να πνε στον αγνα.

Ο μισθς υπρξν ις υτούς ουχ ο 

σκοπς λλ το μσον προς πιχρησιν 

γννν ργν (Απομνημονύμτ Μ

κρυγιννη, σλ. πγ).

τν ξρργη η Επνστσις, ο λς 

της Ελλδος το ντλς σχδν οπλος, 

πιρος στρτιτικς ργσς, στρημ

νος πυριτοβλν, τροφν, χρημτν, 

το δ χιρτρον πντν δν υπρχ 

ουδμ ηθικ ντης του θνους, ουδς 

το νγνρισμνος  πιββλημνος 

ρχηγς (Απομνημονύμτ, Δημ. Αινι

νου, σλ. 15).

Έπρπ ν ξοπλισθ μ το πυροβ

λον του, ν τυχν χ  ν προμηθυτ 

μ δι του χρμτ, ν λβη τροφν 

π την οικν του, ν γορσι πυρι

τβολ κι φρν λ τύτ, ις τους 

μους του, ν διυθύνη ις την κτ τν 

τούρκν μχην (Απομνημονύμτ, Δημ. 

Αινινου, σλ. 16). 

μ κινθι η πνστσις λος ο 

λς ο ν ις κτστσιν ν φρη πλ, 

κτστη στρτιτης ις την νγκην, ξ

κολουθν ν κιρ ησυχς κι το ργον 

του [γργν  ποιμνικν] (Απομνημο

νύμτ, Δημ. Αινινου, σλ. 17).

Μ’ λον τι ουδμ λπς μισθού 

υπρχ, ξηκολουθούσν πολλο ν 

διμνσιν ις την στρτιτικν υπη

ρσν π νθουσισμν προς την 

λυθρν (Απμνημονύμτ, Δημ. 

Αινινου, σλ. 18).

Μ’ λον τ οδμα λπς 

μσθο πρχ, ξηκολοθοσαν 

πολλο να δαμνωσν 

ς την στρατωτκν πηρσαν 

απ νθοσασμν προς 

την λθραν.
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ΑΜΟΙΒΣ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ

Σχετικ με τις αμοιβς των αγωνι

στν, οι πηγς αναφρον:

 Αναφορ αμοιβής 10 γρσια: 

Και ο λοφς των παλικαριν σας 

εναι γρσια 10 τον μήνα (Στερεοελλαδ

τες πολμαρχοι το 1821, Αναστασο 

Γούδα, σελς 180).

 Αναφορ αμοιβής 20 γρσια:

Ελαβε 500 μισθούς.  μισθς το στρα

τιτο ήτον ττε 20 γρσια και με ατ 

πρεπε να προβλψει τον ιματισμ το, 

οπλισμν και λα τα περ ατού. 

Και τα 20 γρσια τα ελμβανε κθε 

μήνα (σνήθως χι λγω των μαχν, 

σνήθως μεναν μχρι και 6 μήνες 

χωρς μισθ, σελ. 38) με αποτλε

σμα να ζε με ελχιστη τροφή 

(δσσας Ανδρούτσος, Κρ

πο Παπαδπολο και Ανα

στασο Γούδα, σελς 29).

 Αναφορ αμοιβής 30 

γρσια:
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Η αμοιβή ήταν 30 γρσια τον μήνα 

(Απομνημονεύματα Κολοκοτρνη Θεο

δρο, σελς 174).

Εκενη την χρονι η Καρύταινα δωσε 

900.000 γρσια εις τος στρατιτας δια 

μισθούς πντε μηνν (Απομνημονεύμα

τα Κολοκοτρνη Θεοδρο, σελς 191), 

δηλαδή 900.000 γρσια/5 μήνες/30 γρ

σια το τομο=6.000 τομα.

 Αναφορ αμοιβής 60 γρσια:

 κύριος Κοντοριτης μο ζήτησε 

να τος δσω απ 60 γρσια και τος 

εμτρησα 4.200, προς 7 γρσια το δστη

λο, δστηλα 600 (ι Ναμαχες το 1821, 

Αντωνο Ανδρα Μιαούλη, Αλεξνδρο 

Κριεζή, σελς 183).

Πληρωνταν με 60 γρσια τον μή

να (ι Ναμαχες το 1821, Αντωνο 

Ανδρα Μιαούλη, Αλεξνδρο Κριεζή, 

σελς 209).

 Αναφορ αμοιβής 70 γρσια:

Εκ των ερεθντων Μανιατν θα λαμ

βνει καστος 70 γρσια τον μήνα (Απο

μνημονεύματα για την επανσταση το 

1821, Φωτκο, Β σελς 55).

Απ τα παραπνω η αναφορ το γ

ρο το Μωρι για τα 30 γρσια εναι μλ

λον η σνήθης αμοιβή των αγωνιστν το 

1821. ι μεγαλύτερες ή μικρτερες αμοι

βς προφανς αφορούν βαθμοφρος ή 

εξειδικεμνες αμοιβς ή παροχς. 

Άλλωστε η αναφορ μισθοδοσας απ 

τον Καποδστρια ενισχύει την ποψη ατή 

μια και η σνολική αμοιβή ήταν: μερδα + 

σιτηρσιον + μισθς =  3,125 γρσια η μερ

δα  + 15 παρδες  [0,375 γρσια] σιτηρσιο 

+ 25 γρσια μισθς = 28,5 γρσια.

ΑΜΟΙΒΗ ΝΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΗ

Επομνως οδηγούμαστε στο σ

μπρασμα τι η μση αμοιβή ενς 

αγωνιστή ήταν:

• ημερησως 1 γρσι την ημρα (στην 

αρχαιτητα ήταν 1 δραχμή την ημρα), 

• μηνιαως 30 γρσια (στην αρχαιτη

τα ήταν 30 δραχμς μηνιαως),

• ετησως 30χ12= 360 γρσια/ετησ

ως (στην αρχαιτητα ήταν 360 δραχμς 

ετησως). 

ΙΣΦΟΡΣ

τι ο αγνας οσιαστικ χρηματο

δοτήθηκε απ απλούς λληνες κθε 

ασχολας και μορφωτικού επιπδο 

εναι ολοφνερο διαβζοντας τα «Απο

μνημονεύματα για την Φιλική Εται

ρεα» το Εμμανοήλ Ξνθο (Βεργ

να), πο σε λες τις αναφορς γνεται 

σλλογή και μεταφορ χρημτων απ 

λη την Ερπη. 

Διαβζομε (Ξνθος, σελ. 154155) 

μια καταγραφή των πολεμοφοδων πο 

στλθηκαν απ την δησσ στο σμα

ήλιον και μετ στον Προύθο και στο 

Γαλτσι, με τελικ προορισμ την επα

ναστατημνη Ελλδα.
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13 κννι μ τ κρββτι τν

125 τουφκι μ 25 μπγιοντς

99 σπθι

10 γιτγνι

99 βλς κνονιν

12 μπλτδς

6 φτιρι σιδρνι

2 φνρι

4 τλτνι

41 μονρδς δι κννι

1 σντούκι δι τ ρμτ

4 λμς

3 φρμς δι βλι τυφκν

6 βλνς τζγγρσκο

58 πούτι σμυδρλι

163.300 βλι τουφκιού

737 πούτι μπρούτι

300 φυσκι

75 βλλς κνονιού

5 βλλς ντζολου

12 κρτούτζ σμυδρλι

5.000 τσκμκπτρς

1 κζνι σιδρνιο μγλο

23/4 κρφι

9 φούντι τι

6 φτιρι

10 κβοστρτζους

400 ροκτς

3 σιδηρ κτζβδι

59 κρτούτζ σμυδρλι

λα ατ εξοπλζον ναν μικρ 

στρατ και πληρθησαν απ εισφορς 

προς την Φιλική Εταιρεα.

σο αφορ τα χρηματικ εμβσμα

τα ήταν πμπολλα. Αναφρω ενδεικτικ 

μερικ. 

• Επρσφερε προθύμως δκα χιλι

δας γρσια (σελ. 19), δθησαν 10.000 

γρσια (σελ. 27) 

• δθησαν στον Περραιβν γρσια 

120.000 εις δε τον Φλσσαν 90.000 γρσια 

και λλας εις λλος ποστητας (σελ. 28) 

• λαβε ρούβλια 36.000 (σελ. 32) 

• χρηματική βοήθεια 3.000 φλωρα 

λλανδικ και 7.000 γρσια εις μαχμο

διδας (σελ. 33)

• εμβζει τας 500 λρας στερλνας 

(σελ. 79)

• εμβασθσιν ως 1.500 γρσια (σελ. 98)

• εδθησαν τω γνωστ τα γρσια 

500 (σελ. 99)

• κ.λπ.
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ΚΟΣΤΟΣ ΖΩΗΣ

Το κστος ζωής ήταν ενδεικτικ: 

• Βοδιν 6 παρδες η οκ

• Άρτος (ψωμ) 4 παρδες η οκ

• Αρν 12 παρδες

• Το ριο κστιζε 20 παρδες η οκ 

(Beaujour, σελ. 153156).

Η ετήσια διατροφή (σύμφωνα με τον 

Beaujour) χει πολογισθε ως εξής:

3640 παρδες για ρτο

1820 πιστρα για διφορα εδη δια

τροφής πως χαβιρι, αντζούγιες, καρ

πούς, λαχανικ κ.λπ.

Και καταλήγει (ο Beaujour) σμπερα

σματικ τι με εργασα 200 ημερν μπο

ρούσε να ζήσει για ναν ολκληρο χρνο 

(Χομανδης, σελ. 410). Ακμα:

Το στρμμα πωλετο μλις 10 γρσια 

και τα καλύτερα στρμματα φταναν και 

τα 60 γρσια το στρμμα (Επιστολα Κα

ποδστρια, Τμος Δ).

Δεν αξζει τον κπον να δαπανη

θσι 15 ή 20 χιλιδες διστήλων δι’ 

ολγον στρεμμτων γήν (Πολιτικο 

νδρες το 1821, Αναστασο Γούδα, 

σελς 165).

ΑΜΟΙΒΣ ΠΛΟΙΩΝ

Το κστος μιας Γολτας εναι 20.000 

γρσια και ενς μικρού πλοο 5.000 γρ

σια. Διαβζομε πως οι αμοιβς ορζονται 

στο «να τον πληρωθσιν εντς δύο μηνν 

προθεσμας εικοσιπντε χιλιδες γρσια, 

εξ ων εκοσι χιλιδες για μαν Γολτταν… 

και πντε χιλιδες δι’ ν λλο πλοον» (ι 

Ναμαχες το 1821, Αντωνο Ανδρα Μια

ούλη, Αλεξνδρο Κριεζή, σελς 26).

Η τιμή για να γνει να πλοο μπορ

λτο ήταν περπο 40.000 γρσια. Και 

γνωστν πρχει τι αντ 40.000 γροσων 

δι’ομολγο πογεγραμμνο παρ’ λων 

των πολεμρχων, πρτος ο ωννης Θε

οδσης προσφερεν το πλοο το (ι 

Ναμαχες το 1821, Αντωνο Ανδρα 

Μιαούλη, Αλεξνδρο Κριεζή, σελς 86). 

Τα καρβια τα καμα παζρι για 

110.000 γρσια (Απμνημονεύματα 

Κολοκοτρνη Θεοδρο, σελς 120).

Τα σκοτι για τα μπορλτα κστι

ζαν απ 100 ως και 300 γρσια (Απομνη

μονεύματα Μακργιννη, σελ. 149).

ΔΙΓΜΑ ΣΜΦΩΝΗΤΙΚΩΝ 

ΝΑΤΙΚΩΝ ΔΑΝΙΩΝ

Παρακτω δνομε το δεγμα δύο 

νατικν σμφωνητικν δανεων τσι 
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πως δνονται απ τον γνωστο σγ

γραφα στο ργο το «Διδασκαλα 

Eντελής σστηματική απσης της Eμπο

ρικής Eπιστήμης (σιο, 1817)» στις 

σελδες 186188 (Ελληνομνήμων).

Το πρτο αφορ «νατικ δνειο 

πνω εις το πλοο» και το δεύτερο αφο

ρ «νατικ δνειο πνω εις την πραγ

μτεια». Δνειο δηλαδή με ενχρο το 

πλοο και δνειο με ενχρο την πραμ

τεια (εμπορεύματα) επ το πλοο.

Το πρτο σμφωνητικ περιχει τα 

στοιχεα το δανειζομνο και το δανει

στή και οσιαστικ αποτελε μα πεύθ

νη δήλωση απ τον δανειζμενο προς 

τον δανειστή με αναφορ στο σκφος 

το ποσν το δανεο (5.000 λβρας) το 

επιτκιο 8% και τον χρνο καταβολής και 

αποπληρωμής το δανεο.

Το δεύτερο σμφωνητικ αφορ 

νατικ δνειο 2.000 γροσων με επι

τκιο 10% και τελικ ποσ πληρωμής 

2.200 γρσια (2000 γρσια το κεφλαιο 

και 200 γρσια οι τκοι το δανεο).

Και τα δύο σμφωνητικ αναφρον 

και τον αριθμ των αντιγρφων. Σνή

θως εναι να το πρωττπο και να ή 

δύο τα αντγραφα. Δηλνεται δε τι μ

νο ο κτοχος το πρωτοτύπο μπορε να 

απαιτήσει την αποπληρωμή το δανεο 

και τι τα αντγραφα εναι κρα (δηλα

δή μνον δηλωτικ της σναλλαγής).
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Δδσκ Εντεής συστημτκή πσης της Εμπορκής Επστήμης, σε. 186-187.
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Δδσκ Εντεής συστημτκή πσης της Εμπορκής Επστήμης, σε. 187-188.
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ΣΛΓΣΜΣ 1823 (σε γρσ)

Ενεργητκ (σοδ)

Έσοδ Κρήτης 7.383.620

Έσοδ Νήσν 1.419.100

Έσοδ ντοκής Εδς 708.200

Έσοδ Δυτκής Εδς 729.500

Έσοδ Πεοποννήσου 2.605.800

Συνοκ σοδ 12.846.220

ΣΛΓΣΜΣ 1823 (σε γρσ)

Ενεργητκ Πθητκ

Έσοδ 12.846.220 Έξοδ 38.616.000

Λοπ σοδ 2.769.780

Έεμμ 23.000.000

Σν.ενεργητκο 38.616.000 Σν.πθητκο 38.616.000

ΠΡΩΤΟΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

 πρτος ισολογισμς (σύμφωνα με Ανδρεδη, Ζωγρφο, Χομανδη, Μμοκα) 

το π σύσταση Ελληνικού Κρτος γινε το 1823 και κατατθηκε στο Άστρος κα

τ την Β΄ Εθνοσνλεση.  πρτος ατς σολογισμς ήταν «ποθετικς» δηλαδή 

ασαφής και γενικλογος.

Σημ: 1 γρσι = 60 λεπτ

Νομ. 3 στον Κδικα των Προβολεμτων

Εν Επιδαύρω τη 18 ανοαρο 1822

Εν τη σημερινή σνελεύσει το Βολετικού, επ Αντιπροδρο Πετρμπεη 

Μαρομιχλη, προβλήθη το σχδιον νμο περ δανεο πντε μιλλιονων και 

ενεκρθει ομοφνως.

πογρφεται ο Πρτος γραμματεύς το Βολετικού

ω. Σκανδαλδης

Πηγή: Πρακτικ το Βολετικού και ως Νομ. 3 στον Κδικα των Προβο

λεμτων.

Νομ. 4 στον Κδικα των Προβολεμτων

Εναι σημαντικ να αναλύσομε τον επι μρος λογαριασμ των εσδων το Κρτος.
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Εν Επιδαύρω τη 18 ανοαρο 1822

Εν τη σημερινή σνελεύσει το Βολετικού, επ Αντιπροδρο Πετρμπεη 

Μαρομιχλη, προβλήθη αν ο Μνιστρος της ικονομας πρπει δανεισθή προσ

τι ενς μιλλιονο γρσια (εκτς των πντε), και ενεκρθη ομοφνως κατ τον 

ακλοθον τρπον.

Α. Να σνθση ομολογας, εις τσσαρας κλσεις διηρημνας.

α. γρσια    25.000

β. γρσια    50.000

γ. γρσια    75.000

δ. γρσια  100.000

Β. Δι μνων μετρητν να αγορζονται των τεσσρων τούτων τξεων αι ομο

λογαι.

Γ. Τος τοιούτος δανειστς ή αγοραστς των ομολογιν τούτων χρεωστε η Διο

κησις να τιμήση εκ το αναλγο δι των σστηθησομνων παρασήμων τιμν.

πογρφεται ο Πρτος γραμματεύς το Βολετικού

ω. Σκανδαλδης

Πηγή: Πρακτικ το Βολετικού και ως Νομ. 4 στον Κδικα των Προβο

λεμτων.

ΕΠΜΘΝ

Η παροσαση ατή εναι μρος το μελετητικού μο ργο για τα 

οικονομικ το 1821 πο περιχει πλήθος πληροφοριν πο 

χον παρθε απ τα επσημα αρχεα της Ελληνικής 

Βολής.
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ΒΒΛΓΡΦ

 Αρχεα της Ελληνικής Παλιγγενεσας, Βολή των Ελλήνων.

 Ναμαχα της Ναπκτο (2 τμοι + 2 πολμσα), Γρηγρης Ζρζος.

 Περ ικονομας επανστασης 1821 (5 τμοι + 5 πολμσα), Γρηγρης Ζρζος.

 Σντεχνες το 1821, Γρηγρης Ζρζος.

 Δνεια το 1821, Γρηγρης Ζρζος.

  τύπος κατ το 1821 και μετ, Γρηγρης Ζρζος.

  Καποδστριας, Γρηγρης Ζρζος.

 Ναύπλιο 12021822, Γρηγρης Ζρζος.

 Βασιλις θων, Γρηγρης Ζρζος.

 Γεντσαροι, Γρηγρης Ζρζος.

 Τούρκικα Βασανιστήρια στην Ελλδα, Γρηγρης Ζρζος.

 Μστικς εταιρεες το 1821, Γρηγρης Ζρζος.
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Η ΦΛΚΗ ΤΑΡΑΗ ΦΛΚΗ ΤΑΡΑ

«νπιον του λθινού Θού, 

υτοθλτως οκζομι, τι 

θλι μι πιστς ις τν τι

ν κτά πάντ κι δι πάντ. 

Κι δν θλι φνσω το 

πμικν π τ σμ τς 

κι τους λγους τς, μτ θλι 

δσω ν κτλάβουν ποτ τι 

γ ξύω τποτ π υτς 

κτ’ ουδν τπον. Μτ ις 

συγγνς μου, μτ ις πνυμ

τικν μου, μτ ις φλον μου».

κοιννκή μτβολή. Προχρσν μ μό

νο οδγό τν πθμ τος ν νσον 

τος Έλλνς σ’ ν δσκολο γν γ 

τν πλθρσή τος πό τον ξνο 

ζγό. Ο λλοθνς ποκλοντν πό 

τς τξς τς3. Αν κ λλο Έλλνς 

πλοσότρο, σχρότρο κ πο μορ

φμνο πρόβλλν πφλξς, το 

δν πρστκν στον νθοσσμό 

κ τν σοδοξ τος. 

Ορσμνο Έλλνς πστν ότ ο σ

μπτρτς τος γ ν μπορσον ν λ

θρθον κ ν τοδοκθον, πρπ 

ΚΕΙΜΕΝΟ: Κρική Γρ. Λά, 

Θλγς, Ιστρικς κι κάτχς 

MSc στην Οικμνική Θλγ

1 Βλ. Ιστρα τυ Ενκύ θνυς, Εκδοτκή Αθνν Α. Ε., Τόμος ΙΑ, σλ. 424432.
2 Ττος τρς ήτν ο Κρμπονρο, ο Bon Cousins, ο Tugenbbund, ο Δκμβρστς,  Φλόμοσος 

Ετρ τν Αθνν πο δρθκ το 1813 μ κντρκό σκοπό τν κλλργ το λλνκο πνμτος τν 
νν,  ομνμ Ετρ τς Βννς στν δρσ τς οπος το 1814 πρτοσττσ ο Κποδστρς κ ο 
Φονκς, πο πσττ ότ χ δρθ πό τον Αλξνδρο Μροκορδτο στ δρκ τς ξορς το στ 
Ρσ, προθντς στ χρ το Νπολοντ σχδ γ το δμλσμό τς Τορκς. Βλ. κ Douglas Dakin, 
Η Ενπσ τς Εδας 1770-1923, Έκδ. Μορφτκό δρμ Εθνκής Τρπζς, Αθήν 1989, σλ. 5657. 

3 Βλ. Βλσ Βλσδ, «Η Φλκή Ετρ κ  Επνστσ το 1821», www.hri.org 

ΗΗ 
Φλκή Ετρ1 ήτν μ πό 

τς πολλς πνσττκς μ

στκς τρς2 τς νοτο

ντολκής Ερπς κτ το ΄ ττρτο 

το 19ο . μ κονό χρκτρστκό 

τς πολπλοκς ροτλστς μήσς 

κ τος πόχος το τκτονσμο. Η 

Φλκή Ετρ μ σφήν δτπν 

τον τλκό τς στόχο: τν πλθρσ 

τς πτρδςΕλλδς πό τον τορκκό 

ζγό. Ο δρτς κ πρτ μλ τς 

ήτν πλο νθρπο πο πστσν 

στο ξτρκό μ βθ ψχολογκή κ 
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ν ποκτήσον ρτρ πδ. Άλλο 

πλ πστν ότ ήτν προτμότρο ν 

πδχθ  κλτρσ τν όρν τς 

ζής τν Ελλήνν στ πλσ τς Οθμ

νκής τοκρτορς, όπς χν κν γ 

πολλ χρόν ο Φνρτς. Άλλστ, το 

1814 μτ τν ήττ το Νπολοντ ο δ

νμς τς σντήρσς κ τς ντδρσς, 

πο χν πβλ το κθστς τος, θ 

μποροσν ν σντρψον κθ πνστ

τκή κνσ. Πρ τς ντξοόττς τς, ο 

Νκόλος Σκοφς, ο Αθνσος Τσκλφ 

κ ο Εμμνοήλ Ξνθος δρσν το 1814 

στν Οδσσό τ Φλκή Ετρ.

ΔΡΤΕΣ, ΜΕΛΗ 

ΤΗΣ ΦΛΚΗΣ ΕΤΑΡΕΑΣ

Αγροτκής κτγγής ήτν κ ο 

τρς πρτργτς τς Ετρς. Ο Ξν

θος γννήθκ στν Πτμο το 1772 κ 

δν γν νς πτχμνος μπορος, 

όπς πδξ μ τν ποδμ το. 

τν μλος μς στος στ Ιόν νσ. 

πς πολλ λλ μλ τς Ετρς, τ 

γρμμτ πο μθ ήτν τόσ όσ το 

χρζότν γ ν ργστ ς μπορκός 

πλλλος. Σντρστκ μ λλος 

γ μπορ λδο λλ πτχ. Ο Τσ

κλφ γννήθκ στ Ιννν το 1788. 

Λγτ ότ σποδσ στ Μροτσ 

Ακδμ το Ψλδ. Έγν μλος το 

Ενγωσσυ Ξνδχυ4 κ ήτν 

ο μόνος πο σνδ μσ τ μστκή 

τή οργνσ μ τ Φλκή Ετρ. Ο 

Σκοφς γννήθκ το 1779 στο Κομπότ 

τς Άρτς, κ ήτν μλος το Φνκα5.

Εργστκ κτ κρος ς ποθκ

ρος, πλοποός κ πλλλος. τν ο 

Ξάνθς

Σκφάς

4 Το 1807 ο Choiseul Gouffier, πρν πρσβτής τς Γλλς στν Κνστντνοπολ, δρσ στο Πρσ 
μζ μ το Θσσλό λόγο Γργόρο Σλκ κ λλος ξχοντς Έλλνς το «Ελλνόγλσσον Ξνοδοχον» 
πο χ στόχο ν οργνσ λλνκή ξγρσ κτ τν Τορκν. Βλ. Douglas Dakin, Η Ενπσ τς Ε-
δας 1770- 1923, όπ. πρ., σλ. 56. 

5 λ. Douglas Dakin, Η Ενπσ τς Εδας 1770- 1923, όπ. πρ., σλ. 57.

Τσκάλωφ
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πιο νθοσδς, τπνός κ φοσ

μνος στος σκοπος τς Ετρς πό 

τος τρς τος. Εν τονότο ότ γ 

τ δοργνσ τς Ετρς ντλσν 

δδγμτ πό τν μπρ πο χν ς 

μσόνο, χρς ν κολοθήσον δολ

κ τ βήμτ τν οργνσν τος6. 

Πρτρχκή τος νργ ήτν ν κθ

ρσον κρπτογρφκό κδκ γ τν λ

λλογρφ κ μοβ νγνρσ τν 

μλν τς, κ όρσν τ ρχκ γρμμτ 

πο θ χρσμοποοσ ο κθνς. Σμφ

ν μ τον κδκ τό, χρσμοποοσν 

τ γνστ γρμμτ το λφβήτο λλ 

μ δφορτκή φντκή ξ· λόγο χρ 

ντ γ τ , β. γ, ο Φλκο γρφν ντ

στοχ: , ζ, ψ. Γ τ κρ ονόμτ στλ

χν τς Ετρς χν γρμμτ σνθ

μτκ (γ τον Αθ. Τσκλφ Α. Β., γ το 

Ν. Σκοφ Α. Γ., γ τον Εμμ. Ξνθο Α. Ζ., 

γ το Γργόρο Δκο Α. Μ.). Γ μρκ 

ονόμτ ξχρστής ξς γ τν Ετρ 

χρσμοποοσν ο Φλκο δτ

ρ προσνμ, νδκτκή 

κ τς πόλψς πο ν

θν γ΄ τ ο Αλ

ξνδρος 

ψλντς πονομζότν Κλός ή Ανδρ

ς Ρδμνθς, ο Κποδστρς Εργτ

κός, ο Ππφλσσς Αρμόδος. Γ μρκς 

κοννκς ομδς μ δτρ σμσ γ 

τος Φλκος χρσμοποήθκν πνμ

ς δλτκς σς κ τν σθμτν τος. 

Έτσ, ο πρόκρτο το Μορ φροντ ς 

Εκδκτκο, ο Φνρτς Ονοπότ, ν 

ο ρχρς τς Σνόδο Δστχς.

Επσς γ κπος ννος δκής σ

μσς γ μστκή τρ βρσκομ 

λξς σνθμτκς ή σμβολκς. Έτσ, 

γκθ σήμν γ’ τος χθρός, νθος 

= φλος, δνδρ = τοφκ, λφς 

= μγλο κρβ, κμήλ = μπορκό 

πλοο, κοπδ = στόλος, Κκλψ = κ

τσκοπος, τργοδστής= κνόν, σν

νφ= μλ τς Ετρς. Τλος, γ τς 

προσπκς σνντήσς τος πνό

σν δφορ σνθμτκ νγνρσς 

όχ μόνο το προσπο λλ κρς 

τς σχσς το μ τν Ετρ κ το 

βθμο νμρσής το. Λόγο χρ, 

ν κποος μτφρ μήνμ, σνήθς 

προφορκό, σ λλον, πρτ το κν 

νμ μ το χρ, φρνοντς το δχτλο 

στο κτ χλος, ννοντς ότ θλ ν 

το μλήσ. Αν κνος ήτν νμρμ

νος ς μμνο μλος τς Ετρς, 

ντποκρνότν μ λλ σμβο

λκή κνσ: κνοσ 

το χρ το 

6 Βλ. Douglas Dakin, Η Ενπσ τς Εδας 1770-1923, όπ. πρ., σλ. 57. 
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προς το πτργο το το το, γ 

ν δλσ τσ ότ ν πρόθμος ν 

κοσ. Έπτ, γ πββσ, ο κο

μστής το μνμτος κ ο νζτο

μνος ποδκτς ντλλσσν μρκ 

σνθμτκ γρμμτ: ο πρτος λγ 

λ, ο δτρος πρόσθτ , ν κ τ, ο κ 

ν ντστοχ. Η λξ πο προκπτ 

λντον δ γνρζομ ν χ κποο 

δκό νόμ ή ήτν τχο θροσμ 

τν ξ γρμμτν7.

Δν πήρξν μνφστ, σντγμτ 

ή δκρξς. Θ πρνοσ τολχστον 

νς χρόνος πρν ποκτήσ  Ετρ 

κπο οργντκή δομή κ πρν σντ

χθον ο όρκο μσς τν μλν τς. 

Σντονσμνς προσπθς μήσς 

μλν δν γνν πρν πό το 1818. Οτ 

ς το 1821 νκονσ  Φλκή Ετρ 

ποο ήτν το πρόγρμμ τς. Πρ πό 

το στόχο τς δν μρτρτ ότ ποφσ

στκ οτδήποτ λλο, π. χ. ποο θ ήτν 

το κθστς τς νξρττς Ελλδς.

Μτ τν δρσ τς Ετρς, ο Σκο

φς κ Τσκλφ φγν γ τ Μό

σχ 

κ ο Ξνθος γ τν Κνστντνοπολ. 

Ο Σκοφς ποχρθκ ν φγ, γτ 

τον κλσ στ Μόσχ λλνκή μπορκή 

τρπζ γ ν πλφθ χροκοπμνς 

ποθσς το. Κτ τον Ινν Φλή

μον, τον πρτο στορκό τς Φλκής 

Ετρς, ο Σκοφς ήτν νθρπος 

πλός λλ μ πολλή σθσ κ 

πτρτσμό. Επχρσ τν ποστήρ

ξ τν πφνν Ελλήνν μπόρν τς 

Μόσχς, λλ το τον ντμτπσν 

σν ξστο χρκό δχνοντς τον, δ

δομνς τς πρόσφτς οκονομκής το 

ποτχς. Γγονός ν ότ ο πλοσο 

κ ο σχρο τς λλνκής δσπορς 

κρτσν σ πόστσ τόσο το Σκοφ, 

όσο κ τν δ τν Ετρ γνκότρ. 

Πρ’ όλ τν πλοκόττ το, ο Σκοφς 

σντομ κτλβ, όπς κ ο λλο Φλ

κο ργότρ, ότ δν ρκοσ  νοχτή 

δήλσ το στόχο γ ν προσλ

κσον όλος τος 

Έλλνς. Έτσ, ρ

7 Βλ. «Φλκή Ετρ (Οδσσός, 1814)», www.voros.gr/epik/ar0415.doc
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γότρ μσ πό τν Ετρ ποστ

ρχθκ ότ ο Ιννς Κποδστρς κ 

ο τσρος Αλξνδρος Α΄, το οποο 

φποργός ξτρκν ήτν ο πρτος, 

πήρξν μλ τς μστκής Ανττς 

Αρχής, πο ποτθτ ότ δθν τν 

Ετρ. Γνρζομ ότ τρς Έλλνς 

πο μήθκν στ Μόσχ τν προδο 

τή πρπλνήθκν σχτκ μ τον 

ρθμό τν μλν, τν κτσ κ το χ

ρκτήρ τς Ετρς. 

Γ το Σκοφ, τ βσκ μπόδ γ 

τν θνκή πλθρσ ήτν οκονομ

κής κ οργντκής φσς. Η θνκή 

το σνδσ δν βλπ όρ, οτ 

κτγορς κ ξρσς, στ πλσ 

το Ελλνσμο. Εμπρός στν πτρδ, 

όλο ο Έλλνς, νξρττ πό τν τ

ξ στν οπο νήκν, τν όπο τος 

πόστσ ή κτγγή, ήτν πλς Έλλ

νς. Εχ λοπόν σμσ το ν ο Φλκο 

προσζν μγλτρο πό τν πργ

μτκόττ τον ρθμό τν μλν τς 

οργνσής τος ή ν ο Κποδστρς 

δν ήτν πργμτκ μλος τς Αρχής;

Η Ετρ βρήκ στθρος κ φο

σμνος ποστρκτς μτξ τν μκρο

μπόρν, πλλήλν, τχντν, πρμτ

τδν κ τν μσθοφόρν στρττκν 

κ όχ τν «προοδτκν» στν, λογν 

κ φλλθρν ρστοκρτν. Γ τος 

νοφρμνος πο ντποκρνοντν μ 

νθοσσμό στος Φλκος, δόθκ  

πόσχσ ότ  πτρδ θ τος νγν

ρζ ς ξ τκν τς. 

Από τος 1027, ο 425 μήθκν στς 

Πρδονβς Ηγμονς κ στ νοτο

δτκή Ρσ. Ο πρσσότρο δήλσν 

μπορο, κολοθοσν ο λθρο 

πγγλμτς, ο δσκλο, ο γρμμ

τς, ο τρο, ο φοττς. Μόνο 7 πό 

τος 425 δήλσν ότ γννήθκν στ 

Ρσ ή στς Ηγμονς. Από τος πο 

μήθκν στ Μολδβ, το 26% κτγό

τν πό τν Πλοπόννσο, το 14% πό 

τ νσ το Αγο κ το 10% πό 

τν προ. Μλ πό τς πολρθμς 

μπορκς κονόττς το Λονδνο, 

Πρσο, Μσσλς κ Άμστρντμ 

δν πήρχν. Μόνο 1 μλος μήθκ 

στ Βνν κ 14 στν Ιτλ. Αντπρο

σπτκ μλ τς Ετρς ήτν ο Λ. 

Λοντδς, νς μκρομπορος πό τν 

Κνστντνοπολ πο χ πρτήσ 

στο στρτό το Νπολοντ κ ο Ιθκή

σος Ε. Γλκοδς πο νφρτ ς 

«πλορχος». Το μγλτρο μπόδο 

πο ντμτπζ  Ετρ ήτν ο 

κτλτο δσμο πο ννν τ μλ 

τς μ τον κόσμο πό τον οποο προρ

χοντν. Δν πρχον μσς ποδ

ξς ότ τό χ σνδτοποθ. Ο 

πρδοξς κ πολπλοκς τλτς τς 

Ετρς ντκτοπτρζον κπο σν

δτοποσ τς ντθσς τής. 

ΒΑΜΟ ΜΗΣΗΣ, ΔΑΔΚΑΣΕΣ

Μγλο μρος το τλτοργκο 

τς Ετρς πήγζ πό τοπκς πρ

δοσκς τλτς, ροτλστς μσς 

πο πρρν πό ρχς μγκς δο

ξσς κ τλοντν γ ν «προσλτ

στ» κ κτ’ πκτσ ν ποκτήσ ο 

μομνος μ ν κοννκή κ πολτ

κή ττόττ. Η ονομσ το πρτο 

βθμο, δφπτς, προρχτ πό 

τον όρο «δλφοποσ», πρδοσκή 

σνήθ τν Βλκνν, δτρ τν 

προχν πο κρρχοσ ο θσμός τς 

πτρρχκής οκογνς. Έτσ πκτ

νοντν ο οκογνκός δσμός. Ο Αδλ

φοποτο θ πρπ ν πρμνον 

σόβ δρφο κ ν κπλρνον τς 

ποχρσς πο σνπγότν ο στ
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νός τός δσμός. Τ πδ τος δν 

πρπ ν πντρτον μτξ τος κ 

χρσμοποοσν δκή ορολογ π. χ. 

ποκλοσν τ μτρ κ τον πτρ 

το δρφο στρομν κ στροπ

τρ. Ο πρτος βθμός προορζότν γ 

τος πλοκος κ γρμμτος, Έλλ

νς τν γροτκν προχν. 

Οδγς γ το τλτοργκό τς μ

σς πρχοντν στο γχρδο τς 

Ετρς, τ «Δδσκλ». Χρόγρ

φς οδγς δνμοντν στος Ιρς, 

τ μλ το τρτο βθμο, πο τος 

χ ντθ  μσ νν μλν. Στς 

οδγς τς νφροντν στν ρχή: 

«φο γνρσς ν Γρκόν, ότ ν 

ββος κ θρμός ρστής τς Πτρ

δς κ κλός νθρπος, ότ δν ν 

μλος ς κμμν λλν τρν μ

στκήν, όπο κ ν ν, ότ πθμ 

ν κτχθ ς τν Ετρν μς όχ 

πό πλήν πρργν, λλ’ πό κθ

ρόν πτρτσμόν, τότ το δδς τν 

πόσχσν, ότ θλς τον δχθ ς τν 

Ετρν». πς κ στο πρδοσκό 

τλτοργκό τς «δλφοποσς», κ

λοντν νς ρς γ ν πγγλ 

στο μομνο μρος το όρκο μσς. 

Η δδκσ μσς κρτοσ δο ή 

τρς μρς, στ ν δοθ χρόνος στον 

«Εφδιστικν ιρέως» της 
Φιλικής, μ τ σύμβλ κι 
τ ρχικά [ή] [λθρ] ή 
θ [θάντς], γρμέν μ τ 
κρτγρφικ σύστημ της 
Ετιρς.
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ποψήφο ν σκφτ κλ τς σοβρς 

ποχρσς πο νλμβν. Κτ τ 

δρκ τς μσς ο μομνος όφλ 

ν δσ δο όρκος, τον ν μπροστ 

σ ορθόδοξο ρ κ τον λλο χρς 

τν προσ το το προσπο. Μ 

τον πρτο όρκο ββν ότ τ πο 

θ λγ θ ήτν λθν κ μ το δ

τρο ότ δ θ κονολογοσ τ μστκ 

τς Ετρς. Στος όρκος μσς χρ

σμοποοσν τον όρο πέρτατν Ον. Τν 

κφρσ τή, πο σχτζοντν μ τον 

τκτονσμό κ τον δτκό θσμό κθς 

κ μ τ λτρ το πρττο όντος 

κτ τ Γλλκή Επνστσ, δν τν ν

κρνν ο κλρκο πο γνοντν μλ τς 

Ετρς. Έτσ πθνόν πρλπότν 

κτ τν τλτή μσς κλρκν. 

Η Ετρ φνρν λχστ πό 

τ μστκ τς στ μλ το πρτο 

βθμο, τ οπο δδσκοντν τς σν

θμτκς χρονομς κ τ σνθήμτ 

το βθμο τος κ πλροφοροντν 

ότ σκοπός τς Ετρς ήτν « κλτ

ρσ τς Πτρδς». Απγορότν ν 

γνρζον το τλτοργκό κ τ μλ 

πο χν ντρο βθμό πό τον δκό 

τος. Αντθτ, τ μλ το δτρο 

βθμο, ο Συστμέν, ήτν δντόν 

τλκ ν νλθον στον τρτο βθμό. 

πς όμς κ ο δλφοποτο, γν

ρζν λχστ γ τν οργνσ τς 

Ετρς. Ξχρζν πό τος πρτος 

στο ότ πρπ ν ν γγρμμτο. 

Το τλτοργκό τς μσς τν Σ

στμνν ήτν σχδόν το δο μ κ

νο τν δλφοποτν, κτός πό ν 

σοβρό σμο, τν «ξομολόγσ». Ο 

μομνος όφλ ν πντήσ σ δκ 

ρτήσς σχτκ μ το πς ζ, τ σγγ

νς χ, ποο πγγλμ σκ κ πο 

 κτστσή το, ν σγχσθκ ποτ 

μ κννν, ν φλθκ, ν ν π

ντρμνος ή κλν ν πντρτ, ν χ 

ρτ, ν τον κολοθ κμ μγλ 

ζμ ή μτβολή κτστσς, ν ν 

χρστμνος μ το πγγλμ το κ 

τ θλ πρσσότρο, ποος ν ο πστός 

το φλος κ πς σκοπ ν ζήσ. 

Άμσος σκοπός τς ξομολόγσς ήτν 

ν φν  προσπκή ζή το μο

μνο κ  προθμ το ν ποκοπ 

πό τον πρδοσκό κόσμο. Εξσφλ

ζότν  ποκλστκή προσήλσ το 

μομνο στν Ετρ, π. χ. πρν τν 

ξομολόγσ ο μομνος δχότν τν 

ντολή, μτξ τν λλν, ν σκοτσ 

πρβτ τς Ετρς, κόμ κ ν 

ν ο κοντνότρος σγγνής το. 

Βσκό ργο τν Ιρέων, τν μλν 

το τρτο βθμο, ήτν  μσ νν 

μλν. Το τλτοργκό τς μσής τος 

ήτν πρσσότρο πολπλοκο πό κ

ν τν δο λλν βθμν κ γνρζν 

τος σκοπος τς Ετρς κ τ πρσ

σότρ μστκ τς. Ο ποψήφος ρς 

πρν ντολή πό τον μτή το ν τον 

σνντήσ μ ή δο μρς μτ τν 

πρτ τος πφή κ ν χ μζ το 

ν μκρό κτρνο κρ σν τς κκλσς. 

Κτ τος ορσμος τς «Δδσκλς», 

πήγνν ποχρτκ ο δο τος ν

χτ σ’ ν σφλς κ πομκρσμνο 

μρος. Σμφν μ τς οδγς, πρτ 

βζν πν σ τρπζ μ κόν κ 

πν τς φν ο κτχομνος το κ

ρκ το. Το κρκ σμν τ θσ 

πο ο κθνς χρστ στν πρ τς 

πτρδς κλή προδοποσ. Ατό το 

κρκ ν ο μόνος μρτρς πο  

δστχσμν πτρδ μς δν γ τν 

πόσχσ τς λθρς τς, ζτντς 

πό τ πδ τς πργορ τς σκλ

βς τς. Στο σμο τό δνν στον 
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τς ταρας κα των μών τς. Θέ 

πραμβνω μ τν κνδυν τς ζωής 

μυ, κθ πβυήν πυ ήθ νν-

ήσω, ή γνκήν ή μρκήν. Θέ γνμα 

συνργς ς τν θνατν νς πρδτυ 

ή παραβτυ τς ταρας κα αν να  

πσέστρς των συγγνών μυ.

Ορκζμα τ θέ μταχρζμα 

πτέ βαν ς τ να γνωρσθώ μ συναδ-

φν, α θέ πρσέχω μ τν μγαυ-

τέραν πμέαν, δα να μ ανθασθώ 

κα ύστρν ακυθήσ ναντν τ! 

Ορκζμα τ πυ θέ ύρω συνδ-

φν θέ τν πρστρέχω κα βθήσω 

μ ν μυ τν δύναμν κα κατστασν. 

Θέ πρσφέρω ς αυτν σέβας κα υπα-

κήν αν να μγαύτρς μυ ς τν 

βαθμν,  κα αυτς έτυχ να να πρ-

τρν χθρς μυ. Τσ πρσστρν 

θέ τν αγαπήσω κα συντρέξω, σν 

 έχθρα μας ήτν μγαυτέρα…

Ορκζμα τ κατ’ υδένα τρπν δν 

θέ ωφθώ απ τα μτρτ τς ταρ-

ας, α θέ τα στχζμα ως πργμα 

ρν κα νέχρν, ανήκν ς ν τ 

ταπνν κα τααπωρν έθνς μας, κα-

θώς κα τα αμβανμνα κα στμνα 

σφραγσμένα γρμματα…

Τές πντων, ρκζμα ς σ, ω ρ 

πν τρσαθα πατρς μυ. Ορκζμα ς 

τας πυχρνυς βασνυς συ. Ορκζ-

μα ς τα πκρ δκρυα τα πα έχυσαν 

κα χύνυν τα τααπωρα τέκνα συ, ς τα 

δ μυ δκρυα, χυνμνα κατ ταύτν 

τν στγμήν, κα ς τν μέυσαν υθ-

ρα των μγνών μυ, τ αφρώνμα 

ς ς Σ. Ες τ ξής θές σα  ατα 

κα  σκπς των δαγσμών μυ. Τ ν-

μ συ  δγς των πρξών μυ, κα  

υτυχα Συ  ανταμβή των κπων μυ. 

Η Θα δκασύν ας ξαντήσ πνω ς 

τν κφαήν μυ υς τυς κραυνύς 

μομνο τν κρ ν γκτλψ, 

ν ήθλ, τν τλτή πρν προχρήσον 

στ πόμν στδ κ το φνρθον 

πρσσότρ, κ κτόπν το λγν ότ 

μόνο ο θντος μποροσ ν κόψ τος 

δσμος το μ τν Ετρ. Μτ ο 

μομνος γοντζ μ το δξ το γόντο 

κοντ στο τρπζ κ κν τρς φορς 

το σμο το στρο. Έπτ σπζό

τν μ κτνξ τν κόν κ βζοντς 

το δξ το χρ νοχτό πν σ’ τή, 

νβ το κρκ το, σβήνοντς κθ 

λλο φς. Στο σμο τό ο μομνος 

ποχρτκ δν τον Μέγαν Όρκν, το 

σποδότρο σμο τς τλτής. 

Ατός ήτν: «Ενώπν τυ αθνύ Θ-

ύ, αυτθήτως ρκζμα, τ θέω μα 

πστς ς τν Εταραν κατ πντα κα δα 

πντα. Κα δν θέ φανρώσω τ παραμ-

κρν απ τα σμα τς κα τυς γυς τς, 

μήτ θέ δώσω να καταβυν πτέ τ 

γώ ξύρω τπτα πρ αυτής κατ’ υδένα 

τρπν. Μήτ ς συγγνς μυ, μήτ ς 

πνυματκν μυ, μήτ ς φν μυ.

Ορκζμα τ ς τ ξής δν θέω έμβω 

ς καμαν ν ταραν, πα κα αν -

να, μήτ ς κανένα δσμν υπχρωτκν. 

 μστα τ δσμν ήθν έχω ς τν 

κσμν, θέω τν νμζ πντ αδφρν, 

ως πρς τν ταραν κα ως μδνκν.

Ορκζμα τ θέ θρέφω ς τν καρδ-

αν, αδακτν μσς ναντν των τυρν-

νων τς πατρδς μυ, των παδών κα μ-

φρνων τύτων. Θέ νργώ παντή τρπω 

πρς ββν τυς κα ταν  πρστασς τ 

συγχωρήσ τν ξθρυμν τυς. 

Ορκζμα τ θέ υπτσσμα ς 

τν αρχήν. Θέ νργώ μ ν τν -

ρττα κα σέβας ς τας πρσταγς τς. 

Κα δν θέ απμακρύνμα πσώς απ 

τυς καννας τς. Ορκζμα τ θέ 

παγρυπνώ ακνως δα τν ασφαν 
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τς δκακρσας τς. Τ νμ μυ ας 

να ς απστρφήν κα τ υπκμνν 

μυ τ αντκμνν τς κατρας κα τυ 

αναθέματς των μγνών μυ,αν σως -

σμνήσω ς μαν στγμή τας δυστυχας των 

κα δν κπρώσω τ χρές μυ. Τές,  

θνατς ας να  φυκτς τμωρα τυ 

αμαρτήματς μυ, δα να μ σμνώ τν 

αγνττα τς Εταρας μ τν συμμτχήν 

μυ»8. Πρβσ το όρκο θτ σ 

κνδνο όλ τν ρή προσπθ, γ΄ 

τό μποροσ ν πσρ τν πο βρ 

τμρ: το θντο9.

