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Τ
ο φθνπρο του 1977 μ.Χ. 

στη Βεργνα της Μακεδονας 

κατά την ανασκαφή της Με

γάλης Τομπας, η αρχαολογκή 

σκαπάνη φερε στο φς τον πρώ

το ασλητο μακεδονκ τάφο. Τα 

αρστουργήματα απαράμλλης τ

χνης κα πρτοφανος πλοτου που 

προστάτευαν ο απαραβαστες μαρμάρ

νες θρες του δεν άφηναν αμφβολα γα 

τον βασλκ χαρακτήρα της ταφής, ενώ 

η χρονολγηση τν ευρημάτν οδη

γοσε αναπδραστα τον αρχαολ

γο Μ. Ανδρνκο στη δατπση 

της απψες, τ ο βασλκς 

νεκρς δεν ήταν άλλος απ 

τον Φλππο, γο του Αμντα, 

βασλα τν Μακεδνν κα 

«ηγεμνα» τν Ελλήνν. Η υπθεση 

αυτή, που γνε αμσς σχεδν καθολ

κά αποδεκτή, προκάλεσε ασθηση πς 

ήταν φυσκ, τσο στο ευρτερο κον 
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που δεν παυσε κτοτε να εκδηλώνε 

περργεα, συγκνηση κα ενθουσασμ, 

σο κα στους κκλους τν εδκών.

Ο Φλππος, γος του Αμντα κα της 

Ευρυδκης, υπήρξε γνος πλαγου κλάδου 

της νδοξης δυναστεας τν Αργεαδών, 

που ανήλθε στην εξουσα στης αρχς 

του 4ου αώνα π.Χ., με την ανάρρηση στον 

μακεδονκ θρνο του Αμντα Γ’. Ο τραγ

κς περστάσες υπ τς οποες ο Φλππος 

ανλαβε την εξουσα μετά το θάνατο στο 

πεδο της μάχης του αδελφο κα προκά

τοχου του Πρδκα Γ’, η εμπνευσμνη 

κα νδοξη πολτκή  στραττκή του 

σταδοδρομα κα ο πολυτάραχος οκο

γενεακς βος του, συνθτουν μα απ 

τς πο ενδαφρουσες προσπκτητες 

της αρχαας στορας. Υπήρξε θεμελ

τής της δυνάμες κα εμπνευστής του 

ργου του γου κα δαδχου του, Αλ

ξανδρου του Μεγάλου.

Ο Φλππος ήταν Έλληνας της πλον 

αρστοκρατκής καταγγής  περπου εκ 

θεών. Τον δάσημο πργονο του, τον 

Τήμενο, τον τμοσαν ακμη στο 

Τημνον ς δρυτή του Άργους της 

Πελοποννήσου. Η καταγγή του 

δου του Τημνου ήταν απ τον 

Ηρακλή, γο του Δα. Καθώς μεγάλ

νε στην Πλλα ο Φλππος συμμε

τεχε στς γορτς προς τμή του 

Ηρακλή Πατρώου, του προπά

τορα της βασλκής οκογνεας 

της Μακεδονας. Ο Θουκυδδης 

κα ο Ηρδοτος, την αποκαλοσαν 

οκογνεα τν Τημενδών. Ο δος εχε 

σχση κα με άλλους Ηρακλεδες: με 

τους δο βασλες της Σπάρτης κα με 

την οκογνεα τν Αλευαδών στη άρ

σα της Θεσσαλας. Η καταγγή του απ 

τους Ηρακλεδες ήταν ευρς γνστή. 

Ο σχετκς σχυρσμς του προπροπάπ

που του, του Αλξανδρου του Α΄, εχε 

ελεγχθε απ την ανώτατη αρχή, τους 

κρτς τν Ολυμπακών Αγώνν.

«Ο Φλιος ταν Έλλην και Μακε

δών με την δια έννοια ου ο Δημο

σθένης ταν Έλλην και θηναος»

(N.G.L. Hammond, Φλππος ο Μακεδών, 

εκδσες Μαλάρης παδεα σελ. 11).

Μλη της οκογνεάς του εχαν κυβερ

νήσε αποκλεστκά τους Μακεδνες επ 

τρες αώνες ς τη γννηση του στα 382 

π.Χ. κα ήταν αδανητο τ το βασλκ 

δάδημα θα μποροσε να περλθε σε 

άλλη οκογνεα. Ο Μακεδνες στους 

οποους μελλε να βασλεε ο Φλππος, 

ανήκαν στους περφερεακος ελληνφ

νους λαος. Υπάρχε η δαβεβαση του 

Ησδου γ’ αυτ, γα την περοδο πρν 

απ την άφξη τν Τημενδών στη Μακε

δονα. Ο Ησοδος συνταξε το οκογενεα

κ δντρο τν επώνυμν προγνν. Σμ

φνα μ’ αυτ, ο Δευκαλν εχε ναν γ, 

τον Έλληνα, που με τη σερά του κανε 

τρες γος ο οποο αντπροσπεουν 

τρες ξεχρστς ομάδες δαλκτν (Δ

ρκή, νκή κα Αολκή), κα μα κρη τη 

Θα, που συνλαβε με τον κερανο Δα 

δο γος, τον Μάγνητα κα τον Μακεδ

να, που κατοκησαν την Περα κα τον 

Όλυμπο. Έτσ ο αρματομάχο Μάγνης 

κα Μακεδών, ενα ονματα δυο ξεχ

ρστών ομάδν ελληνκών δαλκτν. 

«Ήταν γο της ανώτατης ελληνκής θε

τητας, του Δα, κα πρώτα ξαδλφα τν 

γών του Έλληνα. Ο τπος μετοκησης, 

τους συνδε άμεσα με τον Δα, αφο 

εκε στην πο ψηλή κορφή του πολκορ

φου Ολμπου ο Δας συγκντρσε τους 

θεος, κα ο παλατερος ερς τπος 

τν Μακεδνν κάτ απ το πανψηλο 
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βουν ονομαζταν Δον 

προς τμή του Δα».

Η  σ υ ν α γ  γ ή  τ ο υ 

μακεδονκο βασλεου 

μσα στην εντητα τν 

ελληνκών κρατών δα

κηρχθηκε στο 371 π.Χ. 

ταν η Σπάρτη συγκάλε

σε να συνδρο που οδη

γοσε σε γενκή ερήνη, 

εξαρώντας τη Θήβα. Στο 

συνδρο, η Αθήνα ζήτη

σε να επβεβαθε τ η 

Χερσνησος (η σημερνή 

χερσνησος της Καλλπο

λης) κα η Αμφπολη ήταν 

Αθηνακς κτήσες. Αυτά 

εγκρθηκαν απ λους 

τους Έλληνες. Γα το ζή

τημα ο Ασχνης σε μα 

ομλα του το 343 π.Χ. 

αναφρε πς ταν συνήλ

θε ο συνασπσμς τν Σπαρτατών κα 

τν άλλν Ελλήνν, νας τους ήταν ο 

Αμντας, πατρας του Φλππου. Έστε

λε αντπρσπο με εξουσοδτηση 

ψήφου. (NGL Hammond ο.π.).

Ο Αμντας, ο πατρας του Φλπ

που, εκπροσποσε τους Μακεδνες 

(αν κα δεν ήταν παρών στο συνδρο). 

Όταν βλευε τς πλες  κράτη, η Μα

κεδονα ήταν να ελληνκ κράτος. 

Έτσ κα δκα χρνα αργτερα ταν 

πρξενο του ερο της Επδαρου επ

σκπτοντα ελληνκά κράτη, ανάμεσα 

στους οκοδεσπτες τους βρσκοντα 

αντπρσπο απ την Μακεδονα κα 

την Καλνδοα. Κα ο δο ήταν τπο 

του ελληνκο κσμου. Το δο ήταν 

κα η Έδεσσα, ταν το Άργος ζητοσε 

οκονομκή συνδρομή.

Στα χρνα της νετητας του Φλππου, 

το Μακεδονκ κράτος δεν δθετε την 

υποδομή μας πλης  κράτους της ντας 

Ελλάδας. Ήταν μεγάλο σε μγεθος, η πο

λτκή του δομή μενε στατκή επ αώνες 

κα ο λας δεν ήταν αυτοδοκομενος 

αλλά υποτελής στη βασλκή αυθεντα. Δεν 

υπήρχαν, στσο δολο κα πάροκο. 

Ο Μακεδνες καλλεργοσαν τη γη με 

τα δκά τους χρα. Ττοα παρχημνα 

χαρακτηρστκά οδηγοσαν καμά φορά 

τους «εξελγμνους» γετονες στην βρη, 

τ ο Μακεδνες ήταν βάρβαρο. Έτσ 

ήταν πανεκολο γα τον Δημοσθνη να θε

ρε τον Φλππο βάρβαρο. Την δα μς 

περοδο, ο Αθηναος σοκράτης απευθυν

μενος στον κσμο τν ελληνκών πλεν 

κρατών, καλοσε τον Φλππο να θερήσε 

λη την Ελλάδα ς πατρδα του, πς κα

νε ο πργονος του, κα να οδηγήσε τους 

Έλληνες σε πλεμο εναντον της Περσας.

Τφος Λεκδων (περιοχή Βροις).



ΟΙ ΔΝΤOΤΤΕΣ 

ΤΟ ΜΚΕΔΟΝΙΚΟY ΚΡΤΟΣ

Εδώ θα μας απασχολήσε το Μακε

δονκ κράτος που θα κυβερνοσε ο 

Φλππος μετά το θάνατο του αδερφο 

του Πρδκα στα 359 π.Χ. Η επκράτεά 

του αποτελονταν απ δο κρα μ

ρη. Απ την μα πλευρά, ο Όλυμπος, 

η Περα (η αρχγονη κοτδα κατά τον 

Ηρδοτο) κα η παραλακή πεδάδα 

που την λεγαν Αλμπα κα Εορδαα, 

ήταν περοχς κατοκημνες αποκλε

στκά απ Μακεδνες. Απ την άλλη, η 

Αμφαξτς, η Κρητνα, ο Ανθεμος κα 

η Μυγδονα κατοκονταν τσο απ Μα

κεδνες εποκους, σο κα απ Παονες, 

Θράκες, Φργες κα άλλους.

Η εδαφκή κταση του κράτους ήταν 

πλοσα σε ξυλεα κάθε εδους (δς 

ναυπηγκή),κα καλ κυνήγ στα ψηλά 

βουνά. Στην ουσα σε φυσκος πρους 

ήταν πλοσα σο κα η Θεσσαλα. Επ

πλον δθετε αξλογα κοτάσματα: 

χρυσο στην Κρηστνα κα Μυγδονα 

κα σδήρου στην Περα κα Αμφαξτ

δα. Ο θεσμο του κράτους εχαν κάποα 

αντοχή. Η Βασλκή οκογνεα με ξενκή 

προλευση (ο ρος Ξνος υποδήλνε 

ελληνκή καταγγή προερχομνη απ 

άλλη περοχή) κα θεα καταγγή ήταν 

μοναδκή. Δεν εχε αντπαλο ανάμεσα 

στς οκογνεες ευγενών της Μακεδον

ας. Κατά συνπεα ο μνο δεκδκητς 

του θρνου ήταν μλη της βασλκής 

οκογνεας. Ο δο Μακεδνες μσα 

απ τους αώνες, εχαν αναπτξε ναν 

μφυτο σεβασμ προς τους βασλες του 

οκου τν Τημενδών.

Το άνογμα της ψαλδας ανάμεσα 

στον πο πλοσο κα στον πο φτχ 

πολτη μας μακεδονκής πλης ήταν 

πολ πο περορσμνο απ ,τ σε μα 

πλη κράτος.

Ο Βασιλιάς και οι Μακεδνες ταν 

τα μνα γανα του κάτους. ν ο 

βασιλιάς ειθυμοσε συμβουλ, κα

λοσε εκενους τους εταους ου 

έκινε ως μοοσαν να του την 

αάσχουν. Βάβευε τους εσημους 

ετέους αονέμοντάς τους στατιω

τικος βαθμος και αάλληλα τους 

σφεε εισοδματα κτημάτων α 

γη ου κατεχε ο διος με το δκαιο 

της κατοχς  αυτ ου αοτελοσε 

γη κεδισμένη με το ξφος.
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Γενκά το σχηματκ καθεστώς του 

κράτους της Μακεδονας ήταν κατάλ

ληλο γα να κράτος που ήταν συνεχώς 

επ ποδς πολμου καθώς σημενε ο 

Αρστοτλης.

ΟΙ ΔΝΜΕΣ ΤΟ ΜΚΕΔΟΝΙΚO ΚΡ

ΤΟΣ ΚΙ Τ ΓΕΓΟΝOΤ EΩΣ ΤΟ 365 π.Χ.

Ο εν δυνάμε αξες του μακεδονκο 

βασλεου δε βρήκαν εφαρμογή στα γεγο

ντα τν σαράντα χρνν απ τον βαο 

θάνατο του Αρχλαου στα 399 π.Χ. ς 

την επστροφή του Φλππου στα 3�5 π.Χ. 

(απ την ομηρα του στη Θήβα, πς θα 

εξηγηθε παρακάτ).

Αυτ που δαφάνηκε περσστερο 

τοτα τα χρνα ήταν ο αδυναμες. Αντ

παλτητα ανάμεσα στα μλη του βασλ

κο οκου, θάνατο υπ αδευκρνστες 

συνθήκες κα το ευμετάβλητο της συ

νλευσης οδήγησαν στην εκλογή πντε 

βασλν μεταξ 399 κα 393 π.Χ. Ο 

πμπτος βασλάς ο Αμντας, ο πρώτος 

απ τη γενά του που γνε βασλάς, 

κντεψε να συνθλβε ανάμεσα σε δυο 

επκνδυνους εχθρος. Ήταν ο Βάρδυλς, 

βασλάς τν Δαρδανν που συγκρτη

σε μα σχυρή νση απ λλυρκά γνη, 

κα ο πλες κράτη της Χαλκδκής που 

δημοργησαν μα συνομοσπονδα υπ 

την ηγεσα της Ολνθου. Ο Αμντας π

θανε στα 370 ή 3�9 π.Χ. σε προχρημνη 

ηλκα. Όφελε την επβση του στην 

καλή δπλματα. Η καντητα του να 

Τοιχογρφ μκεδονικού τφο το 
Λύσωνος κι το Κικος (νμεσ 
στη Βροι κι την Έδεσσ) πο πει

κονζοντι μκεδονικ π.
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δασχζε τη χώρα του μσα 

απ τσες κρσες εκτμήθηκε 

χ μνο απ τον Αθηναο σο

κράτη που επανεσε την 

ελαστκτητα του αλλά 

επσης κα απ τους Μα

κεδνες που του απνε

μαν θεκς τμς.

Απ τα ξ παδα που 

κανε με δο γυνακες, ο 

Αμντας ήδη εχε δεξε 

την προτμησή του το

ποθετώντας το νομα 

του Αλξανδρου μετά 

το δκ του στην συνθή

κη συμμαχας με τους 

Αθηναους. Αλξανδρος, Περδκας κα Φ

λππος ήταν ο τρες γο της Ευρυδκης, 

μας πργκπσσας του περφημου κορν

θακο οκου, τν Βακχαδών, που ήρθαν 

γρ στα 450 π.Χ. να κυβερνήσουν τους 

υγκηστς στην Άν Μακεδονα. Ο πρώ

τες κνήσες του Αλξανδρου ήταν να 

πληρώσε φρο υποτελεας κα να στελε 

τον Φλππο ς μηρο στους λλυρος, 

πθανν στην αυλή του Βάρδυλ.

Ο Αλξανδρος επενβη στη Θεσσαλα 

κα τοποθτησε φρουρά στη άρσα. Στα 

3�8 π.Χ. δώχτηκε απ τον Θηβαο στρατη

γ Πελοπδα που εσβαλε στη Μακεδονα, 

Βσειο Μκεδνων στ τη
 βσιες εξνδρο ΄ (452 π.Χ.).
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κατηθυνε ναν πλεμο με

ταξ Αλεξάνδρου κα ενς δεκ

δκητή που τον λεγαν Πτολεμαο Αλρτη 

κα οδήγησε στη Θήβα τράντα νους απ 

οκογνεες ευγενών κα τον δο τον Φλπ

πο που εχε προηγουμνς επστρψε απ 

τους λλυρος.

Στα 3�7 π.Χ. ο Αλξανδρος δολοφονή

θηκε κατά τη δάρκεα ενς πολεμκο 

χορο. Η Συνλευση τν Μακεδνν 

επλεξε τον Περδκα, ναν ανήλκο, ς 

βασλά, κα τον Πτολεμαο ς κηδεμνα 

αυτο κα του αδερφο του. Στα 3�5 ο 

δεκαοχτάχρονος Περδκας, ανλαβε τα 

βασλκά του καθήκοντα. Επβεβασε 

τη συμμαχα του με την Αθήνα κα πήρε 

μα ανταμοβή, την 

απελευθρση του 

Φλππου, δεκαεπτά 

πλον ετών.

 ΟΜΡΙ ΤΟ 

ΦΙΛΙΟ ΣΤ ΘΒ

Κατά τη δάρκεα 

της τρετος ομηρας 

του στη Θήβα εχε κα

λή μεταχερση απ τους 

Θηβαους, αφο τον προ

ρζαν γα βασλά της Μα

κεδονας, κα εξυπηρετο

νταν τσ η πολτκή τους. 

Βρθηκε υπ την επδρα

ση του Επαμενώνδα, του 

μεγαλτερου πολτκο κα 

στρατηγο της εποχής κα ήταν σε θση 

να παρατηρε προσεκτκά την πολτκή 

τν Ελληνκών πλεν  κρατών κατά τη 

δάρκεα μας κρσμης περδου.

Ο Φλππος πρπε να συνεδητοποη

σε τ το μυστκ της Θηβακής στραττ

κής υπεροχής ήταν η μνμη εκπαδευση, 

άσκηση, εμπερα κα δράση σε ανάπτυξη 

μας επλεκτης μονάδας πεζκο, του 

ερο χου, η χρήση τακτκών αφν

δασμο κα η συνεργασα πεζκο κα 

ππκο στη μάχη. Θα αντλήφθηκε πσο 

δκο εχε ο Επαμενώνδας ταν υποστήρ

ξε τ ποος επζητοσε να κυραρχήσε 

στην Ελλάδα, δεν εχε ανάγκη μνο απ 

χερσαες δυνάμες, αλλά κα απ θαλάσ

σα κυραρχα. Κα θα εδε ς μάθημα 

της ελληνκής πολτκής το πάθημα του 

Ωροπο στα σνορα μεταξ Θήβας κα 

Αθήνας. Πάντοτε υπήρχαν κάτοκο του 

Ωροπο υπρ τν Θηβαν ή τν Αθη

ναν. Ο πρώτο ήρθαν στα πράγματα 

πρν το 374 π.Χ. κα ο Ωροπς γνε τμή

μα της Βοτας. Αργτερα, ο φλο τν 

Τ πρτ το στρτηγικ σχδι πβεπν 
στην επιβωση το βσιεο κι οι πρτες 
το πρξεις ως επικεφής το στρτεύ
μτος φορούσν την εκγύμνση κι τον 

εξοπισμ των Μκεδνων. 
Ο Φιππος μετσχημτισε στρτιωτικ 
την οπιτική φγγ στην ισχρτε
ρη μορφή της, εντσσοντς σε τήν 

μκρύτερο δρ (την σρισ). Με τις 
πρτες σειρς ν χον τις σρισες 

οριζντιες, τις επμενες διγνι 
κι με τις σπδες γύρωγύρω κι 

επνω π την φγγ, δη
μιοργούσν ν διπρστο 

τοχο κμ κι γι τ εχθρι
κ βη. Ο γκος π την 
κινούμενη φγγ, εχε 
ψχοογική επδρση στον 
εχθρ μοι με την επδρ

ση πο χει ν σημεριν 
ρμ διπρστο, 

ογκδες κι σχεδν 
στμτητο.
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Αθηναν ανκτησαν τον λεγχο της π

λης κα δσαν την περοχή στην Αθήνα, 

που αποδχθηκε την προσφορά παρά τη 

συμμαχα της με τη Θήβα. Στα 3�� π.Χ. 

μερκο εξρστο του Ωροπο κρδσαν 

τον λεγχο της πλης με τη βοήθεα του 

τυράννου της Ερτρας κα την απδ

σαν στους Θηβαους. Ττοες συνορακς 

δαφορς με κακς συνπεες ήταν συνη

θσμνη κατάσταση στην πολτκή τν 

πλεν  κρατών. Ο Φλππος πρπε να 

πήρε τα κατάλληλα πολτκά κα στρατ

τκά μαθήματα.

Ο ΦΙΛΙΟΣ ΩΣ ΣΤΡΤΓΟΣ 

ΚΙ Ο ΜΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΣΤΡΤΟΣ

Δημιουγώντας τον ώτο μεγάλο 

Μακεδονικ στατ ο Φλιος, εέ

τεψε μέσα σε σαάντα χνια στον 

βασιλικ οκο της Μακεδονας να 

κυιαχσει, ώτα στους γετονες 

της χεσονσου του μου, έειτα 

στην Ελλάδα και το ιγαο, και τέλος 

στην Εγγς και Μέση νατολ, μέχι 

τον Ινδ οταμ.