Ο ττρτος βθμός, τν Πμένων π

ροσζ ρκτς ομοόττς μ τον τρτο, 

τόσο στ πτομν προσόντ όσο κ 

στο τλτοργκό τς μσς. πς κ ο 

ρχπμένς, δλδή τ μλ το μσς 

ντρο βθμο, τον οποο νφρ 

μόνο ο Φλήμν, ο βθμός τν πομνν 

δ φντ ν χ μλ. τν στ 1820 

ο Αλξνδρος ψλντς νλβ τν 

γσ τς Ετρς, δμοργσ λλος 

δο βθμος, τν φρωμένων κ τν ρ-

χγών των φρωμένων. Μλ τν τν 

βθμν προορζοντν ν ποτλσον 

το στρττκό τομ τς Ετρς. Πν 

πό όλος τος βθμος τς Ετρς βρ

σκότν  νωττ ρχή, πο νφρτ 

μόνο μ φορ στ Δδσκλ. Μλ τς 

ήτν ο Μγ Ιρς των Ευσνων. Ο όρ

κος τος δν πήρχ στ Δδσκλ. Τ 

μλ τς Αρχής ρχκ λλλογρφοσν 

μτξ τος μ σνθμτκ κ κρτο

σν μστκή τ σνθσή τος πό τος 

κττρος βθμος. Ο Σκοφς λγ 

στος μομνος ότ τν Αρχή ποτλο

σν δκκρμνο κ φμσμνο Έλλνς. 

Ο τρς δρτς τς Φλκής Ετρς, πο 

ς το 1816 ήτν ο μόνο Μγλο Ιρς 

τν Ελσνν, δν κτφρν ς τότ 

ν προσλκσον πρσσότρ πό 20 

μλ. Το 1817 τ μλ τς Ετρς ήτν 

σνολκ 42. τολχστον 23 ήτν μκρ

μπορο κ πλλλο κ 6 μσθοφόρο 

κτός πρσς. Ο σνσφορς στ τρ 

πρτ χρόν ήτν σνολκ 302 φλορν 

(4.832 φργκ).

ΠΡΟΣΠΑΕΕΣ ΓΑ ΤΗΝ 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΗΣΗ 

ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΡΕΑΣ

Τρ χρόν μτ τν δρσ τς Ετ

ρς ο Τσκλφ ρχσ ν μφβλ 

γ τν όλ προσπθ. Πρότν στο 

Σκοφ ότ σς θ ήτν κλτρ ν 

ξχσον τς ποχρσς πο χν ν

λβ προς το θνος κ ν δλσον 

τν Ετρ. Ο Σκοφς όμς πμν 

Πνγιώτης Σέκρης

8 Βλ. «ρκος Φλκν», www.kompoti.gr 
9 Βλ. Β. Σκολτο Ν. Δμκοπολο Σ. Κόνδ, Ιστρα ντρ κα σύγχρν (1789- 1909), Γ΄ Τξς Ενο 

Λκο, Οργνσμο Εκδόσς Δδκτκν Ββλν, Αθήν, σλ. 71.
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ν σνχσον το ργο πο νλβν, 

κ πσ τον Τσκλφ ν μτφρον 

τν δρ τς Ετρς στν Κνστντ

νοπολ. Σμφνσν κ ο δο ν μν 

μον ν μλ, σπο ν πσθον ότ 

το Έθνος ήτν δτθμνο ν γνστ 

γ τν λθρ το, κ ότ πήρχν 

τ οκονομκ μσ γ τν πτξ 

το σκοπο το. Σντξν τότ το 

πρτο σγκκρμνο σχδο δρσς πό 

δρσς τς Ετρς, γ τ δνργ 

ρνς στν Πλοπόννσο, στ Στρ 

Ελλδ κ στ νσ το Αγο, στ 

ν δπστθ κτ πόσο ο κτοκο 

τος ήτν τομο ν νλβον πν

σττκή πρτοβολ. Μ βσ τ πορ

σμτ τς ρνς τής, θ πλγν 

τον τόπο νρξς τς πνστσς κ, 

το σποδότρο, 

θ ορζότν νς 

δκκρμνος Έλ

λνς γ ν γθ στον γν. Μόνο 

μτ τν κπλήρσ όλν τν θ 

ποφσζν ν μήσον ν μλ, πο

στήρζ ο Τσκλφ. 

Πρπο τότ, πρν μτφρθ δλ

δή  δρ τς Ετρς στν Κνστ

ντνοπολ, ο Σκοφς σνντσ τρς 

Μντς οπλρχγος, τον Ηλ Χρ

σοσπθ, τον Πνγτ Δμτρόπο

λο κ τον Πνγτ Ππγργο, 

γνστό ς Ανγνστρ, πο πήγνν 

κ μρος τν σμπτρτν τος ν 

ζτήσον πό τ ρσκή κβρνσ 

τ χρήμτ πο τος όφλν γ τς 

πρσς τος στς ρσκς δνμς 

πο δρν στ Επτνσ το 1806. Ο 

Σκοφς πστ ότ ο Μντς οπλρ

χγο ήτν τ νδδγμν πρόσπ 

γ τν ρν πο ήθλν ο Φλκο. Ως 

ττρτο πστλμνο πλξν ο Φλ

κο το μκδόν Ινν Φρμκ. Πρν 

φγον πό τν Πτροπολ, ο τσσρς 

πστλμνο μήθκν στν Ετρ 

κ σμφνσν ν σνντήσον πλ 

το Σκοφ στν Κνστντνοπολ, πο 

θ τος δν οδγς γ τς νργς 

τος στν Ελλδ. Ο Ξνθος πστ ότ 

ο πρκτορς το πθσν ότ  Ετ

ρ τλοσ πό τν γδ τς Ρσς 

κ γ’ τό δ δστσν ν ορκστον.

Ο Σκοφς φθσ στν Κνστντ

νοπολ μζ μ δο λλος Φλκος 

τον Απρλο το 1818. Σμφν μ τον 

Ξνθο τ χρήμτ τος δν φθνν 

οτ γ τς βοτκς τος νγκς. Αλλ 

κ ο Ξνθος δν ήτν σ κλτρ θ

σ κ το μόνο πο μποροσ ήτν ν 

τος φλοξνήσ στο σπτ το. Λγς 

βδομδς μτ τν φξ το Σκοφ 

στν Κνστντνοπολ ο τχς τς Ετ

ρς βλτθκν. Ο Σκοφς πδξ 

ν σνντήσ κ ν ζτήσ τ βοήθ 
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τχ τή, τ’ ότι ποκλοντν βστκς 

ή πρόρς νργς. Κτ τν ποψή το, 

ο Έλλνς δν ήτν κόμ τομο ν π

δοθον σ γν γ τν πλθρσή 

τος. Ο Τσκλφ πστ ότ  Ετρ 

δν χ οτ ρκτ χρήμτ, οτ όπλ, 

οτ κ μλ κόμ. 

Πρ τν σθν το, λγο πρν π

θν ο Σκοφς κν μγλο γν γ 

ν ξθον τ μλ τς Ετρς. Τότ 

πρπο πστρψν πό τ Ρσ ο Μ

ντς οπλρχγο, πο δδδν τ φήμ 

τν οπο κοσν στ Ρσ, ότ ο Κπο

δστρς ήτν ο μστκός ρχγός τς Ετ

ρς. Η φήμ τή τος δσ θρρος ν 

νλβον νργό δρσ. Ο κθνς τος 

νλβ τν ποστολή ν σφγμομτρή

σ τν τομό ττ κ 

προθμ 

τν κτο

κν ορ

το Πνγτ Σκρ, δρφο το 

Αθνσο, μ τον οποο χ ζήσ στν 

Οδσσό. Ο λλος τος δρφός ο Γρ

γος ήτν το πρτο μμνο μλος τς 

Ετρς. Ο Πνγτς ήτν ο μγλ

τρος στν λκ κ ο πο πτχμνος 

οκονομκ πό τος δρφος Σκρ. 

Τ δρτκ μλ τς Ετρς κτόπν 

σκψς πλξν τον Ανγνστόπολο, 

πο χ ν τ μτξ γν μλος τς 

Ανττς Αρχής, ν ρθ σ πφή μ 

τον Π. Σκρ. Ατός φγοντς πό τν 

Οδσσό πήρ μζ το σσττκή πστο

λή το Αθνσο Σκρ προς τον δρ

φό το κ οδγς ν μν ποκλψ 

τν ττόττ τς Αρχής. Ο Π. Σκρς 

μτ τ σνντσή το μ τον Ανγν

στόπολο γν μλος τς Ετρς κ 

σνσφρ 10.000 γρόσ ποσό πρ

δπλσο πό κνο πο κτφρν ο 

Φλκο ν μζψον μχρ τότ. 

Η μσ το Π. Σκρ σμδ τν 

ρχή τς φσς πο δρστροποτ  

Ετρ κ μοντ ν μλ. Τρ πο 

τ οκονομκ βλτθκν, ο Σκοφς, 

πθνόν κ ο Ξνθος, νπομονοσν 

γ τν ξσ τν μλν τς Ετρς 

κ τν νρξ τν προτομσν γ τον 

γν. Ο Σκοφς πσς ποφσσ ν 

μτφορ τς δρς τς Ετρς πό τν 

Κνστντνοπολ στν Πλοπόννσο, 

πο τ θροσ πο κτλλλ προχή 

γ τν νρξ τς πνστσς. Ανμφ

βολ  μγλ πόστσ πό τν πρ

τοσ τς τοκρτορς,  τονομ 

τς Μνς κ ο πνλμμνς νοπλς 

ξγρσς νντον τν Τορκν στν π

ροχή τή πρσν τν πρπν πό

φσ. Πρν ξκνήσ γ τν Πλοπόννσο 

ο Σκοφς σθνσ σοβρ το Μο το 

1818 κ το δο κλοκρ πθν. Ο Τσ

κλφ δκρν ν θτκό στοχο στν 
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σμνν προχν ν ξσκθον. Πρλ

λλ, μ οδγ το Σκοφ, μοσν 

στν Ετρ όλος τος Έλλνς πο 

τος νπνν μπστοσν. Ατο λοπόν 

ονομστκν «πόστολο» κ το ργο 

τος πργρφοντν ς «προσλτσμός». 

Ο Ανγνστρς μλλ ν γν ο πόστο

λος τς Ετρς στν δρ, στς Σπτσς 

κ στ γντρ το Πλοπόννσο, ο Φρ

μκς στ Μκδον κ στ Θσσλ, 

ν ο Χρσοσπθς κ ο Δμτρόπολος 

στ Μν.

Ο Σκοφς πθν τον Ιολο το 

1818, πρν σγκντρσ τ πρτ

τ χρήμτ γ τν πρτ πχρσ 

τν «ποστόλν». Το ποσό τν 10.000 

γροσν, προσφορ το Σκρ, σχδόν 

ξντλήθκ σ 3 μήνς. Ο Σκοφς δν 

ξνζήτσ τ βοήθ το Σκρ, γ 

ν μ θρήσ τόν κ τος σντρό

φος το πτνς. Στρφκ λλο 

γ βοήθ. Κτ το Φλήμον, ο Φλκός 

Δμήτρος πτρος πό το Μτσοβο 

πρότν τότ στο Σκοφ ν προσπ

θήσον ν βρον τ χμκή σστσ 

τς «Λθο τν Φλοσόφν», στ ν 

ποκομσ  Ετρ κρδ πό τ μ

ττροπή το χλκο κ το μολβδο 

σ γνή μτλλ. Ο Σκοφς βρήκ 

τν πρότσ νδφροσ, λλ πθ

ν πρν σχολθ μζ τς. 

Μτ το θντο το Σκοφ, ο Ξνθος 

κ ο Ανγνστόπολος κρνν ότ γ ν 

κρδσον τν μπστοσν κ κπο 

γνν προσφορ το Σκρ κλό θ 

ήτν ν το ποκλψον όλ τ σχτκ 

μ τν Αρχή. Ατό το νλβ ο Ανγν

στόπολος, πο χ μήσ το Σκρ. Ο 

Σκρς όχ μόνο δχθκ μ ψχρμ τ 

μστκ πο χν φοβθ ρχκ ν το 

μπστθον, λλ κ ορκστκ ότ θ 

προσφρ γ τος σκοπος τς Ετρς 

τν προσ κ τ ζή το. Έγν μλος 

τς Αρχής κ κτ το τλος το 1818 

ξσφλσ στν οργνσ τολχστον 

25.000 γρόσ. Ο κθνς πό τος τσσ

ρς ποστόλος λβ ν σμντκό ποσό 

γ ν σνχσ το ργο το. 

στρ πό τσσρ χρόν προρ

σμνς δρσς,  Ετρ θ οργνν 

τος Έλλνς πο δν χν φγ ποτ 

πό τς πόλς κ τ χρ τος κ 

πο σπν σνντοσν πτρτς 

τος πό λλ μρ τς Οθμνκής 

τοκρτορς. Το κλοκρ το 1818 

κ λλο «πόστολο» ξόρμσν γ 

ν στρτολογήσον ν μλ. Αν κ 

δρστροποήθκν πρσσότρο πό 

ό,τ χ φντστ ο Σκοφς ν χρόνο 

πρν, κόμ δν χν μθ μλ σ 

όλς τς πρδοσκς λλνκς προ

χς. Ο Αρτνός Ασμκς Κροκδς, πρ

ν μπορκός σνργτς το Ξνθο, 

νλβ ν προσλτσ τος Έλλνς 

τς πρσς το Αλή πσ. Ο μπορο

πλλλος Αντνος Πλοπδς πό τ 

Στμντσ δρσ στν Πλοπόννσο 

κ ο Δμήτρος πτρος στν Αλξν

δρ, στν πλοσ λλνκή προκ. 

Ο Γβρήλ Κτκζς θ ντπροσπ 

τν Ετρ στ Ρσ, μ τν λπδ ότ 

ν κ πολ νος (26 χρονν), ς γρμ

μτς πο ήτν στ ρσκή πρσβ 

στν Κνστντνοπολ θ κτφρν 

ν πτχ κ πο ο Σκοφς πτχ. 

Ο πσς Αρτνός Χρστόδολος Λο

ρτς φγ γ τν Ιτλ, λλ πθ

ν λγο μτ τν φξή το κ. λο ο 

προγομνο κτός το Κτκζ, ήτν 

πόδμο μκρμπορο ή στρττκο. 

Ο πρσσότρο δν κτόρθσν ν π

ρτσον τν ποστολή τος. 

Ως το Σπτμβρο το 1818 φνκ ότ 

ήτν πρττ κπο μορφή δοκ
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σς κ ν πο σγκκρμνο πρόγρμμ 

δρσς. Ο θντος το Σκοφ φήν 

νοχτό κ το θμ τς ρχγς. Έτσ 

στς 22 Σπτμβρο 1818 τ γτκ 

στλχ τς Ετρς πγρψν μ σμ

φν πο προσδόρζ τς ποχρσς 

κ σχδζ τ δρσ τος. Αποφσσθ

κ πσς ν βρον κτλλλο ρχγό, 

ν πρόσπο πο θ σγκντρν το 

σβσμό όλν τν Ελλήνν. Ο Ξνθος 

νλβ ν προτν στον Κποδστρ 

τν νλψ το ξμτος. Σγχρόνς 

 Αρχή, πο μτονομσθκ σ «Κντκή 

Αρχή», γν σλλογκό σμ κ τ μλ 

τς ποφσσθκ ν σχολοντ πο

κλστκ μ τς ποθσς τς Ετρς. 

Ωστόσο στον Αντνο Κομζόπολο κ 

στον Αθνσο Σκρ δόθκ  δ 

τν ξ μνν πο ζήτσν γ ν φροντ

σον προσπκς τος ποθσς. Στος 

πόλοπος δόθκ δ τρν μνν, 

ν στον Πνγτ Σκρ, πο  π

ροσ το ς μπόρο στν Κνστντ

νοπολ θρήθκ χρήσμ κλψ, 

δόθκ  δ ν σνχσ τς μπορκς 

το πχρήσς, πό τς οπος θ χ 

οφλ κ  Ετρ. 

Ως τς πρμονς τς πνστσς,  

Ετρ προσλκσ μλ πό όλς σχ

δόν τς σμντκς προχς κ κονν

κς ομδς το Ελλνσμο. Σμφν μ 

τον κτλογο τν μλν τς οργνσς, 

πο κλπτ τμήμ μόνο τς πργμτ

κής δνμής τς, το 53,7% (479) ήτν 

μπορο. Ακολοθοσν ο λθρο 

πγγλμτς (δσκλο, γτρο, γρμ

μτς κ. .) σ ποσοστό 13,1% (177). 

Τρτο ήτν ο πρόκρτο τν πρχν, 

κρς πό τν Πλοπόννσο, 11,7% 

(111), ο κλρκο όλν τν βθμν 

9,5% (85), στρττκο κ μσθοφόρο, 

κρς πλο ρμτολο κ κλφτς, 

πο πρτοσν στο πρλθόν ή κ 

κόμ σ ξνος στρτος 8,7% (78). 

Τλος, πό τν πο πολρθμ τξ 

τς πρτκής Ελλδς, τος γρότς, 

μλ ήτν μόλς το 0,6% (6).

Πρ τν σήμντ τή σμμτοχή 

τν γροτν,  ρ ντπροσπσ 

πολλν τξν στν Ετρ, δς μτ 

το 1818, οδήγσ ορσμνος σγγρφς 

στον σχρσμό ότ  Ετρ ήτν γνή

σος θνκός σνσπσμός, στον οποο 

ξφνζοντν τξκ κ τοπκ σμφ

ροντ γ χρ τς πτρδς. Τ μλ κ 

ο δρτς τς Ετρς δν δθτν π

ροσς. Πολλο πρόκρτο τς Πλοπον

νήσο, πό τν λλ, γνν μλ, γτ 

πστψν ότ τσ ξσφλζν νν ξνο 

σμμχο (τ Ρσ) πο θ γγότν γ 

τ κκτμν τος προνόμ. Ο προστο 

πσς γνοντν μλ ς ρχγο ομδν 

κ όχ ς τομ, χρς ν γκτλπον 
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τ προσπκ τος σμφροντ κ χ

ρς ν νστρνζοντ πργμτκ τος 

σκοπος τς Ετρς. Δφρν λοπόν 

τ κντρ γγρφής δφόρν κονν

κν ομδν στν Ετρ, όπς δφρ 

κ ο νθοσσμός κ  προσήλσ 

στος σκοπος τς.

Τλκ10 τον Ινορο κ Φβρο

ρο το 1820 ο Ξνθος σνντσ στν 

Πτροπολ δο φορς τον Κποδστρ, 

τον νμρσ γ τν Ετρ κ τν 

κτστσή τς κ προσπθσ ν τον 

πσ ν νλβ τν ρχγ τς, λ

λ κνος κρν ότ το σμφρον το 

θνος ήτν ν μ δχτ. Ο Ξνθος στρ

φκ τότ, σς κ μ πόδξ το Κπο

δστρ, προς λλο πφνή Έλλν στν 

πρσ τς Ρσς, τον Αλξνδρο 

ψλντ. Ατός, νος 28 τν τότ, 

δχθκ τν πρότσ το Ξνθο μ ν

θοσσμό, φο σμβολτκ πρτ 

τον Κποδστρ, κτ τ γρφόμν το 

Φλήμν. Εξήγσ όμς ότ πό τ φσ 

τν κθκόντν το, κρς πολμκν, 

πρπ ν χ πλήρ ρμοδόττ στ 

λήψ τν ποφσν. Ο Ξνθος σμφ

νσ κ πογρφτκ σχτκό πρκτκό 

στς 12 Απρλο 1820. Ο μμνο τρ 

νρχοντν σ χλδς, το «μστκό» 

κκλοφοροσ σ΄ όλο τον λλδκό κ 

βλκνκό χρο κ τς προκς. Εχ 

φτσ πό κρτομθς, πλροφοροδό

τς ξνν μστκν πρσν ή το φόβο 

ς τς τορκκς ρχς, ν νρτρ το 

χν πλροφορθ κ ο ρσκς ρχς. 

Έγνν προσπθς σνννόσς κ σ

νργσς μ τος λλος βλκνκος 

λος, στ  ξγρσ ν ν κθολκή. 

Ο ορμτσμο το Ρήγ γ τν κτλ

σ τς οθμνκής τρννς φνκ 

ότ ρχζν ν πργμτοποοντ. Γ 

δφορος όμς λόγος δν οδθκν 

τλκ τς ο προσπθς. Δμοργ

σν όμς τς προποθσς γ τν νρ

ξ το λλνκο Αγν πό τ Βόρ 

Βλκνκή κ τ γνσ το βλκνκο 

φλλλνσμο, πο κδλθκ κτ τ 

δρκ τς πνστσς11.

Η Αρχή νθσ τν ρχγ στον 

Κποδστρ, πδκοντς ν ποχτήσ 

 Ετρ γσ κνή κ μ κρος, 

στ ν δτρήσ κ ν νσχσ 

τν ντπσ γ ρσκή ποστήρξ. 

Επσς γρ ν μπλκ  Ρσ στν 

πχρσή τος κ ν προκλθ τλκ 

ρσοτορκκός πόλμος, όπς γρφ 

ο Σπλδς κ πββνον, ς ν 

σμο τολχστον, ο Φτκος κ ο 

Φλήμν. Η Αρχή σκφτκ ότ, ντ ν 

πρμν ν κργ ρσοτορκκός 

πόλμος πό λλς τς κ πτ ν 

κρξ τν πνστσ στν Ελλδ, 

όπς σκπτοντν πολλο τότ, θ ήτν 

δντόν ντστροφ ν προκλσ ρ

σοτορκκό πόλμο μ τν κήρξ τς 

Ελλνκής πνστσς κ τν νμξ 

σ΄ τή το Κποδστρ. Ο Ξνθος ζή

τσ πό τον Κποδστρ όχ μόνο ν 

σμμτσχ στν Ετρ, ν προτο

μσ κ ν δθν τν πνστσ, 

λλ κ ν ξσφλσ μστκή βοή

θ πό τ Ρσ σ χρήμτ κ σ 

όπλ, κτ πο θ σήμν σννοχή το 

δο το τοκρτορ Αλξνδρο. Ως 

πχρμ γ τ βοήθ πκλσθκ 

σμμχκή πρπο ποχρσ τς Ρ

σς πνντ στος Έλλνς, πδή στο 

πρλθόν χν κτθ σ κνδνος κ 

10 Βλ. Ιστρα τυ Ενκύ θνυς, Εκδοτκή Αθνν Α. Ε., Τόμος ΙΒ, σλ. 1322.
11 Βλ. Β. Σκολτο  Ν. Δμκοπολο  Σ. Κόνδ, Ιστρα ντρ κα σύγχρν (1789- 1909), όπ. πρ., σλ. 

7374.
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χν ποστ δν ξτς τς. 

Η Ετρ μστκ πολόγζ κ π

δκ ν μπλκ 

κ  Ρσ στν 

λλνκή πχ

ρσ. Ο Κπο

δστρς όμς 

σμβολσ προ

σρνή νστολή 

τς δρσς τς 

Ετρς. Απ’ τν 

λλ μρ πολό

γζ ότ, ν ποδ

χότν τν ρχγ 

τς πνστσς, 

θ κτδκζ κ τν 

προτρν σ ποτχ τον 

λλνκό γν, πο θ μφνζότν 

ς ρσκή πχρσ κ θ προκ

λοσ τσ μσς τν χθρόττ κ 

ντδρσ τν ντζήλν τς Ρσ

ς Ερπκν Δνμν. Έτσ, θ 

ποκλότν ολσδόλο  ρσκή 

πμβσ πρ τν Ελλήνν. Θρ

σ δ ότ πβλλότν όσο ποτ ν δ

τρήσ τν ψλή το θσ στ ρσκή 

κβρνσ, στ πό τή ν πρτήσ 

το Έθνος πο θ σρχότν σ γν κρ

σμο γ τν στορκή το πρξ.

Μ τν νλψ τς ρχγς πό 

τον ψλντ πρνκήθκν ο τσς 

πθρχς στς τξς τς Ετρς, ο 

μφβολς κ  κρσ μπστοσνς 

γρ πό τν γνστ Αρχή κ μήθ

κν σμντκο Έλλνς πο ς τότ τν 

γνοοσν ή ήτν πφλκτκο. Πολ

λο πό τ νττ στλχ τς Ετ

ρς φρονοσν ότ πήρχν νοκς 

προποθσς γ τν πνστσ, ν 

 νβολή τς ήτν πκνδν. Μ

λστ ο ψλντς νθρρνθκ 

πό τον Κποδστρ στ μστκή 

τος σνντσ (Μο ή Ιονο το 

1820). Άλλ νοκ στοχ ήτν ο 

πόλμος το Σολτνο μ τον Αλή 

πσ12 κ  στσ τς Ρσς πο 

προκλοσ τν λπδ ότ θ π

ρχ στος Έλλνς σνδρομή 

«κ τν νόντν». Έτσ ο ψ

λντς πδόθκ σ 

σνργσ μ τον 

Ξνθο κ λλος 

μπστος στν π

σπσ τς θκής 

κ λκής προ

τομσς το 

Αγν, κ στ 

μ  λ  τ   κ   

πξργσ 

τς στρτ

γκής πο 

πρπ ν 

κολοθήθ. 

Γ τν θκή προπρσκή στ

λ  Αρχή πστολς προς τος νομον

στρος κ νργτκότρος Φλκος, 

12 Ο Αλή πσς πρστνοντς πντ τον πστό πήκοο χ δοποήσ τν Πλ γ τν πρξ τς Φλκής 
Ετρς, φήνοντς ν ννοθ ότ θ πήρχ μγλτρ σφλ γ τν τοκρτορ, ν μν ο δος 
στ θσ το, λλ ο Τορκο τς Πόλς δν δσν κμ σμσ σ΄ τή τν προδοποσ. Βλ. Douglas 
Dakin, Η Ενπσ τς Εδας 1770- 1923, όπ. πρ., σλ. 6364. 
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νγγλλοντς τος τν νλψ τς 

γσς τς Ετρς πό τον ψλντ. 

Σ ορσμνος γρψ κ ο δος. Χρ

κτρστκς ν ο δο πστολς προς το 

Θόδρο Κολοκοτρν πό τς 15 Ιονο 

1820. Γ τν λκή προπρσκή ν

δοργνθκν ο Εφορς τς Ετρς 

κ δόθκ  ντολή ν κνθον όλο 

δρστκότρ γ τ σγκντρσ χρ

μτν. Σστήθκν κ λλς πτροπς 

μ οκονομκή ποκλστκ ρμοδόττ 

κ γκρθκ το κτσττκό μπορκής, 

φνομνκ, τρς μ τον ττλο «Φ

λόμοσος γρκκή μπορκή Ετρ», 

γ ν ξσφλστον μγλ χρμτκ 

ποσ. Σοβρς λπδς πήρχν γ λκή 

νσχσ πό τν Κπρο κ τν Αγπτο. 

Τ ποτλσμτ τν τν προσπθν 

ήτν προρσμν γ πολλος λόγος κ 

κρς γτ ο χρόνος ς τν νρξ τς 

πνστσς ήτν λγος.

Στν θκή κρς προπρσκή 

τς πνστσς σνβλ  μτβσ 

το ψλντ στ Μόσχ κ σ λλς 

πόλς τς νότς Ρσς, γ ν γνρσ 

τ στλχ τς Ετρς κ ν σνργ

στ μζ τος, λλ κ γ ν βρσκτ 

πο κοντ στς προχς όπο θ δξγό

τν  πνστσ. Στν προδ το 

τή ο ψλντς σχολήθκ μ ποκ

λ οργντκ θμτ κ προπντν 

μ τν κτστρσ τς στρτγκής τς 

πνστσς. Μλτσ δφορ σχδ 

πο το ποβλήθκν κ, κτόπν π

ξργσς, νκρν το «Σχδον Γνκόν» 

πο χν σντξ ο Γργος Λβντς 

κ ο Γργόρος Δκος ή Ππφλσσς. 

Σμφν μ το ξόλογο τό σχδο, 

πο πήρ τν τλκή το μορφή τον 

Οκτβρο το 1820 στο Ισμήλο, ο β

σκο στόχο πο πρπ ν πδξ  

πνστσ ήτν:  ξσφλσ σμμ

χν,  δμοργ ντπρσπσμο το 

χθρο μ σνκόλοθ κττμσ τν 

δνμν το,  πρπλνσή το ς 

προς τον κρο ντπλο κ  πόκρ

ψ τν δνμν κ τν προθσν 

το Έθνος, κ τλος ο φνδσμός 

το χθρο. Γ τν πργμτσ τν 

στόχν τν ποφσστκ ν’ κολο

θήσον τ ξς στρτγκ βήμτ: ξ

γρσ τν Σρβν κ Μροβονν, 

πο κτο ήτν ν προγθ, 

ποστσ τς Μολδοβλ

χς μ πρτοβολ τν 

κ Ελλήνν στρττ

κν ρχγν Γργκ 

Ολμπο κ Σββ Φ

κνο, κνή ν προκ

λσ νδχόμν κ 

ρσοτορκκό πόλμο, 

κ τλος μπρσμός 

το τορκκο στόλο 

στο νστθμο τς Κν

στντνοπολς, πο θ 

πρπ ν γν πρν ρ

χσ  πνστσ κ 

ν μφνστ ς τχο 

σμβν. πολογζότν 

 Πλοπόννσος ς κ

ντρο τς πνστσς 

κ προβλπότν  μτ

βσ κ το ψλντ 

μζ μ το Δκο γ τν 

νρξ το Αγν στν 

Ελλδ.

Στν προδ το 

τή στν Οδσσό σνντσ 

ο ψλντς κ τον κλκτό Φ

λκό Ινν Ππρργόπολο, δρμ

ν στο ρσκό προξνο τν Πτρν. 

Το μπσττκ ότ κτλλλος χρόνος 

νρξς τς πνστσς ήτν ο ρχς 

το 1821 κ τόπος  Πλοπόννσος. Ο 
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Ππρργόπολος πρτήρσ ότ  

πνστσ δν πρπ ν ρχσ στν 

Πλοπόννσο, γ ν μν στρφον προς 

τ κ σχρς δνμς τν Τορκν κ 

ο Σολτνος σς δν μνστ στον Αλή 

πσ, γ ν σμπρξ στν κτστολή 

τς. Αντθτ,  πνστσ πρπ ν 

ρχσ στ Μολδοβλχ, οπότ θ ρχν 
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κ ο Σολτνος τς κρς δνμς το, 

πστοντς ότ πήρχ ρσκή ποκν

σ. Θ κολοθοσ ρσκή πμβσ κ 

τσ θ στρνότν  πνστσ στν 

Πλοπόννσο κ στν λλ Ελλδ, ν 

κ ο Αλή πσς θ σνχζ τν ντρσ, 

θρντς πκμνο ν ρσοτορκκό 

πόλμο, όπς τον χ πρπσ ο δος 

ο Ππρργόπολος. Πρόλ τ ο 

ψλντς, ν κ πρστκ πό τ 

πχρήμτ το Ππρργόπολο, δν 

λλξ μσς πόφσ.

O ψλντς σγκλ σσκψ μ

λν τς Ετρς στο Ισμήλο τς Βσ

σρβς κ ο δος φτσ κ τν 1 

το Οκτβρ το 1820. Στς πόμνς 

μρς σγκντρθκν σνολκ κοσ 

πρπο Φλκο, μτξ τος δο μλ 

τς Αρχής, ο Ξνθος κ ο Δκος. Σ

ζήτσν δο κρς θμτ: ν πρπ 

ν πσπσθ  πνστσ κ ν 

πρπ ν κτβ ο δος ο ψλντς 

στν Πλοπόννσο γ τν νρξή τς. 

Τλκ ποφσστκ στς 7 Οκτβρ

ο ν γνον κ τ δο. μς στς 24 

Οκτβρο ο ψλντς ποφσσ ν 

μτσ τ μτβσή το στν Πλο

πόννσο, ν ρχσ  πνστσ πό 

τον δο στο Ισο, κ στο Βοκορστ 

πό το Σββ κ τον Ολμπο στς 15 

Νομβρο, ν σγχρόνς θ ρχζ ο 

γνς στν Κνστντνοπολ κ σ΄ 

όλ τν Ελλδ, όπο θ πχροσ 

ν φτσ ο ψλντς, δσχζοντς τ 

Βλκνκή. Σνμ ο Σρβος ρχγός 

Μλλόσ, πο βρσκότν σ ττμνς 

σχσς μ τν οθμνκή κβρνσ, 

πρκνήθκ ν δρστροποθ τ

τόχρον. Η πόφσ όμς τή δν 

πργμτοποήθκ. 

Στς 8 Νομβρο σνβ ν νοκό 

γ τν Ετρ γγονός,  μσ το 

γμόν τς Μολδβς Μχήλ Σο

τσο. Ο ψλντς δθτ μγλο γό

τρο στ Σρβ πό τς πρσς προς 

τή το πτρ το Κνστντνο κ 

πτχ ν προθήσ σντομ τς σνν

νοήσς γ λλνοσρβκή σμμχ. Το 

Φβρορο το 1821 φτν  δσ 

ότ προδόθκ  Ετρ πό το Φλκό 

Ασμκ Θοδρο π΄ θς στν 

οθμνκή κβρνσ. λο τότ , κ ο 

Μ. Σοτσος ζήτσν πό τον ψλντ 

ν γκτλψ κθ δ νβολής. 

Στς 16 Φβρορο στο Κσνόβο, πρ

τοσ τς Βσσρβς πρθκ πό 

τον ψλντ  τλκή πόφσ γ κή

ρξ τς Ελλνκής πνστσς. 

Κτ τς πόμνς μρς πλροφο

ρήθκ ότ ο κνήσς το γνν γν

στς στ ρσκή κβρνσ, κ κνδ

ν ν σλλφθ ή ν τμρθ ν 

σνχζ ν μν σ ρσκό δφος, 

όπς νφρ ο Φλήμν. Έτσ στς 21 

το βρδ νχρ πό το Κσνόβο 

γ ν κρξ τν πνστσ στο Ι

σο. Στς 24 Φβρορο ο ψλντς 

κκλοφόρσ τν πρφμ προκή

ρξή το «ΜΑΧΟ ΠΕΡ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ 

ΠΑΤΡΙΔΟΣ» πο κλοσ το θνος σ 

πλθρτκή πνστσ. Η προκή

ρξ τή χ σντχθ στο Κσνόβο 

πό το Γργο ΤπλδοΚοζκ μ 

πθνή σνργσ το ψλντ κ 

λλν λογν το πτλο το κ 

τπθκ στο Ισο. Η κκλοφορ τς 

σήμν τν πσμ κήρξ τς Ελλ

νκής πνστσς. Η προκήρξ τή 

σ σσχτσμό μ το κλμ τς Ιρής 

Σμμχς προκλσ τν ποκήρξ 

το ψλντ πό τον Τσρο κ ρ 

δψσ τν προσδοκ ξτρκής 

βοήθς. Αντθτ μλστ,  Ρσ 

δσ τν δ ν πρσ τορκκός 



Η Φιλική Εταιρεία

Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η  Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η 51

στρτός το Δονβ κ ν κτπνξ 

το κνμ το ψλντ στο δφος 

τν Πρδονβν Ηγμονν όπο, 

σμφν μ προγνστρ ρσοτορ

κκή σμφν, δν μποροσ ν κν

θ τορκκός στρτός, χρς τν δ 

τς Ρσς. Επσς ο πτρρχς πό 

τν πσ τς Πλς φόρσ τον ψ

λντ κ το κνμ13. 

Από τον Ινορο στόσο το 1821 

χ στλ στν Πλοπόννσο ο Ππφλσ

σς γ ν ξσκσ τος προκρτος κ 

τος ρς. Τον Μρτο  Πλοπόννσος 

πήρ τ όπλ, κ τον Ιονο φθσ στν 

Ελλδ ο Δμήτρος ψλντς ς πλρ

ξοσος το δρφο το προκμνο ν 

νλβ τν ρχγ το Αγν, όμς 

γρήγορ πρμρστκ πό τος ντό

πος προκρτος κ οπλρχγος. τν 

πλον φνρό ότ το Γνος μποροσ ν 

δξγ τον Αγν το κ χρς τν κ

θοδήγσ τς Ετρς. 

Η Φλκή Ετρ κτόρθσ ν ορ

γνσ τος Έλλνς, ν τος μφσή

σ τν δ τς ξγρσς κ τλκ ν 

προτομσ κ ν κδλσ τν πν

στσ το Ελλνκο Γνος,  οπο κ

τλξ στ δμοργ νός νξρττο 

λλνκο κρτος14. Μ τν πρξ κ 

τ δρσ τς ποδκντ ότ πολλς 

φορς το φνομνκ οτοπκό κ δ

ντο μπορ ν γν πργμτκόττ, γ

τ  πργμτκόττ δν ντστρττ 

πντ το όρμ, μ κ το όρμ μπορ 

κλλστ ν τν πρκρσ15.

13 Βλ. Β. Σκολτο  Ν. Δμκοπολο  Σ. Κόνδ, Ιστρα ντρ κα σύγχρν (1789- 1909), όπ. πρ., σλ. 78.
14 Βλ. Βλσ Βλσδ, «Η Φλκή Ετρ κ  Επνστσ το 1821», www.hri.org 
15 Βλ. «Φλκή Ετρ Βκπδ», http://el.wikipedia.org/wiki/, σλ. 4.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΦΙ

 Β. Σκολτο  Ν. Δμκοπολο  Σ. Κόνδ, Ιστρα Nτρ κα Σύγχρν (1789-1909), Γ΄ Τξς Ενο 

Λκο, Οργνσμο Εκδόσς Δδκτκν Ββλν, Αθήν.

 Douglas Dakin, Η Ενπσ τς Εδας 1770- 1923, Έκδ. Μορφτκό δρμ Εθνκής Τρπζς, Αθήν 

1989.

 Ιστρα τυ Ενκύ θνυς, Εκδοτκή Αθνν Α. Ε., Τόμος ΙΑ.

 Ιστρα τυ Ενκύ θνυς, Εκδοτκή Αθνν Α. Ε., Τόμος ΙΒ.

ΡΘΡ

 Βλσ Βλσδ, «Η Φλκή Ετρ κ  Επνστσ το 1821», www.hri.org 

 «ρκος Φλκν», www.kompoti.gr  

 «Φλκή Ετρ Βκπδ», http://el.wikipedia.org/wiki/

 «Φλκή Ετρ (Οδσσός, 1814)», www.voros.gr/epik/ar0415.doc



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

ΜΑΡ. - ΑΠΡ. 2008

ΚΕΙΜΕΝΟ: Εφ. Αθλγός (ΠΒ) Γώγιος Ι. Τσικλκης,

πτ. Θολογς - Μ.Α. Διθούς Πολιτικής - Διπλωμ. Ιστος

Α
 πό το 1839 με την πογρφή

τοhatt-i-SerifτοGόlhaneκι

στησνχειμετηνπογρφή

τοhatt-i-humayumτο1856,θ’ρχσει

μινεποχήστηζήτηςοθμνικής

τοκρτορςπνσεμιπροσπθει

σνπρξηςτνεθνοτήτνποζοσν

μσστόριτοκρτος.Ηκορφση

τώντνμετρρθμσενθρθειτο

1876μετηνετοιμστοσντγμτος

πότομεγλοβεζρηΜιντχντπσ.Η

θμνικήτοκρτορπότηστιγμή

εκενη θ’ ρχσει ν πρνει μι μορφή

σντγμτικήςμονρχς.

Ως κρτικό σστημ η θμνική

τοκρτορ ήτν ν χνς κρτος

ποτελομενοπόετερόκλητεςγλσσικς

κιθρησκετικςομδες,βσισμνοστην

ισχτοοκοτνσμνλδν(Osmanli)

ποστηνοστοπεριελβνενσ-

στημ μμεθνικής κριρχς, πο

κθόριζετιςσχσειςτνμμεθνώνκι

μημμεθνώνκτοκντοκρτος,

Α

Οι ιδλγικές ξλξις 
στην Οθμνική 

τκρτρ κι τ 
κνημ τν Ντρκν

Οι ιδλγικές ξλξις 
στην Οθμνική 

τκρτρ κι τ 
κνημ τν Ντρκν
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μι σνσθηση ιδιτερ φνερή στην

Ερώπητνρχώντο20οιών1.Τ

θνηορζοντνμεβσητηθρησκετική

τοςιδιιτερότητκισνεδηση.τσιγι

τοςμενχριστινοςορστηκεπεθνος

(millet- başi) ο ορθόδοξος πτριρχης

Κνστντινοπόλες,γιτοςΑρμενος

ο ντστοιχος πτριρχης με δρ την

ΚνστντινοποληκιγιτοςΕβρος

οΡβνοςπονγνώριζεηΠλη2. Γι

τος μμεθνος τη γενική εποπτε

εχεπρπότονδιοτοΣολτνο,πο

φερεκιτονττλοτοΧλφη(Khalif),κι

τοιερτικόσμβολιο.λοιοιθρησκε-

τικοπεθνοι,πρπότπρονόμι,

ήτνποχρεμνοινσκονκνονικς

διοικητικςπρξειςμεκριότερηεκενη

τηςδικστικής,ήτνόμςκιπόλογοι

πνντιστηνψηλήΠληγιτιςπρξεις

όλνόσνεχνπότηδιοκησήτος.

Ηκτστσηποεπικρτεστοεστερι-

κότηςθμνικήςτοκρτορςθγνει

κτεστημνημετπότοΣνδριοτηςΒιν-

νηςτο1815,εγκινιζοντςμιπεροδο

ποοιτρειςΜεγλεςΔνμειςεπιδιώκον

νχρσοντηνΑντολικήΕρώπημε

τοδικότοςτρόπο,διφορώντςγιτις

εθνικςδιφοροποιήσεις,μεμόνοκριτήριο

χρισμοτνκρτώντιςδνστεεςκιτις

θρησκετικςιδιιτερότητες.Τηνδιστιγ-

μήτμικρΜεσινικκρτη,όσεχν

κτφρεινεπιβιώσον,κριεοντιπό

τιςτρειςμεγλεςοντότητες.τσιχομε

τοχρισμόστοσοννιτικόσλμ,τονΡ-

μιοκθολικισμότηςΑντιμετρρθμισης

κιτηνρθοδοξ.Ηεθνικήιδιιτερότητ

ντιμετώπισετηνπλήρηδιφορτν

ΜεγλνΔνμενκιοιδιφορεςομ-

δεςσνδοντιόχιμσπότηνεδφική

περιοχή,λλμσπόμιδικεκριμνη

κοιννικήκιοικονομικήλειτοργ.

Ηκτστσητήήτνδεδομνημ-

χριτο1815,γινδεχτεριζικήλλγή

πλεσηςστμσςεπόμενχρόνι,μ-

σπόδικηρξειςότιτοθνοςήτντο

νόμιμοθεμλιοτοκρτος.Ητσητή

μρμετηνημρξνειστηνΑντολή

κι,ειδικστόριτηςθμνικήςτο-

κρτορς,πρτηρομετοφινόμενομ-

σπότηνεκδήλσητνεπνστσεν

κιτηνόποινεξρτησποκτονοι

εθνικςοντότητεςτηςΒλκνικής3.

μςοερχομόςτιδεώνποπρεσβε-

ειηΓλλικήΕπνστσηστΒλκνι,

θμετβλλειτοκλμκιτηνντληψη

τοΜεσν.Ηγενικότερηοικομενική

ιδγιτηνκοινήβσητοθνοςμετ-

βλλετιμσστπλσιτοεθνικο

κρτος. Η ιδεολογ το θνος κι η

σνσθησητηςεθνικότητς,ενιπολδ-

ντήσεόλεςτιςχώρεςπογνρζονμι

λλγή.Στονοτόεθνικόπνεμπο

μπνειηΕρώπηπρχειμιοσιστική

δικρισηνμεσσεπολιτισμόκιπρ-

δοση.Σνπολιτισμόςορζετιτοσνολο

τνιδεώνκιτνχρκτηριστικώνγν-

ρισμτνπότοςρχοςπολιτισμος

κιτοχριστινισμό.Στηνντπερόχθηη

πρδοση(CultureστηνγγλικήήKultur

στηγερμνικήγλώσσ),ενιτιδιτερ

χρκτηριστικποδιθτειοκθελός

κιτεκφρζειστηνκθημερινήτοζή,

μετβλλοντςοσιστικτηβσηκιτην

ξτηςκοινήςπολιτιστικήςττότητς.Δη-

μιοργετιπότοκθεθνοςξεχριστ

κιεκφρζετιμσπότημητρικήγλώσ-

1ElieKedourie,Μεινττες Θρσκεα και Πλιτική,Αθήν2002,σελ.49-50.
2BatYe’or,JuifsetChrιtienssousl’Islam,Dhimmtitudeetmarcionisme,Commentaire2002,Vol.25/No.97,

105-116.
3ErnestGellner,θν και θνικισμς(μετ.ΔώρΛφζνη),Αθήν1992,σελ.256-257.
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σ, τηθρησκε,τηνπρδοσηκιτηνιδιο-

σγκρστο.Μσπότοπρσμτν

χρόνν,οπολιτισμόςπεριθριοποιήθηκε

σεντιπρθεσημετηνπογρμμισητης

πρδοσης.τσιδημιοργετιτοφινόμε-

νοτοΕθνικισμομσπότοντονισμό

τηςιδιιτερότητς4.

Ενιλογικόλοιπόν,μσσ’τήτη

νγννησηκινμόρφσητνξιώνσ’

ολόκληρητηνΕρώπη,ηιδγιτηγνεση

τνεθνοτήτννπρεισημντικήθση

κιτσιν’ρχσειμιδιδικσνζήτη-

σηςτοθνος.ΣτηΔσηηδιδικσ

δημιοργςτοκρτοςπερνειμσ

πότηνντιπρθεσητοφεοδρχισμο

κιτηςσγκεντρτικήςμονρχς,πό

τηνοπονζητετιηδημιοργτο

θνος-κρτος,λλκιτηνεπιρροήτο

Διφτισμογιτηνπροστστννθρ-

πννδικιμτνκιτηνπροσπθειν

εξσφλιστεγιλογρισμότοπολτη

ησχση:«κοιννς-πολτη-κρτος»κι

«τόμο-πολτη-κρτος».Στηνκεντρική

Ερώπηχομεμιδιφοροποησηστην

ννοικρτος,τοοποοττζετιπερισ-

σότερομετηνννοιτο«Λο»(Volk)κι

τηνννοιτο«πολτη»(Volksgeist),μετη

διδικστηςεξλειψηςτνδιφόρν

κτπιεστικώνδιοικήσεν5.