Σε μεγάλους σχηματσμος κα επ 

σχετκά ομαλο εδάφους, το πεζκ οπλ

σμνο με σάρσες, ήταν ακαταμάχητο αν 

ο άνδρες ήταν καλά εκγυμνασμνο. Ο 

δο μς στρατώτες, αν καλονταν να 

δράσουν υπ συνθήκες που απατοσαν 

αντοχή κα σε ανώμαλο δαφος, ήταν 

προφανώς οπλσμνο με το συμβατκ 

δρυ του οπλτη κα ασπδα, κα ήταν 

κανο να καλψουν γρήγορα μεγάλες 

αποστάσες.

Ο Φλππος ήταν επσης οπαδς της 

σκληρής εξασκήσες κα της πεθαρ

χας. Ο υποχρητκς ελγμς κα ενώ 

εχε ήδη αρχσε η σγκρουση, κατά μα 

απ τς πρώτες φάσες της μάχης της 

Χαρώνεας αποτελε χαρακτηρστκ 

παράδεγμα. 

Ο ΤΝ ΝΕΛΛΝΙ ΙΔΕ 

ΣΤΝ ΝΕΛΛΝΙ ΟΛΙΤΙΚ

Ο Φλππος, αφο συντρψε ναν 

σχυρ συνασπσμ ντν Ελλήνν στη 

Χαρώνεα το 338 π.Χ, δψευσε πλήρς 

τους φβους τν ηττημνν, καλώντας 

τους μαζ με άλλα ελληνκά κράτη να 

συμπράξουν υπ την ηγεσα του σ’ να 

σμφνο ερήνης κα συνεργασας, κα 

σε εκστρατεα εναντον τν Περσών. 

Έτσ, προχώρησε στην εφαρμογή τν 

δυο σκελών του πανελληνου προγράμ

ματος που εχαν συλλάβε κα προπαγαν

δσε ορσμνο Έλληνες δανοομενο, 

κα εχε σκεφθε να πραγματοποήσε, 

με κάποα δαφορά ς προς το πρώτο 

σκλος, νας άλλος Έλληνας μονάρχης, 

ο άσν, τραννος τν Φερρών κα εχε 

αρχσε να παρασκευάζε ο Φλππος απ 

μερκά χρνα νρτερα. 

Γα δάφορους λγους που δεν μπο

ρον να αναλυθον λεπτομερώς σ’ αυτ 

το άρθρο επεδή θ’ αποτελοσε παρκβα

ση του στχου, ο Έλληνες σχημάτσαν 

απ την αρχή της στορας τους πολλά 

μκρά κράτη. Αυτς ο πολτκς κατα

κερματσμς επφερε ορσμνα θετκά 

αποτελσματα, πς την ταχτερη νκη 

τν δημοκρατκών δυνάμεν κα την 

αξοποηση ταλαντοχν πολτών, συ

νάμα μς υπήρξε υπεθυνος γα τους 

αλλεπάλληλους ενδοελληνκος πολ

μους. Ο πλεμο προκαλοσαν μεγάλες 

ανθρώπνες απώλεες κα επσης μεγάλες 

υλκς καταστροφς. 
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Απ την άλλη πλευρά, ο Έλληνες απ

κτησαν αρκετά νρς συνεδηση της εθν

κής τους ταυττητας. Εππλον, ήσαν υπε

ρήφανο γ’ αυτήν, θερώντας τ εχαν 

δτητες ή αρετς που τους καθστοσαν 

ανώτερους απ άλλους λαος τους οποους 

χαρακτήρζαν υποτμητκά ς βαβους. 

Κάποτε μς άρχσε να γνετα αντ

ληπτ τ ο πλεμο μεταξ ελληνκών 

Βσειο Μκεδνων κι τ 
 Εηνικ κρτη κτ το τος το 

Φιππο 336 π.Χ.
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πλεν ήσαν αδελφοκτνο, γνονταν 

γα μκρος αντκεμενκος σκοπος, κα 

δεν φερναν καμά λση στα προβλήματα 

που τους προκαλοσαν. Παράλληλα, κρ

δζε δαφος η άποψη τ, αν ο Έλληνες 

συμφλώνονταν κα νναν τς δυνάμες 

τους, θα μποροσαν να αποσπάσουν εδά

φη απ τους κονος εχθρος τους, τους 

Πρσες. Αυτς ο δες που δατυπώθηκαν 

κα υποστηρχθηκαν πρώτα απ δανοο

μενους, υοθετήθηκαν αργτερα απ αρ

χηγος κρατών. Ο δανοομενο ανήκαν 

στο χώρο της πλες, ο αρχηγο κρατών 

ήσαν μονάρχες του ελληνκο Βορρά. 

Πρώτος ο ρήτορας Γοργας καταδ

κασε δημσα τους πολμους μεταξ Ελ

λήνν κα δακήρυξε τ θα απαλλάσσο

νταν απ τα δενά τους αν ενώνονταν κα 

στρεφταν εναντον τν Περσών. Έτσ 

εκφράστηκε σ’ ναν πανηγυρκ που εκ

φώνησε στην Ολυμπα κατά τους αγώνες 

του τους 392 π.Χ. Με το δο πνεμα 

μλησε ο ρήτορας υσας στην Ολυμπα 

κατά τους αγώνες του 384 π.Χ. 

Ως το 380 π.Χ. που δημοσετηκε ο 

Πανηγυκός του σοκράτη πολλο λγο, 

επ πλον τν Γοργα κα υσα, εχαν 

δακηρξε την ανάγκη ενώσες τν Ελ

λήνν κα αναλήψες εθνκο πολμου 

εναντον τν βαρβάρν. Ο σοκράτης 

υπήρξε ο κατ’ εξοχήν κρηκας αυτο του 

προγράμματος. Το υποστήρξε με πολλά 

επχερήματα σε δο εκτενες λγους 

του, στον Πανηγυρκ που φλοτχνησε 

κατά τη δεκαετα 390  380 π.Χ. κα στον 

Φλππο που συνταξε το 34� π.Χ. 

Περσστερο επμενε στα επχερή

ματα που απβλεπαν να πεσουν γα 

την ανάγκη της ενώσες τν Ελλήνν 

παρά της δεξαγγής κονο πολμου 

εναντον τν βαρβάρν. Η συμφλση 

τν Ελλήνν πρεπε να προηγηθε απ 

τον πλεμο· χρς αυτήν δεν θα ήταν 

δυνατή η κατάκτηση της Ασας. 

Γράφοντας τον Πανηγυκό στη δε

καετα 390  380 π.Χ., ο σοκράτης εξ

φρασε τη γνώμη τ ο ελληνσμς συ

νασπσμνος πρεπε να τεθε υπ την 

ηγεσα Αθηναν κα ακεδαμονν. 

Έπετα στράφηκε δαδοχκά σε δάφο

ρους ηγεμνες: στον άσνα, τραννο 

τν Φερρών, στον Αλξανδρο, γο του 

άσνα, στον Δονσο, τραννο τν 

Συρακουσών, στον Αρχδαμο, βασλα 

τν ακεδαμονν. Η επλογή του Φ

λππου ενα πλαττερα θεμελμνη. 

Ήταν απγονος του Ηρακλή, εχε φυσκά 

χαρσματα που επτρεπαν τς καλτερες 

προσδοκες γα μεγάλα κατορθώματα· 

εχε ήδη πραγματοποήσε «ανλπστα» 

κα «παράδοξα» που προδκαζαν κα άλ

λες εξαρετκς επτυχες· δθετε δναμη 

ση κανες άλλος στην Ευρώπη. 

νάμεσα σ’ λους τους μονάχες 

ου σκέφθηκε ο Ισοκάτης, μνος 

ο Φλιος συγκέντωνε τα ατομικά 

οσντα και τα αντικειμενικά λεο

νεκτματα ου ααιτοσε ο λος. 

Η ελληνικ ολιτικ του Φιλου 

αακολουθεται άνετα α το 346 

κ’ έειτα. Συνάμα αχζει να διαφα

νεται στο βάθος του οζοντα ο ο

σανατολισμς της σκέψης του ος 

την ιδέα της εκστατεας στην σα. 

Αρχκά ο Φλππος ασχολήθηκε με 

τους εχθρος του κα με μερκς άλλες 

ελληνκς υποθσες τοπκής σημασας. 

Έπετα προχώρησε στο μεγαλεπήβολο 
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σχδ 

του: στη σ

μπραξη τν Ελλήνν 

υπ την ηγεσα του κα στην 

προετομασα μας πανελλήνας 

εκστρατεας εναντον τν Περσών. 

Κάλεσε κατά το τλος του 338 π.Χ. τα 

ανεξάρτητα ελληνκά κράτη του ελλα

δκο χώρου κα τν γρ νησών ν’ 

αποστελουν αντπροσώπους στην Κ

ρνθο, γα να συζητήσουν υποθσες 

κονο ενδαφροντος. Η επλογή του 

τπου σς να σχετζταν με το γεγο

νς τ εκε συνήλθαν το 480 π.Χ. ο 

αντπρσπο τν ελληνκών πλεν 

που αντστάθηκαν στον Ξρξη κα επο

μνς υποδήλνε τ η να δάσκεψη 

θα επτελοσε ργο ανάλογο με εκενο 

της προηγομενης. Ωστσο αυτή δεν 

ασχολήθηκε με την εκστρατεα ενα

ντον τν Περσών, αλλά μνον πς 

φανετα με τη σναψη κονής ε

ρήνης. Ο ρο αυτής της κονής 

ερήνης υπαγορετηκαν απ το 

Φλππο κα εγκρθηκαν 

απ τα κράτη που ανταπο

κρθηκαν στην πρσκλη

ση του. Η Σπάρτη. δεν 

ήταν μσα σ’ αυτά. 

Τ ο  δ  δ  κ α τ ο 

σημεο της «κονής 

ερήνης» δσμευε 

τα συμβαλλμενα 

μρη απναντ στον 

μη συμβεβλημνο 

Φλππο κα στους 

απογνους του να 

μην αναλάβουν επθετ

κή ενργεα εναντον 

τους. Τη μεγαλτερη 

μς εγγηση δαρκε

ας την αποτελοσαν ο 

θεσμς του γμόνος κα 

η κατάληψη της θσες αυ

τής απ τον Φλππο, που 

θα μποροσε να στρψε 

εναντον κάθε παραβάτη τα 

στρατεματα χ μνο τν 

άλλν μελών του συμφώνου, αλλά κα 

λη τη δναμη του βασλεου του. 

Ο επμενες μαρτυρημνες πρά

ξες στα πλασα της ελληνκής κα 

της ασατκής πολτκής του Φλππου, 

ενα η εσήγηση του σ’ να σώμα αντ

προσώπν ελληνκών κρατών να κηρ

ξε πανελλήνο πλεμο εναντον τν 

Περσών, με ατολογκ την τμρα 

τους γα τς καταστροφς τν ελλην

κών ερών απ τον Ξρξη· η αποδοχή 

αυτής της εσήγησης, η ανάδεξη του 

Φλππου στο αξμα του στατηγού 

αυτοκτος (αρχστράτηγου με πλη

ρεξουστητα) τν νοτν ελληνκών 
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στρατευμάτν που θα συμμετεχαν σ’ 

αυτή την εκστρατεα κα η ψήφση ενς 

«δγματος» που χαρακτήρζε προδ

τη κάθε πολτη συμμαχκο κράτους 

που θα μπανε στην υπηρεσα του 

εχθρο. 

Έπετα απ αυτά, ο Φλππος στελε 

στη Μκρά Ασα μα προφυλακή απ 

10.000 άνδρες, κυρς Μακεδνες, η οποα 

απελευθρσε τς ελληνκς πλες απ 

τον Ελλήσποντο ς τον Μαανδρο, κατα

λαμβά

νοντας 

κα 

ορσμνα ενδάμεσα εδάφη. Ο δος θα 

ακολουθοσε με τον κρο γκο του 

Μακεδονκο στρατο κα με τμήματα 

συμμάχν, αν δεν πλήττονταν θανάσμα 

απ δολοφονκή μάχαρα (Φλππος Βασ

λες Μακεδνν, Εκδοτκή Αθηνών Α.Ε., 

Αθήνα 1980). 

Πολλς απ τς πράξες του Φλπ

που συμφνον με τς παροτρνσες 

που του απηθυνε ο σοκράτης. Επε

δξε επμονα κα τους δυο στχους 

του Πανηνου πογμματος, προ

σπάθησε να εξαφανσε την εχθρτητα 

τν Αθηναν απ το 34� π.Χ. ς τη 

στγμή που αυτο οργάνσαν τη μεγά

λη συμμαχα νοτν Ελλήνν εναντον 

του, κα φρθηκε στους ηττημνους 

της Χαρώνεας με τρπο που εξηγετα 

μνο ταν ενταχθε στα πλασα αυτο 

του προγράμματος. Πρταξε χρονκά 

τη συνεργασα τν Ελλήνν απ την 

εκστρατεα στην ανατολή. Δατήρησε 

λα τα ανεξάρτητα κράτη της ελλαδ

κής χερσονήσου κα τν νησών. Δεν 

περρσε καν την αυτονομα τους 

πρα απ το σημεο που θεώρησε απα

ρατητο γα την εξασφάλση πολτκής 

κα κοννκής γαλήνης εν ψε της 

στραττκής επχερησης στην Ασα. 

ΧΡΣΙΜΟΟΙΣ 

ΤΟ ΨΧΟΛΟΓΙΚΟY ΕΡΕΣΜΟ

Ο Φλππος εφάρμοσε με καταπληκτ

κή επδεξτητα κα αποτελεσματκτητα 

λες τς βασκς αρχς του σγχρονου 

«ψυχολογκο επηρεασμο». Κρατοσε 

πάντοτε τους αντπάλους του σε άγνοα 

τν πραγματκών του προθσεν, γα 

αυτ πτε τους απελοσε κα πτε τους 

καθησχαζε. Προσπαθοσε επσης να 

τους δχάζε, να προκαλε μεταξ τους 

δενξες, να τους αφνδάζε κα προ 

Ένοπη 
νκη 

(βρθηκε στη 
τμφ κοντ 

στ σημεριν 
Γρεβεν, χκινη 
πργνθδ 4ο 

ιν π.Χ.).
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πάντν, να τους καταβροχθζε ναν 

 ναν, αφο πρώτα τους αποκομζε με 

αφοπλστκς αυταπάτες.

Τακτκή του Φλππου  (Πολυανου 

Στρατηγήματα) ήταν να βοηθάε πά

ντα ποον τον καλοσε σε βοήθεα. 

Μετά τς νκες του, δεν εκτπζε τους 

ηττηθντες, δεν παρνε τα πλα τους, 

δεν γκρμζε τα τεχη τους, υπθαλπε 

μάλλον, παρά κατάστρεφε τς εξεγρ

σες, βοηθοσε τους πο αδνατους, 

καταπολεμοσε τους πο δυνατος, δ

κετο φλκά προς τους δημοκρατκος, 

κολάκευε τους δημαγγος. 

Γα να επκρατήσε, ο Φλππος χρη

σμοποοσε τα επχερήματα εξ σου 

με τα στραττκά μσα. Άλλοτε εμ

φανζταν ς στήρας κα άλλοτε ς 

εκδκητής. Κα, υπερηφανευταν γα 

σα κατακτοσε με τη συζήτηση, πα

ρά γα εκενα πο κατακτοσε με τον 

πλεμο. Γατ στς μεν δα τν πλν 

κατακτήσες συμμετεχαν κα ο στρα

τώτες, ενώ ο δα τν επχερημάτν 

επτυχες, ήταν αποκλεστκά προ

σπκά του επτεγματα.

Ο Φλιος μετά α νι

κηφο μάχη ε των 

Θεσσαλών, ονμασε μια θυ

γατέα του Θεσσαλονκη, 

(εφαμογ μεθδου οα

γάνδας «αναφευκτης νκης») 

ος τιμ της οοας ιδθηκε 

αγτεα λη α τον σζυγο της 

Κάσσανδο.

Χρησμοποησε στα νομσματα (μ

σον δεξαγγής ΨΕ, «τρυκ»), προπαγαν

δστκά μηνματα, επβάλλοντας τσ 

την παρουσα του στς οκονομκς 

συναλλαγς.

Παρακάτ αναφροντα ορσμνα τε

χνάσματα του Φλππου κατά την μάχη, η 

τεχνκή τν οπον ενδαφρε δατερα 

τον ψυχολογκ επηρεασμ.

Συμμετχοντας σε ερ πλεμο (Δ

δρος 15, 3, 5. ουστνος 8, 2, 3) του 

μαντεου τν Δελφών, βαλε στα κεφά

λα τν Μακεδνν στεφάνα δάφνης, 

προκεμνου να τους εμφυσήσε την 

πεποθηση τ ήταν πολεμστς του 

Απλλνα. Έτσ κατενκησε τους Αθη

ναους με στρατηγ τον Ονήμαχο στην 

πεδάδα τν Κροκν στη Θεσσαλα.

Πολορκώντας Θεσσαλκή πλη κα 

χοντας περορσμνες δυνάμες γα 

να επτχε την άλση, σκαρφστηκε 

το εξής τχνασμα γα να ενσχσε το 

πολεμκ μνος τν στραττών του. 

Όταν γνε γενκή επθεση κα ο Μακε

δνες ανβηκαν στα εχθρκά τεχη, απ

συρε τς σκάλες ώστε να μην υπάρχε 

οδς δαφυγής. Έτσ ο 

Μακεδνες αναγκά

στηκαν να πολεμή

ργρ τετρ
δρχμο Φιππο. 
Στην κρ ψη, κε
φή το ομπο Δις. 
Στην οπσθι φιππος νος με κδο 
ες νικητή στος Ομπικούς γ
νες το 356 π.Χ. χρησιμοποιήθηκε ως 
προβοή στην πνεήνι ποιτική το.
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σουν με σθνος κα 

να νκήσουν. 

Απελοσε τς 

πλες που πολορ

κοσε, τ εάν δεν 

παραδνταν, θα 

τς κατστρεφε 

μετά την άλση. 

Χαρακτηρστ

κ  παρά

δεγμα η 

Όλυν

θος. 

Έτσ με

γάλος 

αρθ

μς π

λεν 

παρα

δδ

ταν άνευ 

 ρν,  γ α 

να σθον.

Σε μάχη με 

τους Φκαες που 

του επτθηκαν απ’ τα νώτα,  κα 

τον τρεψαν σε φυγή, προσπάθησε να 

ραοποήσε το συμβάν (εφαρμογή 

μεθδου αντπροπαγάνδας «σμκρυνση 

της σημασας του θματος») λγοντας: 

«δεν τράπηκα σε φυγή, απλώς οπσθο

χώρησα, πς ο κρο, προκεμνου να 

αντεπτεθώ με μεγαλτερη ορμή».

Απστελε το 343 π.Χ. ς πρσβη στην 

Αθήνα ναν καν αγορητή, τον Πθ

να απ το Βυζάντο γα επηρεασμ της 

κονής γνώμης. Στους Περαβος, γα να 

τους δαφθερε, απστελε τον γελτο

πο της αυλής του Αγαθοκλή, ο οποος 

προετομασε την ηθκή υποταγή τους.

Έτεφε μεγάλη εκτμηση για τους 

καλλιτέχνες (διαμοφωτές κοινς 

γνώμης). Εναι χαακτηιστικ η 

ετωση ου ικανοοησε χάη 

(ελευθεα αιχμαλώτων θυγατέων 

φλου του) στον ηθοοι σάτυο 

ου έλαβε μέος στις μακεδονικές 

εοτές του Ολυμου Δις, μετά 

την τώση της Ολνθου. 
Μετά τη μάχη της Χαρώ

νεας ο Φλππος κήδευσε με 

πυρά τους Αθηναους νεκρος 

τηρώντας τα ελληνκά θμα. 

Ο Αλξανδρος, ο Αντπατρος 

κα ο Αλκμαχος, επκεφαλής 

τμητκής φρουράς φεραν 

την τφρα στην Αθήνα. Τ

τοος φρος τμής προς π

λη ηττημνη σε πλεμο, 

δεν εχε προηγομενο κα 

ήταν ξοχη προπαγανδστ

κή πράξη γα τα επμενα σχδα, που 

ήταν λο ο Έλληνες να εκστρατεσουν 

κατά τν Περσών.

Ο ΘΝΤΟΣ ΤΟ ΦΙΛΙΟ

Πρν ξεκνήσε ο Φλππος γα την 

μεγαλτερη εκστρατεα, καννσε να γ

νε ο γάμος της κρης του Κλεοπάτρας 

(δετερο παδ του Φλππου κα της 

Ολυμπάδας) με τον Αλξανδρο, βασλα 

της Ηπερου, αδελφ της Ολυμπάδας, 

με μεγαλοπρεπες εορτς στς Αγς, την 

παλαά πρτεουσα. Έφθασαν προσκε

κλημνο απ λα τα μρη της Ελλάδος. 

Επσημο καλεσμνο απ τς ελληνκς 

δημοκρατες κα απ τα βασλεα της 

Ελλάδας, καθώς κα προσπκο φλο 

Λων
Χιρνεις
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απ τς αρστοκρατκς οκογνεες της 

Μακεδονας. Ήταν η τελκή επδεξη με

γαλοπρπεας κα φλοξενας του Φλπ

που, γα να εντυπσασθε ο ελληνκς 

κσμος πρν εκενος ξεκνήσε γα τη 

μεγάλη περπτεα.