ιπρπνιδεςβρσκοντηνεφρ-

μογήτοςσεόλτΒλκνιμετπό

μισειρεπνστσενστοχώροπο

πήρχεηθμνικήτοκρτορ,λ-

λκιμετηννδειξητοΑντολικο

Ζητήμτοςστοσνολότο.Ηθμνική

διοκησηβρθηκεστηννγκηπολλών

λλγώνστοςκνόνεςπορχικεχε

ορσει γι τη διοκηση τν λλόδοξν

λών. Το 1829 οι Ρώσοι εισβλον στη

ΜικρΑσκιμετπόπολλςεπιτχες

νγκζοντηνΠληνπογρψειτησν-

θήκητηςΑνδρινοπολης,όποηΡσ
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εμφνστηκεεγγήτριδνμηγιτος

χριστινικοςλοςστηνΑτοκρτορ,

κινγκσετοΣολτνον’νγνρσει

τηννεξρτηστηςΕλλδς,τηςΣερβς,

τηςΒλχςκιτηςΜολδβς6.

Δεθπρπειόμςνπρλεψομε

τηνκτστσηποεπικρτοσεεκενη

τηνπεροδοστοεστερικότηςΤορκς

νθλομενκτλβομετηννγκιό-

τητ λλγώνποπργμτοποιοντν

εκενητηνεποχή.βιοςθντοςτο

σολτνοΣελήμτοΓ’δσεστοδιδο-

χότοΜχμοτΒ’τηδντότητμεγ-

λνλλγώνστηνεστερικήοργνση

τοκρτος,ποκριοστόχοεχντηνεν-

σχσητηςεξοσςκιτηνποδνμση

τντοπικώνπσδν,ποτηνπεροδο

εκενηστρφοντιόλοκιπερισσότερο

ενντοντηςΠλης.Τηνδιστιγμήγινό-

τνπροσπθειγιτηνκτργησητν

νεξλεγκτν γενιτσρικών τγμτν

όπςκιτοδιγμόδερβσικντγμτν

πομφισβητοσντηνισχτηςσολτνι-

κήςδιοκησης.Απλλγμνοιοιδιδοχοι

τοΜχμοτ,ΑμπτολΜεζτ(1839-1861)

κιΑμπτολΑζζ(1861-1876),πόεστε-

ρικςντιδρσεις,δρονσεμιπεροδο

ποτγήςτηςθμνικήςπολιτικήςστις

πγορεσειςτνμεγλνδνμεν7.

Σημντικόγεγονόςποθ’λλξειτην

κτστσηκιθκλτερεσειτηζή

τνχριστινώνποτλεσνοιμετρρθ-

μσεις το 1839 με την πογρφή το

Hatt-i-SerifτοGόlhane.διδοχοςτο

Μχμοτ,ΑμπτολΜετζτΑ’,εισγειοσι-

στικςκινοτομεςμετηννδιοργνση

τοστρτο,τηνεξόντσητντιμριο-

χν κι την κτργηση το κεφλικο

φόρο. Τλος μετ πό τις πισεις τν

ΜεγλνΔνμενπροβνεικιστην

κδοσητοδιτγμτοςτοHatt-i-Serif

γνστοκισν αναδιργνσ (tanzi-

mat),κηρσσοντςτηθρησκετικήελε-

θερκιρθμζοντςτην ισοτιμόλν

τνπολιτώντηςτοκρτορς.

ισημντικότερεςόμςμετρρθμ-

σειςθγνονπότον διοΣολτνοτο

1856,μετηνκδοσητοδιτγμτοςτο

Hatt-i-humayum.Απότιςσημντικότερες

μετρρθμσειςποεισγειενιηεπι-

κρση το Hatt-i-Serif κι η πντελής

γνόηση το Κορνο. Με το δετερο

ρθροτονγνρζειόλτπρονόμι

ποδόθηκνπλιότερστοςχριστι-

νος κι σε λλες μη μοσολμνικς

κοινότητεςενώ,μετρθρ9,10,12,13,

τοςπόσχετιπολιτικςκιθρησκετικς

ελεθερες.Σγκεκριμν,κμιλτρε

δενπόκειτισεπεριορισμος,κθεκοινό-

τητμπορενκτσκεζειτιςεκκλησες

κιτιδρμττηςχρςνπεριμνειτην

κδοσηειδικοσολτνικοδιτγμτος,

κτργοντικθεεδοςκοιννικςκι

θρησκετικςδικρσειςκιεπιτρπετι

στονκθννμιλειστηγλώσστο.

Ακόμπγορεεικιπειλεμετιμρ

όποιονκνειχρήσηπροσβλητικοχρ-

κτηρισμοσεόνομτηςπρπνκτη-

γορς.Τλοςμετορθρο13,νγνρζει

πλήρηνεξιθρησκκιοκθνςμπορε

ν’σκεχρςπεριορισμότθρησκετικ

τοκθήκοντχρςνεπιδχετιπεριο-

4NormanDavies,EUROPE, a history,London31997,σελ.715.
5Ν.-Π..Διμντορος,«ΕλληνισμόςκιΕλληνικότητ»,στολλνισμς-λλνικττα, δελγικ και Βιματικ 

ξνες τς Νεελλνικής Κιννας,ΕκδόσειςΕστΑθήν31998,σελ.54-55.
6 Στφνος Ππδόπολος, «Στροφή τν Ελλήνν προς τος Ρώσος», στορ Ελληνικο θνος, τ. Α’

Αθήν1979,σελ.65.
7ΑθνσοΒερμη,«ιθμνικςΜετρρθμσεις(Τνζιμτ)»,στορτοΕλληνικοθνοςτ.Γ’,Αθή-

ν1977,168-169.
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ρισμοςήπγορεσεις.

Επειδήτρθρτοδιτγμτοςδεν

γιννποδεκτ,οτεήτνρεστπό

τιςΜεγλεςΔνμειςκρινόμενσφή

κινεπρκή,ηΠλημστοΜεγλο

Βεζρη Φοτ Πσ, νγκστηκε ν

κνει επσημη δήλση προς τος πρε-

σβετς τν Δνμεν ότι «η Τορκ,

εντηεπιθμτήςνφνερεστήεις

τος σμμχος της, προχρε εις τς

περ νεξιθρησκς κι ελεθερς της

σνειδήσεςιτήσειςτών»8.

Στηνοσμσπότοtanzimatφ-

νετιοεπηρεσμόςτηςθμνικής-

τοκρτορς πό ερπκς ιδες κι

εμπνεσεις,πότιςμετρρθμσειςπο

προβλεπν θεμελιώδεις λλγς στο

πρδοσικό οθμνικό σστημ δι-

κβρνησης, με στόχο την λλγή της

τοκρτορςπότοςπρδοσικος

διοικητικοςτρόποςτηςΑντολής,σε

σγχρονοκρτοςβσισμνοστδτικ

πρότπτηςπεριόδοεκενης9.Πρτις

πολλςλλγςόμςποενοοσντ

διφορθνητηςτοκρτορς,τοδιο

τοκρτοςδενεχεμεσοκρδοςφο

ντιμετώπισεπολλςοικονομικςδσκολ-

εςπότιςνεςποφσειςποπρθηκν.

Μετημεσητνδσμώνηπλιποτν-

θηρήτοκρτορ,ρχισενλειτοργε

σν ποικ πο εξγει φθηνς πρώτες

λεςστιςβιομηχνεςτηςΕρώπηςενώ

τηνδιστιγμήμετηνεισγγήφθηνών

προόντνκτστρφετιητοπικήβιοτε-

χνκιοισντεχνες,ενώπρλληλδεν

ενοετιηνπτξητηςβιομηχνς.ι

λλγςτςτοκρτος,ποδενντ-

ποκρνοντνστηνοστοςσεκποιπο-

λιτικήήκοιννικήμετλλγή,προκλεσν

ντιδρσεις κρς πό φεοδρχικς,

στρτιτικςκιιερτικςτξειςτηςοθ-

μνικήςτοκρτορςποστηρζοντν

στηνντθεση«μμεθνοκιπιστοι»

ενώτώρ,μσπότην ισότητ,οισ-

ντηρητικομοσολμνοιφοβοντντην

νθενεπιβολήξννεπεμβσεν.

λοτότονοιγμήτνηπτηση

τηςΔσηςπροςτηνθμνικήτοκρ-

τοργιλλγςσεφιλελεθερηπολιτική

βση,ποθενοοσντηνοικονομική

διεσδσητνκρτώνστηνεξσθενημνη

πλοντοκρτορ.Φσικκιτχρι-

στινικστοιχεντδρσνστιςλλγς

τς,φομετηνμετλλγήτνmilletο

νώτεροςκλήροςχνεπολλπότπρο-

νόμιτο.Μσσ’τότοκλμδημιορ-

γετιηοργνση«Νοιθμ-

νο»(YeniOsmanli)το1865,πο

σκοσεστηρήκριτική,πό

εθνικιστικήσκοπι,κττν

δρομολογομεννμετβολών.

Πρ τις όποιες ντιδρσεις

οιλλγςσνε-

χζοντι, με

ποκορ-

φμ το

σντγμ

8ΣτθηΠελγδη,Τ Κρπτχριστιανικ Ζήτμα στν 
Πντ,Θεσσλονκη1996,σελ.29-30.

9 Πντελή Λκκ, Σχόλι στοElie Kedourie «Μειο-
νότητες,θρησκεκιΠολιτική»ο.π.σελ.179.
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το1876μσπότοοποοκδικοποιο-

ντνόλεςοιμετρρθμσειςποεχεπργ-

μτοποιήσειτήτηνπεροδοτοθμνι-

κόκρτος,κισνσντγμτικόκεμενο

γνοντνκτληπτόπότηΔση.Πρπει

νπογρμμσομεότιτην διχρονική

στιγμήτοκρτοςπροσπθενεισγειτο

σστημτνκρτικώνεκπιδετηρν,

τ οπο σνπρχον με τ θρησκε-

τικ σχολε κι τ σχολε τν ξνν.

τσιμσπότοεκπιδετικόσστημ,

τοκρτοςπροσπθενπερσειτηνιδε-

ολογτοοθμνισμο(osmanlilik)σν

κρτικήιδεολογ,ποπρεσβεειότιόλοι

οιπολτεςνεξρτητεθνικήςήθρησκε-

τικήςκτγγήςενισοιπνντιστος

νόμοςκιτονκρτος,τηνθμνική

Ατοκρτορ10.

ΤοντοκρτορΑμπτολΑζζδι-

δχετιμεπρξικόπημοΜορτοΕ’ο

οποοςόμςδενθμπο-

ρσεινπρμενει

γι πολ στην

εξοσ κι

θτονδιδε-

χτεοδελ-

φ ό ς  τ ο 

Αμπτολ

Χμτ ο

Β’.ΑρχικοΑμπτολΧμτπογρφειτο

σντγμτο1876ποποτελοσεμιεγ-

γησηγιτομλλοντνΕλλήννκιτν

Αρμενν,όμςτοΦεβροριοτο1877

οΣολτνοςδιτζειτηννστολήτο

σντγμτοςκιόλντντροποποιήσεν

ποεχνπργμτοποιηθεμετοtanzimat.

Ενιηνρξητοτρχικοκικτθλι-

πτικοτρικοντετοςτρόποδικβρνη-

σηςπότονΑμπτολΧμτ11.Ηεποχήτή

πρτηντρχικήδικβρνηση,χρ-

κτηρζετιπόπργμτοποησηπολλών

εκπολιτιστικώνργν,νπτξητνγρμ-

μτνκιτντεχνών,λλκιδημοσεση

κποινδιτγμτνμετρρθμιστικο

περιεχομνομεσκοπότηνπροστστν

χριστινών.Ττόχρονκιπρτόποι

διτγμτποδημοσιεοντι,ηπεροδος

τήενιεκενηηεποχήποηεκκλησθ

κτπολεμηθεόσοσεκμιλληπεροδο

τηςΤορκοκρτς.Σκοπόςδενήτντόσο

ημεσηκτπολμησητοχριστινικο

στοιχεολληεξψσητνΤορκνκι

φσικημεσητηςδνμηςποόλτ

τχρόνιηεκκλησεχεποκτήσει.

Τκριότερχρκτηριστικποπ-

ρτηρομεεκενητηστιγμήστηνθμ-

νική τοκρτορ ενι δο, τ οπο

δεχνοντηνννοιτηςντθεσηςμσ

στοπολεθνικόμόρφμ.Τονενιη

εξρτησήτοστοςπισττςτηςΔσης,

μετηνπερβολικήεισγγήτεχνολογς

γιτηνοικοδόμησητοκρτοςποθ

νεβσειτοχροςτοδημοσοσεπν

πό100.000χρσςλρες.Τοδετεροχ-

ρκτηριστικόενιηπροσπθεινπο-

κλειστεκθεμετρρθμιστική ιδπο

φτνειπότηΔση.τσιπρτηρεκνες

10 Πρσκε Κονόρτ, «Κνστντινοπολη κι
ΜικρΑσ1833-1876»στοστορτοΝοΕλληνι-
σμοτ.4,Αθήν2003,346-347.

11ΑθνσοΒερμη,ο.π.,170-171.
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τοφινόμενοτηςνζήτησηςτεχνολογς

πότηΔσηενώτηνδιστιγμήποκλε-

οντιόλεςοιδτικςιδες,ρχικόδεγμ

μετεξλιξηςτνρχώνποφερεηΓλ-

λικήΕπνστση.Ηδιφθορόμςκι

ησθησητηςλλειψηςτιμιότητςστον

ερτεροδημόσιοτομήτνφνερή,κι

πρλληλ,μηνεκτήπότηνντληψη

τηςδτικήςΕρώπης.πολτρχισμός

τοΣολτνοθφνεπότηνκτργη-

σητοσντγμτοςτο1876,τοδιγμό

προοδετικώνμοσολμννκιτιςσφ-

γςτνΑρμενν(1894-1898)12.

Το1889στονΚήποτηςστρτιτικήςι-

τρικήςκδημςΚνστντινοπόλεςθ

ιδρθεημστικήοργνση«Επιτροπήγι

τηννσηκιπρόοδο»(BirleşmeveTerakki

Kurulu)ποργότερμζμεεξόριστος

θμνοςφιλελεθεροςθδημιοργή-

σοντοκνημτνΝεότορκν.

Απότο1902στηνθμνικήτο-

κρτορ θ φνον δο ιδεολογικς

ντιλήψεις, ) τν φιλελεθρν, οπ-

δώνενόςομοσπονδικοσστήμτοςμε

τησνεργστοτορκικοστοιχεο,

κιβ)τνΕθνικιστώνποπστενστην

επιβολή το τορκικο στοιχεο μσ

πό ν σστημ κεντρικής κι σγκε-

ντρτικήςεξοσς.Απότηνιδεολογική

τήντιπρθεσηθπροκψονδο

οργνώσεις,γιτηνπρώτηο«Σνδεσμος

γιτηνπρτοβολκιτηνποκντρ-

ση»(Ηevreselvekilkmanderneπi)κιγι

τηδετερηη«Επιτροπήγιτηννση»,

ποήδηνφρμε,ομδποθβρει

μεγληπήχησηστοστρτό.

Ηδημιοργτνπρπνιδεολο-

γικών ντιλήψεν ενι το ποτλεσμ

τριών ιδεολογικών τσεν πο χον

νπτχθε: 1ον,τοΠνισλμισμο,πο

νγνώριζε πν π’ όλ το Σολτνο

κιεπεδκετηνθρησκετικήομογενοπο-

ηση,μετηνεπιβολήτοσλμικονόμο,

2ον, τοθμνισμο,ποπστεεστη

δημιοργενόςκρτοςόποθπρχει

ηπροσκισνπρξηεθνοτήτνμε

σνκόλοθηκτργησηκθεθρησκε-

τικήςκιεθνικήςδικρισης,κι3ον, το

Πντορκισμοποπρεσβεειτοδόγμ

ηΤορκστοςΤορκος.

Μσπότςτιςπροποθσειςθ

νδθετοκνημτνΝεότορκν.Αν

κιτοκνημτνΝεότορκνήτνρχι-

κ,μχριενόςβθμο,σνχειτοκινή-

μτοςτονο-οθμνισμο,τιςρχικς

κτβολςτοσνντμεκόμνρτε-

ρ.Ωςθεμελιτήςτηςκνησηςθερετι

ο μπρήμ Σινσ Εφντη (1827-1871).

Πρώτηφορθκνειτηνπροστο

το1859κιτο1861μετηνκδοσηδο

περιοδικώντο«Διερμηντνκιρών»

(Tercόman-i-zaman)κιτο«ΕικόνεςΣκ-

ψεν»(Τasvir-i-fikir).ΣκοπόςτνΝεότορ-

κνήτνηριζικήλλγήτοοθμνικο

κρτοςκιηκτργησητνκοιννικών

δικρσεν,φινόμενομεμεγλεςδιστ-

σειςεκενητηνεποχή13.

Λγοπριντηνεκδήλσητοκινήμτος

η οικονομική κτστση το κρτος

γνετικόμδσκολότερη,φοοβ-

ρςχειμώνςτο1907γινεφορμήγι

τησημντικήπτώσητογροτικοεισο-

δήμτος,μεποτλεσμτημεσητν

εξγγώνκιτηνεπιδενσητοδημοσιο-

νοοικονομικοελλεμμτος.Ατόσνπο-

λογιζόμενοτοχρόνιοελλεμμτοςτο

12ΑθνσοΒερμη,«ΤοκνημτνΝεοτορκνκιοιμεσεςΣνπειςτο»στοστορτοΕλληνικο
θνος,τ.Δ’Αθήν1978,254-256.

13 Κνστντνο Φτιδη, Οι ξισλαμισμ στ Μικρ σα και ι Κρπτχριστιαν τ Πντ, Θεσσλονκη
1993,σελ.142-144.
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κρτικοπροπολογισμο,λλκιτης

λλειψηςρεστοστηνγορ,κνετην

κτστσηφόρητη.Μσσ’όλτ

τπροβλήμττοκρτοςβρθηκεστη

δσρεστηθσηνμημπορενεκπλη-

ρώσειτιςβσικςποχρεώσειςτοκιμ

πότςήτνοιπληρμςμισθώντν

στρτιτικών,κτιποκνεμεγλτε-

ρητηδσρσκειτοστρτοπροςτη

διοκησητοΣολτνο.τσιόσοκινο

τοπικόςπληθσμόςλλκιοικοιννικς

σνθήκεςβοήθησντηνεκδήλσητο

κινήμτοςβσικόςσντελεστήςγιτην

θετικήτοκβσηήτνοΣτρτός14.

Τονονιοτο1908στοΓ’ΣώμΣτρ-

τοστηΘεσσλονκη,ξιμτικομεεπι-

κεφλής την τρινδρ Εμβρ, Τλτ

κιΤζμλκτλμβνοντηδιοκηση

τηςπόλης.ιΤορκοιεθνικιστςμεμι

στρπι κνηση θ κτλβον την

ρχήκιθστελοντηλεγρφημστο

Σολτνο γι ν επνφρει εντός 24

ρώντοσντγμτο1876,ενώτοκ-

νημ περν τ όρι της Θεσσλονκης

κιεπεκτενετικισελλεςπόλειςτης

Μκεδονς,οιοποεςήδηπότο1906

εχνεκδηλώσειτσειςεπνστσης.

Σολτνοςεξιτςτνπισενποθ

δεχτε,κικρςπνστηνπροσπθει

τονδιτηρήσειτονλεγχοτηςκτστ-

σης,θποδεχθετιτήμττνεπν-

σττώννγγλντςτηνεπνφορτο

Σντγμτοςτο1876,κιθπροχρήσει

στηνπροκήρξηεκλογώνγιτησστση

κοινοβολο.Μετπόλγοκιρότοεπ-

νσττικόσμβολιοθντικτστήσει

τονΑμπτολΧμτπότοΜμεθτονΕ’.

νοςπργηροςσολτνοςθενινς

βολοςνθρποςεγκτεστημνοςπό

τοςΝεότορκοςπλγινκλπτει

τηθσηκινπογρφειγιτηνπολιτική

ποεχνχρξειοιεθνικιστς15.

Ηεπνσττικήμορφήτοκινήμτος

θδιμορφθεεξιτςτηςοικονομικής

νθισης πο εχν οι μη μοσολμνοι

14λενΦργκκη-Syrett,«ΤοκνημτνΝεοτορκν-επιπτώσειςγιτονελληνισμό»στοστορτοΝο
Ελληνισμο,τ.Στ’,Αθήν2003,41-42.

15ΑθνσοΒερμη,ΤοκνημτνΝεοτορκν…»ο.π.,255.
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πολτες,φοπρτογεγονόςότιτοκ-

θεστώςτοΑμπτολΧμττοΒ’δενε-

νοοσετιςμετρρθμσεις,δενκτφερε

ννστελειτπρονόμιτηςνομοθεσ-

ςτοTanzimatγιτοςμηθμνος

πηκόος.τσι,νκιρχικτοκνημ

τν Νεότορκν στρεφότν κτ τν

οπισθοδρομικώνκισντηρητικώνστοι-

χεντηςτοκρτορς,κτ’επκτση

κικττνισλμιστών,τελικκτφερε

νσγκεντρώσειτοςπιστοςτοσλμ

κτπότηνεθνικήττότηττοΤορ-

κο.ΤοκνημτνΝεότορκνπρνει

την ιδεολογ το πό το σλμ γι ν

μπορσεινσγκεντρώσειόλεκεντ

στοιχεποησολτνικήπολιτικήεχε

περιορσειεκενητηνπεροδο.

Στηνοστοτοκνημεπικλομενο

τονπτριτισμότνθμνώνχρησιμο-

ποιετηνπροσφώνηση«θμνοΠτριώ-

τες»(OsmanliVatandaşlar)κιεπνσττε

στοόνομτηςσντγμτικήςνομιμότητς

γιισονομκιισοπολιτετνθμνών

πηκόν,νεξρτητπότοθρήσκεμ

τοκθενός,πνστηνπροσπθειγι

τηδημιοργμιςενιςθμνικήςκοι-

ννς,μεκτργησητνπρδοσικών

θρησκετικώνεξοσιώνκιτηννληψη

εκμροςτηςκεντρικήςεξοσςόλν

εκενντνμηχνισμώνσνοχήςκιομογε-

νοποησηςτοοθμνικοπληθσμο.

Ββιστηνοστοτοκνημ,ενώμιλ

γιτηνκτργησητνδικρσενπο

χοντmillet,χρησιμοποιετοσστημ

τόγιτηδιενργειτνεκλογών,φο

κθεεθνοθρησκετικόκιφλετικόσνο-

λοψηφζειγιτοςδικοςτοντιπροσώ-

ποςστονοκοινοβολιο.Εξλλοπολ

γρήγορηπολιτικήτοεθνικοκόμμτος

τν Νεότορκν λλζει πλεση προς

μιτορκικήεθνικήδιθεσηπρπότ

όριτνπρώτνδικηρξενγιισότητ.

πςδικηρσσειοΤλττο1910στοσ-

νδριοτηςεπιτροπής«νσηκιΠρόοδος»

στηΘεσσλονκη:«χομεεπγνσητο

γεγονότοςότι,σμφνμετιςδιτξεις

τοσντγμτος,η ισότητνμεσσε

μοσολμνοςκιγκιορηδεςχειθε-

σπιστε,όμςόλοιντιλμβνόμστεότι

πρόκειτιγιπργμτοποητο ιδνικό.

Η«Σρ»,όλοτοιστορικόμςπρελθόν

κιτισθήμτεκτοντδνχιλιδν

μοσολμνν ποτελον ξεπρστο

εμπόδιογιτηνπργμτοποησητηςπργ-

μτικήςισότητς»16.

Στοσνδριοτηςνεοτορκικήςεπιτρο-

πής«ενότητκιπρόοδος»(Birleşmeve

terakkikurulu)το1911στηΘεσσλονκη,

περσχσε η εθνικιστική θση στο ότι:

«χομε επγνση το γεγοντος 

τι, σύμφνα με τις διατξεις το 

σντγματος, η ιστητα ανμεσα 

σε μοσομνος και γκιαούρηδες 

χει θεσπιστε, μς οι αντιαμ

βανμαστε τι πρκειται για απραγ

ματοποητο ιδανικ. Η «Σαρα», ο 

το ιστορικ μας παρεθν και τα αι

σθματα εκατοντδν χιιδν μο

σομνν αποτεούν αξεπραστο 

εμπδιο για την πραγματοποηση 

της πραγματικς ιστητας».

16ΣΑνγνστοπολο,«ΜικρσιτικόςΕλληνισμός,πότοσντγμτννεοτορκνστηνκτστροφή»,
στορτοΝοΕλληνισμοτ.6,Αθήν2003,53-54.

17ΚνστντνοΦτιδη,ο.π.,σελ.144.
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«Αργήγρήγορθπρπεινγνειοεξο-

θμνισμόςόλντντορκνπηκόν,

ενιόμςπροφνςότιτόδενμπορε

νεπιτεχθεμετηνπειθώλλθπρπει

νκτφγομεστηδνμητνόπλν».

Χρκτηριστικήενικιηδήλσησχετικ

μετηδιθεσητοσνεδρογιτοντρόπο

τηςσλμικήςντληψηςτοκρτος:«

χρκτήρςτοκρτοςπρπεινενι

μμεθνικός,γι’τόπρπεινεξσφ-

λιστενγνώρισηκισεβσμόςσεμμε-

θνικοςθεσμοςκιπρδόσεις».

Περποτηνδιεποχήνςπότος

ηγτεςτοκινήμτοςτνΝεότορκν,ο

ΝζμΜπηθπει:«Τοκρτοςμςπρπει

νενικθρτορκικό,γιτηπρξη

λλνεθνοτήτνστσνορμςδνειστις

ξνεςΔνμειςτοδικμνεπεμβνον

πρτών.Πρπειτιςμητορκικςεθνότη-

τεςντιςεκτορκσομεμετηβ»17.

ΤοΦεβροριοτο1909στοξμ

το μεγλο βεζρη νρχετι ο Χλμ

Πσςτονοποοπροώθησνοιτορκοι

εθνικιστς.ΤόσοηνοδοςτοΧλμόσο

κιτπολεμικγεγονότ,λλκιοιπολιτι-

κςεξελξεις,επιφρονξησητολκο

ερεσμτοςτνΝεότορκν,κιενγνει

τνεθνικιστών,σεντθεσημετότν

φιλελεθρνποδιρκώςελττώνετι.

Αρχικ η νκήρξη της νεξρτησς

τηςΒολγρς,ηδικήρξητηςΚρητι-

κήςπολιτεςγινσημετηνΕλλδ,

ηπροσρτησητηςΒοσνς-Ερζεγοβνης

στηνΑστροογγρλλκιομεσος

κνδνοςπώλειςτηςΜκεδονςκιτης

Αλβνςπότηνθμνικήκριρχ,

δενφήνονπεριθώριπρτηννοδο

τοεθνικισμοκιτηνενδνμσητο

κινήμτοςτνΝεότορκν.

Θπρπεινσημειώσομεότιηντ-

δρσητνκττόποςμειονοτήτν,λλ

κιόλντνμημμεθνώνκτοκν

τν περιοχών της τοκρτορς, δεν

μπορεπρνενιθετική,φοηεπ-

Αλληγορία του τουρκικού συντάγματος του 1908 σε λαϊκή εικόνα της εποχής.
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νφορτοσντγμτοςλλκιοιδι-

κηρξειςτνΝεότορκνγικτργηση

τνκοιννικώνκιθρησκετικώνδικρ-

σεν, η ποδνμση το ρόλο το

Σολτνο,ηπρχώρησηδικιμτν

στηνΕθνοσνλεσηκιτλοςηλλγή

τομονρχητονεπόμενοχρόνο,ενερ-

γονθετικστηνδιθεσητνκτοκν

ποσπεδοννγκλισοντοκνημ.

Ατόεκφρζειτοφιλελεθεροπνεμτης

εποχήςκιενιλογικόόλοιεκενοιπο

πστενστιςιδεςνβρεθονφλπρο-

σκεμενοιστοςΝεότορκος.Αλλκι

οινθρποιτηςπθροχονλόγος

νενιχρομενοι.Σρβοικιλληνες

κτφερννποσοβήσοντηντονό-

μησητηςΜκεδονς.ιΒολγροιθ

βρονχρόνοννσντχθονπότις

πολεμικςεπιχειρήσειςποενεργοσν

όλοτοπροηγομενοδιστημ.λτ

πρπνσντελονσ’νκλόκλμ

μεποτλεσμη«ργνσητηςΚνστ-

ντινοπόλες»(νεπσημοόργνομετξ

ΝεότορκνκιΕλλήννπότοςν

ΔργομηκιΑθνσιοΣολιώτη-Νικολ-

δη)θνλβοντορομντικόλλκι

εξσοφντστικόσχδιογιτησννση

κιρμονικήσνπρξητνεθνοτήτν

μσστόριτηςθμνικήςτοκρ-

τορς18.Πρόμςπότηνπροσπθει

γικοινήσμβσητνεθνοτήτν,γι

τοςΣολιώτη-ΝικολδηκιΔργομη

ηργνσητηςΚνστντινοπόλεςεχε

κριοστόχον’ντιμετπσειτηνδιεσδση

τνΒολγρνστηΜκεδον,πολιτική

ποπόρρεεπότηνεμπειρκιτνδο

πότομκεδονικόμτπο,κιτηνκοινή

πεποθησηότιήτνπολπιοεκολον

σζητήσεικποιοςμετοςΤορκοςπό

τονσζητήσειμετοςΒολγρος.Στο

Ίων Δραγούμης

Δημήτριος Ράλλης

Κεμάλ Ατατούρκ18 Αθνσο Βερμη, Το κνημ τν Νεοτορ-
κν…»ο.π.,255.
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εστερικό,ββι,τηςοργνσηςθδο-

μεδοδιφορετικςιδεολογικςτοποθετή-

σεις,μετοΣολιώτηνπιστεειότιενι

δντήηδημιοργενός«ντολικο

λο»ποθχειτκοινχρκτηριστικ

τνλώντηςοθμνικήςτοκρτορς,

σεντθεσημετοΔργομηποεχετην

ποψηγιμισμβσημεπεροχήτο

ελληνικοπολιτισμικοστοιχεο19.

ιντιδρσειςγιτοκνημθενιθε-

τικςκιστηνΕλλδ,μεκριοεκφρστή

τηςποψηςτήςτονρχηγότηςντιπολ-

τεσηςΔημήτριοΡλλη,νδηλώνειστος

ηγτεςτνΝεότορκνότιτοελληνικό

κρτοςσννδειξηκλήςθλησης,ενι

τοιμοκόμκινποσρειτοςλληνες

ξιμτικοςπότοΜκεδονικόμτπο.

Ηλλγήτνοπδώντοκινήμτος

τνΝεότορκνθρχσεινγνετιεμ-

φνήςπότο1910μετιςμετβολςιδεολο-

γςποπργμτοποιοντιστοσνδριο

τηςΘεσσλονκης,όπςτονσμεπρπ-

ν.Ατόθφνεπερισσότεροστιςλλ-

γςτοσντγμτοςποθκθορσον

τηνντιπροσώπεσητνεθνοτήτνστο

εστερικότοκρτος,όποσεσνολο

230σνολικώνεδρώνοιλληνεςκτλ-

βν27(11,7%),οιΒολγροι5(2,2%),οι

Σρβοι4(1,7%),οιΑρμνιοι10(4,3%),οι

Εβροι2(0,8%)κιοιμοσολμνοι182

(79,3%).Απότησμμετοχήστιςεκλογς

εξιρθηκνΣμοςκιΚρήτηςτόνο-

μεςπεριοχς,κιδενεκπροσπήθηκνστο

Νεοτορκικόκοινοβολιο20.

Μεττιςεκλογςτο1912κιτηνε-

ρενκηποπτχετοκόμμτνΝεό-

τορκνπήρξεκιοριστικήλλγήτης

πολιτικής πο σκοσε μχρι εκενη τη

στιγμή.Ηνεκτικότηττοκόμμτοςγινε

μικρότερησεκθεμορφήντιπολτεσης

λλκιστιςντιδρσειςτοΤπο.Μσ

σ’τότοκλμντσηςενιλογικόν

πρχονντιδρσεις.Πολλςήτνκι

οιεξκοινοβολετικςκισνμοτικς

δρστηριότητεςμεγνστότεροτοκνημ

«ΣτήρεςΑξιμτικο»(kurtarczabitler)

στις12Αγοστο1912,ποπροκλεσε

τηνπτώσητονεοτορκικοκόμμτος,

τηνεγκτστσητνφιλελεθρνστην

εξοσ,κιτηδιλσητηςβολής.Ημετ-

βολήπότηνφιλελεθερηδικβρνηση

στηνεθνικιστικήθσμβεκττηδετε-

ρηπεροδονληψηςτηςεξοσςπότο

λεγόμενο«κομιττο»,μενοπρξικόπημ

κττνΣτήρνξιμτικώνστις23-

νορο1913,ενώεπηρεζετικιπότο

γενικότεροκλμποδιμορφώθηκεκτ

τονΠρώτοΠγκόσμιοπόλεμο.Ηπεροδος

19λενΦργκκη-Syrett,ο.π.,σελ.48-49.
20ΑθνσοΒερμη,ΤοκνημτνΝεοτορκν…»ο.π.,255.
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πότο1913μχριτο1918μετηντρινδρ

Ενβερ-Τλτ-Τζεμλποτελετηνπλον

χρκτηριστικήπεροδοδικβρνησηςτης

θμνικήςτοκρτορςπόεθνικιστικ

στοιχε.ΗεικόντηςΤορκςθμετ-

βληθεσεκθρεθνική,εγκτλεποντς

τιςρχςτηςμμεθνικήςθρησκεςκι

επιβλλοντςστηνπρδοσικήκοινν

τηςχώρςμεποχρετικότρόπορχςπο

ρχοντιπότιςχώρεςτηςΔσης.Πρλλη-

λπομκρνοντιπότιςδημόσιεςθσεις,

κιειδικότερπότιςθσειςμειδιτερη

σημσ,όλοιοιπλληλοιμεμηισλμική

θρησκε.Εκτόςτοεπιβλλετιητορ-

κικήςεπσημηκιμόνηγλώσσ,κιδιδ-

σκόμενηποχρετικσεκθεσχολεοστην

επικρτειτηςχώρς,ενώτηνδιστιγμή

ενεργοντιδιγμοκττνχριστινικών

πληθσμώνκιειδικΕλλήννκιΑρμεν-

ν.ΜετηλήξητοΠρώτοΠγκοσμο

Πολμοκιτηνπτώσητοκθεστώτος

τοκομιττο,τοκόμμτνΝεότορκν

επνρχετιστηνεξοστηςχώρςπό

τηνηγεστοΚεμλΑττορκ21.

ΚεμλΑττορκ,προερχόμενοςπό

τιςτξειςτοστρτοκιενεργόμλοςτης

οργνσης«ΠτρςκιΕλεθερ»(Vatan

veHόrriyet),εχελβειδρστήριμρος

στοκνημπότηνπεροδοποπηρετο-

σεστηΔμσκό,λλκιργότερότν

θδιοριστεστηΘεσσλονκη22.

ιιδεολογικςεξελξειςστηνθμνική

τοκρτορδενενι,λοιπόν,όπςπολ-

λονομζονστηνΕλλδ,νγεγονόςπο

προήλθεπόπρθενογνεσηστιςρχς

το20οιών,μεμόνηιττηννγκη

ισχροποησηςτνεθνικώνρχώντοκρ-

τοςκιενόςμσοςπροςτιςλλεςεθνότη-

τες,κρςλληνεςκιΑρμνιος.

21λενΦργκκη-Syrett,ο.π.,σελ.49-50.
22Atatόrk’όnEvi(ToσπτιτοΑττορκ),κδοσητοΤορκικοΠροξενεοΘεσσλονκης.

Ηιδεολογικήβσητοκινήμτοςπερν

μσπότιςμετβολςγιτηδημιοργ

ενόςκρτοςδομημνοσερχςπον

σμφνονμετηνκοιννικήκιπολιτική

κτστσηποεπικρτεστηνΕρώπη.

Δενξεκινρχικσννκνημμεεθνική

κιειδικότερεθνικιστικήντληψη,λλ

σννκθρφιλελεθεροκνημπο

ποστηρζειτιςρχςμιςπολεθνικήςκι

πολσλλεκτικήςκοιννς,πλλγμνης

πότιςγκλώσειςποπροκλοσετοσ-

στημλειτοργςτηςοθμνικήςπρδο-

σηςκιτομμεθνικοθρησκετικο

τρόποσκψηςποεχεεπιβληθεπότην

περοδοτοΜμεθτοΠορθητή.

Πρτιςρχςποεχνπροβληθε

κιτηνρχικήεικόνποδσετοκνημ

τνΝεότορκντο1908,ηκκήοικονομι-

κήκτστσητνμμεθνώνπηκόν

τηςτοκρτορςσεσνδσμότόσομε

τηνεμφνώςκλτερηοικονομικήκτ-

στσητνμημμεθνών,όσοκιμετο

γεγονόςότιοιτελετοικτεχνψηλς

διοικητικςθσειςμσστονκορμότο

σστήμτος,κνετοπολιτικόκλμτο

φιλελεθερισμο ν μεττρπε σε ν

κνημποκλλιργησετηνεθνικιστική

ιδεολογκιτοπρλληλομσοςπρος

όλοςεκενοςτοςπολτεςτηςτοκρ-

τορςποδενήτνμμεθνο.

Σε κμι περπτση το κνημ πο

εκπροσώπησν οι Νεότορκοι δεν εχε

θρησκετικκνητρ,κιπολπερισσότε-

ροδενχεικμισχσημετις ισλμικς

εθνικςκινήσειςποεμφνστηκνμετο

τλοςτοδετροπγκοσμοπολμο

κιχονκορφθεστιςμρεςμς.

Ημετστροφήπότιςγενικότερεςξες

ποεπικρτονστηνΕρώπηκιεπιβλ-
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λονδιφοροποησηπότιςρχςτν

millet,στηνοσδεντηροντιπό το

κνημ τν Νεότορκν οι οποοι δη-

μιοργον μι ιδιότπη λειτοργ το

σστήμτοςτηςθμνικήςπεριόδο.

Ακολοθον πό τη μι τις ρχς τν

milletσεσχσημετηνεθνικήκτγγή,

λλπότηνλληδενεπιτρπονσεκ-

μιπερπτσητιςεφρμογςκικρς

τδικιώμτποπρχειηδιφορετι-

κότητστοΚορνιο.Τηνδιστιγμήστο

εστερικότηςΤορκςεπικρτεεικόν

σχετικ σφής γι τις διφορετικς

εθνικςμμεθνικςεθνότητες,τολ-

χιστονσεπρώτοστδιο.

Τλοςδενθπρπειν’δικομετην

προσπικότηττοΚεμλΑττορκ,με

μόνοκριτήριοτ’ότιτονσνντήσμες

ντπλο.Κεμλθπρεινκνημκινο-

μενοιδεολογικσεσφήδτγιντο

μεττρψεισεβσηδημιοργςενόςκρ-

τοςκινομενοστιςρχςτηςδημοκρτς,

όσοκιντήηδημοκρτδενενιτό

ποχομεκτνοστιςδτικςκοιννες.

Ενιδελογικόμσσ’νκλμπολεμικο

μσοςκιεθνικιστικήςπρσηςπόνλό

ποδενεχεκλλιεργήσειτηνκτλληλη

πρδοση,νσμβονόλεςεκενεςοικρό-

τητεςποσνόδεσντοτργικότλοςτης

ΜικρσιτικήςΕκστρτες.

Η περπτση της Τορκς ενι το

πιο εμφνς πρδειγμ μετβολής

το φιλελεθερο ιδεολογικο κλμ-

τοςστηνκτστσητοκροεθνι-

κισμοποκληρονόμησεστηννθρ-

πότητηρχήτο20οιών.
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 Σ Τ  Ρ  Κ Η 
 Π  Σ Τ  Λ Η  Τ Η Σ 
  Τ  Χ Θ  Ν Η Σ
Ε Λ Λ Η Ν  Κ Η Σ
Φ  Λ Η Σ

KEIMENO: 

ντστρτγος ε.α. άης Μ. σλάδης, 

πτμος Δοκτής τς Σ.Σ..

ΦΙΡΝΤΙ στ Μνήμ του ρομαντ

κού κα δεολγου, γαλουχμνου με 

εθνκ ορματα κα μεγλ αγπ προς 

τν πατρδα, αλσμντου υού μου 

Πτυχούχου κα Μεταπτυχακού Μαθ

ματκών, Δ Καταδρομών 

ΔΜΤΡ Ι. ΣΛΝΙΔ.
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ΑΤΧΘΝΕΣ Ι ΕΝΕΣ

Πρσφτως νκνθηκε η επστη

μνκ τεκμηρωμνη θεωρ τυ Βλό

γυγενετστή, κθηγητή τυ Πνεπστη

μυ της Οφόρδης Μ. Σκς, σύμφων 

με την π  σημερν Ευρωπ 

κτγντ πό επτ πρμητρες (πρ

ερχόμενες με τυς συζύγυς τυς πό 

την φρκή, κτδ της νθρωπότητς), 

 πες τυς γννησν στην χρνκή πε

ρδ πό τ 45.000 ως τ 15.000 π.Χ. 

περπυ. πό την πλτρ ε υτν, 

εγκτεστημνη στην Ελλδ, πρήλθν 

 Έλληνες,  π ευρθησν σε κ

τκητ χρ όπως κ  λλες φυλς 

των Ευρωπων. υτό εν ν στχε 

βσκό, πυ πδεκνύε τ γηγενς των 

Ελλήνων στην πρν Ελλδ.

Ο μεγλς Πλτων στ ργ τυ «Τ

μς» κ «Κρτς» νγρφε ότ κτ 

τ πνρχ κ μεθδκό γυπτκό ρ

χε,  Έλληνες στ χρ τυς εχν πλύ 

νεπτυγμν πλτσμό πρ τυ 2000 π.Χ. , 

κ ότ  ρχ γύπτ πρλβν τν 

πλτσμό τυς πό τυς Έλληνες.

Ε
νθυμύμ τς θρσύττες δηλσες 

τυ νστόρητυ κ λήστυ μνή

μης, πρην πρδρυ της Δημκρ

τς των Σκπων, Γκλγκόρωφ,  πς 

μετύ λλων, κρνε σκόπμ ν μς πρ

εδπήσε ότ: «… κ εσες  Έλληνες θ 

χετε δεκδκήσες εδφν σς πό τυς 

λβνύς. Δότ η φυλή τυς ευρθη εδ 

στην Ελλδ, ενωρτερ πό εσς». Πρν 

τυ νωτρω, υπρχυν κ πλεστ λλ 

νθελληνκ ν «φτ» ερευνητν,  

π δρυν δυστυχς ες βρς τυ 

κθόλυ ελληνσμύ, μεθδκ δστρε

βλνντς την λήθε, τ μγεθς κ 

την  της λμπρής στρς μς.

Στην πρύσ μυ εργσ θ πρσπ

θήσω, ν εκθσω τς πόψες μυ, πρς 

όλυς εκενυς τυς κτ κρύς μφσβη

τες της στρκής λήθες γ τ επτε 

τχθν θνς των Ελλήνων στν ευρύτε

ρ Ελλδκό χρ, όπως επσης κ γ την 

στρκή πστλή της ελληνκής φυλής.

Στς μρες μς εν επτκτκή νγκη, ν 

δφυλυμε κ ν δωνσυμε την στ

ρκή τυτότητ τυ θνυς των Ελλήνων. 

Πολλο Έλλνες κα ξνο ερευντς, ετε απ γνοα, ετε 

σκπμα αμφσβτούν τν θνκή ταυτττα των λλήνων 

τσο κατ τν δρκεα τς Τουρκοκρατας σο κα μετ 

απ αυτήν... Κνοντας μα συνοπτκή Ιστορκή αναδρομή 

ήθελα να υπενθυμσω ορσμνα 

Ιστορκ γεγοντα, τα 

οποα πολύ απλ, αλ

λ τεκμρωμνα, θα 

μας πεσουν γα τν 

Ιστορκή συνχεα 

τς ταυτττος των 

λλήνων.
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Δσημ στρκ ερευνητς, χυν 

πρ πλλύ πδεε ότ δημύργημ 

των γηγενν Ελλήνων εν  πρ τυ 

2000 π.Χ. πττ πλτσμ γκός, 

Μνωκός κ Μυκηνκός.

Ο πρδεσς Ελληνκός χρς υπήρ

ε  γεννήτρς των Ευρωπων, επεδή η 

Ελλδ εν η πρτη ευρωπκή περχή 

πυ κτκήθηκε με σχετκή πυκνότητ. 

Τ τελευτ πρκύπτε πό την νκ

λυψη «μεγλύπλης» πρ μερκν δε

κετν ες τ Σσκλ της Θεσσλς με 

πληθυσμό νω των 5.000 χλδων τό

μων κ η π ήκμσε περ τ 5.000 π.Χ. 

υτό ήτν φυσκό λόγω τυ ευνύμενυ 

πό τς ερετκς κλμτλγκς κ γε

ωγρφκς συνθήκες Ελληνκύ χρυ.

Με τς υτς συνθήκες εν, ελλυ, 

συνδεδεμνη κ η νμσ των πρ

των κτκων τυ ελλδκύ χρυ, ενός 

χρυ νκθεν φωτενύ κ ενγκλ

σμνυ πό τ υγρό στχε.

Γ τν λόγ υτό,  κτκ τυ 

νμσθηκν Έλληες (φωτεν) κ 

χαοί (λός της θλσσης) εκ τυ «χ», 

πνρχ Ελληνκή ληρζ πυ συνδ

ετ με την νν τυ νερύ, πό όπυ 

κ  λες «χελς», «χρων», χ 

(τόπς βρχν) κ.λ.π.

Τ περ πρλευσης των Ελλήνων 

πό τς ρημες στπες τυ πγωμνυ 

βρ (περχή η π ήτν κτκητη 

λόγω πγετνων, των πων η πόσυρ

ση ήτν σχετκ πρόσφτη την εν λόγω 

περδ), πτελύν πλν μυθεύμτ 

νευ επστημνκύ ενδφρντς.

Ούτε κόμη εν ληθς ότ  πνρ

χ Έλληνες, ως πόγν Βρεων ήσν 

νθ με γλνύς φθλμύς κ με 

την επμ ενόθευσν τ φυλετκ τυς 

χρκτηρστκ. Ο Δωρκός τύπς ήτν 

νθός. Ο μηρς σφς νφρε τόσ 

νθύς τύπυς, όσ κ ρφνύς Έλληνες 

με γλνύς φθλμύς. Στην Μκεδν 

υπρχυν ψηλ (Μκεδν) νθρωπ 

νθ κ ρφν. Στ Σφκ της Κρήτης 

υπρχυν νθ πόγν των Δωρων, 

λλ κ κντ μελμψ πόγν των 

Ετεκρητν. ζε τν κόπ εδ ν μνημ

νεύσυμε, ότ η Επστήμη πρδχετ ως 

φυσλγκό τ φνόμεν της μετλλκτ

κής εμφνσεως των πγόνων, φελόμε

ν στην κνότητ τυ νθρπυ ν πρ

γε νες κληρνμκς πκλες, φνόμεν 

τ π συχν πρτηρύμε κόμη κ 

σε μ κ την υτή κγνε.