Αρκετή ώρα πρν ξημερώσε ο λας 

γμσε το θατρο γα να παρακολουθήσε 

τους ερος δραματκος κα μουσκος 

αγώνες που γα τον Φλππο, πς κα 

γα τον γο του κατπν, αποτελοσαν 

ουσώδες μρος κάθε εορτασμο. 

Την αυγή άρχσε η εορτή. Ο βα

σλες κα η ακολουθα του 

φθασαν επσήμς. Προπο

ρευταν τα αγάλματα τν 

Δώδεκα Θεών σε λαμπρή πα

ράταξη. Κατπν ερχταν ο 

Φλππος ντυμνος απλά, με 

λευκ χτώνα, κα βαδζοντας 

ολομναχος, αφο εχε δατά

ξε τους σματοφλακς να 

τον ακολουθον απ κάποα 

απσταση. Ήθελε να παρουσα

στε μπρος στα βλμματα λης 

της ανθρπτητας χ φρου

ρομενος σαν τραννος, αλλά 

προστατευμνος απ την αγάπη 

του λαο του. 

Τα αγάλματα τν Θεών στρε

ψαν στον δρμο που οδηγοσε 

στο θατρο, ο Φλππος τους 

ακολοθησε μνος. Ξαφνκά, 

νας νεαρς ρμησε απ το 

πλά (ήταν άλλοτε, σς κα 

εν ενεργεα, αξματκς της 

σματοφυλακής κα κανες δεν 

τον εχε υποψαστε) κα σχεδν 

πρν προλάβε να γυρσε ο Φλπ

πος, τον μαχαρσε με να πλατ 

κλτκο μαχαρ. Ο σματοφλακες τρε

ξαν πσ του μ’ επκεφαλής τον Άτταλο, 

τον Περδκκα κα τον εονάτο, ονματα 

που επρκετο να δοξαστον στους πολ

μους του Αλεξάνδρου. Αλλά δυο άλογα 

περμεναν τομα ξ απ την πλη, κα 

ο νεαρς δολοφνος φανταν τ θα τα 

φτάσε κα θα δαφγε. Κα ττε ο μά

ντας του σανδαλο του μπερδετηκε 

σ’ ναν θάμνο, σκνταψε κα πεσε. Το 

δρυ του Περδκκα τον κάρφσε πρν 

προλάβε να σηκθε. Ωστσο γα τον 
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Φλππο δεν μποροσε να γνε τποτε 

πα. Ήταν άνοξη του 33� π.Χ.1

Μέσα στα 23 χνια της βασιλεας 

του ο Φλιος κατέστησε τη Μακε

δονα την ισχυτεη Ελληνικ δνα

μη. Ποσάτησε εδάφη τεταλάσια 

α εκενα ου κληονμησε, ένωσε 

τα εισστεα ελλαδικά κατδια 

και δημιογησε μα συμμαχα νέου 

του υ την ηγεσα του.
Όταν δολοφονήθηκε ήταν μλς 4� 

ετών. Εχε, λοπν, ελπδες να ζήσε πολ

λά χρνα ακμη. Ο πρρος θάνατς 

τον εμπδσε να στερεώσε το πο σημα

ντκ κα πολτμο απ εθνκή άποψη 

επτευγμα του, τη συμμαχα τν Ενν 

κα να την μεταβάλε σε πολτκή νση 

(Εκδοτκή Αθηνών, στορα Ελληνκο 

Έθνους τμος Γ2 σελ. 95). 

Η θση ενς Μακεδνα βασλά στη

ρζταν στην αναγνώρσή του απ το 

λα, που την εξφραζαν ο επευφημες 

του Μακεδονκο στρατο. Το πρώτο 

πράγμα που πρεπε να κάνε ήταν να 

κερδσε αυτς τς επευφημες. Σχεδν 

ΒΒΛΟΓΡΦ

 Εκδοτκή Αθηνών Α.Ε., Φππος Βασύς Μακδόνν, Αθήνα 1980.

 Α.Ρ. Μπερν, Ο Μγας Αλξανδρος κα η Ελληνστκή Αυτοκρατορα, 

εκδσες Γαλαξα, Αθήνα 19�3.

 N. G. L. Hammond, Φλππος ο Μακεδών, Μαλλάρης Παδεα Α.Ε.

 Εκδοτκή Αθηνών, στορα του Ελληνκο Έθνους, τμος Γ2.

 Πολυανου Στρατηγήματα.

1Σμφνα με την επκρατστερη κα επσημη, πς φανετα, άποψη, ο Παυσανας (ο νεαρς δολοφνος) εχε 
υποστε προσβολή απ τον Άτταλο, κα δεν εχε κανοποηθε απ τον Φλππο. Αλλά αυτή η εκδοχή προκαλε 
το  ερώτημα γατ ο Παυσανας στράφηκε εναντον του Φλππου κα χ εναντον του Αττάλου. 

πρν απομακρυνθον απ το θατρο 

τα πτώματα του βασλά κα του δολο

φνου, ο Αλξανδρος παρουσάστηκε 

στο προσκήνο, ραος, ευφραδής, κα 

επβλητκς. Κάλεσε το λα να ενα 

ήρεμος κα απτητος. Τα πάντα θα κα

τευθνονταν πς ταν στο θρνο ο 

πατρας του. «Τποτα» κατληξε «δεν 

άλλαξε, εκτς απ το νομα του βασ

λς». Τργυρσμνος απ τους αξ

ματκος του, 

δάβηκε 

ανάμεσα 

στο σαστ

σμνο πλή

θος κα γρ

σε στο παλάτ. Εχε 

πολλά να κάνε 

γα την Ελλά

δα…
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οσιστικό βμ της ιδς πο γν

νησε η λση. Ο Γεώγιος Φντζς 

(Σφντζς), φλος κι σνεγτης το 

Πλιολόγο, τν τόπτης μτς 

κι κτγφει στο «Χονικό» το τ 

γεγονότ. Η μτ το χει ποστε 

λλοιώσεις στη δικει τν ιώνν. 

Διηγετι με πλότητ τον θντο το 

τελετο βζντινού τοκτο: 

«Ο βσλεύς ουν πγορεύσς ευ

τόν, στμενος βστζων σπθην κ 

σπδ, επε λόγον λύπης ξον «ουκ στ 

τς των χρστνών του λβεν την κεφ

Η λση της ΠληςΗ λση της Πλης

ΥΥ
 πχει ο ποβλημτισμός σμε

 ν η εδση της οθμνι

κς τοκτος λλξε τον 

ποσντολισμό τν ενδιφεόντν 

της Εώπης. τν ποκόπηκε πό την 

ντολ, διοχτεσε τη δνμικ της 

πος τη Δύση; Λγετι ότι ν η ντολ 

πμενε χιστινικ, η μεικ σς 

ν εχε νκλφθε γότε. Γι τον 

Ελληνισμό όμς θεετι η χ της 

οσιστικς νσγκότησης κι της 

κοινς το κφσης. σς κόμη η 

επνστση το 1821 τν το πώτο 

ΚΕΙΜΕΝΟ: Ανχης (ΔΒ) Δημήτριος Κουτρουμάνης
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τη διεεύνηση της λθεις.

νς εξ τών ο Δούκς ζησε την 

πεοδο της λσης, λλ δεν τν 

στην Πόλη. Σημειώνει πς γψε «όσ 

εδε κι κοσε». Τον Δούκ σμβο

λεύετι ο Λόνικος Χλκοκονδύλης. 

Δεν βθηκε στην Κνστντινούπολη 

την πεοδο της λσης, λλ εχε 

εγστε, κτ πσ πιθνότητ, γι 

τον Πλιολόγο. Ο Κιτόβολος γφει 

μεικς δεκετες γότε με σφ 

σκοπό ν μνσει τον σολτνο Πο

θητ. Το σικό χονικό το Νστο 

σκεντη ποτελε τη μτ ενός 

ώσο χιστινού πο πητησε πό 

τις διτγς το σολτνο. Ο σγγ

φς δεν κύβει το μσος το κτ το 

σολτνο, λλ ενι ββιο πς το 

χονικό το πστη πεμβσεις κι 

λλοιώσεις.

Η λση της Πλης

λήν μου π΄ εμού;» ην γρ μονώττος 

πολεφθες. Τότε ες των Τούρκων δους 

υτώ κτ πρόσωπον κ πλήξς, κ 

υτός τω Τούρκω ετρν εχρστο’ των 

όπσθεν δ΄ετρος κρν δους πληγήν, 

πεσε κτ γης’ ου γρ ήδεσν ότ ο β

σλεύς εστν, λλ΄ως κονόν στρτώτην 

τούτον θντώσντες φήκν».

Οι ιστοικο ντλούν στοιχε πό 

βενετσινικ χονικ, πτιχικ 

χε κι τοκικς πηγς, οι οποες 

επιδχοντι μφισβητσεις. λες οι 

πηγς σμφνούν πς στις 29 Μο 

γινε μχη κτ την εσοδο τν πολιο

κητών στην Πόλη. Τοκικς πηγς κι 

πτιχικ χε νφοντι σε 

διπγμτεύσεις κι σνθηκολόγηση 

μετξύ τν δύο πλεών κι πχον 

στον εενητ τη δντότητ ν κο

λοθσει κι ενλλκτικς οδούς γι 
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Ο ΔΧΣΜOΣ ΤΗΣ ΤΟΚΡΤΟΡΣ Κ 

ΤΟ ΗΘΚΟ ΔΗΜ

Κτ κιούς εγεοντι ετμτ γι 

τη σμβολ πο εχε στ γεγονότ η δι

μχη εντικώννθεντικών. Οι Εντικο 

σν όσοι σμφνούσν με τη θησκε

τικ σύμπλεση με τη Δύση. νθεντικο 

ποκλούντν ο κλος κι η πλειοψηφ 

τν κτοκν της Πόλης πο ντιδούσν 

στην νση τν Εκκλησιών. Τ ετμτ 

πο ποκύπτον χον ν κνον με τη 

στση το κλο κτ τη δικει της 

πολιοκς, το όλο πο διδμτισε ο 

Μγς Λογοθτης Λοκς Νοτς κι ο 

πτιχης Γεννδιος Σχολιος. Οισμ

νες νφος στος δύο νδες ποσ

ποποιούν κι τ ετμτ γι σνθηκο

λόγηση, σμφν πδοσης της Πόλης, 

λλ κι σκηση πεσης γι την εσοδο τν 

Τούκν στην πολιοκημνη Κνστντι

νούπολη. πό το 1204, την ημ της λ

σης της Κνστντινούπολης πό τ στφη 

τν Στοφόν, ς την 29η Μο το 

1453 κι την λση της Πόλης πό τος 

Τούκος, τό πο ονομζομε Βζντι

ν τοκτο, η ντολικ Ρμκ 

τοκτο, δεν πχε οσιστικ. Η 

πκμ πο θε με την λση της ς 

τότε θεούμενης ς πτης Πόλης, κι 

την πστετη, γι τος κτοκος της, λεη

λσ της πό χιστινούς, τν μονδικ 

στ ιστοικ χονικ. Η ογνση κι ο 

γφειοκτικός ιστός της τοκτος 

διλύοντι. Η Τπεζούντ, πό τόπος εξο

ς το τοκτο ς την επιστοφ 

το (1260) με την εκδξη τν στο

φόν, γνετι κτος νεξτητο κι 

ποκολλτι πό τη Βσιλδ τν Πόλεν. 