Θ λθε επχή κτ την π θ’ π

δεχθε, ότ πλην της κσμγνς κ της 

θεγνς των ρχων Ελλήνων, κθς 

κ ελχστων λλων μυθλγκν πρ

δόσεων, λόκληρη η Ελληνκή μυθλ

γ θ εν στρκή πργμτκότητ.

Στ κύκλ των μυθκν πρδόσεων 

νήκε  Τρκός Πόλεμος μχρ τν π

ρελθόντ ν.

Στν υτό μυθλγκό κύκλ νήκε 

 πρστρκός πλτσμός της θλσ

σκρτερς Κρήτης.

Στν δ επσης μυθκό κύκλ νήκε 

κ  πόλεμς των «πτ επ Θήβς», μ

χρς ότυ η ρχλγκή υπηρεσ τυ 

δκύ μς πυργευ, πεκλυψε τν 

τφ τυ Ετεκλή. 

Τ Ελληνκ φύλ γεννήθηκν κ δ

μρφθηκν στην Ελλδ βρδως κτ 

την δδχή των νων, όπως κ η γλσ

σ των, κ εμφνζντ, περ την 3η π.Χ. 

χλετηρδ, ως λός συμπγής, με κνύς 

λτρευτκύς τύπυς κ κνή γλσσ.

Σπυδ επσης στχε γ την πό

δεη της μγνες της Ελληνκής φυ

λής, πρυσσε,  κλδς της τρκής 

επστήμης της μτλγς. μτλγ

κ  Έλληνες νήκυν κτ πλενότητ 
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ες την Τετρτη (IV) μδ μτς κ με

ρκς ες την δευτρ () μδ μτς. 

Η δπστωση της ρευνς υτής γνε σε 

Έλληνες πυ πρρχντ πό τ δύ με

γλ κντρ κτνμής τυ Ελληνσμύ 

την κυρως Ελλδ κ την Μ. σ, νε

ρτητ εν ήσν νθ ή ρφν.

Συμπερνντς, κτλήγυμε ότ  Έλ

ληνες ήσν υτόχθνες στην χρ υτή, κ

τ δρεμν σε τσσερ βσκ φύλλ:

• Τους ολείς,  π κτκύ

σν στς περχς της Θεσσλς κ 

της Βωτς. 

• Τους ες, πύ επλθηκν στς 

περχς της ττκής, των Μεγρων, της 

Ευβς κ των Β.Δ. κ Δ. πρλων της 

Πελπννήσυ, εν πλλ μετκησν 

στ Δ. πρλ της Μ. σς, φθσν 

μχρ την Κύπρ γ υτό κ η χρ 

υτή, πό υτύς νμστηκε «ων»,. 

Με τ όνμ υτό εγνρσν  Πρσες 

τυς Έλληνες κ με τ όνμ υτό  

Τύρκ νμζυν κ σήμερ τυς Έλ

ληνες «Γυνν» (=Ίωνες), την δε Ελλδ 

Γυννστν (χρ των νων).

• Τους χαούς,  π ρχκ ζύ

σν στην Νότ Θεσσλ, στην συνχε 

όμως επλθηκν βθμ σχεδόν σ’ 

όλη την Ελληνκή επκρτε (Βωτ, 

Πελπόννησς, λδ της Μ. σς, 

Κρήτη κ Κύπρς.)

• Τους Δρείς, φύλ πυ ζύσε στς 

περχς τυ Ολύμπυ, της Ηπερυ κ 

της Δ. Μκεδνς, πό όπυ επχερησν 

την γνωστή «Κθδ των Δωρων».

Οι κτοικοι του ελλαδικού χώρου 

ονομσθκαν Έλληες (φτεινοί) 

και χαοί (λαός τς θαλσσς) 

-εκ του «αχ», πανρχαια Ελλνική λέ-

ξ-ρίζα που συνδέεται με τν έννοια 

του νερού.
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Ββ, πρπε ν πρδεχθύμε ως 

μυθλγκή πρδση ότ νμσθηκν 

«Έλληνες» πό τν υό τυ Δευκλων. 

Πρλληλ, θ πρπε ν’ ντρυμε σε 

πργμτκς κ στρκ εκρβωμνες πη

γς, γ την πρλευση τυ νόμτς, χωρς 

ββ υτό, ν ντφσκε με τ πρλεχθ

ντ (ότ στην ρχ γλσσ των Ελλήνων, 

η λη «Έλληνς», σημνε «φωτενός» κ 

η ρζ «χ» τυτζετ με τ ύδωρ).

Κτ τυς πρστρκύς χρόνυς, «Έλ

ληνες» κ «Γρκ» νμζντ  ερες 

τυ ρχότερυ κ περφήμυ Μντευ 

της Δωδνης στην περ. πό τ νόμ

τ υτ νμσθηκν «Έλληνες», κ «Γρ

κ» όλ  κτκ της Ελλδς. 

πό την περ λπόν πρήλθε η ν

μσ της φυλής μς, λόγω τυ μεγλυ 

σεβσμύ τν π ενπνεε τ ερό τυ 

Δός της Δωδνης στ τότε ,ς πύμε, Π

νελλήν. υτή η επρρή ήτν πυ πρκ

λεσε την δδση τυ νόμτς «Έλλην», 

τ π βθμηδόν εετόπσε τ γνωστ 

νόμτ της λδς τυ Ομήρυ, Δν, 

χ, Άργε κ επλθηκε σ’ όλη την 

πτρδ μς, η π κ ε υτύ λβε 

τ όνμ «Ελλάς».

 ΕΝΙΚ ΓΩΣΣΑ

πό τυς ρχττυς εκενυς χρό

νυς,  Έλληνες δηρημν σε δφρες 

πλτεες, δμρφνυν πρτ την γλσ

σ των. Η θυμσ κ πλυσόττη υτή 

γλσσ, εχε κτ τν μηρ «πλεστς 

τρπς ν θπεη την κήν κι ν γητεει 

τ πνεμτ», κ την πψη υτή υπστη

ρζε με τς ωρες πρμσες τυ όπως 

τ «έ γλκτέα και από το μέλι» πό 

τ χελη τυ Νστρς κ «ξήχτο π

κνοτέα από τας νιφδας της χιμινής 

χιόνος» πό τ στόμ τυ Οδυσσ.

πό τς δλκτυς των δφόρων Ελλη
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νκν φύλων, συνετθη η Εθνκή γλσσ 

των Ελλήνων, κ η κνότης θρησκες 

κ γλσσς εδημύργησε τ Έθνς των 

Ελλήνων με τν λμπρόν πλτσμό.

Κτ τν Κκρων, η θυμστή υτή 

γλσσ των Ελλήνων εν η γλσσ των 

θεν («Ε θε δλγντ, την των Ελλήνων 

γλττη χρντ»), εν στ δ συμπρ

σμ δηγετ κ  Μγς Νπλων: «Η 

ωρότερη γλσσ τυ κόσμυ εν η ελλη

νκή. Έπρεπε ν την μλύσν  θε».

Η Ελληνκή γλσσ μλετ κτ τ 

μσ της 2ς π.Χ. χλετς, ευρσκετ δε 

σε υψηλό εππεδ τελεότητς. πως λ

λωστε εν στρκ εκρβωμν, κ 

η κσμκρτερ τότε Ρμη, υφσττ 

την επδρση τυ Ελληνκύ πλτσμύ 

κ της ελληνκής γλσσς τόσ, στε 

ν νμσθε urbs graeca (=Πόλς Ελλη

νκή). Η Ελληνκή γλσσ την επχή εκε

νη κύγετ πλν όσ κ η Λτνκή, 

τόσ στην ρστκρτ όσ κ στν 

λό τυ Ρωμκύ κρτυς.

Ο κδημκός . Θεδωρκόπυλς λ

γε: «Η Γλσσ των Ελλήνων πό την επχή 

τυ Ομήρυ εν μ κ δρετη», εν 

 νμπελστς πητής Οδυσσς Ελύτης 

πρσθτε πως «κι τ κμτ τ Αιγ 

μιλν Ελληνικά».Ο μεγλς Ν. Κζντζ

κης λεγε: «Η γλσσ μς εν η πτρδ 

μς, εν  πλτσμός μς, εν η στρ 

μς.» Εχε δε μλστ μ γλωσσπλστκή 

κνότητ ρκετ δενή, επκόλυθ της 

μετρης γπης τυ πρς την γλσσ μς. 

Δεν κυνηγύσε πλ τς λες, λλ τς 

συνθετε, τς νδημυργύσε.

Η Ελληνκή γλσσ χε νμσθε Β

σλσσ των Γλωσσν. Εν η γλσσ των 

γγλων ,της ερήνης κ της γπης. Εν 

η γλσσ της γς Γρφής κ τυ κη

 «Η καλύτερ σκσ για τν 

ανπτυξ τς ευφυας 

είναι  μελέτ τς Ελλνικής 

γλώσσας, διότι κθε λέξ κρύ-

βει και μία ιδέα».

Ζακελίν ντε Ρομιγύ
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ρύγμτς των Ευγγελστν πυ νδ

μόρφωσν κ νπλσν τν κόσμ. Η 

Γλσσ μς μλτ δκπ σ’ υτό τν 

τόπ εδ κ πλν των τεσσρων χλδων 

ετν (4.000) κ γρφετ εδ κ τρμσ 

χλδες χρόν.

Ο κρυφς σύγχρνς σπνός Ελ

ληνστής Φργκσκς Ρ. ντρδς επση

μνε: «Η Ελληνκή μζ με την κνεζκή 

εν  μόνες γλσσες με συνεχή ζσ 

πρυσ κ πρε στν δ περπυ 

γεωγρφκό χρ, πό τυς δυς λύς 

επ 4.000 τη κ γρπτή 3.500 ετν» (στ

ρ της Ελληνκής γλσσς πό τς 

πρχς ως τς μρες μς).

Η Ελληνκή γλσσ γ εμς τυς 

Έλληνες πτελε τ πνρχ 

κ ν σύμβλ της Εθνκής 

μς τυτότητς κ κληρνμς. 

Εν, όχ μόν πό τς π ρχ

ες, λλ κ τς π πλύσες 

σε ρθμό λεων γλσσ. 

Πρσφρε 

ερετκς δυντότητες κφρσης κ 

δτύπωσης υψηλν κ σφν νημτων. 

Έχε πλστκότητ, μρφ, εν κτλ

ληλη κ χρησμπήθηκε με επτυχ σ’ 

όλ τ εδη τυ λόγυ, στην επστημνκή 

σκψη (πρωτπρε) κ τς τχνες.

Γρφυν γ την Ελληνκή Γλσσ:

• Η Ζακελί τε Ρομγύ, Γαλλίδα 

καδημακός μς λγε: «Η κλύτερη 

σκηση γ την νπτυη της ευφυς 

εν η μελτη της Ελληνκής γλσσς, 

δότ κθε λη κρύβε κ μ δ».

• Η Μαράα Μακτόαλτ, με

ρκαίδα καθη

γτρα, 
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μς επσημνε κ μς τνζε δτερ, 

ότ: «Η Ελληνκή Γλσσ εν τ μντλ 

όλων των Ευρωπκν γλωσσν.»

•  Χεργκούτα κα μαθ, σπαοί 

Ευρβουλευτές, κμν πρότση στην 

Ευρωβυλή, την εής: «Η ρχ Ελλην

κή γλσσ, ν γνε δεθνής Γλσσ ως 

μητρ όλων των γλωσσν κ η μόνη 

συμβτή στυς κμπύτερ πρηγμνης 

τεχνλγς».

υτ κ πλλ λλ πυ κύγντ 

κ συμβνυν, γ την Ελληνκή Γλσ

σ δως στ εωτερκό, τεκμηρνυν 

κ κτδεκνύυν την , την πότη

τ κ την δχρνκότητ υτής.

στόσ, όπως  Ευγγελς Μυ

τσόπυλς, κδημκός, πρτηρε: 

«Ο μθητς των σύγχρνων σχλεων 

δκρνντ πό χρκτηρστκή κ 

νησυχητκή γν των γλωσσκν 

όρων, νκνότητ γλωσσκής ευελ

ς κ πό σφή πστκό κ πτκό 

περρσμό των λεων πυ χρησμ

πύν στην κθημερνότητ τυς. 

Τ Λελόγ μς χε συρρκνωθε ες 

τ ελχστ κ η συρρκνωση υτή 

συνεπγετ κ μ συρρκνωση των 

νητκν κτηγρν πό τς πες 

δπετ  λόγς μς».

Κ, κλενντς τ κεφλ της Ελλη

νκής γλσσς, πρπε συμπερσμτκ 

ν γνωρζυμε ότ, η γλσσ μς εν 

τ υσστκό κ π πεστκό δβτή

ρ πυ δθτυμε στην στρ κ 

Γεωγρφ τυ Έθνυς μς κ ότ η 

υπδύλωση ενός λύ εκνε πό την 

λλτρωση της γλσσς τυ. 

Τ ΔΕΦΙΚ «ΕΙ»

Στ πρόν πόνημ μυ κρν σκόπ

μ ν κμω δτερη μνε στ Δελφκό 

«Ε», πυ κτδεκνύε, φ’ ενός την χρησ

μότητ κ την δχρνκότητ της ρχ

ς Ελληνκής φλσφς μσ πό δύ 

γρμμτ, κ φ’ ετρυ την δύνμη 

κ την τελεότητ της ρχς Ελληνκής 

γλσσς, πυ κτρθνε με μ μν

χ μνσύλλβη λη ν δδε κ ν 

δτυπσε εκπληκτκς ννες γ την 

νθρπνη πργμτκότητ. 

Η Ελληνκή δφθγγς «Ε» εν τ 

Δελφκό μυστηρδες σύμβλ τ π 

πτελε πόφθεγμ, κ ευρσκετ 

νγεγρμμν σε ερεπωμν ρχκό 

κτσμ των Δελφν. Περ υτύ δτυπ

θηκν κτ κρύς πλλς πόψες κ 

εκσες, ήδη πό την επχή τυ Πλυ

τρχυ, μχρ κ τ σύγχρν χρόν 

κθς γ την ερμηνε τυ γρψε, με

τύ πλλν λλων,  βθύνυς τρός

Μθημτκός κ Φλόσφς Στφνς 

Κρθεδωρής «Περ τυ εν Δελφς 

Ε» (Κωνστντνύπλη 1847). λες  

πόψες συγκλνυν στην στρκμυ

θλγκή πψη ότ δ τυ ες Δελφύς 

«Ε» (β’ ενκό πρόσωπ Ενεσττ τυ 

ρήμτς ειμ, τ π σημνε εσι, 

πάρχεις),  θεός πόλλων επτσσε 

κ υπδεκνύε σε κθε νθρωπ ότ 

επβλλετ φύ κτνήσες τ θε 

δρ της υπρες συ, ν θσες ως 

στόχ την δκλόγηση της υπρεως 

υτής με εκλεκτό συ ργ, πδεκνύ

ντς την  της, κ πτελντς 

συνθετκό στχε ενός μεγλεδυς 

πννθρπνυ πλτσμύ.

Κθε νθρπος επιβλλεται

αφού κατανοήσει το θείο δώρο τς

 υπρξεώς του, να θέσει ς στόχο

 τν δικαιολόγσ τς  υπρξες αυτής

με εκλεκτό του έργο. 
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 ΣΝΕΧΕΙΑ ΤΣ ΕΘΝΙΚΣ

ΤΑΤΤΤΑΣ ΤΩΝ ΕΝΩΝ

Πλλ Έλληνες κ ν ερευνητς, ετε 

πό γν, ετε σκόπμ μφσβητύν την 

Εθνκή τυτότητ των Ελλήνων τόσ κτ 

την δρκε της Τυρκκρτς όσ κ 

μετ πό υτήν. Έχω την γνμη ότ, στ 

ευσθητ κ σβρό υτό θμ, δκύν 

κτφρ τυς Έλληνες της Τυρκκρτς 

κ τυς γωνστς τυ 1821.

Κνντς μ συνπτκή στρκή ν

δρμή ήθελ ν υπενθυμσω ρσμν 

στρκ γεγνότ, τ π πλύ πλ, 

λλ τεκμηρωμν, θ μς πεσυν γ 

την στρκή συνχε της τυτότητς 

των Ελλήνων κ στ μύρ κόμη χρό

νς της Τυρκκρτς.

Στ χρόν της δυλες,  θρήν κ 

 θρύλ της λσεως συντηρύσν την 

ελπδ κ την πστη τυ λύ, όπως «… Η 

Ρωμν κ’ ν πρσεν νθε κ φρε κ’ 

λλ…». Η «Φυλλδ τυ Μεγλνδρυ» 

ήτν ρκετ δδεδμν νγνωσμ, τ 

π κλλεργύσε την υπερηφνε τυ 

υπόδυλυ Ελληνκύ λύ, γ τυς υς 

πλτρυς πργόνυς των.

Ο Θεόδρος Κολοκοτρης, νφε

ρόμενς στν Κωνστντν Πλλόγ, ε

πε τ εής στν Άγγλ Νύρχ Χμλτν: 

«Ο Βσιλες μς σκτθη, λλά σνθήκη δεν 

κμεν· κι η φρρά τ σνεχζει τν πλε

μ», εηγντς ότ φρυρ τυ πεσόντς 

υτκρτρς ήσν  Κλεφτρμτωλ.

Ο Ργας Φεραίος ο Βελεστλς,  

πρόδρμς τυ γνς της εθνεγερσς, 

όπως μρτυρύν τ υστρκ γγρφ, 

εδήλωσε πρς τυς νκρτς τυς ότ, 

δύ ήσν  στόχ τυ: Πρτν η σω

τηρ της ψυχής τυ (ως χρστνός) κ 

δεύτερν η πελευθρωση της Ελλδς.

Ο Ναυτκοί ρες της Εθεγερσίας 

γ ν εκφρσυν την Εθνκή, πνευμτκή 

κ θρησκευτκή τυτότητ των, τπθε

τύσν στ κρόπρωρ των πλων των, 

τς φυσγνωμες μεγλων μρφν της 

ρχς Ελλδς κ μσ στην κμπν 

τυ κπετνυ εχν εκνσμτ κ τ 

σήμ της πστεως, τν Στυρό. Στ δε 

Στυρό της κμπνς τυ πλυ τυ ν

δρ Μύλη κ κτω πό υτόν γρ

φε: «Στυρός πστν στήργμ».

Ο άης Μακρυγάης, πλεμ

στής κ γλφυρός συγγρφεύς γρφε 

στ πμνημνεύμτ τυ ότ: «…Γν

γ πρπτρες μς εν  Μλτδης, 

 Θεμστκλής,  ρστεδης,  Λεων

δς…» την δε Ορθόδη πστη τυ, την 

θεωρε «Τζβρκόν πλύτμν».

Ο λέξαδρος ψηλάτης  χε 

ως ττλ στην πρκήρυή τυ τν Φε

βρυρ τυ 1821, «Μχυ υπρ πστε

ως κ Πτρδς».

Ο Πρτες Εθοσυελεύσες κτ την 

δρκε τυ γνς, ρζυν ότ Έλληνες 

εν  κτκ της Ελληνκής Επκρτες 

«Ο πστεύντες ες τν Χρστόν…». υτή 

η δπστωση, ως γνωστόν, δεν επεβλήθη 

πό ρσμνυς λόγυς ή κληρκύς, λλ 

πτελύσε την δκηρυγμνη πεπθηση 

όλων των εεγερθντων.

Εν σως λήθε πως τ θλ χλ 

τυ νεελληνκύ τότε κρτδυ, πρκλύ

σν νπόφευκτ κωμκή ντθεση με τ 

ρχ στρκό μς μεγλε. υτό όμως 

σήμερ δεν μς δδε τ δκωμ, κ μλ

στ εκ τυ σφλύς, ν’ μφσβητύμε τ 

Ελληνρθόδ δνκ κ την τυτότητ 

εκενων πυ πλμησν γ’ υτ.

 ΙΣΤΡΙΚ ΑΠΣΤ ΤΣ

ΕΝΙΚΣ ΦΣ

Η στρ ενός θνυς εν η δ μ

συ των νων ελη της ζωής τυ. 

Σε μ συνεχή λληλυχ εκόνων, μς 
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εμφνζε τόσ ζωντνς τς δφρες 

στρκς περόδυς κ τόσ ζωντνύς 

τυς πρωτεργτες της, στε συνσθη

τ χνυμε την σθηση τυ χρόνυ 

κ τυ τόπυ, μεττπζόμεθ κτ 

εκτντδες κ χλδες ετν, ζύμε με 

τυς ήρωες των δφόρων στρκν πε

ρόδων, νπνυμε μζ τυς, χρόμ

στε κ λλτε λυπύμεθ γ’ υτύς. Η 

βθε γνση της στρς ενός Έθνυς 

πτελε την βση της υπρες τυ.

Την μεγλη σπυδότητ της στρ

ς μς την δδε  Πλύτρχς: 

«Η στρ τς μεν νεωτρς των 

γεγηρκότων περπε την σύνεσν, 

τυς δε πρεσβυτρυς πλλπλσζε 

την υπρχυσν εμπερν. Κ τυς 

μεν πλτς υς ευδμνς πρ

σκευζε, τυς δε ηγεμόνς τω δ της 

δόης πθντσμ πρτρπετ τς 

κλλστς των ργων επχερεν».

Στην ωρ υτή γλνή γων της 

γης, πυ χυμε την τμή κ τ πρνόμ 

ν χυμε πτρδ, με τν λμπρό κ 

ζεδωρ ήλ της, ζησε κ νπτύχθηκε 

η πρτη φυλή τυ κόσμυ, επ 5.000 στ

ρκ χρόν, όσ δηλ. μχρ σήμερ χε 

ρθμήσε η σκπνη τυ ρχλόγυ, 

δότ σφλς στ μλλν σως ρθμή

σε κ λλες στρκς χλετες.

- Τ δφός της, πό κρυ ες κρν, 

περκλεε ερ κεμήλ κ εκτμμύρ 

στν τκνων της, πυ πρτν τ στή

θη των κ πεσν γ την δ τυ πλ

τσμύ κ της ελευθερς των, λλ κ 

της ελευθερς των λν γενκότερ. 

πό τυς πνρχυς εκενυς χρό

«Κοινή γρ τύχ πντες 

αυτοπροαιρέτς αποθανούμεν, και 

ου φεισόμεθα τς ζής μών».
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νυς, πλσμν τ Ελληνκό Έθνς με 

κνή γλσσ κ κνή θρησκε ρχζε 

την μεγλη στν πλνήτη υτόν στορ

κ ποστολ του.

Ο Έλληνες εσκπτντ με ύν, 

ήτν λός με φντσ, στην δε φντσ 

των δεν υπήρχε μρς σκτενό, σφς 

κ κθόρστν. «υδέποτε εύκτσε 

ες τη φατασία του Έλληος», γρφε 

χρκτηρστκ στ περσπύδστ β

βλ τυ, «Η στρ της Ελληνκής Λγτε

χνς»,  Γλλς Φλόλγς κ δπρεπής 

Ελληνστής λφρδς Groiset.

τν  περσσότερ λλ λ βρ

σκντν στ εμβρυκ στδ της ε

λής τυς,  Έλληνες εθσπζν τυς 

Ολυμπκύς γνες κ τς μφκτ

νες. Τυς ρχυς υτύς Ελληνκύς 

θεσμύς νυπλγστυ ς, κληρνό

μησε  σημερνός πλτσμνς κόσμς. 

Τν πρτ με τ δ όνμ, τν δε δεύτε

ρ με την δρυση μετ τν Πρτ Πγκό

σμ Πόλεμ της Κνωνς των Εθνν, 

κ τυ Ο.Η.Ε. μετ τν Δεύτερ. 

πό τν 8 π.Χ. ν νφνντ 

στν Ελλδκό χρ τ πρτ σε πεζό 

λόγ ργ, στ π εκδηλνετ δυν

μκ, στω σε πρωτόλε μρφή, τ επ

στημνκό πνεύμ. Τότε εμφνστηκν 

κ  επτ σφ της ρχς Ελλδς. 

 Τ πφθγμτ των τότε σφν 

της Ελλδς κτευθύνυν κ σήμερ 

την ηθκή κ την πδε των πλτ

σμνων νθρπων της κυμνης, με 

τ πρκτω ν’ πτελύν μκρό λλ 

χρκτηρστκό πρδεγμ:

 «Μηδν Άγν»

 «Πν μτρν ρστν»

 «Γνθ σ’ υτόν»

 «Νόμς πεθυ»

 «Γλσσε μη πρτρχων τυ νυ»

 «Μηδν πρ τυ τλυς μκρζε»

 «Φλε την πδεν»

 «Χλεπόν ευτύ γνν»

 «ρχή νδρ δεκνύε» κ πμπλ

λ λλ.

Ββ δεν θ επρκύσε χρόνς 

πλλν μλν γ ν νφερθύν τ 

νόμτ κ στω εν συντμ τ επτεύγ

μτ των Ελλήνων Σφν.

Γ τ ργ των σφν υτν χυν 

γρφε τόμ λόκληρ σε όλες τς γλσ

σες τυ κόσμυ.

Πρκτω θ πρσπθήσω ν’ νφ

ρω ελχστυς μόνν ντπρσωπευτ

κύς σφύς Έλληνες της ρχότητς, 

πυ ντεν στ πρσμ των νων, 

κ των πων τ πνεύμ κτευθύνε κ 

σήμερ κόμη την επστήμη κ την δνό

ηση της πλτσμνης νθρωπότητς. 

ΘΛΗΣ  ΜΛΗΣΣ: (640546 π.Χ.). 

υτός πρτς συνλβε την δ ότ κθε 

τ πυ υπρχε στν κόσμ, χε κνή ρχή 

κ κνή κτγωγή. Έθεσε τσ την βση 

γ επστημνκή ρευν. Πρτς δγνω

σε την κνηση τυ πλνητκύ συστήμτς, 

κ τ ετερόφωτν της Σελήνης. 

ΝΞΜΝΔΡΣ  ΜΛΗΣΣ: (611

546 π.Χ.), φλόσφς, μετεωρλόγς, 

Η λέξ «πολιτισμός», έχει τν ετυμο-

λογική τς αρχή από τν λέξ

 «Πολίτς». Η ιδιόττα αυτή αναδει-

κνύει ό,τι ανώτερο περικλείεται στν 

έννοια άνθρπς (ετυμολογία: άν 

θρσκν, αυτός που κοιτ ψλ), 

και τον μετατρέπει σε δμιουργό 

τν υψλότερν αξιών και νομτν 

τς ζής. Έτσι, εξελικτικ έχουμε τν 

πορεία: Πλις, Πλτης, Πλιτισμς.
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γεωγρφς κ βλόγς γρψε την 

πρτη Γεωγρφ τυ κόσμυ με ττλ 

«Γης περίοδος» κ συντε τν πρ

τ γεωγρφκό χρτη της τότε γνωστής 

γης. Πρτς υτός δετύπωσε την θεωρ 

της «Εξελίξες τ Εδ» κ όχ  

Δρβνς κ  σύγχρν τυ. Ες την 

δ υτή τυ νμνδρυ στήρε  

φλόσφς κ στρνόμς ρίσταρχος 

ο Σάμος (310230 π.Χ.) μετ τρες νες 

την περφημ θεωρ τυ, γ τ Ηλκε

ντρκό σύστημ, δηλ. «Η γη κα ο λοποί 

πλατες κούτα πέρξ του λου». 

Θεωρ την π μετ 18 νες, κε

πετ κ πρυσζε ως δκή τυ  

Πλωνός στρνόμς Κπρνκς.

ΗΡΚΛΕΤΣ  ΕΦΕΣΣ: (535  475 

π.Χ.),  βθύς υτός Φλόσφς,  πς 

χρκτήρσε την νθρπνη μτότη

τ, με την περφημη φρση˙ «Τ πντ 

ρε»· την δ, με τ υτό περεχόμεν, 

φρση, επνλμβνε η δδσκλ της 

Χρστνκής Θρησκες δ των λεων: 

«Πντ μτότης τ νθρπν όσ υκ 

υπρχε μετ θντν».

ΔΗΜΚΡΤΣ  ΒΔΗΡΤΗΣ: (περ 

τ 460370 π.Χ.),  περφημς Σφός μς, 

 πρόδρμς της σημερνής τμκής 

ενργες, δρυτής της υλστκής θεωρς 

περ ατόμ, η π κ σήμερ επ

κρτε στς φυσκς επστήμες. Πρτς  

Δημόκρτς κ όχ  Νεύτων νκλυψε 

τ νόμ της Βρύτητς. 

ΠΠΚΡΤΗΣ  ΚΣ: (470400 

π.Χ.), πτρς της ρχτρς τρκής 

τυ κόσμυ, της Ελληνκής.

Κ κλυθε τελεωτη σερ φω

τβόλων πνευμτων γ πλλύς 

νες, σε όλες τς μρφς της επστήμης 

κ τυ πνεύμτς. πό τ 500 π.Χ. τ 

κντρ τυ πλτσμύ μεττθετ πό 

την ων στην θήν.Περρζμ ν’ 

νφρω τρες μόν γγντες τυ πνεύ

μτς, πρ των πων υπκλνετ με 

θρησκευτκή ευλβε, λόκληρη η π

λτσμνη νθρωπότης.

Το ΣΚΡΤΗ (470399 π.Χ.), την με

γλεδη υτή μρφή της πγκόσμς 

φλσφς.

Το ΠΛΤΝ (428347 π.Χ.), Μθη

τή τυ Σωκρτη, τ μεγλύτερ πνεύμ 

της ττκής Φλσφς κ

Το ΡΣΤΤΕΛΗ (384322 π.Χ.), μ

θητή τυ Πλτων, τν δσκλ τυ 

Μ. λενδρυ, τν π πλυσύνθετ 

σφό,  πς δεν φησε επστήμη, με 

την π ν μην χε σχληθε, με κ

τπληκτκή μλστ επτυχ.

Ο πλτσμός τν π κτνβλύσε 

η θήν εχε όλ τ στχε πυ πτύ

ντ γ ν γνε πγκόσμς. Γ την θήν 

της επχής εκενης,  περφημς θηνς 

ρήτωρ σκρτης (438338 π.Χ.) λε:

«Ο τύτης μθητ δδσκλ των 

λλων γεγόνσ, κ τ των Ελλήνων 

όνμ πεπησε, μηκτ τυ γνυς, λ

λ της δνς δκεν τεκμήρν εν, 

κ μλλν Έλληνες κλεσθ τυς της 

πδεύσεως της ημετρς ή της κνής 

φύσεως μετσχόντες».

 Γάλλος αρχαολόγος Σολομ 

Reinach (18581932), γρψε στ ββλ 

τυ «ρχλγκή περήγησς εν Ελλδ 

κ Μ. σ», ότ: «Ο Ελληνκός Πλτ

σμός εδδε ες τν κόσμ, πρ χλ

δων ετν, τ τρ νεκτμητ γθ· τ 

ρ, την λγική κ την ελεθερ.»

 μέγστος τ Γερμα ποητ, 

άης Goethe (17491832), πκ

λύμενς Ολμπις πό τυς συμπτρ

τες τυ δκήρυε πως «ό,τ εν  νυς 

κ η κρδ γ τν νθρωπ, εν γ 

την νθρωπότητ η Ελλς»,

 μέγας Άγγλος ποητς Percy 
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Shelley (1�921822), γρφε στν πρό

λγ τυ ργυ τυ «Η Ελλς», τ εής: 

«λ εμστε Έλληνες. Ο νόμ μς, η 

φλσφ μς,  τχνες μς, χυν τς 

ρζες των στην Ελλδ». 

Η γγλίδα στορκός Kathleen 

Freeman πρτηρε ότ: «υτ πυ  

ρχ Έλληνες πρσφερν στν πλ

τστκό θησυρό της νθρωπότητς, 

εν πλύ περσσότερ, πό όσ πρό

σφερε όλς μζ  υπόλπς κόσμς 

δμσυ της στρς».

Εκτός όμως των μεγλων Επστημν

κν επτευγμτων τ π η Ελλς εκλη

ρδότησε ες τν κόσμ, κ πό τ π 

η δνόηση των πλτσμνων νθρπων 

κόμη κ σήμερ κτευθύνετ κ θ κ

τευθύνετ πνττε όσ νες κ ν πε

ρσυν, εκληρδότησε την νθρωπότητ 

κ με λλες υψηλς ννες, επτεύγμτ 

επσης τυ πνεύμτς κ τυ πλτσμύ 

τυς, όπως: Ο ννες της Πτρδς, της 

Ελεθερς, της Πειθρχς πρς τς Ν

μς  π πτελύν την κφρση 

της συλλγκής ντρπς κ τυ Δικ

, ννες  πες πτελύν τ βθρ 

μς πλτσμνης κνωνς. 

 Η Έννοια τς Πατρίδος 

Κτ τ τλη τυ 8υ π.Χ. ν, π

ρτηρύμε τς μεγλες πτρρχκς β

σλεες, τς γνωστς πό τ μηρκ πη, 

ν δδχετ τ «Άστυ». Ο Έλλην πλτης 

υπκύε στ Νόμ τν π ββ κ

με  δς, πρκεμνυ ν κθρσε τ 

όρ της τμκής συμπερφρς μσ 

στ πλσ της κνωνκής συμβωσης. 

Δηλδή πρσχρησε εκύσ δ της λ

γκής τυ ενός στην λγκή τυ συνόλυ, 

πό κθρό σθημ πεθρχς κ λλη

λεγγύης. Τ «Άστυ» συγκεντρνε πλν 

ντνη μδκή ζωή κ πτρωτσμό, με 

την σύμφωνη θληση υτν των χλ

δων πυ τ πρτζυν. πό την επχή 

εκενη,  υπρχ εκεν πρόγν μς, 

κθστντ ελεύθερ δ της υπτγής 

στν Νόμ, δημυργντς τ «στκό 

καθεστς», τ π λβε την νμσ 

τυ πό τ Ελληνκό «Άστυ». Σύστημ 

κνωνκό τ π εκπρεύτηκε πό την 

Ελλδ, κ με τ π κόμη κ σήμε

ρ υτκυβερντ η νθρωπότης.

Την επχή εκενη δημυργετ η 

Ένν τυ πολτη, πό την λη Πλις. 

Την δότητ υτή τυ «πλτη» θεωρύ

σν μγ πρνόμ, κ επεδωκν με 

ζήλ ν κθστντ ντ της, με την 

κλλργε της πρσωπκότητς κ της 

νδτελύς συμμετχής στ κν. 

Η λη «πλτσμός», χε την ετυμλ

γκή της ρχή πό την λη «Πλτης». Η 

δότητ υτή νδεκνύε ό,τ ντερ 

περκλεετ στην νν άνθρπς (ετυ

μλγ: άν θρσκν, υτός πυ κτ 

ψηλ), κ τν μεττρπε σε δημυργό 

των υψηλότερων ν κ νημτων 

της ζωής. Έτσ, εελκτκ χυμε την 

πρε: Πλις, Πλτης, Πλιτισμς.

πό τν 7 π.Χ. ν εγκνζετ 

επσης, πό τυς ρχυς μς πργό

νυς, στς δφρες Ελληνκς πλτεες, 

η σκηση της εωτερκής πλτκής, κρ

βς όπως την βλπυμε σήμερ μετύ 

των δφόρων κρτν τυ κόσμυ. Κθε 

Ελληνκή πλτε όρζε ν δκεκρμν 

πλτη της στς λλες Ελληνκς πλτεες, 

 πς νμζετ «Πρόενς». Τ κ

θήκντ τυ πρνυ ήτν η νπτυη 

πνευμτκν, εμπρκν, κ κνμκν 

σχσεων με τς λλες πλτεες. Επμνως, 

 σημερν πρσβες κ η δπλωμτκή 

συλ υτν, εν επνόηση των Ελλή

νων εδ κ πλν των 27 νων.

Έτσ νπηδ η νν της «πατρί
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δος», κ η γπη των τόμων πρς υτήν 

φθνε σε ύψη υπερηφνες κ πργμ

τκής λτρες. Πόσ υπρχ νωθν 

την νν της Πτρδς,  ρχ μς 

πρόγν, μς την εκφρζε  Πλτων λ

γντς πρς τν Φδων: «Πτρός τε κ 

μητρός κ των λλων πργόνων πντων 

τμτερν εστ η Πτρς κ σεμνότερν 

κ τερν κ πρ θες κ πρ’ ν

θρπς τς νυν χυσ κ πεθεσθ 

δε˙ κ πντχύ κ πνττε πεν ότ 

ν κελεύη η Πόλς κ η Πτρς».

Η νν υτή της πτρδς μενε ρζω

μνη στς ψυχς των πγόνων τυς, μχρ 

τυλχστν σήμερ. υτό μρτυρύν:

• Ο Τρωκός Πόλεμς

• Η Εκστρτε τυ Μ. λενδρυ

• Η Βυζντνή υτκρτρ

• Ο Γγντμχ της Εθνεγερσς 

τυ 1821

• Ο Νκηφόρες ερμήσες 1912

1913, κ

• Η Εππ τυ 194041

 Η Έννοια τς Ελευθερίας

Εν ββ ότ πρτ  Έλληνες 

εθσπσν ότ η Ελευθερ εν η 

ν  της ζωής. πό τυς ρχυς 

Έλληνες κληρδτήθηκε ες λόκλη

ρ τν κόσμ˙ Ορκζντ  ρχ 

θην: «υ ποσομα περί πλεί

οος το ζ της Ελευθερίας». Εν 

κρβς ες νν τ δ λόγ με τν 

υτκρτρ τυ Βυζντυ Κωνστ

ντν Πλλόγ «Κνή γρ τύχη π

ντες υτπρρτως πθνύμεν, 

κ υ φεσόμεθ της ζωής ημν». Κ 

συνεχζε η πρδση της πρντης 

γπης των Ελλήνων πρς την Ελευ

θερ στ χρόν της σκλβς, μσ 

στυς στχυς τυ Ρήγ Φερυ˙ «Κ

λύτερ μς ρς ελεύθερη ζωή πρ 

σρντ χρόν σκλβ κ φυλκή». 

Τ δε «ΟΧ» τυ πρωθυπυργύ της 

χρς μς ωννη Μετ πρς τν 

τλκό Φσσμό, μρτυρε την νόθευ

τ στρκή συνχε της γπης των 

Ελλήνων γ την Ελευθερ.

Τ Δνδρ της Ελευθερς επ χλ

δες χρόν τ χυν πτσε με πτμύς 

μτς  Έλληνες Εν κτλυτς 

πργμτκότης, τ φθρτ τετρστχ 

τυ Σλωμύ στν Εθνκό μς ύμν:

«π’ τ κόκλ βγλμνη

των Ελλήνων τ ερ

κ σν πρτ νδρεωμνη

Χρε!  χρε! Ελευθερ».

 Η Έννοια τς «Πειθαρχίας προς τους Νόμους»

Πρτ  Έλληνες δγνωσν την 

νγκη της Πειθρχς πρς τς νμς, 
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Ίσως κννς λλς λός ν μην 

χε ν επδεε συνεχή κ δλεπτη 

στρκή δρση υτύ τυ εππδυ 

επ πντε στρκς χλετηρδες. Κ

ννς λλς λός πλην των Ελλήνων 

δεν επτυχε τόσ λκληρωτκή 

πηση των πνευμτκν δυνττήτων 

τυ γ τ κλό της νθρωπότητς. Κ 

κννς λλς λός δεν ωθήθηκε πό 

τς περστσες σε τόσ εκτετμνη 

δρστηρπηση τυ μψυχυ δυν

μκύ τυ, γ την δό της πτρδς 

τυ, γ την σωτηρ τυ πλτσμύ, 

τν π υτός δημύργησε κ γ 

την δ της ελευθερς την π υ

τός πρτς εδδε.

τν  λγες χλδες Ελλήνων των 

Μηδκν πλμων, με Ηρωκς πρες 

πδεκτζν τς πυκνς τες των βρβ

ρων κ τυς εεδωκν κκήνκκς πό 

τ ερό δφς της χρς των, σωζν 

τότε την Ελλδ πό τν φνσμό, λλ 

τυτόχρν κ τν πλτσμό της νθρω

πότητς. υτ τ πρότυπ των ρχων 

Ελλήνων φθσν, κ εν πλλς υπερβη

σν, κ  μχητς τυ 19401941. Τν με

γλ στρκό ρόλ επτελύσε η Ελλς κ 

Η Γλυκι θρσκεία του 

Ναζραίου βρήκε στν εξελλνι-

σθείσα από τον Μ. λέξανδρο και 

τους διαδόχους του, νατολή, τν

 πλουσιτέρα σε λέξεις και διανο-

ήματα Ελλνική γλώσσα. Σ’ αυτή 

εγρφ το Ευαγγέλιο, σ’ αυτήν ομί-

λσαν και εδίδαξαν οι πατέρες τς 

εκκλσίας, με αυτή ρίζσε και δια-

δόθκε  θρσκεία τς αγπς.

μς πεθρχς πρωτστως εσωτερκής, 

πυ πηγζε πό τν υτσεβσμό κ 

την πρσωπκή πρπε, κ όχ πό 

τν φόβ της τμωρς. Δχθηκν, τσ 

σε κθε Ελληνκό «Άστυ», με την δκή 

των βστη θληση, κ όχ λόγω νω

θεν επβλής πό κπν υθντη, την 

βσκή υτή πρπόθεση ευημερς της 

Πτρδς. Την δ υτύ τυ τύπυ πε

θρχς πρς τυς νόμυς,  Έλληνες 

δεν την κρτησν κτήμ των λλ την 

μετλμπδευσν σ’ λόκληρ τν κό

σμ, γ ν ευημερήσυν κ λλ λ. 

Η δ υτής της Πεθρχς ενχε μσ 

της τ σπρμ όλων των ρετν. 

 Η Έννοια του «Δικαίου»

Σε π υψηλό σημε εχν πργγε 

πρ χλδων χρόνων, την νν τυ Δικ

,  Έλληνες, πδεκνύετ πό τ ότ 

εχν εχωρστή πρσττδ θεότητ τυ 

Δκυ την Θμδ. Η εύψωση της ννς 

τυ «Δκυ» στην ρχ Ελλδ πτελε 

φρ πυ φτσε κ φωτζε τυς δρόμυς 

πό τυς πυς πρσε η νθρωπότητ 

σ’ όλ τ στδ της στρς της.

κόμη κ σήμερ η σχύυσ βσς 

τυ «Δκυ», τ κλύμεν «Ρωμκό 

Δκ», πρρχετ πό τυς Έλληνες. 

Ο περσσότερες δτες πρελήφθη

σν πό τς δτες της Σλωνευ 

νμθεσς, πό τυς νυτκύς νόμυς 

των Ρδων, πό τυς θεσμύς των πό

λεων της Μ. Ελλδς, της Σκελς κ εκ 

της «Περ Πλτεν κ Νόμων» μελτης 

τυ ρσττλη. Σπυδ μρη τυ Ρω

μκύ Δκυ κ εδκ, η θεωρ των 

τρν θσεων τυ Δκυ ως φυσκού, 

αστκού κ εθκού, η περ σότητς 

των εγκλημτων ντληψη κ λλ πλ

λ κόμη, ελήφθησν πό τυς Έλληνες 

φλσόφυς κ δως τυς Στωκύς. 
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νκντς κ ηττωμνη πό τν εχθρό.

Ο νες των Ελληνστκν χρόνων, 

εν η μεγλη επχή της ντσεως τυ 

νθρπνυ πνεύμτς. Επ 600 χρόν 

 Ελληνσμός δεν ήτν πλν μόνν η 

Ελλς, λλ νς μεγλς πλτσμός, 

δχεόμενς σγ – σγ στν κόσμ.

Την περδ εκενη συμβνυν κ

τπληκτκ κ μνδκ γεγνότ στην 

πγκόσμ στρ, τρ πό τ π 

στω στχεωδς κρνετ σκόπμ ν 

μνημνευθύν στην πρύσ.

Πρτο: Μετ την κτκτηση της Ελλ

δς,  Ρωμ, συνεχζντς την επκτσή 

τυς, εύρσκν πντύ τν Ελληνσμό. Τόσ 

δε επδρσε κ χμλτσε τυς κτκτη

τς  Ελληνκός μγνήτης, στε φ’ ενός 

η Ελληνκή γλσσ φτσε ν κύγετ 

πντύ στην ρστκρτ λλ κ στ 

Λό φ’ ετρυ  Ελληνκός πλτσμός 

πρχωρύσε πλν με τχύτερ ρυθμό.

Δεύτερο: Η Γλυκ θρησκε τυ 

Νζωρυ βρήκε στην εελληνσθεσ 

πό τν Μ. λνδρ κ τυς δδό

χυς τυ, ντλή, την πλυσωτρ σε 

λες κ δνήμτ Ελληνκή γλσσ. 

Σ’ υτή εγρφη τ Ευγγλ, σ’ υτήν 

μλησν κ εδδν  πτρες της εκ

κλησς, με υτή ρζωσε κ δδόθηκε 

η θρησκε της γπης. 

Τρίτο: Η Ελληνκή ψυχή φνηκε 

πως δε είχε εκπληρσε ακόμη τη 

μεγάλη στορκ αποστολ της, ες 

την π η Θε Πρόν την τε, ως 

πνευμτκή ηγτδ τυ κόσμυ. 

Επ 1000 τη τ Βυζντ συνεχζε 

την Ελληνκή πρδση, πρσρμόζ

ντς με επτυχ τυς θησυρύς τυ 

ελληνκύ πνεύμτς στ υψηλό πλσ 

της Χρστνκής θρησκες. Δ δε της 
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ενσεως τυ ρχυ Ελληνκύ πνεύμ

τς τυ ρ κ τυ κλ με την ε’ 

πκλύψεως θρησκε της γπης τυ 

Χρστύ, δημυργετ  Ελληνχρστ

νκός πλτσμός, δ τυ πυ εκπλ

τζντ κ εκχρστνζντ λ.

Κτ την χλετηρδ υτή,  Έλληνες 

σφ τυ Βυζντυ, γ ν πφύγυν 

τς συνπεες πό την τυρκκή κτκτηση 

κ τν σκτδσμό, δφυγν στ εδφη 

της Ευρπης, όπυ βρήκν σε φθν 

Άσυλ, γ ν σκρπσυν πλν κ εκε 

τυς θησυρύς τυ πνεύμτός των.

Τ στρκό υτό γεγνός τ π 

στην Πγκόσμ στρ νμζετ «α

γέησς», εν ργ των τκνων της 

θντης φυλής μς, την π η Θε 

Πρόν τσσε πνττε μχρ σήμερ 

λύγστ κ σωτήρ πμπό στς κρσμες 

στγμς της στρς της νθρωπότητς.

υτή ήτν πλύ συνπτκ, η μεγλη 

στρκή πστλή της Ελληνκής Φυλής, 

δμσυ των νων. 

ΣΜΠΕΡΑΣΜΑ - ΕΠΙΓΣ

Η δκπη πρσπθε επβωσης 

της Ελληνκής Γλσσς τόσ της γρ

πτής όσ κ της πρφρκής, συντλεσε 

όχ μόν στην γλωσσλγκή λλ κ 

στην πλτστκή κ πνευμτκή συν

χε τυ Ελληνκύ Έθνυς.

Η νν της πτρδς πρπε ν εν 

βθε ρζωμνη κ νλλωτς στς 

ψυχς όλων των Ελληνκν γενεν τυ 

μλλντς, όπως μς την κληρδότησν 

 ρχ μς πρόγν. 

Σήμερ δεν μπρε ν υπρχε σβ

ρός στρκός κ μελετητής της φλσ

φς, της θρησκες, της τχνης, κ γενκ 

τυ πλτσμύ πυ ν μπρε ν ελχστ

πήσε την σπυδότητ της πρσφρς 

των ρχων Ελλήνων όχ μόν στν Δυτ

κόΕυρωπκό κ ντλκό πλτσμό, 

λλ κ στν μερκνκό κόμη.

Ο στρκ,  Φλόσφ,  πητς 

κ γενκ  πνευμτκ νθρωπ της 

«νγννησης», της πρμης Ευρπης, 

κ τυ δεκτυ εντυ ν, όπως εδ

με στ πρηγύμεν κεφλ, κνυν 

επνελημμνες νφρς στ χρς των 

δυτκν στυς ρχυς Έλληνες.

Τ ότ  σημερν Έλληνες εν γνή

σ πόγν των ρχων Ελλήνων τ 

πδεκνύυν τ φυλετκ μς χρσμ

τ τ π εδτηρήθησν επ τόσες 

χλετες, όπως: 

ΠΡΤΝ: Η Εθκ μας γλσσα, 

την π δτήρησν  Έλληνες, με 

την φυσκή της ελη, πρ τς ν

ρθμητες επδρμς βρβρων κ 

νων δυλες. 

ΔΕΤΕΡΝ: Η λατρεία τ Ελλ 

γα τη δέα της Ελευθερίας, την π 

ββ, επότσν με πτμύς μτς 

κ την π πρτ εδδν στ ση

μερνό πλτσμν κόσμ. Επσης στην 

επνσττημνη Ελλδ τ 1822, γ 

την πτνη της τυρκκής δυλες 

των 400 περπυ ετν, στην Συνελθύσ 

στ Άστρς της Κυνυρς Εθνκή Συν

λευση, ψηφστηκε μ δτη, η π 

πτελε ν ττλ τμής, γ την μό

λς νγεννημνη Ελλδ: «Ες τη Ελ

ληκ επκράτεα, ούτε πλείτα, 

ούτε αγοράζετα άθρπος. ργυρ

ητος (αγορασμέος άθρπος δηλ. 

δούλος), δε πατός γέους κα πάσης 

θρησκείας, άμα πατσε το Ελληκό 

έδαφος εία ελεύθερος κα από το 

δεσπότη αυτού ακαταζτητος». 

ΤΡΤΝ: Το κληροομκό δυστυχς 

ελάττμα τ Ελλ η διχόνοια. Την 

υσ τυ μεγλυ υτύ ελττμτς 

τυ χρκτήρς των Ελλήνων, θ τ 
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περγρψε με μελν χρμτ τ 400 

π.Χ. Ο σκρτης, λγντς: «Τ των Ελ

λήνων γνς Ελεύθερν τε δτελε κ 

βλτστ πλτευόμενν δύντ ρχεν 

πντων μς τυγχνων πλτες». Εν 

 δ λόγ τυ θωνς Bismarck, τυ 

μεγλύτερυ πλτκύ της Πρωσς κ 

δρυτύ της Γερμνκής υτκρτρς 

(18151898),  πς επε: «Εν  Ελλη

νκός λός,  φβερός υτός λός, μσ 

ες τς τόσς ρετς τυ εχε κ την Ομό

ν, θ εμεθ όλ υπτελες τυ». 

ΤΕΤΡΤ: Η αδάμαστος ψυχ τ 

Ελλ, η οποία δείχε μα ακατά

βλητο κα άευ προηγουμέου στη 

στορία αάταση, στς ρες τ μεγά

λ κδύ της Πατρίδος. 

Ο Ελληνκός λός, σήμερ περσσότερ 

πό κθε λλη φρ πρπε ν πρμενε 

στθερ πρσηλωμνς στς ρχς κ 
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ες της φυλής μς, γ ν χε μλλν. 

περήφνς γ τυς πργόνυς τυ κ 

υπερήφνς γ τν ευτό τυ, ν συνεχ

σε με μεωτ τ ηθκό κ ψυχκό κληρ

νμκό τυ σθνς, την μεγλη στρκή 

επ της γης πστλή τυ. Θ πρπε ν 

συνεχσε ν κρτ νμμνη τη φλόγ 

τυ πλτσμύ στ στυρδρόμ υτό της 

Ευρπης, γρυπνς κ λύγστς φρυ

ρός των μτόβρεκτων κ δύλωτων 

βρχων μς, στ π συνετρβησν ή 

κτεφτελήσθηκν περρθμ κύμτ 

πκλνύμων βρβρων επδρμων. 

Θ πρπε τλς ν πστψε στην 

Ελληνκή τυ ψυχή κ στς πρδόσες 

τυ, κ ν μην λησμνήσε πτ τ μεγ

λ ωμ των πργόνων μς: ταν η Ελ

λς ναι πολιτικ νμένη και τον βα

χονα το Έλληνα τον οπλζι η ψχική 

θέληση, ατός γνται ακατβλητος.
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Τα χρά, ξαρτκά ργανμνα κα 

κμταμνα πρς τς δαφκς 

δμρφς, πρβααν σθναρ κα π

τχμν αντστασ απναντ σ’ ναν αντ

πα π κατκτσ τν Ερπ σ ρθμ 

πρπάτ, πράγμα π απδκντα 

άστ απ τα κακτκά σχα π 

απσπασ  Ε.Σ. τσ απ’ τς Γρμανς, 

σ κα απ’ τν δ τν Χτρ, στν μα 

τ στ Ράϊχσταγκ τν παρν τς ν

κς σνθκγσς. Σ’ ατ τ πασ, 

παρατθντα σδς τ μργ τ 

Γρμαν πχαγ Βφγκαγκ Καππ 

(Wolfgang Kapp), σ μτάφρασ τ κ. Πα

τρκ Εαγ. Σκρδά κα τς κ. Γκρτας 

Ξανθπ, μ τν γνκ χργα τ 

Μα από τις λαμπρότρς -και σως παραγνωρισμέ-

νς- σλδς στην ιστρα τυ Ε.Σ. ναι η μυνα πυ 

πρόβαλαν τα φυλκια της γραμμής Μταξ στην 

Γρμανική πθση την νιξη τυ 1941. πλωμένα 

στ μγαλτρ μέρς των λληνβυλγαρικών συ-

νόρων, δημιυργήθηκαν μ στόχ την αναχατιση τυ 

βυλγαρικ ρβανσισμ κατ τ διστημα τυ μσπλέμυ, 

τα πργματα όμως ήρθαν έτσι ώστ να πρυν τ βπτισμα 

τυ πυρός απέναντι στην πι σγχρνη και πι αδιαμφισβή-

τητη πλμική μηχανή της πχής, την γρμανική Βέρμαχτ.

Vor der Metaxaslinie
ΚΕΙΜΕΝΟ: πλγός Βόλφγκαγκ Καππ (Wolfgang Kapp)

Ευγνική Χρηγα τυ πτγυ .α Γωργυ Καραμπατσόλη, Πρέδρυ τυ Πανλληνυ 

Συνδέσμυ Πλμιστών και Φλων των Οχυρών Μακδνας Θρκης 1940-1941

ΠΡΟ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΕΤΑΞΑ
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«Πανν Σνδσμ Πμστν κα 

Φν τν χρν Μακδνας  Θράκς 

19401941».

5η πρλου 1941 (Σάτον) Η ντ π

θσς ρθ. Αρκτά τν πρμναμ . 

πρχ κάτ στν αρα δαδσς αά 

τρα ρθ  ρα. Χρς βασν γναν 

 ττας πρτμασς. Τ βράδ αρ

χζ  Μνάδα μας να ξκνά, χρς φς, 

φσκά, πρχρντας μπρς κα φθάν 

στν Κάτα, κντά στα σνρα. Εκ, θα 

βρθ σ τμττα.

Στα μκρά σπτα τ χρ, μπρμ 

να κρφτμ, κάπς, κα να κμθμ 

ακμ γς ρς.

6η πρλου Ακρβς ρα, 0530 (πρν). 

Τ Πρβκ μας αρχζ β, κατ

θνντας τα πρά τ ναντν χθρκν 

θσν. Τατχρνα, πρθντα τα 

πρβα αμσ πστρξς τς π

θσς Πζκ, τα χματα μταφράς 

πρμαχκν, καθς κα τ πρπρ

μν χμα τς φάαγγας μας, α μ 

κατθνσ τν πταμ Μπστρτσα, στα 

σνρα (ΒγαραςΕάδς), τν πν 

τ Πζκ μας δαβαν πάν σ πρχρα 

τπθτμνς γφρσκς.

Μτά τν τμρ ατν δάβασ, 

μς πράσαμ τν πταμ κνμν 

ξά, γατ ταν βαθς μ πά κα ρμ

τκά νρά.

να πρβ μας, γστρσ κα πσ 

μσα σ να βαθ μρς τς κτς τ π

ταμ, π γργρα σχδν ξαφανσθ

κ. Μ π κπ πτχ τ πρσπκ 

π τ πρτσ, να πράσ απναντ 

κα να βγ ξ απ τ νρ.

νας μγάς γρανς τ σρ ξ 

στν χθ, να γμάτ νρά.  χρστς 

τ, μ μγά ταχττα αφαρσαν τ ν

ρ . Μτά απ μάμσ ρα, τ πρβ 

να τμ κα μπρ να σμμτάσχ 

καννκά στν πθσ.

 πρτς σρμς δσδσς π τν 

δκσ νς πχαγ, δξάγ πτ

χς τν πθσ τ 2 Τάγματς κα  

χθρς γκαταπ τ ψμα 350.μς, 

σντμα θα δαπστσμ τ  θσς 

τ χθρ να π π σχρς απ’ τ 

χαμ αρχκά πθσ.

Σκρς πθσς τν αρπάνν 

Στκα (βμβαρδσμ κάθτ φρμ
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σς) καθς κα μαζκά πρά τ Πρ

βκ μας δν να κανά να πβάν 

σγ στα χθρκά χρά. Τ δαφς να 

π δσβατ. χ γκρμς κα βαθά 

φαράγγα, π μπδζν τν πρασ 

τν Μνάδν μας. Τ Πζκ φθάν, αά 

πρσβάτα απ ς τς πρς τ, μ 

πρά κα βματα πν ν τν δαμ

τρμάτν, πρχρντας τσ σγά κα μ 

πς απς.

Αππσμνα αναζτ να δρμ, στ 

να πράσ μ τα πρβα πστρξς 

τς πθσς τ Πζκ π χ στα 

χρα μ, κα να θ σ’παφ μ τα πρ

πρμνα τμματα Πζκ, τα πα 

φα να πστρξ . Αά μταξ μας 

πάρχ να βαθ φαράγγ π τα τχμα

τά τ να απτμα σαν γκρμς.

Δν βπμ απ πθνά τν δνατ

ττα να πράσμ κα να φθάσμ στν 

ά πρά. Σνχζμ πν, τν π

ρα μας πάν σ να π δσκ κα 

δσβατ δαφς. σς μπρσμ να τ 

κατρθσμ ατ αν φθάσμ στν ά

ν πρά τ φ κα να πράσμ 

απναντ απ τ φαράγγ.

νας ξς κρτς σταματά ατς μας 

τς πρσπάθς, γατ πρά Πρβκ 

κατστρψαν τ πρπρμν χμα 

τς φάαγγας μ, τ π κα ανφγ.

Μ π κπ κατρθσα να σσ τν 

βαρά τραματσμν ασρματστ κα να 

σρ νκρ τν δγ τ.

Εν τ μταξ, τα πρβα μ ρχνν 

ναντν τ χρ απναντ απ τ φα

ράγγ, απ τς θρδς τ π πρρ

χνταν τα πρά τν πν τν Ενν. 

Δπα απ τ χρ κν, πρχαν άα 

ξ μ πτά χρά. Μ μρκς κασκπ

μνς βς μας, τ χρ σπσ  ξ

δτρθκ. Μς μς, σπσ τ να, 

κάπ ά άρχζ να μας πρσβά. Η 

γρ πρκμν πρχ φαντα πς 

να γμάτ μ πμστρς. Μ αθατς 

θσς μάχς.

Δδντα σντμς δγς στν πκ

φας Αξματκ τς φάαγγας τν π

ρβν μ. Εγ, κατπν, κατβαν τν 

απτμ πρά τ φαραγγ, αναρρχ

μα, στν απναντ πρά τ κα φθάν 

στ δ ψς. Κρα απ τν στ μ 

μνν πάν στς ακανθδς θάμνς, 

 π καπτν τα πτρδ τχμα

τα τ φαραγγ. Μας κα, πσς, κα  

ς, μ τς θρμς ακτνς τ, απ τν 

γάαν ραν.

Λαχανάζντας κα καταϊδρμνς φθά

ν στ μνπάτ, π σσπρθκ τ 

Τάγμα Πζκ. Νς μάδς Πζκ, φθά

νν απ κάτ στ μνπάτ. Εδ πάν, 

ακρβς πσ κα κάτ απ τν αχνα τ 

δάφς ατ, π να τ κντρ τν 

πχρσν τς πρχς τ Ρπ,  

Μνάδς ατς παρναν θσς μάχς.

Στ πάν κα μπρσθ τμμα τ 

αχνα, μα φδς ρτρς κτασς 

να αδνατ. Καθνας π θα ξμτσ 

κνδν να σκτθ αμσς.

Πς μπρσ πτ να σκφθ τ 

 γς κα τσ φτχς, πς φαν

ντσαν, θσς μάχς, π μπρσ να 

δ κανς απ τν Βγαρκ πρά 

θα απδκννταν ττ δς σγ

χρνς (μντρνς) κα σχρς θσς 

χρσς! Πς θα μπρσ πτ 

να πστψ, τ  νας θα μας αντ

μτπζ μ μα τσ σκρ κα τσ 

νργτκ κα δναμκ αντστασ!

Τπτ δν μας βθά. Εάν θ να πρ

σφρ κάπα βθα στ Πζκ, μ τα 

πρβα τς Μνάδς μ, πρπ να τα 

μταφρ δ, σ’ ατ τ μνπάτ. Μνν 

ττ δς πρβα θα μπρσαν 

να τμσν κάτ ττ, μσα σ’ ατ 
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τ θανατφρ πρ, ρχνντας βς απ 

τν κρφ τ αχνα π πρπ να 

δγθν, στ απ κ να μπρσ

μ να αντμτπσμ τα βαρά πα τ 

αντπά, να τα κάνμ να σγσν κα 

να καταστρψμ τα χρά τ.

Μ τα πδα μ πρχρ αναζτ

ντας μαν κατά τπθσα, μ βατ 

δρμγ, στ να πράσν ασφας 

απ κ τα πρβα μας.

Μνν μτά απ ρς καταφρν να 

φθάσν τσσρα απ τα πρβα μ 

στ σμ κν, κντά στ μνπάτ, τ 

φάρδς τ π μς φθάν γα να 

πρχρσν ατ  κσσ.

Απ τς 5.30 μ.μ. ξαπτα να πθ

σ. Αρπάνα Στκα, ρχνν τ κατα

στρφκ τς φρτ πάν στς χθρκς 

θσς. Μαζκά πρά πρβκ σφρ

κπν τς θσς τ χθρ κα σκάζν 

μ π κρτ κ πρα.

Εμς αναπνμ ανακφσμν. Μ

τά απ ναν ττν καταγσμ πρς,  

αντπα μας δν θα μπρσν πν να 

ναντθν.

Μς πσ  τταα βμβα τν 

Στκα κα κατπν  τταα βδα 

πρβ, ττ αρχζν να πρχρν 

ασγκράττα τα χαβδνα τρατα, τα 

πρβα αμσ πστρξς τς πθ

σς Πζκ, φθάνντας, σ γ, πάν 

στ ππδ δαφς τ αχνα.

Στρμγμνα μταξ τς κα τα τσ

σρα ατά πρβα ανπτχθσαν κ 

στν κρφ τ αχνα. Μ κρτς 

κα θρβς κα μ ταχτατς μβρ

ντς ξρνν τρα τς βδς τς να

ντν τν Ενκν χρν θσν 

(bunker). Κα τρα, τ Πζκ, π ταν 

στρμγμν κα σγκντρμν πσ 
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απ τν κρφ τ, σ θσς τμ

ττας, αρχζ τν πθσ.

Ττ ακστκαν σφργματα κα 

βμβ κα παταγσματα κα κρτ κα 

δνσς γρ μας δ στν αρα!

Η γ στα!

Πτρς κα σκν, κρμ δνδρν 

κα γκ χμάτν στρβζντα στν 

αρα, κα πφτν πάν μας μ κρτ. 

 νας χ στρψ α τα πρά 

τν γρ φν ναντν μας. Μ πρά 

απ πα ν τν δαμτρμάτν μας 

κτπά απ παντ. Τ Πζκ πδά πά 

πσ στς αρχκς τ θσς.

Γα μρκά πτά μπρς στα πρβα 

μας δν πάρχ τπτα να δμ. χν 

γμσ μ σκνς κα βρμς, απ τς β

δς π ξρράγσαν κ γρ.

Βς μ πρ πτχα, μ φβρ 

πάταγ πσαν πάν στα ασπδα τν 

πρβν μας. Ατ δαπστθκ απ 

τ γγνς τ δν θα μπρσμ πν 

να ξαναδμ κανναν απ κνς τς 

ανδρς άνδρς μας (π πσαν νκρ 

τν στγμ κν). Χρς πρστασα, παρα

δθκαν στ χθρκ πρ.

Μα να πρσπάθα πθσς μ κά

ψ, φαντα αδνατ. Πς θα μπρσαν 

 δγ τν ατκνμνν πρβν 

μας να τα ξαναφρν πσ στ στν μν

πάτ, στς θσς π σαν πργμνς 

(πρν απ τν πθσ κν), κ π 

μασταν καθμν, φσν δν χαν 

 δγ καμα δνατττα να βπν 

πσ τς τ γντα κα π πγανν; Μα 

παρκκσ στ κα γν κατστν απ 

τ μνπάτ κν, θα χ ς απτσμα 

τν πτσ τς σ μγά βάθς, μχρ 

κάτ χαμά στ δαφς.

Κα μς τα καταφρνν!

Ασθάνμα ανακφσ καθς βπ 

τα πρβα μας να χν γρσ πσ 

στ μνπάτ . Εδ, τάχστν, πάρχ 

κάπα κάψ.  γμστς τ πρτ 

απ τα τσσρα πρβα μας, να ν

κρς . Σκτθκ απ θρασμα βδας 

π πρασ απ κάπ άνγμα, τχαα, 

πσ απ τ ασπδ .   ά άνδρς 

Γεμνκά τνκς πο του οχυού Λίε 
6-4-1941 [Φτογφί: ντον Μπλά-

ους (Anton Blasius) 7./105].
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μ παρμναν αβαβς.

Αά πς να τα πρβα! Τ κνα 

παρσάζν! νας σρς απ αμαρνς 

τα πρσταττκά καμματα τν ρπ

στρν τς, αά κα τα πρκμνα μρ 

τν πρβν ταν δάτρτα, κμμνα 

κα σχσμνα. Τα χνδρά ασπδα πρστα

σας τν πρβν φρν βαθς χα

ραγματς, δαδ τα χν τν χθρκν 

βμάτν. Κα μς άντχαν!

Τν στγμ ατ χμ απρρστ 

μπστσν στ κανργ μας ατ 

π.

Πρνμ τν νχτα ξαπμν κάτ 

απ τα πρβα μας, τα πα ρσκ

ντα τ να πσ απ τ ά πάν στ 

μνπάτ. τσ μπρμ να ασθανμαστ 

κάπς πρστατμν.

7η πρλου 1941 (2 ημρ πθσως Γρμ
νών) Μ τ χάραγμα τς μρας αρχζ 

μα ψ βρχ,  πα σγά  σγά γντα 

π σχρ.

Η μρα πρνά χρς αξγς χθρ

πραξς. Τ πρβκ κα τα ππα 

πα τ χθρ μας νχν π. Τ 

Πζκ μας, π τν πργμν μρα 

χ βαρς απς πρπ να ργανσ 

τς νς θσς τ.

Τ βράδ τς πργμνς, γ πρν 

αρχσ  πθσ,  Ταγματάρχς Ενς, Δ

κτς τ 2 Τάγματς, μ μαν χφτα 

τμρν ανδρν, πτχ να δαβ τα 

ρα π κρατσαν  Μνάδς μας, κα 

καπτμν απ τ σκτάδ, κνθκαν 

ανάμσα στς χαράδρς κα στα φαράγγα 

πρ τν χθρκν χρματκν θσν, 

πζντας να φθάσν στν ντα π

ρά τ πταμ, κα μ να τχνασμα να 

καταάβν ανπαφ τν π σμαντκ 

γφρα π πρχ κ.

Η μρα πρνά χρς να άβμ κα

μαν δσ απ τς γννας κνς 

σναδφς μας. Π μας βαραν ατ 

 αββαττα γα τν τχ τς.

8η πρλου 1941 Τ μσμρ κάνμ 

να πχρσ φδ ναντν τν χ

ρν. Τ πρπρμν πρβ μας 

ανβαν στν κρφ τ αχνα κα αρ

χζ πρ. Εάν  αντπας δν απαντσ 

στ πμν πτ, θα αρχσ  πθσ 

Τνκς νοίγε πυ ενντίον του οχυού 
Λίε 6-4-1941 [Φτογφί: ντον 

Μπλάους (Anton Blasius)].
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τν τμμάτν Πζκ.

Τ Πρβ μας ρχν π 20  

30 δτρπτα, πτ απ τν ά

ν πρά αρχζν τατχρνα κα 

καταγστκά, σαν τφνας, πρά ν 

τν βαρν πν ναντν τ. Πά

 αμφβάμ άν τ πρβ 

μας θα μπρσ να πστρψ πσ 

στν θσ τ αβαβς, πτα απ 

μα ττα κασ πρς. Κα μς, 

κα ατν τν φρά γντα τ θαμα. 

Κσ πά πρς τα πσ, σχδν αν

παφ. Καννας άνδρας απ τ πρ

μά τ δν χάθκ. Πδσα γργρα 

πρς τ μρς τς κα μ χραψα 

σνχάρκα τν αρχγ 

τ πρματς 

κν.

«Τρα ακ

μ μαν φράν 

θα μσ τ 

Πρβκ 

μας» πα, «τ 

 π    ν  θ α 

πρσπαθ

σ να ανα

γκάσ τς 

χθρκς 

Πρβ

αρχς 

να σ

π

σν. 

Σ 

μσ 

ρα, πρπ, θα παναάβμ τν 

πρσπάθά μας γα μαν ακμ φρά».

 Αρχγς τ πρματς Μπάρ 

μ κτάζ. «Εντάξ», γ. Τπτα ά.

Η δτρα πρσπάθα απτγχάν 

πς κα  πρτ.  Πρβαρχς 

κα τα βαρά πα τν Ενν να 

π πδξα γκατστμνα στς θσς 

χρσς.

9η πρλου 1941 Σνδασκπτμα μ 

τς Αρχγς τν πρμάτν τν 

πρβν μ,  π θα γθν 

μας νας πθτκς νργας μας, κα 

πρβανν στν αναγνρσ τ δά

φς. Ττ ρχτα ξαφνκά μα πρ

φρα π μταδδτα απ τ Πζκ. 

«Εδκ αγγα! Η Θσσα

νκ σνθ

κγ

σ!».

π 

τν π

δρασ 

τ γγ

ντς τς 

σνθκ

γσς τς 

Στρατάς τς 

Μακδνας, 

θα πτχθ, 

πτς, κα  

παράδσ τ 

Ρπ, μ α τα 

γρ χρά τ, 

ΠΡΤΗ ΣΛΔΑ 
ΤΝ ΣΗΜΣΝ 

του πολοχγού 
Βόλφγκγκ Κππ 

(Wolfgang Kapp), με 
τίτλο «Πο της Γμ-

μής Μετξά» (Vor der 
Metaxaslinie).



Προ της Γραμμής Μεταξά (Vor der Metaxaslinie)

Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η  Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η 91

στς 10 Απρ, μτά απ σκρς μάχς, 

πκπτντας στν απατσ μας να κατα

θσν τα πα άν ρν.

Μσα στν ππκ κατασκν, μ 

πάρα πς ρφς, απ βράχς, μ 

αττς δακαδσς, μ πγς δα

δρμς κα κρφς αά π χρ

μνς θς, τ  ατ σγκρτμα 

απτσ να αρσττχνμα σγχρ

νς, δαδ μντρνας τχνς κατασκς 

ργν χρσς.

 Ταγματάρχς Ενς (Εns), μ τν μκρ 

μάδα τ, κατάφρ να πράσ τα μπ

δα κα να φθάσ στν ντα δάβασ τ 

πταμ Στρμα 

(Στρμνς). Δν  

μπρσαν 

να μπ

δσν 

τν 

ανατναξ τς γφρας τ σδρδρ

μ, αά πτχαν να καταάβν να 

δσπζν ψμα κα να παραμνν κ 

π τσσρς μρς.

 Ταγματάρχς Ενς κα  Ταγμα

τάρχς Χφμαν Σνμπρν (Hoffmann 

Schoenborn),  Δκτς τ δκ μας 

τμματς Πρβκ πστρξς 

πθσν, παρασμφρθκαν μ 

τν Σδρν Σταρν (Ritterkreutz Des 

Eisernen Kreutzes).

 αγνας μας μς δν τσ. Ετ

μάζμ τα πα μας γα να πμκ 

δράσ. 

ΒΒΛΓΡΑΦΑ

 «ΠΡ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΕΤΑΞΑ (Vor der Metaxaslinie)», 

τ Γρμαν πχαγ Βφγκαγκ Καππ (Wolfgang 

Kapp).

 Αρχ «Πανν Σνδσμ Πμστν κα 

Φν τν χρν Μακδνας κα Θράκς 1940

1941». 
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«Οι ΄Αλοι θα μας 

προυν το σμα, αλλ ποτέ 

δεν θα μπορέσουν να μας σκο

τσουν την ψυχή, την δέα».

κβος Παττσος

Ανιστής της ΟΚΑ

Κρεμστηκε από Άλους.

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: 

Ταξχος Ιωάννης Πασχαλίδης
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κονός προνομστής: η δθση όχ 

μόνο βίης κ μόνμου χρκτήρ 

κυρρχίς,  κ η υσσδης προ

σπθ φηνσμού των Κυπρίων, 

μσω της κτπίσης στην κδήωση 

της γσσς κ της θρησκίς. 

Η ΚΤΣΤΣΗ ΣΤΗN ΚΠΡΟ 

ΜΧΡΙ ΤΟ 1955

Μ το νογμ της δρυγς του 

Σουζ το 1869, η στρτηγκή σημσί 

της Κύπρου γν κόμη μγύτρη, 

κ πό την θωμνκή υτοκρτορί 

πωήθηκ στην Αγγί το 1878.

Στς πρμονς του Β’ Πγκοσμίου 

Πομου, η Κύπρος γμσ πό φίσς 

της βρτνκής δοίκησης ο οποίς κ

ούσν τον ό ν πομήσ «γ την 

υθρί κ την Εδ». Πνω πό 

32.000 νο του νησού κττγησν 

 πρχς της στορίς της 

Κύπρου χνοντ στ βθη 

μκρνν χτν, νμσ 

σ θρύους κ πρδόσς. Από τον 

15ο ν π.Χ., κ ντονότρ τους 

μσως πόμνους, γκτστθηκν 

κτ κύμτ στο νησί ο Αχοί, κ 

δημούργησν ρρηκτους δσμούς μ 

τη μητροποτκή Εδ. ΄Εκτοτ η 

Κύπρος κοούθησ την στορκή πο

ρί κ το ππρωμνο του υπόοπου 

ηνσμού. ΄ρως του Τρωκού πο

μου ίδρυσν τς μγύτρς πός κ 

συνδθηκν μζί τους. Ακοούθησν 

γνς κτ των πον κ δδοχ

κν δυνστν ο οποίο πρσν πό 

το νησί: Ασσύρο κ Πρσς, Ρωμίο 

κ ρβς, Nτς ππότς κ Στυ

ροφόρο, Εντοί, θωμνοί Τούρκο 

κ γγο. ους τους δκρν νς 

Κύπριοι εθελοντές στο λιμάνι του Πειραιά τον Νοέμβριο του 1940, πριν την 
αναχώρησή τους για τα βουνά της Βορείου Ηπείρου.
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θοντκ στον Βρτνκό Στρτό, ν 

ο 1.200, πρ τους προρσμούς της 

ποκοκρτίς, φθσν στην Εδ 

κ πομησν νντίον των τν. 

Μ την νρξη του Ψυχρού Πο

μου το Λονδίνο πνξοόγησ τς 

κτήσς του ν τον κόσμο προκμ

νου ν ντμτωπίσ την πίφοβη κομ

μουνστκή πή. Στη Νοτοντοκή 

Μσόγο η Κύπρος ξοογήθηκ ως 

δίτρ σημντκή γ την δτήρηση 

στρτωτκν βσων. Στς ρχς της 

δκτίς του ‘50 η Μγη Βρτνί 

νβθμσ τη στρτωτκή της π

ρουσί όγω της στρτηγκής θσης 

της νήσου. Μτ τη στδκή υποχ

ρηση πό ποκίς κ προτκτορτ 

στη Μση Αντοή κ την νοδο του 

ρβκού θνκσμού, το Λονδίνο πο

φσσ ν μτφρ τς κυρότρς 

βσς συογής πηροφορν στην 

Κύπρο. Στην Λυκωσί γκτστθηκ 

ο κντρκός στθμός της Μ6 γ τη 

Μση Αντοή, κ στην Επσκοπή το 

Στρτηγίο Μσης Αντοής.

Στην Κύπρο τουργούσν ρδοφω

νκοί στθμοί που πυθύνοντν στους 

ρβκούς πηθυσμούς της προχής.  

Αρβκός Στθμός Μτδόσως Εγγύς 

Αντοής, τουργούσ πό τ Πο

μύδ κ ίχ στην μβ του την 

Συρί, τον Λίβνο την ορδνί, το ρν, 

το ρκ, την Βόρ Αίγυπτο κ κπο 

τμήμτ της Σουδκής Αρβίς. Εκπ

μποντς φοβρτνκή προπγνδ, 

ο στθμός ήτν ν πό τ κυρότρ 

μσ ψυχοογκν πχρήσων κ 

πηρσμού των Αρβων. 

Χωρίς οπόν υπρβοή, κτ τη δκ

τί του ‘50, μσούντος του Ψυχρού Πο

μου, η Κύπρος ποτούσ γ το Λονδίνο 

κ την υσγκτον ν νησί  κδί στην 

υρύτρη προχή της Αντοκής Μσο

γίου, μ βση σημντκν στρτωτκν 

δυνμων κ συογής πηροφορν γ 

ρχιεπίσκοπος Κύπρου Μακάριος
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την ΕΣΣΔ κ τη Μση Αντοή. 

Στς 15 νουρίου 1950 γν δη

μοψήφσμ στη Κύπρο, μ σκοπό την 

νωσή της μ την Εδ.  Κυπρκός 

Εηνσμός ρχσ ν δξγ στρτη

γκς ΨΕ μ σκοπό τον πηρσμό της 

δθνούς κονής γνμης. Το 95,7% του 

κυπρκού ηνσμού προσήθ στς 

κκησίς, όπου ίχν τοποθτηθί ο 

σχτκοί τόμο. Μ μκρή μοψηφί, το 

υπόοπο 4,3%, δν πθύμησ ν προσυ

πογρψ (όσο πρίπου κ ο πηθυσμός 

μ Τουρκκή συνίδηση). 

Το ποτσμ του δημοψηφίσμ

τος ποτσ κίρο κτύπημ κτ της 

βρτνκής προπγνδς, η οποί μφ

σβητούσ τον πκό χρκτήρ του 

νωτκού τήμτος.

Στς 9 Σπτμβρίου 1950 φθσν 

στη Ν Υόρκη, όπου γνν δκτοί μ ν

θουσσμό πό την ηνκή ομογν, 

προσωπκότητς του ποτκού κόσμου 

της Κύπρου. Στς 26 του ίδου μήν, ντί

γρφ των τόμων του δημοψηφίσμτος 

κττθηκν στη Γρμμτί του Ε

 Γργος Γρίβς ήρθ στην Κύπρο 

τον κτβρο του 1952. Πρπνήθη

κ στς πον δυσπρόστς κ ορνς 

προχς των ορνν όγκων Τρόοδος 

κ Πντδκτύου, νζητντς ση

μί πόκρυψης ντρτκων ομδων 

κ υκού. Κτ την πρμονή του στην 

Κύπρο, ο Γργος Γρίβς β μ 

σημντκή πόφση: ο σχδζόμνος 

γνς θ δξγότν ποκστκ πό 

Κυπρίους, πρ τη δδηωμνη πρόθση 

πον Εδτν, δίως στρτωτκν, 

ν συνδρμουν νργ. Αυτό θ ξυπη

ρτούσ την κόν του γν στη δ

θνή κονή γνμη ως μγς κυπρκού, 

ν η Εδ θ πκρου υχρστρ 

τς κτηγορίς τς οποίς θ δχότν, 

δκ πό τη Βρτνί, πρί υποκίνησης 

κ υπόθψης ντρτκου κνήμτος 

Γεώργιος Γρίβας

Διαδηλώσεις Κυπρίων για την 
Ένωση με την λλάδα.
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στην Κύπρο.

Τον κτβρο του 1952 ο ρχπίσκο

πος Μκρος τξίδυσ στς ΠΑ, όπου, 

δξγοντς στρτηγκς ΨΕ, οργνωσ 

τρίμηνη κστρτί νημρωσης γ το 

Κυπρκό. Συνντήθηκ μ βουυτς, 

γρουσστς κ κπροσπους οργν

σων της ομογνς, μίησ σ ρδοφω

νκούς κ τηοπτκούς στθμούς κ, 

τος, ίδρυσ συντονστκή οργνωση μ 

τον τίτο «Δκοσύνη γ την Κύπρο», μ 

τη συνργσί κ τη στήρξη πφνν 

ομογνν κ Αμρκνν. 

 πορί προς δυνμκή κτύθυνση 

ήτν πον μη νστρψμη. Στην Κύπρο 

πκρτούσ νβρσμός. Στς 28 ουνίου 

1953 η Μγόνησος σίστηκ πό πγκύ

προ συητήρο στη Λυκωσί, μ τον 

Μκρο ν συνπίρν τ πήθη, «... ́ Ενω

ση μ την Εδ, κ μόνον ΄Ενωση».

Στ ρχκ στδ του νοπου γ

ν, ο Γρίβς βρσκότν σ πονκτκό

τρη θση ως προς την συογή πηρο

φορν.  πρσσότρο Κύπρο ήτν μ 

το μρος της ΕΚΑ στον γν γ την 

νξρτησί, ν η βρτνκή ποκκή 

μηχνή ήτν πνδρωμνη μ Εηνοκυ

πρίους, που μπορούσν ν συνδρμουν 

σημντκ στον σκοπό της οργνωσης.

Την πρίοδο υτή μφνίσθηκν 

ο πρτς ποχρσς νδίξς πρί 

βρτνκής υποκίνησης του τουρκο

κυπρκού πργοντ. Πρτηρήθηκ 

ργδί ποτκοποίηση κ νοδος 

του θνκού συνσθήμτος των Τουρ

κοκυπρίων. Ξφνκ η Τουρκί «νκ

υψ» την Κύπρο.  πρτς, πδρμ

κς νύξς του τουρκκού πργοντ 

γ τ τκτνόμν στη Μγόνησο 

ντοπίζοντν μρκ χρόν πρν.  

πκύρωση της Δωδκνήσου στην 

Εδ φίντ πως ίχ γννήσ ορ

σμνς πρτς νησυχίς στην γκυρ, 

η οποί φοβότν πνηψη του ίδου 

σκηνκού στην Κύπρο. Τς νησυχίς 

υτς νπρήγγ σύσσωμος ο τουρ

γωνιστές και αγωνίστριες κατασκευάζουν εκρηκτικούς
 μηχανισμούς για τις ανάγκες του αγώνα.
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κκός Τύπος της ποχής. 

Τον Αύγουστο του 1954 η Εδ 

προσφυγ στον Ε πρ τς πρ

σκηνκς νργς των ΠΑ κ της 

Βρτνίς ν ποφυχθί η μτφορ 

του Κυπρκού στο πίπδο υτό.

Στο τος του 1954 ο Γργος 

Γρίβς γκτστθηκ υπό συν

θήκς πήρους μυστκότητς στη 

Λυκωσί, ρχίζοντς την κπί

δυση των στχν στη χρήση 

όπων κ χροβομβίδων, κθς 

κ στην κτση δοοφθορν. 

Γ όγους σφίς ο ίδος 

προσβ το ψυδνυμο μ 

το οποίο πρσ στην στορί: 

«Δγνής», πό τον βυζντνό 

θρύο του Πντδκτυου. 

μοίως, ψυδνυμ πκτη

σν όο ο γωνστς.

Πούτμος ρωγός στ 

πρτ δύσκο βήμτ της 

προπρσκυής του πυθ

ρωτκού γν στθηκ ο ηγτης της 

ΧΕΝ (ρθοδόξου Χρστνκής Εν

σως Νων) κ νς πό τους πρωτρ

γτς του νωτκού κνήμτος, ρς 

Στύρος Ππγθγγου.  ντγμ

νο στην ΧΕΝ νο βοήθησν ποτ

σμτκ στην πρβή, μτφορ κ 

ποθήκυση του στρτωτκού υκού, 

ν ο μχητκότρο πγησν γ 

ν στχσουν τς ομδς κρούσης 

της οργνωσης.  ίδος ο ππ  Στύ

ρος, ξδδ μυστκ φημρίδ κ 

νβ το ργο της μύησης στην ορ

γνωση των πον κτηων. 

ΝΡΞΗ ΤΟ ΓΝ

Την 1η Απρίου 1955 η ΕΚΑ κήρυ

ξ πίσημ την νρξη του Κυπρκού 

πυθρωτκού γν. Δκδς βομ

βστκς π

θσς συντρξν τη 

Μγόνησο.  πουπηθίς στρτω

τκς βσς ήτν πρτς στη ίστ 

των στόχων κ στς 16 Μρτίου προ

σβήθηκ η βση του 9ου Συντγμτος 

Δββσων στον γο Νκόο.

Είν σημντκό ν τονστί η πο

γή της ημρομηνίς 1ης Απρίου (ημρ 

που θμκ γοντ ψμτ) πό πυ

ρς ΨΕ. Θ δημουργούντν μτξύ 

ων, σύγχυση στους Βρτνούς, γ 

την γνησότητ των γγονότων. Ψυχοο

γκός στόχος των δοοφθορν που ση

μθηκν κίνη τη νύκτ ήτν, όπως 

νφρ ργότρ ο Γργος Γρίβς 

 Δγνής, ν δημουργηθί η ντύπωση, 

τόσο στη βρτνκή ποκοκρτί, όσο 

κ στη δθνή κονή γνμη, ότ υπήρχ 
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δυνμκή κ σχυρή πνσττκή οργνωση κ όχ κπο μμονωμν τομ 

κ νργς. Μ ντυπωσκή νρξη, ξου, θ τόνων το ηθκό του κυπρ

κού ού κ θ προβημτζ τους Βρτνούς.

Την ίδ νύκτ που σημθηκν ο πρτς κρήξς, κυκοφόρησν σ πός 

κ χωρ προκηρύξς ο οποίς μτφρν στον ό το πρτο πνσττκό μή

νυμ της ΕΚΑ:
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μπρός όλοι μαζί ια τη λευτερι της Κύπρου μας.
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Το προηγούμνο βρδυ (31 Μρτίου) πήγη

σν ο πομποί στην Αθσσ κ στη Ασκτμ, 

ξω πό την Λυκωσί. Το ρδόφωνο, πήρως 

γμνο πό την ποκοκρτί κ όργνο βρ

τνκής προπγνδς, σίγησ. 

Την θση του κυβρνήτη της νήσου νβ ο 

σρ Τζων Χρντνγκ ο οποίος ίχ ντμτωπίσ 

μ πτυχί τς ξγρσς στη Μσί κ την 

Κνυ. Επσημίντ ότ στη Κνυ ο Βρτνοί 

χρησμοποίησν πτυχς το 1955, την ονομσί 

Mau Mau γ τους ντόπους Kikuyu, τους οποίους 

μφνσν προπγνδστκ ως δοοφονκς ορ

δς που ξοόθρυσν τους υκούς φίους τους 

κ τ πδ τους στ κρβτ τους. 

Χρκτηρστκή ίν η προκήρυξη που ξδω

σ η ΕΚΑ γ τον Χρντνγκ.

Σερ Τζων Χάρντινγκ

Ο ΟΥ0 ΞΑΑΧΟΤΑ.

Ανίκανος ο στρατρχης τν ΜαουΜαου να καταβλη το κίνημ μας, κατα

στρέφει, καίει δση τα οποία αποτελούν ομορφι και πλούτον του νησιού 

μας, με τον ανόητον υπολοισμόν ότι θα περιορίση τα κτυπήματα τν ανταρ

τν μας εναντίον του στρατού του.

Οι ...φιλελεύθεροι Άλοι υπερέβησαν σε βανδαλισμούς τον μβραήμ της Πε

λοπονήσου και τους Ούννους εις την υρπην. Γι’ αυτό τους αξίζει ο τίτλος 

«ΟΥΟ ΤΟΥ ΒΟΑ».
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Οι Κύπριοι και όλοι οι Έλληνες θα ενθυμούνται με αποτροπιασμό

το πέρασμα τν «ΟΥΩ ΤΟΥ ΒΟΑ» από το μαρτυρικόν νησί μας. 

.Ο.Κ.Α.

Μ την νρξη του γν της ΕΚΑ ο 

Ρδοφωνκός Στθμός Αθηνν υποστή

ρξ τον κυπρκό γν γ υτοδθση 

κ νωση μ την Εδ. Το Λονδίνο δ

μρτυρήθηκ ντον,  δν νβ 

ρχκ πθτκς πρωτοβουίς. μως, 

ν χρόνο ργότρ, την 1η ουνίου 1956, 

ο πρωθυπουργός ντν κτκρν νοχτ 

το πρόγρμμ του Ρδοφωνκού Στθμού 

Αθηνν γοντς ότ «η Αθήν υποκνί 

τρομοκρτί».  Βρτνοί κτφρν 

σχυρς πρμβος στο στθμό κ δκή

ρυξν ότ η ΕΚΑ ποτίτ πό «κκούς 

πρκτορς ποτκής τρομοκρτίς κ δ

ούς δοοφόνους».  ρχς στην Κύπρο 

υοθτούν προπγνδστκς νκονσς 

κ η ογοκρσί ντθηκ.  δρόμο στ

κν προχν γμζν μ προπγνδστκ 

φυδ κτ της ΕΚΑ.

Ως «βήμτ» γ την ποκτστση 

της τξης στην Κύπρο τθηκν πό τους 

γγους: 

 Δίσδυση στην ΕΚΑ, 

 Δρση κτ του Ρδοφωνκού 

Στθμού Αθηνν.

 Δρση κόμη κ κτ του πσκό

που της Κυρήνς. Τυτόχρον θ πρπ 

ν χρημτοδοτηθί μ ηνόφωνη φημ

ρίδ που «ν κρτούσ μτροπθή στση» 

κ ν υποστήρζ τς ποκκς ρχς κ 

την ποτκή σφς τους.  προπγνδ

στκή πχίρηση τόσο σ πίπδο σφς 

όσο κ σ πίπδο κονωνκοοκονομκν 

μτρρυθμίσων θ πρπ ν προυσζ 

στους Κυπρίους «μ κή νκτκή πο

γή» κτός πό την νωση μ την Εδ.

Στη συνχή νίσχυση των βρτνκν 

δυνμων που βρίσκοντν στην Κύπρο 

(στς 10 κ 11 Σπτμβρίου 1955 μτφρ

θηκν πό τη Μτ 1.500 κομντος), η 

ΕΚΑ πντησ μ το προπγνδστκό 

μήνυμ ότ: «….όσο πρσσότρ στρ

τύμτ μτφρθούν στο νησί, τόσο 

μγύτρς θ ίν ο πς τους».

Τς ίδς ημρς η ΕΚΑ κυκοφόρη

σ σ χδς ντίτυπ μί πό τς πο 

σκηρς νκονσς της.  οργνωση, 

φού κούσ τον κυπρκό ηνσμό 

ν κοουθήσ τον δρόμο της τμής κ 

της θυσίς, κτηγ ως ξής: «Άλοι! 

Φτ από την Κπρον, διότι θα την 

βάψτ μ το αίμα σας». 

Τυτόχρον, η μθητσ νοί 

ήτν κθ’ όο το φθνόπωρο του 1955 

πί ποδός.  δδησς κ ο συ

γκρούσς μ τον στρτό κ την Αστυ

νομί ήτν συχνόττο φνόμνο, ν 

ο βρτνκς δυνμς συμβνν 

ποίτς δκρίτως κ κτ βούηση.

 ΕΚΑ πνδυσ στην δμστη 

κυπρκή νοί κ κρδσ. Σ χρ

τσμό της προς την ΑΝΕ (16 Δκμβρίου 

1957), τον οποίο υπγρφ ο ρχηγός 

Δγνής, προτρπ μτξύ ων τους 

Κύπρους μθητς ως ξής: 

«Μην λγστ μπρστά στην βα. 

φαστι να γνν τα στθια σας.  λ

τριά απκτάται μ αμα, χι μ ιρηνικές 

ψτφνές. Ατές ναι μν για τς 

διλύς. Τιμ σ κνς π φέρν 

τραύματα. Τα τραύματα στς αγώνς 

ναι παράσημα.  αδράνια και  φιλ

τμαρισμς ναι γνώρισμα και ένδιξις 

σαπλας, θνικς και κιννικς. Ντρπ 
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σ’ κνς π τα πρτιμύν, ταν ι άλ

λι αγνζνται και πέφτν».