Η χιστινικ ντολ δεν ενι ενμνη 

πι. Ενι μι σει δύνμν, φτχών 

κτών, ββιν γι το μλλον τος Η 

πμπλοτη Βσιλεύοσ μεττπηκε σε 

ν φτχό μοιο βσλειο. κόμη κι η 

γ Σοφ το κύχημ της Πόλης κόμη 

κι το πλτι τν Βλχενών, τν φ

ντσμτ το ετού τος. Σύμφν με 

τον Βιλεδονο, ο χσός πο κλπηκε 

πό την Πόλη φτνε σε ξ τις 800.000 

μκ της εποχς  π πό τ πολύτιμ 

ντικεμεν, τ ιε λεψν, πο στη

σν τον πλούτο κι μος της ομοφις 

της πό την Πόλη. σς τό ν τν το 

λιγότεο. Οι σνπειες της πώτης λσης 

τν τεστιες κοιννικ, οικονομικ κι 

πό την εποχ της νξης το διλόγο 

γι την νση τν Εκκλησιών ηθικ κι 

πνεμτικ. Η νώτεη τξη της Πόλης 

τν πι πμπτχη Το διεθνς εμπόιο 

εχε πεσει στ χι τν Ενετών, τν 

Γενοτών, τν ιτλικών ντικών πόλε

ν. Οι τοκτοες δεν μποούσν ν 

φοντσον τ ντολικ σύνο, διότι 

ο μεγλος κνδνος εχε εμφνιστε πό 

τη Δύση. Τ λλοτε πλούσι λιμνι κι 

στικ κντ της τοκτος εχν 

πεσει σε φγκικ κποι κι σε τού

κικ πό τον 14ο ιών χι. Η δύνμη 

το νο κτκτητ τν Τούκν επιβε

βιώνετι σνεχώς με νες λμπς νκες 

κι τ ελληνικ βσλει ενι δύνμ 

ν ντιδσον βσκοντι στ χι 

νκνν κι στενόμλν ηγεμόνν. Η 

κτστση την πλιολόγειο πεοδο δεν 

κλτεεύει  μλλον χειοτεεύει, κι οι 

εμφύλιοι οδηγούν πολύ γηγοότε σε 

μσμό, εξντλούν τη χώ οικονομικ 

κι πολιτικ κι λόγ της σνθεις τν 

σφετειστών ν ζητούν ξνη βοθει 

φνον γηγοότε τ ξν ισχ 

βσλει ante portas.

Η πτοπδοτη ισχύς τν τοκ

τόν τοποθτησε εκενη την πεοδο 

στον πτιχικό θόνο σει εντικών 

πτιχών ν κι με δσκολες με 
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μόνη εξεση την πεπτση το Κν

στντνο Πλιολόγο, κτ την οπο, 

στόσο, νι μεν κθιθηκε ο εντικός 

πτιχης, λλ ο θόνος μεινε κενός. 

Επσης, ποτελούσε πντ τοκτοικό 

πονόμιο η σύγκληση Οικομενικών Σνό

δν  ν κι η Σύνοδος δε θεούντν 

οικομενικ ν δεν ντιποσπεύοντν 

κι τ τσσε Πτιχε της ντο

λς. Γι’ τό, λλστε, κι η πώτη Εντικ 

Σύνοδος, τ της Λών, δε θεθηκε 

γκη φού δεν εχν ντιποσπετε 

όλ τ ντολικ Πτιχε, κι ο Μιχ

λ Η΄ δεν μπόεσε ν την επιβλει. κόμη 

κι ο μεγλος εχθός τν ησχστών κι 

τν νθεντικών, ο Βλμ, νφει 

ότι επειδ «οι λληνες λεγτοι στη Λών 

δεν εχν στλε ούτε πό τος τσσεις 

πτιχες ούτε πό τον ελληνικό λό» 

η ποσπθει νσης δεν σχε, κι τν 

ποόν επιβλλόμενης πνεμτικς βς 

πό τον τοκτο. Η νση, λοιπόν, 

δεν γινε δντ, λόγ της στσης το 

λού, ο οποος εχε ντφε χς ν 

ποδχετι εκκλησιστικ πτε, εχε 

βιώσει τη ββότητ της δτικς χι

στινοσύνης με τη φγκικ επλση κι 

δεν επιθμούσε κν μ ποχώηση σε 

θεολογικ ζητμτ, όσ κι ν θ τν τ 

πολιτικ οφλη. Οι διοι οι πογψντες 

στη ΦεΦλεντ με την επιστοφ 

τος δλνν σύμφν με τον Δούκ: 

«Υπογψμε την νση κι ξεπολμε 

την πστη μς». Ο λός τν ο μγς νθε

ντικός, κι σσπειώθηκε γύ πό τη 

λμπε μοφ το γο Μκο το 

Εγενικού. Λγοι βζντινο θ θσζν 

τη βσιλε τν ονών γι νθώπιν 

πολιτικ οφλη. 

Η λση της Πόλης το 1204 γννησε 

στην ντολ βθύ μσος κτ της Δύσης. 

τν νς πό τος λόγος πο η νση 

δεν μποούσε ν γνει δεκτ πό τον λό. 

Η βθι πστη τν Βζντινών ότι ενι 

πολτες το βσιλεο το Θεού επ γης, 

φοες της λθεις κι το οθού δόγμ

τος, δεν επτεψε ποτ στ πολιτικ «πι

γνδι» με την πστη ν εδοκιμσον. Στ 

μτι το λού τ πγμτ τν πλ: 

όποιος ποστιζε την νση τν πο

δότης. Με το λκό σθημ εκφσμνο 

κι πό πολλούς ιδιτε μοφμνος 

λογος, πεσπιστς της κθότητς 

της πστης, οι Πλιολόγοι, δεν μπόεσν 

ποτ ν πγμτοποισον την πολιτικ 

πολπόθητη νση, πο θ διφύλττε 

το βσλειό τος πό τος πολλούς κι 

ισχούς εχθούς. Ο Μιχλ Πλιολόγος 

βκε πνντ το κόμη κι τ δλφι 

το. Ενι γεγονός πντς ότι κόμη κι οι 

διοι οι οπδο της νσης πφεγν ν 

νφοντι σε ζητμτ δογμτικ  η 

γμμ πο πσβεν τν πολιτικ. Οι 

Εντικο τόνιζν πντ τ πολιτικοστ

τιτικ οφλη της νσης, μ τον λό της 

πλι ποτ τοκτος τον ενδιφεε 

πολύ πεισσότεο η εύνοι το Θεού. Η 

ιδ μετξύ Εντικών κι νθεντικών 

τν κχη στη ζ το Βζντο 

μετ το 1204, κι θ μποούσε ν ποστη

ιχθε πς πολλ θεολογικ ζητμτ πο 

εξετστηκν στην πλιολόγει πεοδο 

δεν τν π οι λλες όψεις το τού 

ζητμτος. Μεγλ πνεύμτ όπς το 

Γηγοο Πλμ κι Βλμ ντιπ

τθηκν με επιχειμτ σε ν φλογε

ό διλογο, τον οποο πκολοθούσε 

με τεστιο ενδιφον ο πιστός λός. 

Οι διιεμνοι λόγιοι της τελετς επο

χς εχν επικεφλς οι μεν εντικο τον 

Βησσν, μθητ το Πλθν πο 

σεβότν λλ δεν σπζότν τις πόψεις 

το δσκλο το, οι δε νθεντικο 

τον Μκο τον Εγενικό κι, ότν τός 
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κοιμθηκε, τον Γεννδιο (Γεώγιο) Σχολ

ιο, κποτε εντικό. 

Η μοφ το Βησσν, λμπού 

δσκλο της φιλοσοφς κι εχθού 

της ποφτικς θεολογς, ξεχώισε λό

γ τν ητοικών το χισμτν. Ο 

Βησσν, πό τ 20 το τη μονχός, 

εχε μγετε πό την τλ κι η θση 

το ς εντικού εχε ποτελσει μλλον 

ποόν πολιτιστικς π θησκετικς 

μετστοφς. Πστεε κδντ ότι 

οι λληνες πεπε ν κτφύγον στις 

γκλες της νγεννησικς τλς  η 

ποστοφ τν σμπτιτών το γι 

τη θση το τ τον πλγνε βθι. 

κόμη κι ότν φγε οιστικ γι την τ

λ μετ τη στση το λού της Πόλης 

πος το πόσπό το, ότν επστεψε 

πό τη ΦεΦλεντ γινόμενος 

κδινλιος, δεν πψε ποτ ν θεε 

ετόν λλην, ν ποσφει φιλοξεν 

σε όποιον φτνε πόσφγς πό την 

Πόλη στην τλ μετ την λση, κι 

ν γνζετι ν δισώσει όσ πεισσό

τε ελληνικ χειόγφ μποούσε. 

Ο Μκος Εγενικός νκε στος λ

τεις της ποφτικς θεολογς. Λόγιος 

κι μθητς το Βννιο, εχε σγγ

ψει γ πεσπζοντς τον ησχσμό. 

κόμη κι οι μεγλύτεοι ντπλο το 

θεούσν ότι πξε ο πιο κιος 

κι ειλικινς μετξύ όλν τν δτικών 

κι ντολικών νώτεν κληικών της 

εποχς. Μθητς το Εγενικού τν 

ο Γεώγιος Σχολιος. Βθύττος γνώ

στης της νομικς, θμστς το Θμ 

κιντη στ νιτ το, λλ κι λτης 

το Πλμ, ποσπθησε στη νεότητ 

το ν πντψει τη θεολογ τν δύο, 

με όχι ιδιτε κλ ποτελσμτ. 
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Υπξε ιστος σχολιστς το ιστο

τλη κι μελετητς το βεόη κι το 

βικνν. Η στση το μετ τη Φε

Φλεντ, στην οπο ποστιξε την 

νση, εξετζετι πκτ.