Πρη μ την νοπη δρση της 

ΕΚΑ, ο ρχπίσκοπος Μκρος κτ

β προσπθς γ δθνοποίηση του 

ζητήμτος. Μ πρτη, πτυχημνη όπως 

ποδίχθηκ στη συνχ, κίνηση ντίδρ

σης του Λονδίνου ήτν ν μπξ νργ 

τους Τούρκους στην κυπρκή υπόθση, 

η οποί ως τότ μφνζότν πίσημ 

ως ηνοβρτνκή δφορ.  πρωθυ

πουργός, ΄Αντονυ ντν, προσκσ τς 

κυβρνήσς Εδς κ Τουρκίς στο 

Λονδίνο γ ν συζητήσουν το Κυπρκό. 

 δσκψη, η οποί β χρ στη βρ

τνκή πρωτύουσ μτξύ 29 Αυγούστου 

κ 7 Σπτμβρίου 1955, ηξ χωρίς ν 

πφρ κνν ουσστκό ποτσμ. 

 τότ κυβρνηση Αξνδρου Ππγου 

δπρξ ποτκό σφμ δχόμνη τη 

συμμτοχή της Τουρκίς, η οποί ίχ πό 

κρό πρτηθί πό κθ δκίωμ στην 

Κύπρο.  Τουρκί νγνωρίσθηκ κτ’ ου

σί ως συμβόμνο μρος, ντίδκος της 

Εδς κ χουσ δκμτ στο νησί. 

Έκτροπα του Τουρκικού
 όχλου κατά των λλήνων στην 

Κωνσταντινούπολη. 

 πορί του Κυπρκού, θμτος θνκού, 

νρκοθτήθηκ.

 τρόπος μ τον οποίο ξβ η γκυ

ρ τη «συνννόηση» την οποί προωθού

σν ο Βρτνοί, ποκύφθηκ κτ δρ

μτκό γ τον ηνσμό τρόπο, ν η 

δσκψη ήτν κόμη σ ξξη. Τ μσ

νυκτ της 5ης προς 6η Σπτμβρίου 1955 

ξρργη βόμβ προρσμνης σχύος 

στην υή του τουρκκού προξνίου 

Θσσονίκης, την οποί, όπως ποδί

χθηκ ργότρ, ίχ τοποθτήσ ο Δυτ

κοθρκτης κτ Φκ Εγκίν, φοτητής 

της Νομκής Σχοής του Πνπστημίου 

Θσσονίκης.  γνωστς σ όους συ

νπς υπήρξν η ρχή του τους γ 

τον ηνσμό της Κωνστντνούποης. 

 γρος δωγμός τον οποίο ξπυσ 

ο οργνωμνος κ κτυθυνόμνος 

τουρκκός όχος ξίχθηκ σ νύκτ του 

Αγίου Βρθοομίου. Φόνο, ησίς, 

μπρησμοί νν, συήσς νκροτφί

ων, μ οοκηρωτκή κτστροφή.

 πρτη βρτνκή πκήρυξη, που 

νρτήθηκ μσως μτ την νρξη 
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του γν της ΕΚΑ, στς 4 Απρίου 

1955, φορούσ τον Γρηγόρη Αυξντίου. 

ποδήποτ πηροφορί ή νργ 

που θ οδηγούσ στη σύηψη του θ 

μβότν μ το ποσό των 250 ρν.  

ός, ντστκόμνος στην ποκοκρ

τί, κτστρφ τς προκηρύξς.

Αυτό νγκσ την Αστυνομί κ τον 

στρτό ν φοδζουν τους ξωμτκούς 

μ δκ δτί, που πρίχν φωτογρφί

ς των πκηρυχθντων. Μ την νρξη της 

κρίσης, ο Αρχς σφίς ρχσν ν δχο

ντ στς τξς τους ποούς Τουρκοκυπρί

ους, πυροδοτντς τσ την ντπρθση 

μτξύ των δύο κονοτήτων της νήσου.

Στην Κύπρο συνχίστηκ ο γνς κ 

ο Βρτνοί τοχοκόησν σ οόκηρο 

το νησί πκηρύξς του Γωργίου Γρίβ, 

στς οποίς προυσζοντν τσσρς φω

τογρφίς του κ, μστ, μ μ στοή 

ντσυντγμτρχη του Εηνκού Στρ

τού. Τος, στην πκήρυξη νγρφότν 

κ το ποσό των 10.000 ρν που προσφ

ρότν ως μοβή γ την κτδοσή του. 

Εκτός πό τον Γργο Γρίβ, σύντο

μ πκηρύχθηκν κ δκδς ο 

γωνστς, ο οποίο συνήθως νηκν 

στον στνό πυρήν της οργνωσης. 

Τ ποσ που προσφρν ο Βρτνοί 

στους κτδότς ή πηροφοροδότς 

νρχοντν συνήθως σ 5.000 ίρς. 

ν ο μτρο που β η βρ

τνκή πυρ ήτν η νρτηση π

κηρύξων χωρίς τη φωτογρφί των 

κτζητούμνων γωνστν, ο οποίς 

φρν πς ν κόκκνο Χ. Αυτό 

Περιπολίες Βρετανών στρατιωτικών 
επί οχημάτων. Σε αναρτημένο πανό 
αναγραφόταν: «Διαλυθείτε ή θα πυ-
ροβολούμε».

Οι μπεριαλιστές του Λονδίνου 

μας ονομζουν «δολοφόνους» 

και «τρομοκρτες» και 

εκπλήσονται όταν λλοι μας 

ονομζουν «πατριτες».
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συνβν ότν ο γωνστής 

ίχ συηφθί ή φονυθί κ 

σκοπό ίχ την κμψη του ηθκού 

κ του γωνστκού φρονήμτος 

του ού. Εππον, η βρτνκή 

δοίκηση ξδωσ δκό κτο

γο μοβν σ όσους θ δνν 

πηροφορίς, ο οποίς θ οδη

γούσν στην νύρση όπων 

κ πυρομχκν. 

Στς 20 Αυγούστου νκ

ύφθηκν τμήμτ του ημρο

ογίου του Γρίβ κ ο Χρντν

γκ, πρ την ντονη δφωνί 

των υπηρσν πηροφορν, 

ποφσσ γ ψυχοογκούς 

όγους ν δημοσοποήσ το 

ημροόγο προκμνου ν νο

χοποήσ την ΕΚΑ. Τ πο

σπσμτ του ημροογίου 

του Γρίβ βοήθησν τς βρ

τνκς υπηρσίς ν νύ

σουν την στρτηγκή του κ 

ν νκύψουν την σχση του 

Μκρίου μ την ΕΚΑ.

σον φορ το προφί της 

ΕΚΑ, ο ρχκς κτμήσς των 

βρτνκν υπηρσν ήτν 

νθσμνς. Το Λονδίνο πί

στυ ότ η ΕΚΑ ήτν οργνω

μνη μ βση το κομμουνστκό 

μοντο, που προπθτ νν 

στθρό μηχνσμό μ ποτκό 

γρφίο κ κομσρους, που 

συογκ κθόρζν την στρ

τηγκή της οργνωσης χοντς 

την δρ τους στ βουν (κτ 

το πρότυπο του ΕΛΑΣ στην δρ

κ της Κτοχής).

Το Λονδίνο προχρησ στην 

πχίρηση «Τea Party» μ σκοπό 

το στγμτσμό της ΕΚΑ στ πικήρυξη του Γρίβα από τους Άγγλους.
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μτ της δθνούς κονής γν

μης.  πχίρηση φρμόστη

κ πό το τμήμ Πηροφορν 

κ ρυνς (IRD), του Foreign 

Office. Σ ντποκρτς ο

δπν ΜΜΕ στην Κύπρο μορ

στηκν νημρωτκ φυδ 

σύμφων μ τ οποί «η ΕΚΑ 

κπόρνυ νήκ κορίτσ μ 

μη της» κ ήτν «νντίον της 

υημρίς» της νήσου. Σύμφων 

μ ο φυδο «κορτσκ δ

δκ χρονν νγκστηκ ν 

χ σξουκή σχση μ μος 

της ΕΚΑ» Πρη προωθί

το η «κτίμηση» ότ η ΕΚΑ ήτν 

όργνο του ΑΚΕΛ. Αν κ ο βρ

τνκς υπηρσίς πηροφορν 

ίχν ύσ π το γρίφο της πο

τκής κτύθυνσης της ΕΚΑ, 

το RD συνχζ ν κν όγο 

πρί κομμουνστκού κνδύνου 

προκμνου ν πρ μ το μ

ρος του την υσγκτον.  βρ

τνκς ρχς πηροφόρησν 

τους Αμρκνούς ντποκρτς 

ότ νκυψν γγρφ που 

πστοποούσν τη σχση ΕΚΑ 

 ΑΚΕΛ.  δημοσογρφο δν 

ίχν όμως μση πρόσβση 

στ «ντοκουμντ».

Πρη, φημρίδς όπως 

η συντηρητκής κτύθυνσης 

Daily Mirror κ Daily Herald (κ

δοση 29.5.1955) γνν ποδ

κτς δρρον πό το Υπουργίο 

Αποκν πρί κομμουνστκής 

υποστήρξης στο Μκρο (ότν 

ο ρχπίσκοπος ίχ συμφωνή

σ σ πνκυπρκή πργί κ 

ίχ συνντηθί μ τρς ρστ

ρούς Κύπρους δημρχους).

H «Οbserver» σημείσε: 

«Ένας στρατρχης, τρεις 

στρατηοί, 35.000 ΄Άλοι 

στρατιτες στθηκαν ανίκα

νοι να λυίσουν την ΟΚΑ».
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Κύπριοι μαθητές διαδηλώ-
νον υπέρ της Ένωσης.

Στδκ μ υτοτροφοδοτούμνη 

προπγνδ πίθ το Λονδίνο ότ ν γνό

τν η νωση της Κύπρου μ την Εδ 

τότ η Τουρκί θ κυκωνότν όγω του 

«κνδύνου» που ντμτπζ η Εδ 

ν μττρπότν σ κομμουνστκό δο

ρυφόρο.  «κομμουνστκός κίνδυνος» 

κ τ πίθν σνρ οίωνν τς 

πργμτκς κτμήσς γ την κρίση.

Πρό υτ η Αθήν χρησμοποίησ 

μ την σρ της ντπχρήμτ σχτκ 

μ την κομμουνστκή πή.  υσ

γκτον νημρθηκ πό ηνς δπω

μτς ότ θ πρπ ν συγκρτήσ την 

Βρτνί ν μην προχωρήσ σ μ υπο

θτκή σύηψη κ κτση του Γρίβ, 

δως το ΑΚΕΛ θ κυρρχούσ στην 

Κύπρο.  Αθήν σσότν στς Συμπηγ

δς της βρτνκής προπγνδς.

Ανπηρστη πό τ συνχή κτυπήμτ 

πρμν η βρτνκή προπγνδ, δ

στρβνοντς ή ονοντς γγονότ 

κ υποβθμίζοντς τη δρση της ΕΚΑ. 

Είν χρκτηρστκό ότ στς 10 Νομβρίου 

1955 κ ν ο πς των Βρτνν 

υξνοντν πκίνδυν, ξωμτούχο στο 

Λονδίνο δήωνν στους «New York Times» 

ότ ο υπηρσίς της Intelligence Service 

στην Κύπρο νδοργννοντν κ τον 

ίδο μήν η ΕΚΑ θ ξοντωνότν. 

δίτρ ξγρίωσ τους Βρτνούς 

η μζκή συμμτοχή στον γν των 

νων κ της μθητσς νοίς.  

συγκρούσς μθητν κ στρτωτν 

ήτν στην ημρήσ δτξη. Στς 14 

Δκμβρίου, σ φοδο βρτνκής δύ

νμης στο Λνίτο Γυμνσο Λμσού, 

ο μθητς χρησμοποίησν κόμη κ 

χροβομβίδς, φονύοντς νν οχί 

κ τρυμτίζοντς δύο στρττς. Το 

Λνίτο κσ γ μήνς, όπως κ  

Γυμνσ, στη Λυκωσί κ τη Λρνκ. 

Στς ρχς του 1956 η ΕΚΑ κσ τους 

μθητς ν προχωρήσουν στην νρτη

ση της ηνκής σημίς στ σχοί.

Μ την προδο του χρόνου ο ποκ

κς ρχς προχρησν σ νου τύπου 

ΨΕ. Το φθνόπωρο του 1958 κνν την 

μφνση τους μσω προκηρύξων δυο 

βρτνκς πρστρτωτκς οργνσς 

η ΑΚΕ (η ξη ΕΚΑ γρμμνη νποδ) 

κ ο «Cromwell» (το όνομ του γγου 

στρτηγού ́ βρ Κρόμγου που ποκ

φσ το βσ Κροο Α’ κ χρίστηκ 
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πό τα κατασταλτικά μέτρα 
της Βρετανικής αποικιοκρατίας δεν 

εξαιρέθηκαν τα μικρά παιδιά.
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δκττορς το 17ο ν).  οργνσς κ

ούσν τους Κυπρίους κ τους Βρτνούς 

ν ντπτθούν χωρίς οίκτο στην ΕΚΑ.

Στην προσπθ δυσφήμσης της 

ΕΚΑ βν μρος πήθος υπηρσν 

δημόσς νημρωσης. δίτρ η ΒIS 

νβ δρση κτ του Μκρίου που 

μτ τς Σχς πσκφτηκ τς ΠΑ 

γ ν προωθήσ τς κυπρκ τήμ

τ. Το ΒIS προθησ ντμκρκό 

προπγνδστκό υκό σ πρίπου 3  

4.000 χδς Αμρκνούς δημοσογρ

φους κ δμορφωτς κονής γνμης.

Μτ την νκυψη των ημροο

γίων του Γρίβ κ την δημοσοποίηση 

τους ο Αρχς κυκοφόρησν μ σρ 

πό νημρωτκ δτί κτ της Ε

ΚΑ. Μ σρ τίτων ήτν: «Εηνκός 

Αυτρωτσμός κ Κυπρκή Τρομο

κρτί» (1956), «Εδ κ Κύπρος:  

Ποτκή πίσω πό την Τρομοκρτί» 

(1957), «Εκκησί κ Τρομοκρτί στην 

Κύπρο» (1957). Στς βρτνκς φη

μρίδς ο Μκρος μφνζότν ως 

«ρχτρομοκρτης» ν στο ξφυο 

του τυτίου τίτου («Εκκησί κ 

Τρομοκρτί στην Κύπρο») προυσ

ζότν η κόν νός πτμτος δίπ σ 

μ φωτογρφί του Αρχπσκόπου μ 

φόντο τς Δκ Εντος (τονίζοντς το 

«ου Φονύσς»).  Εκκησί γν στό

χος πθσων,  στχη του Φόρ

ρν φφς συνδητοποίησν ότ μ 

ττο πογή στρούσ ξοπστίς το 

Λονδίνο κ συμβούυσν ο πθσς 

ν στστούν κτ του Μκρίου κ 

όχ κτ του θσμού της Εκκησίς.

Τος ν ο μσο μύρης προπ

γνδς ήτν η συγγρφή μυθστορημ

των που φωτογρφζν τον Μκρο κ 

την κυπρκή κρίση. Τίτο όπως «σχημο 

Κοκίρ» του ΄Απμπυ κ το «Δν ίν 

δκό σου το νησί» του Νς, υποστηρίχθη

κν πό τον ίδο τον Χρντνγκ. 

Ακόμη δηδή κ σ ογοτχνκ κί

μν πρνούσ η ρνητκή κόν του Μ

κρίου κ των Κυπρίων.  ξίξς όμως 

θ προβουν τς πχρήσς υκής, 

γκρίζς κ μύρης προπγνδς. Στ 

τη του 1958 κ στς ρχς του 1959, 

ότν η πίυση του Κυπρκού ρχσ 

ν δφίντ μ τς τρμρίς πφς, 

το Λονδίνο ρχσ ν νκί στδκ 

τς πχρήσς προπγνδς κ ΨΕ. Το 

ντμκρκό μυθστόρημ «Τ Φγό

μν Ρσ» του ΄Αρθουρ Κμπ, δν 

κδόθηκ κ η βρτνκή κυβρνηση 

προσπθησ ν πίσ την χθρκή προς 

τους Κυπρίους βρτνκή κονή γνμη ότ 

ο Μκρος δν ήτν πον «τρομοκρ

της»  ξόπστος συνομητής στο 

τρπζ των δπργμτύσων.

Σ φημρίδς όμως της Βρτνίς, 

νγρφότν κ πσόδοξς σκψς 

γ τον γν στη Κύπρο.  φημρίδ 

« London Times» νφρ χρκτηρστ

κ ότ «...ήτν στρτωτκ δύντον ν 

νκηθί η ΕΚΑ», ν η «bserver» σημί

ωσ: «νς στρτρχης, τρς στρτηγοί, 

35.000 ΄γγο στρττς στθηκν 

νίκνο ν υγίσουν την ΕΚΑ». Σ κ

πο πό τς πος ντποκρίσς της η 

«Daily Herald» σημίων μ μφση ότ 

«...η ΕΚΑ δν ίν σπίρ,  σχυρό

ττ οργνωμνη θνκστκή ομδ, την 

οποί υπστηρίζ η μγη ποψηφί 

των Εήνων Κυπρίων. Ως οργνωση 

ίν δύντον ν νκηθί». 

μως, ο ξωμτούχο των υπηρ

σν πηροφορν ομοογούσν μπ

στυτκ ότ το πρβον της Κύπρου, 

όπως δμορφθηκ πό το 1955 δν 

τους βοηθούσ στς πχρήσς κτ 

της ΕΚΑ. Από την πρίοδο Χρντνγκ 
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κτης νγκης τους οποίους θσπσ, η βρ

τνκή δοίκηση συμβν κ φυκζ 

οποονδήποτ θωρούσ ύποπτο, χωρίς ν 

δξχθί ποτ δίκη. σο συμβνοντν 

κτ τους πρτους μήνς του γν, οδη

γούντν στς Κντρκς Φυκς Λυκωσίς 

ή στο κστρο Κυρήνς, μρη τ οποί 

πρσν στην στορί ως τόπο μρτυρίου 

μ βσνστήρ μσωνκής μπνυσης 

κ χρκτήρ. Στη συνχ ρχσ ν 

τουργί το μγύτρο στρτόπδο συγκ

ντρωσης, της Κοκκνοτρμθς, στο οποίο 

φυκίσθηκν χδς γωνστς.

Τον Νομβρο του 1955 δημοσύθηκ 

στην Εφημρίδ της Κυβρνήσως νόμος, 

ο οποίος σήγγ ως συμπηρωμτκή 

πονή τον ρβδσμό.  πονή του μστγ

μτος φρμόσθηκ σ κτοντδς νη

ίκους, ν σ συζήτηση η οποί β 

χρ στη Βουή των Κονοτήτων στο 

Λονδίνο ποκύφθηκ ότ 13 πδ που 

βσνίσθηκν μ τον τρόπο υτό ήτν 

κτω των 14 τν.  σχτη των πονν, 

η κτδίκη σ θντο, πβήθηκ συνο

κ σ 39 γωνστς, κτσθηκν όμως 

μόνο 9.  κτδίκη των υπόοπων μτ

τρπηκ σ σόβ δσμ, μπροστ στη 

δθνή ντίδρση κ κτκρυγή.

ν πό τ πο συνηθσμν βσν

στήρ ήτν το «σδρνο στφν».  

βσνστς τοποθτούσν ν τσνο 

στφν στο κφ του βσνζομνου, 

Απέναντι στα απνθρπα και 

πέρα από κθε λοική βασανιστήρια 

οι ανιστές της ΟΚΑ παρέμειναν 

καμπτοι και αλύιστοι, 

καθιστντας τους βασανιστές ανίκα

νους να αποσπσουν και την 

παραμικρή  ομολοία.

Γρηγόρης 
υξεντίου

Καραολής

Ηλίας 
Παπακυριακού

νγκστηκν ν συμμχήσουν μ την 

τουρκοκυπρκή κονότητ, προσμ

βνοντς Τουρκοκύπρους στυνομκούς, 

χνοντς το ρσμ τους στο σύνοο του 

Εηνοκυπρκού πηθυσμού. 

Λίγους μήνς μτ την νρξη του νωτ

κού γν η ποκοκρτί ίδρυσ τ πρ

τ στρτόπδ συγκντρωσης, τ οποί 

τθηκν σ τουργί πό το κοκίρ 

του 1955. Στηρζόμνη στους νόμους κτ
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το οποίο σφγγν οον πρσσό

τρο μ δκό μοχό.  πόνος ήτν 

φόρητος κ το θύμ, ότν το στ

φν σφγγ ππστκ, ποθυμούσ. 

ος συνήθης τρόπος βσνσμού ήτν 

το νποδο κρμσμ, πό τ πόδ, ν 

το κφ ήτν γρμνο προς το δπδο, 

χωρίς ν κουμπ σ υτό. Το ίμ κτ

βν, ο βσνζόμνος κυρυότν πό 

σκοτοδίνη κ τκ χν τς σθήσς 

του. Αρκτ δδδομνο βσνστήρο 

ήτν ο τχνητός πνγμός. 

ν ο ψυχοογκό βσνστήρο 

των Βρτνν ήτν η πή κτσης, 

φού, όμως, πσήμνν στους γων

στς ότ θ μφνζν τον φόνο ως πο

τσμ πόπρς δρπτυσης. Συχν, 

πίσης, προσπθούσν ν κμύσουν 

συγκκρμνς πηροφορίς πό τους 

κρτουμνους, πδκνύοντς τους δ

φορ σχδ ύσης του Κυπρκού κ 

πτντς τη γνμη τους. Εμβνν, 

όμως, στρότυπ την πντηση ότ μό

νος ρμόδος ν πντήσ σ ττοου 

ίδους προτσς ήτν ο Μκρος. Απ

νντ στ πνθρωπ κ πρ πό κθ 

ογκή βσνστήρ, ο γωνστς της 

ΕΚΑ πρμνν κμπτο κ ύγ

στο, κθστντς τους βσνστς νίκ

νους ν ποσπσουν κ την πρμκρή 

ομοογί. Εχστς πρπτσς βσν

σμν δημοσοποήθηκν κ φθσν 

στη δκοσύνη, όπως η πρίπτωση των 

ξωμτκν Τζρντ ’ Ντρίσκο κ 

Ρόμπν Λίντζ, ο οποίο κρίθηκν νοχο 

κ ποτχθηκν πό το στρτυμ.

Τον Μο του 1956, μτ τους πγ

χονσμούς των Κροή κ Δημητρίου, 

ο θηνκός ός βγήκ στους δρόμους, 

σ ν συητήρο που κτηξ σ 

μτοκύσμ ξτίς μς πρωτοφνούς 

σ βί κτστοής μ 3 νκρούς. Εκτός 

πό υτό, ο πγχονσμός των δύο γω

νστν πυροδότησ ποκίς οργσμνς 

ντδρσς σ οόκηρη την ηνκή 

πκρτ. Δημοτκ Συμβού δκ

δων πόων κνήθηκν μ ηγγύη 

γ τη σωτηρί ρχκ, την κτδίκη της 

κτσης ργότρ, των δύο Κύπρων 

γωνστν. Πρωτοπόρος στθηκ ο Δή

μος Θσσονίκης, ο οποίος πστ 

δμρτυρί γ τη βρτνκή θηρωδί 

στους μγύτρους δήμους του πνή

τη.  κρτκός Δήμος Φρνς ονόμσ 

την κντρκή πτί της Μκδονκής πό

ης πτί Κροή κ Δημητρίου. Το 

πρδγμ της Φρνς κοούθησν 
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σύντομ δκδς ηνκς πός, μτο

νομζοντς μζκ οδούς κ πτίς. 

Μ η κδήωση συμπρστ

σης στην γωνζόμνη Κύπρο, η οποί 

προσβ γρήγορ δστσς, ήτν η 

μζκή πστροφή γγκν πρσήμων. 

Εκτοντδς ηνς που πομησν 

στο πυρό των Βρτνν κτ τον Β΄ 

Πγκόσμο Πόμο κ πρσημοφορή

θηκν μβνοντς βρτνκς τμητκς 

δκρίσς, τς πστρψν δμρτυρό

μνο γ τς πρτς κτσς Κύπρων 

πτρωτν, ο οποίς, δυστυχς, θ κο

ουθούντν κ πό ς.

 δδησς που ξσπσν στς μ

γς ηνκς πός, μ πρωτοσττς 

τους φοτητς, χρκτηρίσθηκν πό 

βόττς συγκρούσς μ την Αστυνο

μί.  ξο δδηωτς κτηγν 

στη βρτνκή πρσβί της Αθήνς ή 

στ βρτνκ προξνί της Θσσονί

κης, της Πτρς κ του ρκίου. 

Πρό υτ, ννδοτο κ δ

κτο, στς 9 Αυγούστου 1956, ο Βρτνοί 

ξκοούθησν τς κτσς οδηγ

ντς στην γχόνη τους γωνστς κωβο 

Πττσο, Χρίο Μχή κ Ανδρ 

Ζκο. Στς 21 Σπτμβρίου πγχόν

σν τους Στο Μυρομμτη, Ανδρ 

Πνγίδη κ Μχή Κουτσόφτ.  

κτσς συγκόνσν το πνήνο 

κ προκσν ντδρσς κόμη κ 

μτξύ της βρτνκής κονής γνμης. 

 ξ νο της Κύπρου βδσν στην 

γχόνη μ το κφ ψη, γρωχο κ 

κρυγζοντς συνθήμτ κ τργούδ. 

 τυτίς τους ημρς, η ψυχοογί 

τους, το θρρος κ η πρρησί τους μπρο

στ στον θντο μτφρθηκν μ κθ 

πτομρ πό τους συγκρτούμνους 

τους κ δσθηκν πό συγγρφίς  

γωνστς, όπως ο Σπύρος Ππγωργίου 

κ ο Νκόος Βσδης.  κοσπντ

χρονος Ανδρς Ζκος, πό τη Λνού της 

Σος, νβηκ στην γχόνη ζητντς 

ν κούσ το Πνθμον Εμβτήρον της 

«ρωκής Συμφωνίς» του Μπτόβν. 

 κοστρχρονος Στος Μυρομ

της γρψ στους γονίς κ τ δφ 

του τρς ημρς πρν τον πγχονσμό 

του: «Θω ν ξρτ πως ο υός κ δ

φός σς πθν μ το χμόγο στ χί

η, γτί κρτησ μχρ τους τον ρό 

όρκο που δωσ: ν θυσστί χρν της 

υθρίς της Κύπρου... Θω ν ίστ π

ρήφνο γτί ο υός κ δφός σς θυ

σστηκ, γτί θησ ν χρη κ υτός, 

μζί μ όους τους ηνς της Κύπρου, 

το μγύτρο δρο που χρσ ο Θός 

στην νθρωπότητ. Την υθρί.».

Συγκονστκό ήτν κ το γρμμ του 

κοσχρονου Μχή Κουτσόφτ προς τη 

μητρ του πντ ημρς πρν την κτ

ση του: «Ν χτ όο πίστη στον γο 

Θό. Στθίτ σν Εηνίδς μητρς. Μην 

υπστ, γτί δν θ μ χστ. Μ φ



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

ΜΑΡ. - ΑΠΡ. 2008

ρντ στην Πτρίδ. Είν δκο ν κ

δνοντ θο μσ στ σίδρ, μ μόνη 

κτηγορί ότ ίν ηνς της Κύπρου. 

Τ κ μς δονούντ πό τ πτρωτ

κ μς τργούδ, ο σκοτνς φυκς 

μπουν πό την θωότητ μς». 

 Μχή Κουτσόφτς, νς πός ργ

της, πόφοτος δημοτκού σχοίου, βδσ 

στην γχόνη ως συνδητός γωνστής, μ 

το χμόγο στ χίη του. Μζί του πγ

χονίστηκ ο κοσδυχρονος Ανδρς Π

νγίδης. ́ τν ο μόνος γγμος πό όσους 

πγχόνσν ο Βρτνοί κ πτρς τρν 

πδν. Το τυτίο του γρμμ, προς 

τη γυνίκ κ τ πδ του, ποτί κ

τθση μς υπρήφνης κ γνήσς η

νκής ψυχής· πρτίθτ μρος υτού μ 

προτροπή προς τ πδ του:

«Λατρευτ μου παιδι, σας αφήν 

ια πντα, στην τόσο νεαρή μου 

ηλικία. Στα 22 μου χρόνια πεθαίν 

ια χρη μιας μελης δέας. Σας 

εύχομαι, ααπημένα μου παιδι, να 

ίνετε καλοί Χριστιανοί και καλοί Έλ

ληνες Κύπριοι. Ακολουθήστε πντα 

τον δρόμο της αρετής…

Ανδρέας Σ. Παναίδης».

 συγκρτούμνος του κ μοθν

τος, Χρυσόστομος Πνγής, φηγήθηκ τς 

τυτίς στγμς του κωβου Πττσου: 

« υποδυθυντής νοξ το κί, πρσ 

τς χροπδς στ χρ του Πττσου 

κ μς βγ στον δδρομο, ν τον 

ποχρτήσουμ. Τον ίδμ ν βγίν 

πό το κί του, γρωχος, γήνος κ 

πησζοντς μς ν χμογ. ΄σο προ

σπθούσμ ν κρύψουμ την συγκίνηση 

μς, τόσο βουρκνν τ μτ μς...

«Γτί κντ τσ» μς ρτησ. Εγ 

νθω χρ, πηγίνω κοντ στον Θό. 

Από κί ψη, θ σς βπω κ θ 

προσύχομ γ σς, γ την Κύπρο 

μς, γ την Εδ μς. Μην φοβστ. 

Οι Άλοι θα μας πάρουν το σμα, 

αλλά ποτέ δν θα μπορέσουν να μας 

σκοτσουν την ψυχή, την Ιδέα».

 ξ γωνστς μνν γ πντ 

ζωντνοί στη μνήμη του κυπρκού 

ηνσμού.  ΠΕΚΑ στην πρτη πτο 

πό την κτση των Ζκου, Πτ

τσου κ Μχή ξδωσ την πρκ

τω συγκνητκή προκήρυξη: «Εβδσν 

προς τον θντον μ την δίν υψυχί 

μ την οποίν ηγωνίσθησν κ ς την 

ζωή των. Δν κμφθησν, δν ύγ

σν. Εύθρο την ψυχή γωνίσθησν 

κτ την τυτί πρίοδο της ζωής 

των τον γν τον κόν κ πσν 

πί του πδίου της τμής. Το όρμ 

της υθρίς τους νπν ς τους 

γνς των κ μ το όρμ της υ

θρίς νήθον ς το κρίωμ. Τμή 

κ δόξ ρμόζ ς τους ηρωκούς 

μχητς κ τους ηρωκούς νκρούς 

της υθρίς…»
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ρωκό θντο ίχ πίσης ο Ευ

γόρς Πηκρίδης ο οποίος στην 

ίθουσ του βρτνκού δκστηρίου 

ντίκρσ τ όργν της ποκοκρτίς 

γρωχος κ συμβίβστος. Αποδχθη

κ τς κτηγορίς κ στην προτροπή του 

δκστή ν προσθσ κτ στην κτ

θση του, ο,τδήποτ που θ μπορούσ 

ν φρύν τη θση του, πντησ: 

«Γνωρίζω ότ θ κτδκστ σ θντο. 

Θ μ κρμστ, το ξρω. ,τ κν, το 

κν σν ηνς Κύπρος, που ζητ 

την υτρ του. Εύχομ ν ίμ ο τ

υτίος Κύπρος που θ ντκρύσ την 

γχόνη. Ζήτω η νωση της Κύπρου μ 

την μητρ Εδ. Τίποτ ο».

 Κυπρκός ηνσμός, όμως συνχ

σ ν πομ κ μ όπο του το τργούδ, 

το οποίο χρησμοποίησ ως μσον δξ

γωγής ΨΕ. Πηθρ τργουδν θμ 

την ΕΚΑ, κούγοντν σ όο το νησί. 

Μρκ πό υτ πρτίθντ πρκτω: 

«Εμπρός των Κυπρίων πδ», «Κποτ θ 

ρθ η υγή», «ν τον ίχ η μν του», 

«Λυτρ», «Δόξ στην ΕΚΑ», «ΖΔΡΣ», 

«τν 1η τ΄Απρί», «Σηκωθίτ ρ β

ντς», «Είμστ όο πδ της ΕΚΑ». Κ 

ββίως κοντ στ τργούδ συντχθηκ 

κ ύμνος της ΕΚΑ.

 Βρτνοί συνχσν μ νττκό 

ρυθμό ν δξγουν ΨΕ, χρησμοποντς 

ρδοφωνκς κκήσς γ πρδοση 

των γωνστν της ΕΚΑ. Το βρδυ της 

22ης Αυγούστου νκονθηκν πό το 

ρδόφωνο βρτνκς προτσς, στς 

οποίς δίνοντν κ οδηγίς γ τον τρόπο 

μ τον οποίο πρπ ν πρδοθούν ο 

γωνστς. Στην πρόκηση του Χρντν

γκ πντησ μσως ο ρχηγός Δγνής 

κδίδοντς μ πό τς πο μπνυσμνς 

προκηρύξς της ΕΚΑ υπό τον τίτο « 

νκητί δν πρδίδοντ»

ντως, κννς γωνστής δν σκ

φθηκ κν ν πρδοθί. Αντμτωπίζο

ντς μ χούμορ την κτστση, μη της 

οργνωσης ξπυσν στους δρόμους 

της Λυκωσίς νν γδρο ο οποίος 

φρ πνκίδ μ την πγρφή «στρ

τρχ μου, πρδίδομ». Το συμπθς 

Θα πρ μία ανηφορι, 

θα πρ μονοπτια, 

να βρ τα σκαλοπτια 

που παν στην Λευτερι 

Τρα κι αν είναι χειμνι, 

θα ‘ρθει το καλοκαίρι 

την Λευτερι να φέρει.

«Στρατάρχα μου παραδίνομαι».

υαγόρας Παλληκαρίδης
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ττρποδο πρφρότν πί ρς στς 

οδούς της πρωτύουσς, προκντς τ 

γ των Κυπρίων κ τ ρωνκ σχό 

του δθνούς Τύπου.  Κύπρο γωνστς 

φήρμοσν μ πτυχί την «Μθοδο 

Δσκδσως» της προπγνδς.

Σκοπός  ή μον στρτηγκός στό

χος της οργνωσης  δν ήτν, φυσκ, η 

ήττ των Βρτνν σ στρτωτκό πίπ

δο κ, μστ, υπό ντίξος συνθήκς. 

Σκοπός της ΕΚΑ ήτν η συστημτκή 

φθορ του ντπου μσω νηούς 

ντρτοπόμου, στ ν δημουργη

θούν ν δδομν κ προποθσς που 

θ πτρπν προθηση της υτοδθ

σης  νωσης σ ποτκό πίπδο. Αυτό 

δυκρνίσθηκ πό τον ίδο τον Γργο 

Γρίβ, ο οποίος πσήμν ότ πδίωξη 

της ΕΚΑ ποτούσ η συγκίνηση της 

δθνούς κονής γνμης κ η δθνοποί

ηση του γν, στ ν νηφθούν 

πρωτοβουίς πό τ νωμν θνη κ 

ν δρομοογηθούν ξίξς σύμφωνς 

μ τους πόθους του ηνσμού.

Στς 18 Φβρουρίου 1957, υπό το 

βρος των πχρήσων της ΕΚΑ κ 

την δυνμί των Βρτνν ν κτστί

ουν τη δρση της, ρχσ η συζήτηση 

του Κυπρκού στη Γνκή Συνυση των 

νωμνων Εθνν.  προσφυγή την οποί 

κτθσ η ηνκή κυβρνηση ζητούσ 

την πργκτη κ μση φρμογή της 

ρχής της υτοδθσης γ τον κυπρκό 

ό, πίτηση κθ’ ό συμβτή προς τς 

ρχς του Χρτη των νωμνων Εθνν. 

Το Λονδίνο κτθσ γ ντπρσπσμό 

δκή του προσφυγή, μ την οποί πτίθ

το σφοδρ στην Αθήν.  βρτνκή πυ

ρ κτηγόρησ την Εδ γ υπόθψη 

κ στήρξη της «τρομοκρτίς» στο νησί. 

 ηνκή ντπροσωπί ντπτθηκ 

κ ο υπουργός Εξωτρκν Ευγγος 

Αβρωφ, κτθσ στη συζήτηση που 

δξήχθη 230 δησς φυκσμνων 

Εηνοκυπρίων, ο οποίο κτήγγν 

κκοποήσς κ βσνσμούς. 

Σ δπωμτκό πίπδο, η βρτνκή 

πυρ βποντς την σχημη τροπή 

που ρχσ ν μβν γ υτούς το 

Κυπρκό ζήτημ, δρστηροποίησ την 

Τουρκοκυπρκή πυρ. ωστ την 

ίδ πρίοδο το ίδο πρξ στς νδίς, 

όπου φρ σ ντπρθση τους ν

δουστς κ Μουσουμνους νδούς.

 βρτνκή κυβρνηση, σ μί προ

σπθ της ν ξομύν τς δυσμνίς 

δθνίς ντυπσς, ποφσσ ν π

υθρσ τον Αρχπίσκοπο Μκρο, 

τον οποίο ίχ φυκσμνο σ μί πο

κί της, τς Σχς. τσ στς 6 Απρί

ου 1957 ν τνκρ, το οποίο δθσ ο 

Αρστοτης Ωνσης, τον πρβ κ 

τον μτφρ στη Μδγσκρη. Από 

Γελοιογραφία εφημερίδας
Ο Χάρντιγκ Βαρ-όνος:

Φαντάζεσθε, λόρδε μου,
τι καλαμπούρια θα μου κάνουν οι 

Κύπριοι.



Μάχες Ψυχής στον Εθνικοαπελευθερωτικό Αγώνα Κύπρου (1955-1959)

Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η  Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η 115

κί νχρησν ροπορκς γ την 

Αθήν.  πρωθυπουργός Χροντ Μκ

μίν, δήωσ ότ η χρονομί κής 

θησης προς τον Μκρο ήτν η τυ

τί υποχρηση του Λονδίνου.

Τον κτβρο του 1957 ο Τζον Χρ

ντνγκ υπβ την πρίτηση του. Ως 

νος κυβρνήτης της Κύπρου, σ ντκτ

στση του Χρντνγκ, τοποθτήθηκ πό 

τη βρτνκή κυβρνηση ο Χίου Φουτ.  

νος κυβρνήτης του νησού μφνίσθηκ 

φρηνκός κ δκτκός. Τ Χρστού

γνν του 1957, πντως, υθρωσ 222 

κρτουμνους, νμσ στους οποίους 

βρίσκοντν κ 24 ρίς.

Την νοξη του 1958 η ΕΚΑ κυκοφό

ρησ προκήρυξη προς τον ό, μ την 

οποί ξκίνησ υτό που ονομσθηκ 

πό την οργνωση «πθητκή ντίστ

ση» ή πο ύστοχ, σύμφων μ τον 

ρχηγό Γργο Γρίβ, «οοκηρωτκός 

πόμος».  κύρος σκοπός του ήτν ο ο

κονομκός ποκσμός πχρήσων ο 

οποίς συνργζοντν μ τον κτκτητή 

ή σήγγν βρτνκ προόντ. Σύντο

μ ο πς της βρτνκής οκονομί

ς νήθν σ κτομμύρ ίρς. 

 19η Νομβρίου 1958 ήτν η τυτί 

κθορστκή ημρ του θνκοπυθ

ρωτκού γν της ΕΚΑ, η ημρ κτ 

την οποί προστθηκ η τυτί σίδ 

ηρωσμού στην στορί της οργνωσης.  

γωνστής Κυρκος Μτσης, πνμβ

νοντς μ θυμστή πστότητ την υπόθ

ση του Μχρ κ τη θυσί του Γρηγόρη 

Αυξντίου, οργνωσ τς δκς του Θρμοπύ

ς στο Δίκωμο του Πντδκτυου.

Μ βδομδ μτ τον ηρωκό θν

το του Κυρκου Μτση υπβήθη στη 

Γνκή Συνυση του Ε ηνκό σχ

δο πόφσης, στο οποίο υοθτίτο κτ 

πίσημο πον τρόπο υτό που ως τότ 

κουγότν ψθυρστ: ύση νξρτησίς. 

 οομ της Γνκής Συνυσης του 

Ε νκρν νήμρ Χρστούγνν του 

1958 το σχδο το οποίο υπβ το Μξ

κό κ πρότν «ρηνκή, δημοκρτκή 

κ δίκη ύση του Κυπρκού, συμφνως 

Ο Διγενής και οι αντάρτες του στα βουνά της Κύπρου.
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προς τον Χρτη των νωμνων Εθνν».

 συμφωνίς Ζυρίχης  Λονδίνου 

σφς δν ήτν υτό που νμν ο κυ

πρκός ός κ ο ηνσμός συνοκ 

μτ πό τόσς θυσίς κ δδομνου ότ 

η ΕΚΑ ξήθ πό τον γν νκήτρ, 

φού ήτν δδηωμνη κ οοφνρη 

η δυνμί της ποκοκρτίς ν την 

υγίσ.  Τουρκί πσπσ υπρδκ

μτ, κτστροφκότρο πό τ οποί 

ήτν υτό της μονομρούς πμβσης. 

Αντίστοχ η τουρκοκυπρκή μονότη

τ πκτησ υπρπρονόμ ξσφίζο

ντς ντδημοκρτκ υψη ποσοστ 

στη δοίκηση κ τ ξμτ του νου 

κρτους (ποσοστό 70:30), τ οποί της 

δνν το δκίωμ, σ συνδυσμό μ το 

βτο του ντπροδρου, ν πρύ ή ν 

τορπίζ κτ βούηση κθ κρτκή 

τουργί (όπως κ γν στη συνχ).

Τ στρτόπδ συγκντρωσης της πο

κοκρτίς πψν ν τουργούν τον 

Φβρουρο του 1959, ότν ο γνς της 

ΕΚΑ ηξ. Υποογίσθηκ ότ σ υτ 

φυκίσθηκν πρσσότρο πό 3.000 

γωνστς, ρκτοί πό τους οποίους κρτή

θηκν κί γ δύο ή κ τρί οόκηρ χρό

ν. Στ στρτόπδ κ τους στυνομκούς 

στθμούς φησν την τυτί τους πνοή 

βσνζόμνο 13 συνοκ γωνστς 

 μχητς της ΕΚΑ πρδωσν 

τον οπσμό τους σ κκησίς που 

προκθορίσθηκν, μ την προυσί 

μόνο Εηνοκύπρων στυνομκν, μ

μνοντς στους όρους ξοπρπούς 

ποχρτσμού στ όπ 

Τυτί πθυμί που ξφρσ ο 

ρχηγός της ΕΚΑ , ήτν ν προσκυνήσ 

στους τφους των νκρν του συνγων

στν, υτν ο οποίο πομησν πί 

τσσρ χρόν υπό τς δτγς του, 

προσφροντς ότ πουτμότρο: τη ζωή 

τους.  ποκκή δοίκηση, ν κ μ

τρούσ πον τς τυτίς της στγμς 

στο νησί, δν του το πτρψ. 

Μ κθυστρηση πον τν υτό 
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ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ιωάννης Κργιννίδης, Εύεπις ΙΙΙ Τάξεως

ΣΤΡΑ
ΤΗΣ

ΧΑΡΤΓΡΑΦΑΣ

Η εηνική ξη «Χάρτης» ερμηνεύετι ως η γρφική πεικνιση 

του συνου ή τμημάτων της γης επάνω σε επίπεδη ή σφιρική 

επιφάνει, η οποί δείχνει το σχετικ μγεθος κι τη θση των χρ-

κτηριστικών (φυσικών κι τεχνητών) υπ κθορισμνη κίμκ κι 

προβοή. Σύμφων με τον Θμη Στρογγυ, πρεδρο της Εηνικής 

Ετιρείς Χρτογρφίς, «Ο χάρτης είνι επιστημονικ επίτευγμ, 

ιστορικ γγρφο, ργο τχνης κι κιτεχνικής κφρσης. Περι-

γράφει την περιπάνηση του νθρώπου στον χώρο κι τον χρνο, 

μσ π μί συνεχώς εξεισσμενη ιστορική διεργσί».
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Η ΝΓΚΗ ΝΠΡΣΤΣΗΣ 

ΤΟΥ ΓΓΡΦΚΟΥ ΧΡΟΥ 

Οι πρτοι χάρτες, οι πρτες δλδή 

ππειρες ν ποδοθούν επάνω σε κά

ποι επιφάνει μορφές κι σχήμτ του 

εδάφους, νάγοντι στους ρχιττους 

χρνους, κι οφελοντι στ μετκνσ 

μεγάλων ομάδων νθρπων με σκοπ 

τν νζήτσ τροφής, νερού ή κτά

κτσς εδφν περισστερο εύφορων 

κι πλούσιων. Έπρεπε δλδή ν σ

μειωθούν με κάποιον τρπο κι ν πο

τυπωθούν τ δρομολγι γι τ διάβσ 

των ερήμων κι των βουνν, κθς κι 

οι θέσεις των βοσκοτπων, των πγν, 

κι άλλων χρήσιμων χρκτριστικν 

του εδάφους. Αυτή  ποτύπωσ λεπτο

μερειν του εδάφους περιοριζτν ρχι

κά σε τοπικ εππεδο. Aργτερ μως, 

με τ συστμτική μετκνσ ολκλ

ρων λν, νπτύχθκε  συνήθει 

τς γρφικής νπράστσς μεγάλου 

τμήμτος τς γήινς επιφάνεις, ή κι 

ολκλρου του ττε γνωστού κσμου, 

ο οποος εκτειντν π τις ράκλειες 

Στήλες (το σμεριν Γιβρλτάρ) μέχρι τ 

Μέσ Αντολή κι π τν Αφρική μέχρι 

τ πράλι τς Ευρπς κι σε ρκετ 

βάθος π’ υτά.

ΠΡΤΟΓΟΝΣ ΧΡΤΟΓΡΦΗΣΣ

Αξιοσμεωτ νφορά γνετι σε δεγ

μτ πρωτγονων χρτογρφήσεων π 

περιφερεικούς πολιτισμούς, πως των 

νσιτικων πολιτισμν του Ειρνικού, 

των Εσκιμων τς Βρεις Αμερικής κι 

των Αζτέκων τς Κεντρικής Αμερικής. Ο 

Άνθρωπος μέσ στ σπήλι, ζωγράφιζε 

στ τοιχμτ ζ κι πρστάσεις, λλά 

κι γεωμετρικά σχήμτ, φρμέν ή 

σχετιζμεν με τν κθμερινή του ζωή. 