Η Σύνοδος πο γινε στη Φε

Φλεντ, τν ποτλεσμ επτχο

νης διπλμτικς ποσπθεις, ώστε 

οι ππικο ν ποδεχθούν τη σύγκληση 

ες Σνόδο, λλ κι ν ποσχεθούν 

όχι μόνο την κλψη τν εξόδν της 

ντιποσπες της ντολς πο θ 

μετεχε στη Σύνοδο τ, λλ κι την 

πολπόθητη σττιτικ βοθει πος 

την πποσ βζντιν τοκ

το. Τ ξοδ δεν τν διόλο εκ

τφόνητ, ν πολογσει κνες ότι η 

ελληνικ ποστολ ποτελούντν πό 

700 νθώπος, εκποσώπος τν π

τιχεν της ντολς κι πολιτικούς, 

με επικεφλς τον τοκτο ννη 

Η΄ Πλιολόγο κι τον πτιχη σφ 

Κνστντινοπόλες. Η φιξη της ντι

ποσπες π’ ολγον ν σημνει κι 

την επιστοφ της  κόμη κι οι εντικο 

ντδσν στην πτηση το Ππ ν 

το σπστε το πόδι ο τοκτος. 

Το δεύτεο σοβό θμ πο πε 

κιό ν λθε τν η χοθεσ τν 

θόνν Ππ κι τοκτο, ενώ ο 

Πτιχης πειοστηκε σε μι θση 

νλογη με ψηλόβθμο κδινλιο. 

Τ ζητμτ πο μοιζον δετεεύοντ 

τν σημντικ, ώστε η σζτηση πο 

θ κολοθούσε ν γινότν με όος 

ισότητς  κτι πο δεν επετεύχθη, φού 

ο Ππς τοποθετθηκε σε θόνο ψηλό

τεο εξ όλν. Τις δογμτικς θσεις τν 

δύο πλεών νλβν ν εξηγσον 

πό πλες ντολς ο Μκος ο Ε
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γενικός κι πό πλε Δύσες ο, επσης 

εξ ντολς ομώμενος, Βησσνς, 

τοποθετημνος πό τον Πτιχη, πο 

νζητούσε πελπισμνος εντικούς 

επισκόπος, ς επσκοπος Νκις. Η 

κοιν σμφν πο επετεύχθη τν 

σμφν μετξύ πολιτικών  το Ππ 

κι το τοκτο. Το γγφο της 

νσης, πο ποβλεπε πλη ποδο

χ τν ππικών πτεν, πογφηκε 

πό όλος κι πό τις δύο πλες πλην 

ενός ενώ δεν φεε πτιχικ πο

γφ, φού δεν πχε Πτιχης. 

Ο νς πο ντδσε τν ο Μκος ο 

Εγενικός, επσκοπος Εφσο. νθηκε 

ν πογψει, μόνος το, ποφσισμ

νος ν ποσπσει την ντολικ πστη, 

ν κι τν θετικός σε μ ισότιμη νση 

τν Εκκλησιών ο Ππς Εγνιος την 

δι στιγμ της νησης κτνόησε τι 

σμινε η λλειψη τς της μις πο

γφς: την ποτχ της νσης π

ότι ο τοκτ τον πελησε ότι 

θ το φισει την επισκοπικ δ. 

Η επιστοφ της ντιποσπες στην 

Κνστντινούπολη σμνε την νγγ 

το Μκο σε εκφστ το λκού 

ισθμτος, σύμβολο της πόφσης γι 

την κθότητ της πστης, πόλο ενότη

τς κι νπτξης το ντιλτινικού 

εύμτος. Πλην το Μκο το Εγενι

κού κι το Βησσν, στην ελληνικ 

ποστολ μετεχν ο εντικός ώσος 

μητοπολτης σδος κι οι λκο φι

λόσοφοι Γεώγιος Σχολιος, Γεώγιος 

μοιούτζης, Γεώγιος Τπεζούντιος 

κι Γεώγιος Γεμιστός (Πλθν). Η βιη 

κι κθ πολιτικ επιβολ της νσης 

δεν βκε κννν πό τος λκούς 

πλην το Πλθν ντθετο. Ο Πλ

θν δεν τν θησκεόμενος  ο λόγος 

πο ετχθη κτ της νσης τν διότι 

θεούσε τη λτινικ Εκκλησ πολύ 

πιο εχθικ πό την οθόδοξη πνντι 

στην Ελεύθεη Σκψη.

Το ελττμ της φλς μς ποδε

κνε πντ τη σνχει το...

Η ΕΗΝΚΗ ΝΓΕΝΝΗΣΗ

πό το 1340 οι Τούκοι χοντι πι 

ποσκεκλημνοι στην Εώπη. Σε όλ 

τ χετι ν ποστεθε κι η πνώλη 

πο πληξε το 1347 την πόλη, σκοτώνο

ντς πν πό το μισό πληθσμό της. «Η 

πολιτικ ιστο το Βζντο στην εποχ 

της δνστες τν Πλιολόγν ποτελε 

διγηση φοσύνης κι δστχς, ώστε 

στο τλος η χιστικ βολ το 1453 ν 

χετι σχεδόν ς πολύτση» σημειώνει ο 

Σ. Ρνσιμν. Βσιλες σν τον νδόνικο Β΄ 

τν στολσμτ της δινόησης, νθποι 

με πντη μόφση κι χη, λλ δεν 

εχν κνν διοικητικό  πολιτικό ποσόν 

 τό πο η πόλη χειζότν πεισσότε

ο πό όλ. Κι όμς, μσ σε τό το κλ

μ διβσης, κτστοφών, πλειών, 

πκμς, στος δύο τελετος ιώνες 

της τοκτος κτ τος οποος δεν 

πχε οσιστικ τοκτο, λλ με

ικ ελληνικ βσλει, με πώτο τό της 

Κνστντινούπολης η τχνη, η φιλοσοφ, 

η ελληνικ σνεδηση νθισν, όπς τ 

πιο κιβ νθη στην κόπο. σς χη 

σε κβεντες όπς ο νδόνικος Β΄, σς 

πλι λόγ τν πολιτικών ποσπθειών 

γι νση τν Εκκλησιών, πο οδγησν 

στην νγκη νπτξης επιχειημτν 

πό τις πλες πο τσσοντν π  

κτ. , τλος, η μοφ πο εχε πει η 

τοκτο, μι ομδ πόλενκτών, 

τούς τος τελετος ιώνες, ν φε

νε κοντύτε στο λό το χιοελληνικό 

πότπο κόμη κι στη διοκηση. σς 

πλι, όπς πιστεύει ο Ρνσιμν, τν η 
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πόλτη τύτιση πι της λξης Ρμιός με 

τη λξη λληνς. «Οι δτικο εχν νικσει 

κι τπεινώσει το Βζντιο, πχε όμς 

κτι πο δεν μποούσν ν το φι

σον ούτε κόμη ν το σμμειστούν. Κι 

τό το κτι τν η ελληνικ πδοση. 

Οι Στοφόοι πειόισν, οσιστικ, 

τος Βζντινούς στ ιστοικ ελληνικ 
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εδφη, δνοντς τος νν κόμη λόγο ν 

δηλώνον λληνες. Η ν χση της λξης 

«λλην» ξεκνησε πό την ιώνες ελληνικ 

Θεσσλονκη, πο πγγε τος σημ

ντικότεος λογος της τοκτος, 

κιβώς λόγ της ελληνικς πιδες ο 

γιος Νικόλος Κβσιλς, χκτηζει 

λληνες, με πολιτιστικ κς ννοι, 

τος κτοκος της σμβσιλεύοσς. 

πό την Κύπο κι τον λόγιο θνσιο 

Λεπενδηνό, χετι την δι πεοδο, 

η επνεμφνιση της φλετικς χσης 

το όο ότν γφει «πε πντν τν 

Ελλνν τν εν Κύπ», πειγφοντς 

κι λλος τόπος «εν οις λληνες ζώσι». 

Ο θεσσλονικεύς Δημτιος Κδώνης 

πτοχησιμοποιε τον όο «Ελλς» γι 

τον χκτηισμό της τοκτος. 

Μετ το 1350, η λξη «λληνς» δεν ση

μνει πι ειδλολτης, λλ χιστινός 

οθόδοξος ελληνόφνος πο κτοικε 

στ πομεινι της τοκτος. Με 

την εξεση το, τοχκτηιζόμενο 

ς «Βζντιο», Γεγο Σχολιο (πο, 

στόσο, δεν ονομζει την πτεύοσ 

Κνστντινούπολη, λλ με το χο 

της όνομ, Βζντιο) οι δινοούμενοι της 

τελετς πειόδο θεούν ετούς 

λληνες κι οδηγούν την τοκτο 

σε μ νγννηση ελληνικ, βθι επη

εσμνη πό την χιότητ Με τον 

ελληνικό τόπο, λοιπόν, το πνεύμ κ

ιχε. Στη διλμνη τοκτο 

οι επιστμες ποχούν, οι θεητικς 

σζητσεις πνον διστσεις εθνικών 

θεμτν, η σποδ τν χν Ελλνν 

γνετι ποχετικ σε όποιον θλει ν 

σβετι τον ετό το. 

σ ονόμτ κλλιτεχνών γνζο

με ενι διότι εχν κι λλες ιδιότητες πιο 

σημντικς γι την εποχ  ο νθμιος 

κι ο σδος λόγο χιν ενι γνστο 

διότι τχε ν ενι κι εξετοι γε

μτες. Ο βθύττ μοφμνος πλ

τνιστς, Γεώγιος Γεμιστός (Πλθν), 

πο φώνζε πντού «λληνες εσμεν 

γνει τε κι πιδε», ο μθητς το 

Πλθν, Βησσν, ο κιος Μ

κος ο Εγενικός, ο Γεώγιος Σχολιος, 

πξν τ στολδι τς της νγν

νησης  κόμη κι ν πσβεν τελες 

διφοετικς πόψεις, πξν ληθινο 

δινοούμενοι, νθποι το πνεύμτος 

κι τν νζητσεν. τόν το ζντνό 

ελληνικό πολιτισμό γνώισν οι δτικο 

επιδομες. Πολλο πό τούς, νθ

ποι κλλιεγημνοι με τ δτικ μτ 

της εποχς, επιθύμησν ν φον 

τόν τον πλούτο, κόμη κι τούς τος 

διος τος δσκλος, στη Δύση. Λγο 

πιν πσει η πόλη, δσν τη γνώση πο 

εχν σώσει, μες στος ιώνες, στην ελεύ

θεη κι οικονομικώς νπτσσόμενη 

σνεχώς Δύση. Η τελετ βζντιν 

νγννηση πδδει τη σκτλη το 

πολιτισμού στη Δύση, πο ετοιμζετι 

γι τη δικ της νγννηση. Η πεοδος 

μετ τη λτινικ λση, πο ξεκιν με 

τον τοκτο Μιχλ Πλιολόγο 

τον Eλεθετ, δεν ενι κι η πεοδος 

πο εμφνζετι γι πώτη φο η πο

λιτικ της νσης τν Εκκλησιών. Εχν 

ποηγηθε πολλς πόπειες μετ το 

σχσμ το 1054 γι την ποκτστση 

της Ενότητς  κτγφοντι πεισσό

τεες πό 30 επφς κι σμβούλι γι 

τό το θμ μετξύ 1054 κι 1204. Μι 

σει ειηνικς πόπειες, το γο τν 

οπον κτσττηγθηκε κι κτγ

θηκε μετ την λση το 1204. 