Οι κάτοικοι των νσιν του Ειρνικού κε

νού νπριστούσν τις πορεες τους 

μετξύ των νσιν. Στους χάρτες των 

Εσκιμων το ενδιφέρον εστιάζετι στν 

επιλογή των πλροφοριν εν στους 

χάρτες των Αζτέκων το βσικ ντικεμε

νο πδοσς ενι τ ιστορικά γεγοντ 

που συμβνουν σε έν τπο.

ΧΡΤΣ ΤΗΣ ΡΧΤΗΤΣ

Ο ΧΡΤΣ ΤΝ ΒΒΥΛΝΝ 

Κ ΤΝ ΓΥΠΤΝ 

Οι ρχιτεροι χάρτες που μρτυρού

ντι νάγοντι στο 2300 π.Χ. κι ενι 

σχεδισμένοι πάνω σε πήλινες πινκδες 

που βρέθκν στ Ββυλν. Στν δι 

σχεδν χρονική περοδο τοποθετούντι 

κι ορισμένες ζωγρφικές πεικονσεις 

τς ξράς, που βρέθκν σε ρχους 

τάφους τς Αιγύπτου. Ενι πιθνν επο

μένως οι δύο υτο πολιτισμο ν νέ

πτυξν τις τεχνικές τς χρτογράφσς 

συγχρνως κι προς τν δι κτεύθυν

σ, γιτ κι των δύο λν τ σχεδι

γράμμτ νπριστάνουν εύφορες 

εκτάσεις, ποτάμι, πεδιάδες κι κοιλάδες. 

Ενι ενδιφέρον κμ το γεγονς τι 

σε μι πινκδ, που βρέθκε σε νσκ

φές στο ράκ κι που χρονολογετι στ 

1000 π.Χ., πεικονζετι  γ σν εππε

δος δσκος περιβλλμενος π νερ 

με κέντρο τ Ββυλν. Οι ρχιολγοι 

μάλιστ πιθνολογούν τι πρκειτι γι 

τν πρτ κοινή προσπάθει νπρά

στσς ολκλρς τς γς π τους 

Αιγυπτους κι τους Ββυλνιους, στ 

πλσι τς συνεργσς των δύο λν 

γι τον κθορισμ των συνρων τους.  

πεποθσ υτή γι το δισκοειδές σχήμ 

τς Γς διτρήθκε σχεδν μέχρι τις 

ρχές τς Ανγέννσς.

Ο χάρτς Akkadian, νφέρετι 
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συχνά στ βιβλιογρφ ως ο πλι

τερος χάρτς στον κσμο. Ενι χάρτς 

μεσς κλμκς, ν κι  πήλιν πλά

κ ενι διστάσεων μλις 7,6Χ6,8 εκ. 

 κτσκευή του τοποθετετι γύρω 

στο 2500 π.Χ. κι βρέθκε στ ερε

πι τς Ga Sur (250 km βρει τς 

Ββυλνς) (Raisz 1948). Σήμερ, βρ

σκετι στο σμιτικ μουσεο του πνε

πιστήμιου του Harvard. O χάρτς ενι 

προσντολισμένος με τν ντολή 

προς τ πάνω. Απεικονζει κοιλάδ που 

δισχζετι π ποτμ, πιθνν τον 

Ευφράτ, κι τ γύρω βουνά με ιδιτε

ρο συμβολισμ. Το δέλτ του ποτμού 

κτλήγει σε λμν ή θάλσσ. Το πιο 

ενδιφέρον στοιχεο τς πεικνισς 

ενι ο συμβολισμς με κύκλους των 

σμεων του ορζοντ. Χρκτριστική 

ενι επσς  κθρττ των χρ

κτήρων σφνοειδούς γρφής.

 πιο σμντική ωστσο, συνεισφορά 

των Ββυλωνων στ χρτογρφ ενι 

 διρεσ του κύκλου σε μορες.

Ο ΧΡΤΣ ΤΝ ΛΛΗΝΝ

Χρειστκε στσο να φθσομε

 στν εποχή τν Εήνν φιοσφν 

τς Ινας, για να τεθούν, πς

 και σε ποές ες επιστήμες, οι β

σεις τς επιστμονικής ενασχσς με 

τ γεγραφα και τ χαρτογραφα. 

 ναξμανδρος ο Μιήσιος

Γύρω στο 600 π.Χ.  Μλτος υπήρξε 

το κέντρο τς γεωγρφικής γνσς κι 

των πρτων κοσμογρφικν θεωριν, 

κι μάλιστ μρτυρετι τι ο Ανξμν

δρος ο Μιλήσιος (610545 π.Χ.), μθτής 

του Θλή, ήτν ο πρτος που συνέτξε 

κι σχεδσε πγκσμιο χάρτ με βάσ 

πλροφορες π τ ποικιστικά κι εμπο

ρικά τξδι των Ελλήνων κι των Φοιν

κων του 8ου κι του 7ου ιν. Σύμφων 

με τον Ανξμνδρο,  γ ενι κυλινδρι

κή κι ιωρετι στο μέσο του ουράνιου 

θλου χωρς ν στρζετι πουθενά, εν 

στν επάνω επιφάνει του κυλνδρου, 

που περιβρέχετι π τον κεν, κτοι

κούν οι άνθρωποι κι το πλάτος τς ενι 

Ο πλιτρος χάρτης π τη Ga-Sur (2500 
π.Χ.). Πήλινη πλάκ κι σχδιάγρ.
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τριπλάσιο του βάθους τς. Δυστυχς ο 

χάρτς υτς, γνωστς ως «Πνξ του 

Ανξμνδρου», δεν δισθκε. 

 Εκαταος ο Μιήσιος

Ο Εκτος ο Μιλήσιος (549472 π.Χ.) 

ενι ο δεύτερος που συνέτξε πγκσμιο 

χάρτ, περισστερο πλήρ κι κριβή π 

εκενον του Ανξμνδρου, βσιζμενος σε 

πλροφορες σύγχρονν του τξιδιωτν 

κι ο ιστορικς ρδοτος (μέσ του 5ου 

ιν), ο οποος εμπλούτισε το βιβλο 

του Εκτου. Στον χάρτ μάλιστ που 

συντάχθκε με βάσ τις πλροφορες κι 

τις περιγρφές του, ορζετι ως έσχτο 

ριο του κσμου προς Αντολάς  νδική, 

προς Δυσμάς οι ράκλειες Στήλες, προς 

Ντο  Αρβ κι προς Βορρά  Κσπ 

Θάλσσ, τν οπο ο ΄Ελλνς ιστορικς 

Ο κσος σύφν  τον κτο.

κι σε προσωπικά του τξδι. Στον χάρτ 

υτν  γ νπριστάνετι ως εππεδος δ

σκος που περιβρέχετι π τον κεν.

 πεικνισ υτή ντποκρνετι 

στν περιγρφή του Ομήρου, τι  γ 

ενι κυκλικ σύμπλεγμ νσιν, που πε

ριβάλλετι π υδάτιν κυκλική ζν.

Ακμ, ο Εκτος θεωρετι πιθνς 

τι ενι ο συγγρφές του περφμου ορει

χάλκινου γεωγρφικού πνκ, τον οποο 

ο τύρννος τς Μιλήτου Αριστγρς εχε 

επιδεξει στον βσιλιά τς Σπάρτς Κλεομέ

ν το 504 π.Χ., γι ν τον πεσει ν συμμ

χήσει με υτν ενντον των Περσν.

 ρδοτος

Μετξύ των πολύπλευρων ενδιφερ

ντων του, με τ γεωγρφ σχολήθκε 

Ο κσος σύφν  τον ηρο.

θεωρούσε λμν, ντθετ με τν ως ττε 

επικρτούσ άποψ τι ήτν τμήμ του 

βρειου ωκενού. Ο ρδοτος κτέγρ

ψε κμ κι ένν περπλου τς Αφρικής 

π τους Φονικες γύρω στο 600 π.Χ., δι

μέσου των ράκλειων Στλν.

 Πθαγραςριστοτές

Αν κι ο Εκτος θεωρούσε τ Γ ως 

εππεδ,  άποψ υτή μφισβτήθκε 

ήδ π τν εποχή του ρδοτου κι 

των οπδν του, κι μάλιστ ορισμένοι 

σύγχρονοι μελεττές ποδδουν τν πρ

τ υπθεσ γι τ σφιρικττ τς Γς 

κι τν περιστροφή τς περ άξον στον 

Πυθγρ τον Σάμιο (580500 π.Χ.).  

άποψ γι τ σφιρικττ τς Γς κτέ

λξε ν γνει μέχρι τ μέσ του 4ου ιν 
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πλήρως ποδεκτή στους κύκλους των 

Ελλήνων λογων, με ποκορύφωμ τον 

Αριστοτέλ τον Στγειρτ (384322 π.Χ.) 

ο οποος πρθέτει τέσσερ επιχειρήμ

τ που ποδεικνύουν τ σφιρικττ 

τς Γς (340 π.Χ.) 

• τν κμπυλττ τς θλάσσις επι

φάνεις, πως πιστοποιε  νυσιπλο,

• τν λλγή του ύψους των στέρων 

σε διάφορ γεωγρφικά πλάτ τς γς,

• τν λλγή του ύψους του ήλιου σε 

διάφορ γεωγρφικά μήκ τς γς κι

• το στρογγυλ τς σκιάς τς γς κ

τά τν έκλειψ τς σελήνς.

 ΆννναςΜ.έξανδροςΠθέας

Μεγάλ θσ στν κτσκευή περισ

στερο ενμερωμένων χρτν έδωσν 

επσς ο μεγάλος θλσσοπρος κι εξε

ρευντής, Κρχδνιος στρτγς ́ Αννω

νς, με τον περπλου τς Δυτικής Αφρικής 

(που χρονολογετι μετξύ των ετν 520 

κι 470 π.Χ.), ο μάγος Πέρσς, που με τον 

περπλου τς Αφρικής επ Δρεου του 

στάσπ έφτσε στν Αυλή του Συρκού

σιου Γέλων το 492 π.Χ., ο νάπλους του 

νδού ποτμού π τον Κρχδνιο Σκύ

λκ που έγινε με εντολή του Δρεου, 

τ τξδι του Νέρχου π τν Κρήτ 

στον νδικ το 326 π.Χ., ο περπλους των 

Λιβυκν κτν π τον Ευθυμέν τον 

Μσσλιτ (340 π.Χ.), οι εκστρτεες 

του Μεγάλου Αλεξάνδρου (335323 π.Χ.) 

ο οποος εχε στον στρτ του τους «β

μτιστές», με κύρι ποστολή τους τν μέ

τρσ των ποστάσεων προκειμένου ν 

τις κτγράφει ο χρτογράφος Ευμένς, ο 

οποος χρσιμοποσε στο χάρτ του δύο 

διχωριστικές γρμμές νάλογες με τον 

σμεριν πράλλλο κι τον μεσμβρι

ν που ττε διστυρνοντν στο νσ 

τς Ρδου, κι τέλος, οι νκλύψεις του 

Έλλν Πυθέ του Μσσλιτ (345 π.Χ.), 

ο οποος περιέπλευσε τ Δυτική Ευρπ 

κτά μήκος του ωκενού του «χάους κι 

του σκτους» (Ατλντικού) μέχρι τις Σκν

δινβικές χρες.

 Δικααρχος

Γύρω στ 300 π.Χ. ο μθτής του 

Αριστοτέλ Δικρχος π τν Μεσσή

ν (340290 π.Χ.) σχεδσε μι γρμμή 

προσντολισμού σε ένν πγκσμιο 

χάρτ, με κέντρο τ Ρδο. Ο Δικρχος 

συγκεκριμέν διρεσε τν οικουμέν σε 

δύο τμήμτ, στο Βρειο κι στο Ντιο, 

με μι πράλλλ γρμμή που άρχιζε 

π τις ράκλειες Στήλες, κι, διμέ

σου τς Μ. Ασς, κτέλγε στν νδική 

χερσνσο (το ριο, πως επμε, του 

ττε γνωστού κσμου). Αργτερ, στν 

οριζντι υτή γρμμή, που ονομάστκε 

«διάφργμ», προστέθκε, π τον διο 

ή π άλλον γεωγράφο, κι μ κάθετ, 

που διερχτν μέσ π τν πλ Λυ

σιμάχει. Με τ χάρξ των δύο υτν 

γρμμν έγινε δυντή  κτσκευή ενς 

δικτυωτού, δλδή ενς υποτυπδους 

συστήμτος συντετγμένων, με το οποο 

γιντν εύκολ ο προσδιορισμς οποιου

δήποτε σμεου τς εικονιζμενς επιφά

νεις. Δυστυχς μως υτς ο χάρτς 

του Δικρχου δεν δισθκε.

 Ερατοσθένς

Ο Ερτοσθένς ο Κυρνος (275194 

π.Χ.), βιβλιοθκάριος στ Βιβλιοθήκ 

τς Αλεξάνδρεις, συμπλήρωσε κι τε

λειοποσε τον χάρτ του Δικρχου. 

Δυστυχς ούτε ο δικς του χάρτς σ

ζετι, μρτυρετι μως, τι εχε σχήμ 

ορθογνιου πρλλλγρμμου, εν 

 γ ήτν νσ κννιστου σχήμτος 

κι περιβάλλοντν π τον κεν. Ο 

χάρτς υτς ήτν επσς διιρεμένος 

σε έν δκτυο επτά πρλλήλων κι επτά 

μεσμβρινν που τέμνοντν κάθετ. Ο 



Ερτοσθένς, του οποου το κύριο έργο 

ήτν τ «Γεωγρφικά», σε τρ βιβλ, 

έθεσε με τριγωνομετρικές μετρήσεις τις 

βάσεις γι τον κθορισμ του κριβούς 

σχήμτος κι των διστάσεων τς γς, 

κι γι’ υτ θεωρετι ο πρτος γεωδ

τς. Γι τ μέτρσ τς περιφέρεις τς 

γς στρχτκε στν πρτήρσ των 

κτινν του ήλιου κτά τν μέρ του 

θερινού λιοστάσιου, στ φρέτ τς 

Σιήνς (Ασσουάν) τς Αιγύπτου κι τς 

Αλεξάνδρεις, δυο τποι που ο Ερτο

σθένς θεωρούσε τι βρισκτν στον 

διο μεσμβριν.

 ΊππαρχοςΜαρνος

Ακολουθντς τ βήμτ του Ερτο

σθέν, ο Έλλνς στρονμος Ίππρχος 

ο Ρδιος (180120 π.Χ.) εισήγγε τις γεω

γρφικές συντετγμένες (γεωγρφικ 

πλάτος κι γεωγρφικ μήκος) κι δι

ρεσε στον χάρτ του τον ττε γνωστ 

κσμο σε κλιμτικές ζνες.

 Στ συνέχει, ο Έλλνς χρτογρά

φος κι γεωγράφος Μρνος ο Τύ

ριος (60130 μ.Χ.), ο οποος θε

ωρετι ο θεμελιωτής τς 

μθμτικής γεωγρφ

ς, κθρισε σε μι 

π ρ ο β ο λ ή  τ  

θέσ των 

διφ

Χάρτης του ρτοσθνη. (194 π.Χ.)

Χάρτης του Ίππρχου. (150 π.Χ.)
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ρων τπων με βάσ τις γεωγρφικές 

συντετγμένες. Επινσε τν ορθή κυλιν

δρική προβολή, δεκπέντε ινες πριν 

π το Mercator κι εισήγγε γι πρτ 

φορά το μεσμβριν των Μκάριων νή

σων ως το μεσμβριν νφοράς.

H επιστήμ τς χαρτογραφας

γεννήθκε και αναπτύχθκε στν Ε

δα και έχει τις ρζες τς

τσο στν πούπερ επιστμονι

κή γνσ τν Εήνν σο και στν 

αξιοποσ τν εμπειριν

πο αποκμιζαν απ τα αποικιστικ 

και εμπορικ τος ταξδια.
 Καύδιος Πτοεμαος

 μεγλύτερ μορφή του ρχου 

κσμου στν εξέλιξ τς γεωγρφς 

κι τς χρτογρφς ήτν ο Έλλνς 

στρονμος κι μθμτικς Κλύ

διος Πτολεμος ο Αλεξνδρεύς (85

165 μ.Χ.), ο οποος φιέρωσε πολλά 

χρνι μελετντς στ Βιβλιοθήκ 

τς Αλεξάνδρεις. Ο Πτολεμος πει

κνισε το 150 μ.Χ. τον ττε γνωστ 

κσμο σε χάρτ, ο οποος θεωρετι 

ως ο τελειτερος τς εποχής του, εν 

συνέγρψε το οκτάτομο μνμειδες 

έργο «Γεωγρφς φήγσις», που πο

τελούσε τν επιτομή των μέχρι ττε 

συσσωρευμένων γεωγρφικν γνσε

ων. Ο πρτος τμος περιεχε βσικές 

ρχές τς χρτογρφς κι τς δομής 

τς γήινς σφρς, εν στους επ

μενους έξι τμους περιλμβάνοντν 

8.000 περπου τοπωνύμι, κθς κι 

οι γεωγρφικές τους συντετγμένες κ

τά προσέγγισ, με βάσ πλιτερους 

χάρτες κι πλροφορες τξιδιωτν. 

Ο γδοος τμος περιεχε οδγες γι 

τ σχεδσ των πγκσμιων χρτν 

κι κννες τς μθμτικής γεωγρ

φς. Απ το έργο του υτ δκι ο 

Πτολεμος χρκτρστκε «πτέρς 

τς χρτογρφς». Ανφέρει τις θεω

ρτικές ρχές κι τις τεχνικές των προ

βολν κι ορζει κωνικές προβολές. 

Περιγράφει νλυτικά τις ρχές κι 

τους κννες με βάσ τους οποους 

συντάσσετι ένς χάρτς. Το έργο 

συνοδεύετι π 26 χάρτες, του συν

λου του ττε γνωστού κσμου, κτά 

γεωγρφικές περιφέρειες, έτσι στε 

ν θεωρετι ο Πτολεμος εκενος που 

επινσε το χρτογρφικ άτλντ, ν 

κι ο ρος υτς δθκε πολύ ργτε

ρ π τον Mercator.

Ο ΧΡΤΣ ΤΝ ΡΜΝ

Αν κι ο Πτολεμος έζσε τν εποχή 

τς μεγάλς κμής τς Ρωμκής Αυτο

κρτορς, οι χρτογρφικές του μελέτες 

κι ο χάρτς του ήτν άγνωστος στους 

Ρωμους. Αυτ πιθνς οφελετι στο 

γεγονς τι οι Ρωμοι, σε ντθεσ με 

τους Έλλνες, δεν ενδιφέροντν τ

σο γι τ μθμτική γεωγρφ, λλά 

χρσιμοποιούσν χάρτες περισστερο 

γι πρκτικούς σκοπούς, πως ήτν οι 

στρτιωτικές εκστρτεες ή  διοκσ 

των επρχιν. Γι τον λγο υτν οι Ρω

μοι διτήρσν τν πλιά θεωρ τς 

μορφής τς Γς ως δσκου κι χι ως 

σφρς,  οπο τους διευκλυνε στ 

χρήσ των χρτν.

Ο χάρτς του Πτολεμου πρέμει

νε άγνωστος μέχρι κι κτά το Μεσ

ων, κι τν βρέθκε τον 15ο ιν 

χρσιμοποιήθκε γι ρκετ κιρ ως 

το τελειτερο επιστμονικ πκτμ. 

Ενι ενδεικτικ τι στον χάρτ υτν 
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βσστκε ο Χριστφορος Κολμβος γι 

τ εξερευντικά του τξδι, κι μάλιστ 

έν βσικ σφάλμ του Πτολεμου, που 

ήτν  υποτμσ του μεγέθους τς Γς, 

εχε ως συνέπει ν υποτιμήσει κι ο Κο

λμβος τις ποστάσεις γι τν Κν κι 

τις νδες. Ο Πτολεμος συγκεκριμέν 

πεικνιζε τν Ευρπ κι τν Ασ ν 

κτλμβάνουν πάνω π το μισ τς 

γήινς σφρς, ντ των 130 μοιρν τς 

πργμτικής τους έκτσς.

Ο πιο πλις πγκσμιος χάρτς που 

χρσιμοποσν οι Ρωμοι, προγενέστε

ρος του Πτολεμου, εχε σχεδιστε π 

τον Ρωμο στρτγ Μάρκο Βιψάνιο 

Αγρππ, κι ήτν ένς χάρτς οδικού 

δικτύου με έμφσ στις οδούς στρτ

γικής σμσς. Με βάσ τον χάρτ 

του Αγρππ σχεδιάστκε, τν περοδο 

τς κμής του Ρωμκού κράτους, ένς 

χάρτς που δισθκε μέχρι τις μέρες 

μς σε κύλινδρο π περγμνή, κι ονο

μάζετι «Πνκς Πυτινγκερ» (Tabula 

Peutingeriana) π το νομ του νθρω

πιστή Κνρτ Πυτινγκερ, στου οποου 

τν κτοχή περιήλθε π κάποιο μονχ 

Κολμάρ κτά το Μεσων. Ο χάρτς 

υτς βρσκετι σήμερ στ βιβλιοθήκ 

τς Σιένς, κι ενι γνωστς ως «itinero

rium scriptum» ή «χάρτς των μεγάλων 

οδν του κσμου». 

Ένς άλλος χάρτς, που σζετι επ

σς κι βρσκετι στο Μουσεο του Κ

πιτωλου, περιλμβάνει έν τμήμ του 

σχεδου τς ρχς Ρμς κι χρονολο

γετι π τν εποχή του υτοκράτορ 

Σεπτμιου Σεβήρου. Εκτς π τους χάρ

τες υτούς κτσκευάστκν κι πολλο 

άλλοι, π τους οποους ο κυριτερος 

ήτν ο χάρτς τς Ρωμκής Αυτοκρ

πσπσ του Πνκ Peutinger. 



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

ΜΑΡ. - ΑΠΡ. 2008

τορς, που έγινε με διτγή του ουλου 

Κσρ κι ολοκλρθκε στν εποχή 

του Αυγούστου.

Απ υτούς μως τους χάρτες ελάχι

στ στοιχε δισθκν, γιτ, με τν 

κτάρρευσ τς Ρωμκής Αυτοκρτορ

ς (395 μ.Χ.),  επιστμονική προδος π

ρουσσε γενικά οπισθοδρμσ κι το 

ενδιφέρον ειδικτερ γι τν χρτογρά

φσ εγκτλεφθκε, με συνέπει πολ

λά σχέδι κι χάρτες ν κτστρφούν 

ή ν χθούν. Οι ποιες πλροφορες γι 

τν χρτογρφική πεικνισ των ρχ

ων χρνων οφελοντι στν πργμτε 

του Στράβων, ο οποος περιέλβε στο 

έργο του ντγρφ ρκετν πλιν 

χρτν. Μνο ο χάρτς του Πτολεμου 

κι έν μεγάλο μέρος π τις μελέτες 

του διτρήθκν κτά τ διάρκει του 

Μεσων, κι υτ πιθνς οφελετι 

στ μεγάλ δμοτικττ κι πήχσ 

που εχε. Στον χάρτ υτν προστέθκν 

με τον κιρ κινούργι στοιχε π τις 

εξερευνήσεις κι τις νκλύψεις νέων 

χωρν, με ποτέλεσμ ν κτστε κτά 

τν Ανγέννσ, πως ήδ νφέρμε, 

ο πλρέστερος πγκσμιος χάρτς.

ΜΣΝΣ

 προδος τς χαρτογραφας κατ 

τον πριμο Μεσανα ήταν ποτ

πδς, και ατ οφεεται κατ 

κύριο γο στο τι οι χαρτογρφοι 

ήταν επρεασμένοι απ το δγμα 

τς Εκκσας με αποτέεσμα το 

ενδιαφέρον να μετατοπζεται στ 

Μέσ νατοή με επκεντρο τος 

Άγιος Τπος, και κρς τν Ιε

ροσαήμ, γ τν Θρσκετικν 

ποέμν και Σταροφοριν. 
Αυτ εχε ως ποτέλεσμ στους χάρ

τες υτής τς εποχής ν μν υπάρχουν 

ούτε μεσμβρινο ούτε πράλλλοι, λ

λά ν σχεδιάζοντι τέρτ, ζ, φυτά, 

μικρογρφες πλεων κι άλλ πρ

μοι ντικεμεν. Χρκτριστικ δεγμ 

υτής τς τάσς ενι  «Χριστινική 

Τοπογρφ», χάρτς που σχεδιάστκε 

τον 6ο ιν π τον Κωνστντνο τον 

Αντιοχέ, στον οποο  γ νπριστά

νετι ως εππεδος δσκος.

Αργτερ, οι μετγενέστεροι χρτο

γράφοι του Μεσων σχεδσν χάρτες, 

στους οποους  γ νπριστάνοντν 

ως σφρ, υτο μως ήτν μικρού μεγέ

θους κι εχν το σχήμ Ο μέσ στο οποο 

εφάπτοντν σχεδισμένο έν Τ. Στο σχή

μ υτ, το Τ νπριστάνει θάλσσ 

που περιβάλλετι π τον κεν, ο οπο

ος συμβολζετι με το Ο, εν στο κέντρο 

του κύκλου κι στο σμεο τομής του Τ 

τοποθετετι  ερουσλήμ στους Άγιους 

Χάρτης «Ο-Τ».
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Τόπους. Τ τρ διστήμτ που περιλμ

βάνοντι μετξύ Ο κι Τ νπρστνν 

τν Ασ, τν Ευρπ κι τν Αφρική. 

Γι τις νάγκες μάλιστ του προσντολι

σμού,  Αντολή ήτν τοποθετμέν στο 

πάνω μέρος του χάρτ. Ένς τέτοιος χάρ

τς ήτν κι του σιδρου Επισκπου π 

τ Σεβλλ, τελευτου των Πτέρων τς 

Εκκλσς στ Δύσ, με χρονολογ 630 

μ.Χ. Σμντικ ντοκουμέντο τς Μεσιω

νικής χρτογρφς ενι το χειργρφο 

που υπάρχει στν Εθνική Βιβλιοθήκ τς 

Μδρτς με τον ττλο «ο Περπλους τς 

Μεγάλς Θάλσσς» ή «Στσισμς».

Ο ΠΟΡΤΟΛΝΟ

Σμντική εξέλιξ στον τομέ τς 

χρτογρφς σμεινετι γύρω στον 

12ο ιν, τν εποχή των μεγάλων νυ

τικν εξερευνήσεων. Οι πρτοι θλσ

σοπροι έπλεν κοντά στις κτές κι κ

θριζν τν πορε τους με τ βοήθει 

λιμάνι στο άλλο κι  κτσκευή θλάσ

σιων χρτν. Ο πλιτερος χάρτς που 

δισζετι ενι γνωστς με τν ονομ

σ Κάρτ Πιζάν (Carta Pisana), βρέθκε 

στν Πζ κι σήμερ φυλάσσετι στν 

Εθνική Βιβλιοθήκ του Πρισιού. Πιστεύε

τι τι κτσκευάστκε γύρω στ 1275 

μ.Χ. Έχει σχεδιστε με το χέρι πάνω σε 

δέρμ προβάτου κι πεικονζει ολκλ

ρ τν Μεσγειο θάλσσ. 

Τέτοιοι νυτικο χάρτες ενι γνωστο 

με τν ονομσ «πορτολάνοι» (Portolans) 

π το πορτολάνο ή βιβλο των πλογν 

π τλούς κι Κτλνούς κυρως σχε

διστές. Στους πορτολάνους, οι οποοι 

ονομάζοντν κι χάρτες λιμνιν σ

μεινοντν πορεες πλεύσς, λιμάνι κι 

γκυροβλι γι τ πλο που διέσχιζν 

τους ωκενούς κι τις θάλσσες, εχν 

μεγάλ ζήτσ λγω τς νάπτυξς τς 

νυτιλς π πλεις που ήτν εμπορικά 

λιμάνι, πως  Πζ,  Γένου,  Βενε

τ,  Μγιρκ κι  Βρκε

λν. Κτά τον 14ο κι 15ο 

ιν εμφνζοντι πολλο 

τέτοιοι πορτολάνοι, οι 

οποοι πεικονζουν 

κυρως περιοχές τς 

Μεσογεου κι του 

Εύξεινου 

Πντου, με

ρικο μως 

κλύπτουν 

μέχρι κι τν ρλν

δ κι τις δυτικές κτές 

τς Αφρικής. Οι πρτοι πορ

τολάνοι ήτν σχεδισμένοι με το χέρι 

κι εχν μεγάλο κστος, ργτερ μως, 

με τν νάπτυξ τς χρκτικής κι τ 

διάδοσ κτά τον 16ο ιν του χρτιού 

με μλκή επιφάνει, πέκτσν ευρε 

διάδοσ.

των κρωτρων, χωρς ν χρειάζοντι 

χάρτ. Με τν νκάλυψ μως τς μ

γντικής πυξδς τον 12ο ιν, έγινε 

δυντή  πευθες πλεύσ π το έν 

Χάρτης «Carta Pisana».
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ΣΛΜΚΗ ΧΡΤΟΓΡΦ

Κτά τ διάρκει του Μεσων, ντ

θετ με τ στσιμττ που πρτρή

θκε στν Ευρπ οι Άρβες σμεωσν 

μεγάλ προδο τσο στν χρτογρφική 

επιστήμ σο κι στν κτσκευή χρτν. 

Ειδικτερ μετέφρσν τ έργ του Πτολε

μου, κι συνέβλν έτσι στ διτήρσ 

τς πράδοσς των Ελλήνων στον τομέ 

υτν. Κτά τν περοδο υτο ξζει ν 

νφερθούν δύο σμντικο Άρβες χρτο

γράφοι: ο μπν Χάουκλ, ο οποος έγρψε 

το «Βιβλο των Οδν κι Αποικιν», εικονο

γρφμένο με χάρτες, κι ο Αλντρισ, ο 

οποος σχεδσε το 1154 ένν πγκσμιο 

χάρτ γι τον Νορμνδ βσιλιά τς Σικελ

ς Roger II, με πλρέστερ περιγρφή των 

Ασιτικν χωρν σε σχέσ με το πρελ

θν. Στ Βγδάτ μάλιστ νφέρετι  

χρσιμοποσ τς πυξδς πολύ νωρτερ 

π’ τι στν Ευρπ. Στους Άρβες οφελε

τι επσς  κθιέρωσ του εξκοντδικού 

συστήμτος στ χρτογρφ, το οποο 

επικράτσε π ττε μέχρι τ χρήσ του 

κύκλου των 360 μοιρν.

ΚΝΖΚΗ ΧΡΤΟΓΡΦ

Οι Κινέζοι νέπτυξν τ χρτογρφ, 

πως κι τις άλλες επιστήμες κι τέχνες, 

νεξάρττ π τ Δύσ. Οι πρτοι χάρτες 

χράσσοντν σε φύλλ χλκού, κι π τον 

10ο ιν άρχισε  χάρξή τους σε ξύλινες 

πινκδες. Ο ρχιτερος γνωστς κινέζικος 

χάρτς χρονολογετι π το 1137, εν 

ονομστς έγινε κι ο Κινέζικος Άτλς, που 

εκδθκε π τον ΤουσιεΠουν το 1311 κι 

1312, του οποου πολλές εκδσεις έγινν 

κτά τον 16ο ιν κι χρσιμοποιήθκε 

ευρέως μέχρι το τέλος του 18ου ιν. Οι 

κινέζικοι χάρτες ήτν σχεδισμένοι με πρ

χειρο τρπο, μέχρις του έφθσν στν 

Κν οι σουτες μονχο, οι οποοι τους 

επεξεργάστκν κι τους βελτωσν. Απ 

ττε  κινέζικ χρτογρφ δέχθκε τν 

επδρσ τς ευρωπκής τεχνοτροπς.

Η ΝΓΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΤΟΓΡΦΣ-

Η ΠΟΧΗ ΤΝ ΝΚΛΥΨΝ

Κτά τ τέλ του Μεσων, έν σ

μντικ γεγονς, που έδωσε νέ θσ 

στν εξέλιξ τς χρτογρφς, ήτν  ν

κάλυψ στ Δύσ τς «Γεωγρφς» του 

Πτολεμου, που εκε πρωτοκθιερθκε 

έν σύστμ μέτρσς μήκουςπλάτους, 

κθς μετά τν πτσ του Βυζντου, ρ

κετο Έλλνες λγιοι που κτέφυγν στν 

τλ εχν δισσει κάποι ρχ χειρ

γρφ του μνμειδους υτού έργου. Το 

γεγονς υτ συνδυάστκε με το επσς 

σπουδο γεγονς τς εφεύρεσς τς τυ

πογρφς το 1456 π τον Γουτεμβέργιο, 

χάρ στν οπο έγινε δυντή  νπρ

γωγή των χρτν σε μεγάλο ριθμ ντιτύ

πων κι  ευρε κυκλοφορ τους σε λο 

τον κσμο. Συγκεκριμέν,  «Γεωγρφ» 

του Πτολεμου μετφράστκε στ λτινι

κά το 1405, κι ποτέλεσε πολύτιμο βοή

θμ γι τους χρτογράφους τς Δύσς, 

εν περπου 500 ντγρφ του χάρτ του 

Πτολεμου τυπθκν στ Μπολνι το 

1477 κι μεγάλος ριθμς επσς στν τ

λ κι τ Γερμν. Τ γεγοντ υτά, σε 

συνδυσμ με τν πράλλλ επινσ 

κι τελειοποσ οργάνων κι μεθδων 

μέτρσς, συνετέλεσν στ δμιουργ 

μις χρυσής εποχής τς χρτογρφς.

 προδος επσς στις άλλες τεχνολο

γες, πως στν πλοήγσ, τ νυπγική 

κι στ ργν στρονομς, νβάθμισε 

τις χρτογρφικές γνσεις κι ενθάρρυνε 

τις εξερευνήσεις κι τις νκλύψεις. Οι 

μεγάλες νκλύψεις του Κολμβου, ο 

οποος έγρψε το «Βρήκ τ κλειδιά που 

θ μς νοξουν τις υποτιθέμενες λυσδες 
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των υποτιθέμενων ορων των ωκενν…» 

άλλξε ριζικά τ μορφή του κσμου κι τ 

ροή τς στορς. Θυμστή πεικνισ 

των μυστριωδν μέχρι ττε κενν 

προυσιάζετι στο χάρτ του Cantino, ο 

οποος χρονολογετι π το 1502 κι πει

κονζει τον τεράστιο πλνήτ που σιγάσι

γά ποκτά τις πργμτικές του διστάσεις. 

Ο Χριστφορος Κολμβος μζ με τους 

Βάσκο ντ Γκάμ, Αμέρικο Βεσπούτσι, Μγ

γελάνο κι άλλους εξερευντές, οδήγσν 

στν τροποποσ των πλιν χρτν 

λγω τς προσθήκς νέων εδφν, λλά 

κι στ βελτωσή τους λγω τς πλθρς 

των νέων πλροφοριν.

Η ΤΛΚΗ ΧΡΤΟΓΡΦΚΗ ΣΧΟΛΗ

Στον 16ο ιν  τλική Σχολή έδωσε 

τ ωριτερ δμιουργήμτά τς στον το

μέ τς χρτογρφς, που πέδειξν τ 

μεγάλ κλλιτεχνική υπεροχή των τλν 

κλλιτεχνν, τουλάχιστον στν τεχνική τς 

χλκογρφς, μεθδου εκτύπωσς που 

ντικτέστσε τν ξυλογρφ κι που δι

τρήθκε μέχρι τν εποχή τς νκάλυψς 

τς φωτολιθογρφς. Λγω υτής τς νές 

τεχνικής, οι χάρτες δικρνοντι πλέον γι 

τ λεπτττ κι υστρττ των γρμ

μν τους. Τ χρτογρφικά κέντρ τς 

τλς εκεν τν περοδο ενι  Ρμ 

κι  Βενετ. Εκε πρωτοεμφνζοντι οι 

άτλντες Lafreri. Γι τους ιτλικούς χάρτες 

τς Ελλάδς υτής τς περιδου υπάρχει 

κι ένς ιδιτερος λγος ενδιφέροντος, 

γιτ πολλο π’ υτούς στρζοντι, σε 

γενικές γρμμές, σε έργο Έλλν χρτογρά

φου, του Κερκυρου Ν. Σοφινού. Απ τις 

ξυλογρφμένες εκδσεις υτού του οκτά

φυλλου χάρτ δεν σζοντι νττυπ τς 

πρτς (1536) κι τς δεύτερς (1544), λ

λά σζοντι νττυπ τς επνέκδοσς του 

1601 κι τς χλκογρφμένς του 1552. Ο 

N. Σοφινς χρσιμοποσε σν κύρι πγή 

γι το χάρτ του τους ρχους συγγρφες 

ρδοτο, Θουκυδδ, Πυσν, Στράβων 

κι Πτολεμο. 

Τον διο ιν στν Ευρπ δικρ

νετι ο περφμος χρτογράφος Martin 

Πγκσιος χάρτης του Waldseemuller. (1507)
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Waldseemuller, ο οποος το 1507 σχεδ

σε χάρτ τς Β. κι Ν. Αμερικής, που 

ενι πιθνττ ο πρτος χάρτς στον 

οποο ο Νέος Κσμος ονομάστκε Αμερική 

π το νομ του Αμέρικο Βεσπούτσι. Ο 

Waldseemuller εξέδωσε κμ στο Στρ

σβούργο υδργειο σφρ διμέτρου 

110 εκτοστν. Μι υδργειο σφρ 

κτσκεύσε επσς κι ο Λεονάρντο ντ 

Βντσι,  οπο ποτελούντν π 8 κομ

μάτι κολλμέν μετξύ τους.

Απ τον 16ο ιν εμφνζετι επσς 

 τάσ γι τν κλλιτεχνική χρτογρά

φσ. Οι νέοι χάρτες ενι έγχρωμοι, 

λθινά ριστουργήμτ τέχνς, κι 

δικοσμμένοι με πρστάσεις, φού 

εξκολουθούσν ν περιλμβάνουν πολ

λές κενές περιοχές, γι τις οποες ο κλλι

τέχνς χρσιμοποιούσε τ φντσ του. 

Τον 16ο ιν επσς εμφνστκν κι 

οι λεγμενες «Κοσμογρφες», εγχειρδι 

γεωγρφς, στρονομς, ιστορς κι 

φυσικν επιστμν, εικονογρφμέν 

με χάρτες κι σχήμτ.

 

Η ΟΛΛΝΔΚΗ 

ΧΡΤΟΓΡΦΚΗ ΣΧΟΛΗ

 τλική Σχολή άρχισε βθμι ν 

φθνει στ τέλ του 16ου ιν, κθς 

το κέντρο βάρους του εμπορου κι τς 

γενικτερς οικονομικής νάπτυξς μετ

τοπζετι βορειτερ. ΄Ετσι, τν σκυτάλ 

στον τομέ τς χρτογρφς πρνει  

Ολλνδική Σχολή,  πργωγή τς οπος 

άρχισε π το τελευτο τέτρτο του 16ου 

ιν κι έφθσε, ουσιστικά χωρς δι

Πγκσιος χάρτης του Mercator. (1569)
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κοπή, μέχρι τις ρχές του 18ου ιν. 

Ο σμντικτερος εκπρσωπος τς 

Ολλνδικής Σχολής υπήρξε ο μθμτι

κς κι γεωγράφος Γεράρδος Μερκάτορ 

(15121594). 

Σ’ υτν οφελετι  επινσ τς 

μερκτορικής προβολής, χάρ στν 

οπο λύθκε έν μκροχρνιο πρ

βλμ των θλσσοπρων, φού τους 

έδωσε τ δυντττ ν χράζουν τις 

διοπτεύσεις τους ως ευθεες γρμμές, 

δλδή ν νπριστάνουν σε εππεδο 

τ σφιρική επιφάνει τς 

Γς. Ο Μερκάτορ 

κτσκεύσε 

επσς ργ

ν στρονο

μικν κι 

γεωγρφι

κν πρ

τρήσε

ων, με τ 

βοήθει 

των οπο

ων προχρ

σε στν χρτο

γράφσ μεγάλων 

εκτάσεων τς γς. Ήτν 

ο πρτος μάλιστ που συνέλβε τν 

ιδέ τς χρτογράφσς ολκλρς 

τς επιφάνεις του πλνήτ κι πρου

σσε συστμτική συλλογή πολλπλν 

χρτν σε φύλλ μέσ σε ένν δεμένο 

τμο, τον οποο ονμσε «΄Ατλντ». 

Εξέδωσε ειδικτερ χάρτ των δύο μι

σφιρων το 1538, χάρτ τς Ευρπς 

το 1554, κι γενικά χάρτ που περιλάμ

βνε τον ττε γνωστ κσμο, δλδή 

τν Ευρπ, τν Ασ, τν Αφρική κι 

τν Αμερική. Δκι λοιπν ο Μερκάτορ 

θεωρετι ως ο θεμελιωτής τς νετερς 

χρτογρφς.

Κποιοι απ τος χρτες 

πο σχεδιστκαν με βσ το σύστ

μα τς μερκατορικής προβοής εναι 

ο χρτς το Νέο Κσμο, πο κα

ταρτστκε το 1509 απ τον Juan de 

la Cosa τς εξερεντικής αποστο

ής το Κομβο και ιδιοκτήτ τς 

νααρχδας «Santa Maria». 

Πγκσιος χάρτης του Juan de la Cosa. (1500)

Ο χάρτς υτς περιελάμβνε λες 

τις νκλύψεις του Κολμβου, τις προ

σεγγσεις του Cobral στ Βρζιλ, τ 

τξδι του Cabot στον Κνδά κι τις 

θλάσσιες οδούς του Βάσκο ντ Γκά

μ προς τις νδες. Άλλοι χάρτες του 

Νέου Κσμου σχεδιάστκν π τον 

Πέτρο Ρνέλ (15041542), τον Νούνιο 

Γκρθ ντε Τορένο (1520), του οποου 

το χρτογρφικ έργο περιλμβάνει 

21 χάρτες του στενού του Μγγελά

νου κι τον Πορτογάλο κοσμογράφο 

του βσιλιά τς σπνς Diego Ribero 
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τή ωστσο το σκήπτρο τς χρτογρφ

ς κτεχε, πως νφέρμε πρπάνω, 

 Ολλνδ, ιδιτερ με τν περφμ 

έκδοσ στν Αμβέρσ το 1570 π τον 

Abraham Ortelius de Jode, τον δεύτε

ρο μεγάλο εκπρσωπο τς Ολλνδικής 

Σχολής, του άτλντ «Theatrum Orbis 

Terrarum» (Θέτρο λς τς γς), ο 

οποος περιελάμβνε 119 χάρτες κι 12 

χάρτες ρχς ιστορς. Ο Ortelius δεν 

ήτν πρωττυπος χρτογράφος, λλά 

χρσιμοποσε γι το έργο του προγε

νέστερους χάρτες, χρσιμοποιντς 

μως πλουσιτερ δικσμσ. Τσο το 

έργο του Μερκάτορ σο κι το έργο του 

Ortelius γνρισν πολλές επνεκδσεις. 

Περφμοι επσς τν δι περοδο ήτν 

οι χάρτες τς Βιρτζνι κι τς νές Αγγλ

ς, που σχεδιάστκν π τον πλορχο 

(1529), ο οποος π

ρουσσε εκτετμένο 

χάρτ του Ειρνικού, 

που γι πρτ φορά 

γιντν γνωστς τν 

εποχή εκεν, με στοι

χε που συγκέντρωσε 

π επιζήσντες συ

ντρφους του Μγγε

λάνου που έφτσν 

στ Σεβλλ το 1522.

Κτά τους 16ο κι 

17ο ιν τ κυριτε

ρ κέντρ χρτογρ

φικής δρστριτ

τς ήτν  σπν,  

Πορτογλ,  τλ, 

οι Χρες του Ρήνου, 

 Ολλνδ κι  Ελ

βετ. Γρήγορ μως 

 Αγγλ κι  Γλλ 

πήρν τ πρωτε, 

λγω τς νάπτυξς 

τς νυτιλς τους κι 

τς ποικικής ισχύος 

τους. Τν περοδο υ Χάρτης της υρπης του Abraham Ortelius. (1564)
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Τζν Σμιθ κι ήτν οι πρτοι χάρτες των 

γγλικν ποικιν που εκδθκν στο 

Λονδνο το 1612. 

Η ΧΡΤΟΓΡΦ ΤΟ 18ο Ν

 σύγχρον εποχή τς χαρτογραφ

ας αρχζει απ τα μέσα το 18ο αι

να. Οι μετρήσεις και ες γενικ

 οι χαρτογραφικές εργασες γνονται 

πέον με επιστμονικές μεθδος 

και οι χρτες πο καταρτζονται ε

ναι περισστερο ακριβες 

και επτομερες, καθς παραστ

σεις τερτν ή ιονταριν εξαφαν

ζονται και δνον τ θέσ τος σε 

πραγματικ στοιχεα. 

 νκάλυψ νέων οπτικν οργά

νων κι ιδιτερ του τλεσκπιου, συμ

βάλλει σμντικά στν κρβει των 

στρονομικν πρτρήσεων, εν  

νκάλυψ του χρονομέτρου κτέστσε 

επσς ευκολτερο τον υπολογισμ του 

γεωγρφικού μήκους, με ποτέλεσμ οι 

χρτογράφοι ν έχουν στ διάθεσή τους 

πολύ περισστερες πλροφορες γι τ 

νσιά κι τις κτές.

Με τν ντολή του 18ου ιν ρ

χζει ουσιστικά ν φθνει  Ολλνδική 

Σχολή. Έτσι, τον ιν υτν τ σκή

πτρ στ χρτογρφ πήρε  Γλλ, 

κθς οι γλλικο χάρτες συνδυάζουν 

με ξιοθύμστο τρπο τ μθμτική 

κρβει με τν κλλιτεχνική προυσ

σ. Περφμοι ενι οι 98 χάρτες του 

Guillaume Delisle (16751726), μετξύ 

των οποων κι πολλο χάρτες τς Ελλά

δς, ιστορικο κι σύγχρονοι. ς φετ

ρ μάλιστ τς σύγχρονς εποχής τς 

χρτογρφς μπορε ν θεωρθε ο 

τοπογρφικς χάρτς τς Γλλς, που 

κτρτστκε το 1760 π τον Κσρ 

Φργκσκο Cassini de Thury (17141784) 

κλμκς 1:86.400, κι ήτν ο πρτος 

τοπογρφικς χάρτς που στρχτκε 

σε τριγωνισμ κριβες.  έκδοσ του 

χάρτ υτού άρχισε π το 1744 κι συ

μπλρθκε το 1793 π τον γιο του 

Jean Cassini.

Στ Γλλ τις χρτογρφικές εργσ

ες νέλβε  Γλλική Ακδμ, κι το 

1748 εκδθκε ο «Γεωμετρικς χάρτς 

τς Γλλς», που ποτελούντν π 182 

φύλλ με συμπλήρωσ κι νθερσ 

των μετρήσεων κι πρτρήσεων π 

στρτιωτικ προσωπικ. Ο Νπολέοντς 

ήτν θερμς υποστρικτής τς σύντξς 

χρτν, κι ποφάσισε μάλιστ τν χρ

τογρφική πεικνισ ολκλρς τς 

Ευρπς σε κλμκ 1:100.000, μετά τν 

πτσ του μως το σχέδιο υτ νυάγ

σε. Με τν περοδο υτήν κι ιδιτερ 

με τ Γλλική Επνάστσ συνδέετι κι 

 νάπτυξ των συνφν επιστμν, 

πως τς γεωδισς, τς στρονομς, 

τς υδρογρφς, κι άλλων.

Απ τους νπολεντειους πολέμους  

νάγκ χρσιμοποσς των χρτν γι 

στρτιωτικούς σκοπούς γνετι περισσ

τερο επιτκτική, κι έτσι οι προσπάθειες 

των ευρωπκν κρτν στρέφοντι 

προς υτν το σκοπ, στε ν υπάρχει 

ενμέρωσ σε κάθε στιγμή γι τ εδάφ 

στ οπο λμβάνουν χρ κινήσεις των 

εχθρικν στρτευμάτων. Κι επειδή τ 

τεχνικά μέσ κι οι δπάνες που πιτού

ντι γι τις έρευνες ενι υπέρογκ κι 

ξεπερνούν τις δυντττες των ιδιωτν 

χρτογράφων, τ δι τ κράτ νλμ
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βάνουν τν οργάνωσ εθνικν υπρε

σιν γι τ σύντξ κάθε εδους χρτν, 

στρτιωτικν, εμπορικν, οδικν κτλ. 

Τέτοιου εδους οργνισμο ποτελούν 

 Χρτογρφική πρεσ τς Βρετ

νς, το Εθνικ Γεωγρφικ νστιτούτο 

τς Γλλς κι το Landestopographie 

τς Ελβετς.

Στις .Π.Α., που οι νάγκες εθνικής 

άμυνς δεν ήτν σε πρτ προτερι

ττ, εξιτς τς πστσής τους π 

τν Ευρπ κι π τους πολέμους 

που διεξάγοντν εκε, τ σύντξ χρ

τν νέλβν ιδιωτικο οργνισμο με 

πολιτικ χρκτήρ, οι οποοι ήτν 

υποχρεωμένοι με συμβάσεις ν π

ρδδουν λ τ ποτελέσμτ των 

μελετν τους στο κράτος. Τέτοιοι ορ

γνισμο στις .Π.Α. ήτν  πρε

σ Γεωλογικν Ερευνν κι  Εθνική 

δρογρφική πρεσ. Μνο μετά 

τν εμπλοκή τς Αμερικής στον Β΄ 

Πγκσμιο Πλεμο  σύντξ των το

πογρφικν κυρως χρτν ντέθκε 

στν Army Map Service («Στρτιωτική 

Χρτογρφική πρεσ») εξιτς του 

πρρτου χρκτήρ τους.

Τον 18ο ιν  Μεγάλ Βρετν 

νδεχθκε σε πρτ νυτική δύνμ 

του κσμου, με ποτέλεσμ ν σμειω

θε μεγάλ νάπτυξ τς χρτογρφ

ς, ιδιτερ σε νυτικούς χάρτες γι 

τ διευκλυνσ τς νυσιπλος.  

Μεγάλ Βρετν πρτεινε μάλιστ 

ο πρτος μεσμβρινς ν διέρχετι 

π το Γκρήνουιτς, πρτσ τν οπο 

ποδέχθκν στδικά λ τ κράτ. 

Έν άλλο σμντικ επτευγμ τς ωκε

νογρφς ήτν ο πλις μγντικς 

χάρτς του ΄Εντμοντ Χάλεϋ, ο οποος 

νθεωρετι με νέ δεδομέν. Αργτε

ρ σχεδιάστκν πρμοιοι χάρτες γι 

τ θλάσσι ρεύμτ, τις πλρροιες 

κι τους νέμους.

διτερ νφορά ξζει ν γνει 

εδ γι τον μονδικ, σχεδν, Έλλν 

χρτογράφο του 18ου ιν, τον βάρδο 

Ρήγ Βελεστινλή (Φερο), στον οποο 

νήκει ο, άγνωστος σως στν Ευρπ 

λλά ιδιτερ γνωστς στν Ελλάδ, 

δωδεκάφυλλος χάρτς τς ελλνικής 

Αντολής,  περφμ «Χάρτ», τυπω

μέν στ Βιένν το 1797. Ο τεράστιος 

υτς χάρτς, που ρχζει π τ Κρ

πάθι κι το Δούνβ κι φθάνει ως τν 

Κρήτ, πλνετι π τν Αδριτική ως 

τον Εύξεινο Πντο κι τ Βιθυν τς Μι

κράς Ασς, προυσιάζει μεγάλο ιστορι

κ ενδιφέρον, κυκλοφρσε ελάχιστ 

κι γι’ υτ έχει γνει σπνιττος. Ο 

χάρτς βσζετι σε υλικ που άντλσε 

ο Ρήγς π το έργο του J. Barthelemy 

«Τξεδιον του Νέου Ανχάρσιδος εις 

Ελλάδ», που τυπθκε στο Πρσι το 

1788 π χάρτες Γάλλων κι Γερμνν 

γεωγράφων τς εποχής κι χράχθκε 

π τον Βιεννέζο Φ. Μύλλερ. Κάθε κε

νς χρος του ξιοποιετι με πολλές 

πλροφορες, πρστάσεις 162 ρχ

ων νομισμάτων, κτλγους ενδξων 

νδρν τς ελλνικής ιστορς, χρονο

λογες μχν κτλ.

Η ΧΡΤΟΓΡΦ 

ΤΟ 19ο Κ 20ο Ν

Στις ρχές του 19ου ιν στον το

μέ τς επιστμονικής χρτογρφ

ς γετι  Γερμν με τους ονομ

στούς χρτογράφους Χούμπολτ Μπερ

γκχάους, Κπερτ κι Πέτερμν. Τν 

δι εποχή εκδδοντι οι άτλντες τς 

γεωγρφς του Στλερ, τς ιστορς 

του Σπρούνερ, οι σχολικο χάρτες του 

Σύντοβ κι τς φυσικής του Μπεργκχά
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ους. Περφμοι χάρτες τν εποχή υτή 

εκδθκν στν Ελβετ, στ Γλλ, 

στν Αυστρ κι στν πων με 

τν δρυσ το 1888 του Imperial Land 

Survey.

Κτά τον 19ο ιν ιδρύοντι επ

σς διεθνες γεωγρφικές ενσεις, οι 

οποες οργννουν συνέδρι με σκοπ 

τν επλυσ βσικν προβλμάτων τς 

χρτογρφς. Ειδικτερ, στο Διεθνές 

Γεωγρφικ Συνέδριο στν Αμβέρσ το 

1871 ποφσστκε  κθιέρωσ του 

μεσμβρινού του Γκρήνουιτς ως βσι

κού κοινού γι λ τ κράτ μεσμβρι

νού κι στο διο Συνέδριο στ Βέρν το 

1891 προτάθκε  κτάρτισ ενς «Π

γκσμιου Χάρτ» κλμκς 1:1.000.000. 

στσο, ν κι κθορστκν οι τεχνικές 

κι επιστμονικές προδιγρφές υτού 

του χάρτ,  σύντξή του γιντν με 

ργούς ρυθμούς γιτ πολλές περιοχές 

του γήινου πλνήτ δεν εχν κμ 

χρτογρφθε. Το ενδιφέρον γι τ 

συνέχισ υτού του προγράμμτος ν

ζωπυρθκε μετά τον Β΄ Πγκσμιο 

Πλεμο, κι στ μέσ τς δεκετς του 

1980 βρισκτν κοντά στν ολοκλήρω

σή του. Τέλος, στο Γεωγρφικ Συνέδριο 

στο Βερολνο το 1899 ποφσστκε  

κτάρτισ του «Πγκσμιου Βυθομετρι

κού Χάρτ των κενν».

Στις ρχές του 20ου ιν τ σκή

πτρ στον τομέ τς χρτογρφς 

κτεχε  Γλλ με τους ονομστούς 

χάρτες των Σράντερ, Μπογκ, Βιβιέν 

ντε ΣινΜρτέν κι άλλων. Στο διο 

εππεδο βρσκοντν κι οι ιτλικο 

χάρτες των γεωγρφικν ινστιτούτων 

του Πέργκμο κι του Ντε Αγκοστνι. 

Το 1922 ιδρύθκε  Διεθνής Γεωγρφι

κή Ένωσ,  οπο εκτς π γεωγρ

φικά συνέδρι, διοργννει διεθνες 

επιτροπές που ερευνούν σμντικά 

θέμτ τς χρτογρφς (συνοπτικο 

εθνικο κι περιφερεικο άτλντες, 

πλθυσμικο χάρτες κι πγκσμιοι 

γεωμορφολογικο χάρτες).

Β΄ ΠΓΚΟΣΜΟΣ ΠΟΛΜΟΣ 

Κ ΜΤΓΝΣΤΡΟ ΧΡΟΝΟ

Πριν και κατ τ διρκεια το ΄ 

Παγκοσμο Ποέμο γες περιοχές 

το πανήτ εχαν χαρτογραφθε, 

διτι επτομερες χρτες ή δεν πήρ

χαν ή ήταν περιορισμένς έκτασς 

και ακρβειας.  κατστασ ατή 

διατρήθκε μέχρι τον Β΄ Παγκ

σμιο Πεμο και πς αναφέρει και 

μια έκθεσ τς Ποεμικής εροπορ

ας τν Π, μέχρι το 1940 μις το 

10% το κσμο εχε χαρτογραφ

θε με επαρκή επτομέρεια.
Κτά τ δεκετ 19301940 μνο 

 Γερμν σχολετι συστμτικά με 

τ χρτογρφ. Λγω τς προετοιμ

σς τς γι τον Β΄ Πγκσμιο Πλεμο 

 νάγκ γι τ σύντξ χρτν γι 

στρτιωτικούς κυρως σκοπούς πή

ρε εθνικ χρκτήρ. Οι στρτγικο 

χάρτες που διέθετε το Γ΄ Ράιχ κτά τ 

διάρκει του πολέμου κλύπτουν λ 

τν Ευρπ, τν Ασ κι τν Αφρι

κή κι ποτελούν ριστουργήμτ 

κλισθσς κι κρβεις. Αλλά κι 

στις ΠΑ με τν κήρυξ του πολέμου 

έγινε επιτκτική  νάγκ γι τν κ

τάρτισ χρτν, με συνέπει ν τεθε 

σε εφρμογή έν μεγάλο πργρμμ 
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Κτά τις δεκετες του 1940 κι του 

1950, λγω του Ψυχρού Πολέμου  νά

γκ γι τ σύντξ χρτν έγινε κμ 

μεγλύτερ. Οι χρες του ΝΑΤΟ κι του 

Συμφνου τς Βρσοβς συνέχισν τν 

κτάρτισ χρτν τσο γι στρτιωτι

κούς σο κι γι οικονομικούς σκοπούς. 

Πράλλλ, εκπονήθκν προγράμμτ 

οικονομικής νάπτυξς γι τν κτάρτι

σ χρτν οδικν κι σιδροδρομικν 

δικτύων, κθς κι γι λγους γεωργικής 

εροφωτογράφσς κι επεξεργσς 

των στοιχεων με τ χρήσ τς τριγω

νομετρικής μεθδου, στε ν υποβο

θούντι οι στρτιωτικές μονάδες που 

δρούσν στον Ειρνικ, Ατλντικ κι 

λλού. Τυτχρον, πολλές συμμχι

κές χρες εξέδωσν χάρτες γι τν κά

λυψ των στρτιωτικν τους νγκν, 

ετε με στοιχε που δνεζοντν π 

τις ΠΑ, ετε με στοιχε των δικν 

τους γεωγρφικν υπρεσιν.
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κι 

βιο

μχνι

κής εκμετάλ

λευσς. Εκτς 

π τ πρπάνω, 

πολλές χρες άρχισν 

τν κτάρτισ του κτμτολογ

ου τους, γεγονς που συνετέλεσε στν οι

κονομική κι βιομχνική τους νάπτυξ 

μέσω του εντοπισμού λων των πρων 

κι των πλουτοπργωγικν πγν που 

διθέτουν (εδάφους, υπεδάφους, θλάσ

σιου βυθού κτλ.).

Μετά το 1950  χρτογρφ έφτσε 

στο πγει τς με τ ργδ νάπτυ

ξ τς εροφωτογράφσς, των σύγ

χρονων οπτικν μέσων κι συσκευν 

μέτρσς ποστάσεων, τς χρήσς των 

λεκτρονικν υπολογιστν κι τς χρ

σιμοποσς φωτοχμικν εκτυπωτικν 

μεθδων κι εκτυπωτικν μχνν (off

set) μέγιστς κριβες κι πδοσς. 

Επσς,  δρυσ το 1961 τς Διεθνούς 

Οργάνωσς Χρτογρφς εξσφάλισε 

τ συστμτική μελέτ των προβλ

μάτων τς χρτογρφς, βσισμέ

ν στ συνεργσ των ενδιφερ

μενων κρτν,  οπο γνετι με 

επιστμονικά κι τεχνικά συνέδρι 

κάθε δύο χρνι κι με ειδικές επι

τροπές εργσς. Σμντικ ρλο, 

τέλος, διδρμτζει το Γρφεο 

Χρτογρφς νωμένων Εθνν, 

που διοργννει χρτογρφικά συ

νέδρι κάθε τρ χρνι, τ οπο 

σχολούντι κυρως με ζτήμτ 

που φορούν τις νπτυσσμενες 

χρες τς Αφρικής, τς Ασς κι τς 

Άπω Αντολής. 
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Η 
Ιερ Μνή των «Σπδαων 

Μναχών», όπως σμιώθ, 

χτστκ από τν Πατριάρχ 

Ιρσλμων λα κατά τ τς (494-

516) στν τόπ π, σμφωνα μ τν 

παράδσ, στάθκ  Θτόκς μτά 

ΙΡΑ ΜΝΗ 

ΜΓΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ 

ΙΣ ΤΑ

 ΙΡΣΛΜΑ

των άλλων γναικών και δ μαζ τς 

τν σταρωσ τ ι τς και Κρ 

μών π τ Γλγθά. λαβ δ τν 

πωνμα «Μγάλ Παναγιά» σμφωνα 

μ τν Παράδσ κατά τν παν  

Πάναγνς Μτρα τ Σωτήρς μών, 
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βλπντας να ψώνται π τ Στα-

ρ  μνγνής Τς, κραξ ν σπα-

ραγμώ φωνή μγάλ, τ ρμφαα τς 

λπς κντμν μτρώα σπλάχνα.  

Μνή φρ τν νμασα «Μνή τς 

δγήτριας».

Τν πχή κατά τν πα αν-

γρθ  Μνή, ι μναχ τς γας 

ναστάσως ή Σπδαι Μναχ ή 

Φλακς τ Παναγ Τάφ ζσαν 

δισπαρμνι στις ικδμς κντά 

στν Πργ τ Δαδ και στν λόφ 

τς Σιών. Γι’ ατό και  Πατριάρχς λ-

ας πιθμώντας να τς σγκντρώσι 

σ Κινόβι, πλσν τ Παναγ Τά-

φ και τ πισκπ των Ιρσ-

λμων, ανήγιρ για ατς τν Μνή 

τς Θτόκ, τν παν και νόμα-

σ «Μναστήριν τς Θτόκ των 

Σπδαων», καθώς μας πλρφρ 

 Κριλλς  Σκθπλτς γράφντας 

«…όστις πατριάρχς λας ωκδόμ-

σν μναστήριν πλσν τ πισκ-

π και ν ατώ πρισνήγαγν τς 

τς αγας ναστάσως σπδας ις 

τς πρ τν πργν τ Δαδ τό-

πς δισπαρμνς, κλλα κάστω 

ατών διανμας πάσαν σωματικήν 

ανάπασιν χντα….»Τα γκανια τ 

να τς τλστκαν π ΄ατ τν 11 

γστ τ τς 494.

Σπδαι Μναχ νμάζνταν ι 

απτλντς τ ιδιατρ κν μναχικό 

τάγμα τ π χ ως ργ τ τν δια-

κνα των Ναών των Παθών τ Σωτήρς, 

δλαδή τ Γλγθά και τ Παναγ 

Τάφ, καθώς και τ Να τς ναστά-

σως τ Κρ και πιδιδόμνι στν 

αδιάλιπτ πρσχή. Δια τς ανγρσως 

τς Μνής τς «Μγάλς Παναγιάς» και τς 

σγκντρώσως ατών από τν πατριάρ-

χ λα, τ μναχικό ατό τάγμα τθ 

κττ πό τν άμσ π-

πτα, πρστασα και κδμνα τ κά-

σττ Πατριάρχ Ιρσλμων.

Σμφωνα μ τ Τπικόν τς Εκκλσ-

ας των Ιρσλμων, τ τς 1122, 

ι Σπδαι Μναχ λάμβαναν νρ-

γό μρς στις τλτς τ πανρ Να-

 τς ναστάσως. Τ Τπικόν γράφι 

λπτμρώς τα καθήκντα ατών.

 πατριάρχς λας, παρά τν πι-

θμα τ να πκτνι τν Μνή, δν 

μπόρσ, διότι στρτ των ικν-

μικών μσων. ΄πως αναφρι τ Ιρ-

σλμιτικόν Καννάριν «άγνωστς 

τις πρσλθών πρσφρν ατώ 

πσόν κατόν βδμήκντα χρσών 

νμισμάτων και δια τ πσ τ-

τ γόρασν τα παρακμνα κτήμα-

τα και κατστσν ατά ξνδχν 

δια τς ξνς». ργότρα  Μνή 

μγάλωσ μ τν αγρά νων ικ-
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μτων και άλλων πρσκτισμάτων, 

σ διαφόρς πριόδς. τσι τ σ-

γκρότμα ικδμήθκ μτά των 

τριών Εκκλσιών, δλαδή των Ναών 

των γων Κωνσταντν και Ελνς 

,τς γας πρωτμάρτρς Θκλας 

και τ γ Μγαλμάρτρς Δ-

μτρ, και απτλσ τν να δρα 

των Σπδαων Μναχών, τ πν 

και σήμρα καλται Κντρικόν Μνα-

στήριν των Σπδαων Μναχών τς 

γιταφικής δλφόττς.

Η ΧΡΗΣΙΣ ΤΟΥ 

ΝΟΥ ΤΗΣ ΜΕΓΛΗΣ 

ΠΝΓΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΣΙΝ  ΜΕΛ

ΝΗ

Μτά τν γκατάστασ των 

Σπδαων Μναχών στν να 

Μνή, των γων Κωνσταντ-

ν και Ελνς,  Πατριάρ-

χς λας παρχώρσ 

τν Εκκλσα τς Μ-

γάλς Παναγας μ τα 

κλιά ις τν σα Μ-

λάν και τις, πό τις σ-

φς δγς τς, σπου

δζουσας παθνους, 

ι πς ήταν κατά τν 

ακλθα τς πρπ 

ννήκντα.  σα Μλάν, 

όπως πλρφρμθα κ 

τ β τς, φθασ στα 

Ιρσόλμα τ τς 417. 

«Καθ’ σπραν» σμιώ-

νι  βιγράφς τς σ-

ας Μλάνς Γρόντις 

«μτά τ κλισθήναι 

τν γαν νάστασιν 

παρμιν τω Σταρώ 

μχρις ότ ισήρχ-

ντ ψάλλντς και τό-

τ απρχόμν ν τω 

κλλω ατής καθδν λγν». Τ κλ 

κντά στ Ναό τς ναστάσως ναι 

τ ασκτήρι τς σας Μλάνς ις 

τν Ιρά Μνή τς Μγάλς Παναγας, 

όπ και  Τάφς ατής στ μώνμ 

Παρκκλήσι.

ΤΣΤΡΟΦΕΣ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ

ταν ι Πρσς τ 614 κατλαβαν 

τν γα Πόλ Ιρσαλήμ, κατστρ-

ψαν μαζ μ τα άλλα άγια πρσκνή-

ματα και τν Ιρά Μνή τς Θτόκ 
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τν Ιρσαλήμ σμιώνι ότι κντά 

στν Ναό τς ναστάσως «…απ΄α-

τ και άνωθν τ Πατριαρχν, και 

παραπάνω ναι  δγήτρια και κά-

θνται Καλγρααι».

Τ τς 1653, στν Ιρά Μνή τς δ-

γήτριας κατικν Μναχς. Τ τς 1667 

γράμμα τ Πατριάρχ Ιρσλμων Ν-

κταρ (1661-1667) πγραφόμν και 

από τν Νόφτ πιββαιώνι ότι στν 

Μνή τς Θτόκ και δγήτριας ις 

τν πα ασκνται μναχς, φλάσσ-

ται λψαν τς χιρός τς γας Ιλτς. 

Σ άλλ γράμμα τ,  δις  Πατριάρχς 

νμάζι τν Μνή «Καλγράδικν».

Πριν τ τς 1698,  Πατριάρχς τς 

γας Σιών Δσθς (1669-1706) λαβ 

από τν ψλή Πλ τν άδια να πι-

σκάσι τν ναό τς Μνής τς Μγάλς 

Παναγας. Κατά τν Άγι Νόφτ τν 

γκλιστ τν Κπρι, γιναν στ Μνή 

σβαρς 

των Σπδαων. Στις 28 Σπτμβρ 

τ τς 1009 μ διαταγή τ Χάκμ, 

πλήθς ράβων, στρατ και όχλ, 

όρμσ κατά τ Να τς ναστά-

σως και τν μτβαλ σ ρπια. 

Άρπαξαν όλα τα ιρά σκ, χωρς να 

αρκστν στν ρήμωσ τ Να, 

όρμσαν και στς λιπς Νας, 

και στα Μναστήρια τς Ιρσαλήμ, 

σκρπώντας απργραπτ όλθρ. 

Μτά μανας λλάτσαν και κατ-

ρπωσαν τν Μνή τς δγήτριας, 

ήτι τς Μγάλς Παναγας. Τν πχή 

των Σταρφόρων τα Πανάγια Πρ-

σκνήματα πριήλθαν βαια ις τς 

Λατνς και μόν δ μναστήρια 

ντός των Ιρσλμων κατχαν ι 

λλνς. Τ να ήταν κντά στν Πρ-

γ τ Δαδ, μτόχι τς Ιράς Μνής 

Σάββα τ γιασμν και τς Μνής 

τς Μγάλς Παναγας.

Τ τς 1170  τκράτωρ τ 

Βζαντ Μανήλ Ι΄  Κμννός 

(1143-1180) πισκασ και διακόσμ-

σ πλλά Μναστήρια καθώς και τ 

Μναστήρι τς Μγάλς Παναγας. 

πό τ 1400  Μνή τς Μγάλς 

Παναγας μαρτρται ως ασκτήρι 

μναζσών. νώνμς λλνας πρ-

σκντής πριγράφντας 
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πισκς πάνω και κάτω, και ανακαιν-

στκ και τ παρκκλήσι και  τάφς 

τς σας Μλάνς, και πρστθκαν 

πλλς σκάλς και κλιά.

ΝΕΟΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

πό τ 1959, γιν γμν τς Ιράς 

Μνής  κ Μάνς καταγόμν Μναχή 

Νμφδώρα. χντας πγνωσ τς ιράς 

απστλής τς, ργάζται ακραστα μ 

τν βήθια όλων των σνασκμνων 

τς μναζσών για τν πνματική πρό-

δ και ανάδιξ τς Ιράς ατής Μνής. 

πό τν πβλψ και τν φρντδα τς 

κτσθκαν να κλιά, πισκάστκαν 

πλλά παλαιά, πανήλθ  κινβιακή 

τράπζα, ξωρασθκ και πισκάστκ 

ξ λκλήρ τ ασκτήρι και τ παρκ-

κλήσι τς σας Μλάνς.

γιναν πάμπλλς και μγάλς πι-

σκς στ Ναό τς δγήτριας, 

μπλτσθκ μ πλστα κκλ-

σιαστικά αντικμνα, αργρά 

και πχρσα, ικόνς και ξλό-

γλπτα κ.λ.π τ σκφλάκι 

τς Μνής, νώ κατά τ τς 

1985 γιν αναπαλαωσ των 

τχων τς ισόδ και τ μγά-

λ διαδρόμ και απκαλφτ-

καν  αρχαα λθιν τιχδμα, 

ι καμάρς και ι κνς τς πρω-

τχριστιανικής πχής, όπως και 

τ αρχα πλακόστρωτ δάπδ 

των διαδρόμων τς Μνής.

Η ΠΕΡΙΓΡΦΗ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ 

Τ ΕΙΜΗΛΙ ΥΤΗΣ

πως ήδ σμιώθκ,  

Ιρά Μνή των Σπδαων 

Μναχών ή Μνή τς Μγά-

λς Παναγας, βρσκται δτι-

κά τ Παναγ Τάφ και 

απχι απ’ ατόν να στάδι.  πρ-

σκντής ισρχται σ’ ατήν μσω 

μικρής πλς τς κντρικής ισόδ 

τς Μνής, σ πιμήκ διάδρμ, κα-

τρωθν τ π βρσκνται κλιά 

μναζσών. Στ τλς τ διαδρόμ 

μ μικρή κλμακα δγμαστ στν 

χώρ μπρστά στν Ναό τς Παναγας. 

 Ναός απτλ κτσμα τ 5 αιώνα, 

πρνα τ Πατριάρχ λα, όπως 

και τ «Καθλικόν» τς Μνής. Μσα σ’ 

ατό πάρχι ,σ ιδικό θρόν  σπτή 

ικόνα τς Παναγας τς δγήτριας,  

πα κατά τν παράδσ ναι ργ 

τ Εαγγλιστή Λκά.  Πλαττρα 

δσπόζι στν κόγχ τ Ιρ βήμα-

τς και ναι ργ τ 17 αιώνς. 

Κντά στν θρόν τς δγήτριας, π 

τ αναλγ, βρσκνται δ λιψα-

νθήκς.  μα απ’ ατς, ξλόγλπτ 



Η Ιερά Μονή της Μεγάλης Παναγιάς εις τα Ιεροσόλυμα

Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η  Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η 143

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  Ιρά Μνή τς Μγάλς Παναγιάς Εκ δό σις Ι ρ σα λήμ 1997.
 Y. AMARONI 1962, Excavations at Ramat Rachel Seasons 1959 AHD 1960, ROMA 7-103.

και μγάλ, πριχι λψανα των γ-

ων: Ιακώβ τ δλφθ, Ιωάν-

ν τ Πρδρόμ, Χαραλάμπς, 

Ελθρ, Ιγνατ τ Θφόρ, 

Εθμ τ κ Δμτσάνς, νθμ 

τ ιρμάρτρς, Νκωνς τ «Μτα-

ντ», ξντ τ σ, πατ 

τ σ και Νκταρ Πνταπόλως 

τ Θαματργ.  δ άλλ, τν χ-

ρα τς γας Ιλτς και τα λψανα 

τ ν τι 1549 δια Χριστόν μαρτ-

ρήσαντς Τρκ πργκιπς Εμρ. 

Στν Μνή πσς διαφλάσσται τ 

χιρόγραφ Ιρόν Εαγγλι τς σας 

Μλάνς, όπως και παμπόλλς Ιρς 

Εικόνς τ Χριστ, τς Παναγας και 

πλλών γων χρνλγμνς από 

τ 11-18 αιώνς.

ΚΕΙΜΕΝΟ: Ακτρνη Δμντπύλυ, 

Θλγς MD, Φλλγς,

Δδάκτωρ Φλσφς,

Υπύθυνη Υλκύ κ Γρμμτς τυ Ιστχώρυ Πτρρχυ Ιρσλύμων 

• email: www.jerusalem-patriarchate.info
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ΜΑΡΤΙΟΣΜΑΡΤΙΟΣ

10 Μαρτίου 1905

Ο ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΚΑΙ Η 

ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 

ΘΕΡΙΣΟΥ

Απ’ όλες τις επαναστάσεις που ξεκί-

νησαν στην Κρήτη με στόχο την απε-

λευθέρωση του νησιού και την ένωση 

με την Ελλάδα, σίγουρα η πιο ιδιάζου-

σα και καθοριστική είναι η επανάστα-

ση του Θερίσου, στις 10 Μαρτίου του 

1905. Ιδιάζουσα γιατί για πρώτη φορά 

δεν στρέφεται απέναντι σ’ έναν άμεσο 

κατακτητή - Ενετό ή Τούρκο, όπως στο 

πρόσφατο παρελθόν- αλλά ουσιαστικά σ’ 

ένα καθεστώς επιβεβλημένο από τη διε-

θνή συγκυρία που παρ’ ό,τι εκφραζόταν 

με το ελληνικό προσωπείο του Αρμοστή 

πρίγκιπα Γεωργίου, στρέφονταν 

εναντία στον πόθο της εθνικής 

ολοκλήρωσης. Υπό αυτές τις συν-

θήκες ανδρώνεται πολιτικά και 

αρχίζει την σταδιοδρομία του ο 

Ελευθέριος Βενιζέλος, μια σταδι-

οδρομία που έμελλε να γίνει ταυ-

τόσημη με την ελληνική ιστορία 

των επομένων τριάντα ετών.

Στις αρχές του 1905 το πο-

λιτικό κλίμα ήταν βαρύ στην 

Μεγαλόνησο. Oι μεγάλες προσ-

δοκίες που είχαν δημιουργη-

θεί την προηγούμενη εξαετία, 

έπειτα από την αποχώρηση των 

Τούρκων και την εγκαθίδρυ-

ση της εποπτευόμενης από την 

Ευρωπαϊκή Συναυλία αρμοστεί-

ας είχαν διαψευσθεί. Το αίτημα 

της Ένωσης παρέμενε στάσιμο, 

ενώ ο απολυταρχικός τρόπος 

με τον οποίο κυβερνούσε ο 

Γεώργιος,τον έφερνε σε ρήξη 

ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ  ΜΝΗΜΕΣ
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με τα πιο φιλοπρόοδα και παραγωγικά 

τμήματα της κοινωνίας. Και ο αναβρα-

σμός αυτός ξέσπασε τελικά τον Μάρτιο, 

με την ένοπλη εξέγερση των Κρητών, 

υπό την ηγεσία του Βενιζέλου.

Τα αιτήματα που πρόβαλλε η επανα-

στατική Επιτροπή ήταν απλά και πλήρως 

αποδεκτά από το μεγαλύτερο κομμάτι 

του πληθυσμού: «ένωση με την Ελλάδα», 

και αν αυτό αποδεικνυόταν ανέφικτο, 

αναθεώρηση του δυσλειτουργικού 

Κρητικού Συντάγματος ώστε να εξα-

σφαλίζεται η διάκριση των εξουσιών, και 

ορθή αντιπροσώπευση των κομματικών 

σχηματισμών, ώστε να περιοριστούν οι 

υπερεξουσίες του Αρμοστή.

Η εξέλιξη που πήραν τα πράγματα δι-

καίωσε τους επαναστάτες. Ήταν η πρώτη 

φορά που ο Βενιζέλος έδειξε την έξοχη 

ικανότητα του να ερμηνεύει σωστά τα 

σημεία των καιρών και να εκμεταλλεύεται 

στο έπακρο τις συγκυρίες και την διάστα-

7 Μαρτίου 1947

ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΚΑΙ 

Η ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 

ΕΛΛΑΔΑ

ΜΑΡΤΙΟΣΜΑΡΤΙΟΣ

Ανάμεσα στις ελληνικές περιοχές που 

αποτέλεσαν τμήματα της θωμανικής Αυτο-

κρατορίας, την λιγότερο βάναυση μεταχείρι-

ση γνώρισαν σαφώς τα Δωδεκάνησα. Αυτό 

φυσικά δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση 

ότι τα προνόμια που είχαν παραχωρηθεί 

από τον Σουλεϊμάν τον Μεγαλοπρεπή και 

τους διαδόχους του θα μπορούσαν ποτέ να 

υποκαταστήσουν το όνειρο της ελευθερίας 

και της ένωσης με την Ελλάδα στις ψυχές 

των Δωδεκανησίων. Άλλωστε, ακόμη και 

αυτά ανακλήθηκαν ως τιμωρία για την συμ-

ση απόψεων των δυνάμεων. Κατάφερε 

με μια σχεδόν αναίμακτη επανάσταση 

να πετύχει σε διπλωματικό επίπεδο τον 

στόχο που είχε θέσει λίγα χρόνια νωρί-

τερα: την σύσταση διεθνούς εξεταστικής 

επιτροπής που θ’ αποφαινόταν για τα 

Κρητικά πράγματα επι τω πεδίω, και την 

αντικατάσταση του πρίγκιπα Γεωργίου 

από τον Αλέξανδρο Ζαΐμη.

Η επίσημη λήξη του αγώνα ήρθε με 

συμβιβασμό στις 15 Νοεμβρίου, στην 

Αγία Μονή, αποτελώντας το ουσιαστικό-

τερο υπόβαθρο για την οριστική ένωση 

μερικά χρόνια αργότερα. Για τον Βενιζέλο 

θα ήταν απλώς η αρχή μιας ανεπανάλη-

πτης πορείας γεμάτης από εθνικούς θρι-

άμβους, αλλά και απογοητεύσεις, περίλα-

μπρες νίκες και τραγικά πισωγυρίσματα, 

ενώ ο ίδιος θα γινόταν αιτία διχασμού του 

ελληνικού λαού, επιβεβαιώνοντας, ίσως, 

το ρητό ότι οι μεγάλοι ηγέτες λατρεύονται 

μέχρι θανάτου, και μισούνται εξίσου.
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7 Απριλίου 1824

Ο ΛΟΡΔΟΣ ΒΥΡΩΝ 

ΚΑΙ ΤΟ ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΚΟ 

ΚΙΝΗΜΑ

«Λευτεριά για λίγο πάψε

να χτυπάς με το σπαθί.

Τώρα σίμωσε και κλάψε

εις του Μπάιρον το κορμί…»

ΑΠΡΙΛΙΟΣΑΠΡΙΛΙΟΣ

μετοχή τους στην Επανάσταση, και μόνο 

το1835, και μετά από επίμονες προσπάθειες 

κατάφεραν να επανέλθουν σ’ ένα παρόμοιο, 

κάπως υποφερτό, καθεστώς.

Σ’ αυτό το διάστημα, την συντριπτική 

πλειοψηφία του πληθυσμού (70.000 από 

τις 85.0000) δεν έπαψαν να αποτελούν οι 

Έλληνες, έχοντας αυτονόητα στα χέρια τους 

την οικονομία και το εμπόριο. Η ανάπτυξη 

των νησιών στηρίχτηκε σε πρώτο βαθμό 

στην σπογγαλιεία και τη ναυτιλία, και δευ-

τερευόντως στη βιοτεχνία και τον αγροκτη-

νοτροφικό τομέα. Σ’ αυτά τα πλαίσια θα 

παραμείνουν σ’ όλη τη διάρκεια του 19ου 

αιώνα, μένοντας έξω απ’ τις ανακατατάξεις 

στην Ν.Α Ευρώπη, κυρίως λόγω της εγγύτη-

τας τους στην Τουρκία και την συνακόλου-

θη δυνατότητα των Τούρκων για άμεση 

μαζική επέμβαση και καταστολή πιθανών 

κινημάτων. Σταθμό σ’ αυτή την περίοδο 

θ’ αποτελέσει η οριστική κατάργηση των 

«προνομίων», αρχίζοντας από την Σύμη το 

1869, για να επεκταθεί στη συνέχεια 

σ’ όλη την επαρχία. Θ’ ακολουθήσει 

η προσπάθεια βίαιης αφομοίωσης 

τους από τους Νεότουρκους σχεδόν 

μισό αιώνα αργότερα, που όμως δεν 

θα ολοκληρωθεί, λόγω της Ιταλικής 

κατάκτησης το 1912, δεύτερο μεγά-

λο σταθμό στη σύγχρονη ιστορία.

Τα Δωδεκάνησα θα παραμεί-

νουν σε ιταλικά χέρια μέχρι το 

1943, οπότε περνούν στους Γερ-

μανούς. Θα απελευθερωθούν σε 

στρατιωτικό επίπεδο στα πλαίσια 

των επιχειρήσεων της τελικής αντεπί-

θεσης των Συμμάχων, με συμμετοχή 

τμημάτων του Ιερού Λόχου. Η διπλωμα-

τική κατακύρωσή τους στην Ελλάδα θα 

αργήσει άλλα δυο χρόνια, για να έρθει 

τελικά κατά τις Συνδιασκέψεις για την 

Ειρήνη, την άνοιξη του 1946. Ήταν το 

μόνο απτο όφελος της Ελλάδας για την 

συμμετοχή της στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλε-

μο στο πλευρό των Συμμάχων.
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Με τα λόγια αυτά ξεκινάει ο εθνι-

κός μας ποιητής την ωδή στον λόρδο 

Βύρωνα, θρηνώντας για το χαμό του 

στο Μεσολόγγι, λίγο μετά το Πάσχα 

του 1824. Και είναι αλήθεια ότι από 

τους πολλούς που έσπευσαν να συμπα-

ρασταθούν στον Αγώνα των Ελλήνων, 

η παρουσία του Άγγλου ποιητή είχε 

αναμφισβήτητα το μεγαλύτερο κύρος 

και ακτινοβολία. Υπέρμαχος των νέων 

ιδεών, είχε διακριθεί από νωρίς, πέρα 

από το καλλιτεχνικό του έργο, και για 

τη δραστηριότητα του στη Βουλή των 

Λόρδων (επερωτήσεις για τους Λουδίτες 

κ.α.), και με τον ερχομό του, αποτέλεσε 

το σύμβολο ενός ολόκληρου κινήματος 

που ήδη δραστηριοποιούνταν στην 

Ευρώπη, των Φιλελλήνων. 

ι ρίζες του συγκεκριμένου κινήμα-

τος μπορούν να βρεθούν στην αρχαιο-

λατρία και στο γενικό ενδιαφέρον για 

την καταγωγή του ευρωπαϊκού πολιτι-

σμού, η έκρηξη του, ωστόσο, είχε πολύ 

συγκεκριμένη αιτία: τον ενθουσιασμό 

που προκάλεσε ο σκληρός αγώνας που 

αναλάμβανε ξανά ο ίδιος εκείνος λαός, 

που, από τα πρώτα του βήματα στο προ-

σκήνιο της ιστορίας, έβαζε στην κορυφή 

των ανθρωπίνων αξιών την ελευθερία, 

για την κατάκτηση της οποίας παρουσι-

αζόταν πρόθυμος να πεθάνει.

Η δραστηριότητα των Φιλελλήνων 

υπήρξε πολυσχιδής. Την ώρα που οι 

τολμηρότεροι έφταναν στο σημείο να έρ-

θουν οι ίδιοι στην Ελλάδα ως εθελοντές, 

άλλοι οργάνωναν εκστρατείες ευαισθη-

τοποίησης των συμπατριωτών τους στην 

ελληνική υπόθεση, που κατέληξαν στην 

δημιουργία Κομιτάτων φιλανθρωπικού 

χαρακτήρα για την περίθαλψη των θυ-

μάτων και οικονομική ενίσχυση για την 

συνέχιση του αγώνα γενικότερα. Ακόμα, 

παρόμοια Ιδρύματα μεριμνούσαν για την 

οργάνωση της εκπαίδευσης στις απελευ-

θερωμένες περιοχές, διαβλέποντας πως 

η ελευθερία θα ήταν αδύνατο να διατη-

ρηθεί χωρίς να στηρίζεται στην παιδεία 

και την πνευματική καλλιέργεια. Τέλος, 
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6 Απριλίου 1941

Η ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ

ΕΠΙΘΕΣΗ

ΑΠΡΙΛΙΟΣΑΠΡΙΛΙΟΣ

υπήρξαν Φιλέλληνες που έτυχε να βρί-

σκονται σε καίρια πολιτικά η διπλωματι-

κά πόστα (π.χ. Τζωρτζ Κάνινγκ, Εϋνάρδος 

κ.α.), και, επηρέασαν την πολιτική των 

χωρών τους ευμενώς για την Ελλάδα, 

χωρίς φυσικά, όπως είναι κατανοητό, να 

φτάσουν να βλάψουν τα συμφέροντα 

τους για χάρη των Ελλήνων.

O Βύρων έφτασε στην Ελλάδα φέρ-

νοντας μαζί του σημαντικά εφόδια (δυο 

μικρά κανόνια, φάρμακα και χρήματα) 

στα τέλη του 1823, σε μια περίοδο που 

η επανάσταση περνούσε την πρώτη σο-

βαρή κρίση της. 

Η διαμάχη των οπλαρχηγών με 

τον Μαυροκορδάτο απειλούσε να την 

οδηγήσει σε εσωτερική κατάρρευση 

την στιγμή ακριβώς που έμπαιναν τα 

θεμέλια για την πολιτειακή οργάνωση 

του μελλοντικού κράτους. 

 Βύρων, αν και επηρεασμένος από την 

μαυροκορδατική παράταξη (το επονομα-

ζόμενο «αγγλικό» κόμμα), στην πραγματι-

κότητα δεν προσχώρησε σε κανένα στρα-

τόπεδο, παρά προσπάθησε να αποτελέσει 

συμβιβαστικό παράγοντα, εκμεταλλευόμε-

νος και την ιδιότητα του ως εκπροσώπου 

της Ελληνικής Επιτροπής του Λονδίνου. 

 θάνατός του μόλις λίγους μήνες 

αργότερα θα τον εμποδίσει να συνεχί-

σει αυτό το έργο, στερώντας από την 

Ελλάδα έναν πολύτιμο σύμμαχο και μια 

ανιδιοτελή, απροκατάληπτη φωνή, που 

θα μπορούσε ίσως να σταθεί αντίβαρο 

στις πρώτες εκφάνσεις φυγοκεντρισμού 

και φιλαυτίας, τις οποίες τόσο ακριβά 

έμελλε να πληρώσουμε.

Στον επίλογο της ωδής του, ο Σολωμός 

φαντάζεται τον ποιητή στον Άδη, να συ-

ναντά τους νεκρούς της Επανάστασης, 

που τον ρωτούν για την κατάσταση στην 

Ελλάδα, για να τους απαντήσει:

«Η διχόνοια κατατρέχει

την Ελλάδα˙ αν νικηθεί,

 μα τον κόσμο που μας έχει,

τ’ όνομα σας ξαναζεί!»

Ήταν ξημερώματα της 6ης Απριλίου 

1941, όταν οι προφυλακές του Ελληνικού 

Στρατού στην ελληνοβουλγαρική μεθόριο 

δέχτηκαν τα πρώτα αναγνωριστικά χτυ-

πήματα του Γερμανικού Στρατού. Από τη 

στιγμή που το Ιταλικό Εκστρατευτικό Σώμα 

στην Αλβανία είχε χάσει κάθε δυνατότητα 

ανάληψης επιθετικών επιχειρήσεων, μετά 

και την αποτυχία της εαρινής του αντεπί-
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παράλληλου αγώ-

να απέναντι στην ως 

τότε αήττητη Βέρμαχτ 

έμοιαζε καταδικασμέ-

νη εκ των προτέρων. 

Ωστόσο, με το ξεκίνη-

μα των συγκρούσεων, 

τίποτε απ’ αυτά δεν 

είχε σημασία. Επί τρεις 

ημέρες οι γερμανικές 

επιθέσεις έσπαζαν 

πάνω στα οχυρά της 

γραμμής Μεταξά με 

ελάχιστη ουσιαστική 

επιτυχία. Αεροπορικοί 

βομβαρδισμοί, προπαρασκευές πυροβολι-

κού, επανειλημμένες έφοδοι δεν κατάφεραν 

να διαρρήξουν τον μακεδονικό θώρακα.

Και παρ’ ό,τι ούτε οι ίδιοι οι υπερα-

σπιστές των οχυρών έτρεφαν την ψευ-

δαίσθηση μιας επ’ αόριστο αντίστασης σ’ 

έναν αντίπαλο που διέθετε κάθε είδους 

υλικοτεχνικό πλεονέκτημα, η πρόωρη 

λύση του δράματος ήταν απρόσμενη 

και δόθηκε αλλού. Έχοντας καταλάβει τη 

Γιουγκοσλαβία, οι Γερμανοί εισχώρησαν 

στην κοιλάδα του Αξιού κυκλώνοντας τα 

ελληνικά στρατεύματα και εξαναγκάζο-

ντας τη συνθηκολόγηση τους.

Τα υπόλοιπα είναι λίγο-πολύ γνωστά:

το ψυχορράγημα ενός στρατού που είχε 

νικήσει, το δράμα ενός λαού που ξεπέρα-

σε τον εαυτό του και διαπίστωνε πως δεν 

ήταν αρκετό, θάρρος και ψυχικό μεγαλείο 

αντάμα με θλιβερή μικροψυχία και ανε-

πάρκεια και τα πρώτα σημάδια ενός νέου 

διχασμού. Το πρωινό της 27ης Απριλίου τα 

γερμανικά τανκ εισέρχονται στην Αθήνα, 

σηματοδοτώντας την αρχή μιας εφιαλτικής 

κατοχής για μια χωρά που, και μόνο για την 

εντιμότητα που έδειξε σε συμμάχους και 

αντιπάλους, θ’ άξιζε, ίσως, καλύτερη τύχη.

θεσης, η κλιμάκωση του πολέμου ήταν 

σχεδόν προδιαγεγραμμένη. Παράλληλα, 

ο Χίτλερ έχοντας ήδη αποφασίσει την επί-

θεση κατά της Σοβιετικής Ένωσης (σχέδιο 

«Βαρβαρόσα»), ήθελε να καλύψει το πλευ-

ρό του στη Ν.Α. Ευρώπη, φοβούμενος πως 

η Ελλάδα (αντίστοιχα με την Πορτογαλία 

στους Ναπολεόντειους πολέμους) θα μπο-

ρούσε να γίνει η «μικρή ηπειρωτική εξέ-

δρα», στην οποία θα πατούσε η Αγγλία 

για την απελευθέρωση της Ευρώπης, απο-

τελώντας ιδανική βάση για τα Συμμαχικά 

βομβαρδιστικά που θα στόχευαν στις πε-

τρελαιοπηγές της Ρουμανίας.

Για την ίδια την Ελλάδα, 

η τροπή αυτή αποτελού-

σε την επι-

βεβαίωση 

τ ω ν  χ ε ι -

ρότερων σενα-

ρίων· με το με-

γαλύτερο μέρος 

των Ενόπλων Δυνάμεων 

δεσμευμένο στα βουνά της 

Αλβανίας,όπου κάθε νίκη 

ερχόταν με δυσβάσταχτο 

κόστος, η διεξαγωγή ενός 