Η ΠΕΗ

Tον 13ο ιών οι Οθμνο (Οσμν

λδες, τ πιδι το Οσμν) σχημτιζν 
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ν μπελκι πο ξιοποησε στο μεγλύ

τεο βθμό τη σνντηση της στος 

με τη γεγφ. Επόκειτο γι ν 

κτος πο εχε ισχ σττιτικ δο

μ κι η επικτει το τν ελκστικ 

γι τχοδιώκτες κι σττιτικούς πο 

θελν ν χον πόσβση στ εδφη 

το Βζντο. Η εσοδος τν Οθμ

νών στην Εώπη χει σνδεθε με τον 

ννη Κντκοζηνό κι την εμφύλι 

διμχη στο Βζντιο. τν ο Κντ

κοζηνός διεκδικούσε το θόνο πό τον 

ννη Πλιολόγο κλεσε τος Οθμ

νούς στην Εώπη. Διθεσε κόμ κι 

τ χμτ πο εχν στελει οι Ρώσοι 

ηγεμόνες γι τη διενγει επισκεών 

στην γ Σοφ. Η κόη το Κντκο

ζηνού πντεύτηκε το σολτνο Οχν 

κι ο σττός τν Οσμνλδν πσε 

στην Εώπη. Το 1354 οι Οθμνο εχν 

πει την Κλλπολη κι λγο γότε

 το Διδμότειχο. Το 1362 ο Μοτ 

μπκε στην νδινούπολη κι χισε 

ν κτστώνει σχδι γι τ Βλκνι 

κι την Κεντικ Εώπη. Η ιστοικ 

δνμικ ενοούσε την επκτσ τος 

κι μλλον ενι πλοκ η ποσποπο

ηση τν εθνών στον ννη Κντ

κοζηνό. Ο κνδνος νσε τος λούς 

της Βλκνικς κι τος Ούγγος πο 

επιχεησν ν στμτσον τος Οθ

μνούς. Η μεγλη μχη γινε το 1389 στο 

Κοσσφοπδιο. Εκε οι Σβοι, πό τον 

πγκιπ Λζ, σπεσν ν τος σν

ντσον. νς Σβος εγενς, ο Μλος 

Κομπλοβιτς, εμφνστηκε στη σκην το 

Μοτ ς λιποτκτης. Μχσε τον 

σολτνο με ν δηλητηισμνο ξφος, 

λλ τ σττεύμτ τν Οθμνών 

νσγκοτθηκν μσς μετ τον 

θντο το ηγτη τος. Υπό την κθο

δγηση το Βγιζτ, γιο το Μοτ, 

εξόντσν τον σεβικό σττό. Οι Σ

βοι γγο ξχσν τον ηισμό το 

Κομπλοβιτς. σπεσν ν σνδμον 

τον σολτνο με νθώπινο δνμικό 

γι τις εκσττεες το... 

Οσιστικ, η κτστοφ στο Κόσ

σοβο ππμπει στην ττ τν Βζ

ντινών στο Μτζικτ πό τος Σελτζού

κος Τούκος, το 1071. Η τοκτο

 τν, λλη μι φο, εκτεθειμνη. 

Κι πό το λκγς το 13ο ιών 

χισν ν διτπώνοντι οι πώτες 

νησχες γι το μλλον το χιστινι

κού κόσμο στην ντολ. Το 1396 ο 

Βγιζτ εχε νικσει τος Χιστινούς 

στη Νικόπολη, ενώ ττόχον εχε κ

τφει ν διλύσει όλ τ σολτντ 

της Κεντικς σς. τν πλον τοι

μος ν βδσει ενντον της Κνστ

ντινούπολης. Εχε χσει ν πολιοκε 

την Πόλη πό το 1394, λλ το 1397 ο 

κλοιός χισε ν γνετι σφκτικός. Ο 

Βγιζτ ζτησε πό τον ννη τον Ζ΄ 

ν το πδώσει την Πόλη. Ο βζντι

νός τοκτος πντησε: Μπορε ν 

εμστε δύνμο, λλ πστεύουμε στον 

Θεό. Αυτός μπορε ν μς χρσε δύνμη 

κ μπορε ν ρξε τους σχυρούς πό το 

θρόνο τους. σφλώς ο τοκτος 

δεν εχε κτ νο τον Θεό, λλ τον Τ

μελνο πο εχε φτσει μχι τη Μικ 

σ. Η μχη της γκς γινε το 1402 

κι τν τομες γιότητς, λλ κι 

ομοφις, κθώς οι πειγφς κνον 

λόγο γι χμτιστ λβ, ελφντες, 

το μγεθος τν δύο σττών. Ο Βγιζτ 

ηττθηκε κι πθνε, λγο γότε, 

ιχμλτος. Ο Τμελνος τον θψε 

με μεγλες τιμς. Το σολτντο πσε 

μ δεκετ κσης κι στ 1413 π

σε, τελικ, στ χι το Μεχμτ ΄, ο 

οποος χισε την νδιογνσ το. 



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

ΜΑΪ. - ΙΟΥΝ. 2008

Ττόχον το Βζντιο κδιζε χόνο 

κι δφος. Ο Μνολ Πλιολόγος 

ξνπε τη Μκεδον κι τη Θεσσλο

νκη, η οπο πχθηκε στος Ενε

τούς. Το 1430 ο Μοτ Β΄ νκτλβε 

τη Θεσσλονκη κι φτσε μχι τον 

σθμό. Στις 10 ονο 1422 το σκι της 

Ρούμελης πό τις διτγς το Μοτ 

χισε ν πολιοκε την Κνστντινού

πολη. στόσο οι Βζντινο πκοσν 

κι τ την επθεση. Το 1441 ο Ππς 

Εγνιος ο τττος ποσπθησε ν ογ

νώσει στοφο κτ τν Οθμνών, 

λλ η μχη της Βνς, το 1444, τν 

ολθι γι τος χιστινούς. Οι γεντσ

οι γεννθηκν πό την νγκη το Μο

τ ν πντσει ποτελεσμτικ στην 

πεση πο σκούσν οι πούχοντες της 

ντολς. δσε πονόμι σε επ

κούς πληθσμούς κι χογησε κνητ 

γι την ντξ τος κτ πό τη σημ 

το σλμ. τσι νπτύχθηκε κι το πιδο

μζμ πο δημιογούσε γεντσος. 

Οι επκς τς ομδες (ντεβσιμ) 

χισν στδικ ν ποκτούν πολιτικ 

κι οικονομικ ισχύ. Η δύνμ τος ξ

θηκε ότν οι κτκτσεις το σολτνο 

γινν στην Εώπη, σε πειοχς μκι 

πό την επιο τν τούκν χόντν 

της ντολς. Στδικ χισν ν πι

ζον γι πεισσότεες κι μεγλύτεες 

κτκτσεις. Η κτληψη της Κνστντι

νούπολης τν το επόμενο βμ γι τη 

σγκότηση μς τοκτος με ν 

ενιο κντο. Ο Μεχμτ ο Β΄ σμφνού

σε με την ιδ κι γινε ο γπημνος 

σολτνος τν ντεβσιμ.

Η ΗΡΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΟ 

ΚΝΣΤΝΤΝΟ ΠΟΟΓΟ

Ο Κνστντνος Πλιολόγος Δγ

σης, γεννθηκε στις 9 Φεβοο το 

1404. Τττος γιος κι όγδοο πό τ πι

δι το Μνολ Β΄ Πλιολόγο κι της 

πιγκιποπούλς της Σεβς, της Ελνης 

Δγση. τν ο μόνος πό τ πιδι 

το ζεύγος πο χησιμοποιούσε κι 

το επθετο της μητς το (Ντγκς

Δκος) κι γι΄ τό σχν χκτηιζό

τν  πομοιζότν με δκοντ στη 

γμμτε της εποχς, ενώ ο λός τού 

χισε με θμσμό το πτσούκλι 

Δκν, μετ τις μεγλες το νκες σε 

χ κι Βοιτ. Μεγλσε πό τη 

Δεσποτε το δελφού το Θεόδο, 

πο εχε νλβει τον Μοι πό το 

1407. Η εξιετικ κλλιεγημνη λ 

το Δεσποττο τν το σχολειό το κι 

πώτος το «δσκλος» ο Πλθνς Γε

μιστός. πό τ πιο κοντιν το σε ηλικ 

δλφι, δθηκε με τον σθενικό Θμ, 

π με τον Δημτιο, τον κκότοπο, 

φιλόδοξο κι δστκτο, πο επιβολεό

τν το Δεσποττο, λλ κι τον θόνο 

της Κνστντινοπόλες. Ο Δημτιος 

τν τός πο το 1442 σμμχησε με 

τος Τούκος ελπζοντς ν κτλβει 

την Πόλη κι τον θόνο της. Τότε, εχό

μενος τχιστ με σττό, ο Κνστντνος 

σσε το βσιλ το κι δελφό το, τον 

ννη ΄  εκενη την πεοδο χσε κι 

τη δεύτεη σύζγό το, την ικτενη 

Γτελούζο. Εχε ποηγηθε νς σύντο

μος γμος (πολιτικού) σμφοντος. Το 

Μτη το 1428, ο Κνστντνος θε 

σε γμο με την πιγκπισσ Μγδλν 

της Ηπεο, νιψι το κβεντη της 

Ηπεο Μιο Τόκκο, η οπο πθνε 

δύο χόνι γότε. Η ποκ το γι΄ 

τόν το γμο τν όλ τ εδφη το 

Τόκκο στην Πελοπόννησο, πό όπο κι 

ξεκνησε τις εκσττεες το κτ τν 

Φγκν κι τν Τούκν. 

πό νε ηλικ επδειξε σττιτι
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κς κι διοικητικς ικνότητες. Ξεχώ

ιζε πό όλ τ δφι γι τον κλό 

ν κι στηό το χκτ. Νος 

κόμ διοκησε τις γες το κΜ

νολ στην Τικ Χεσόνησο κι 

οι ικνότητς το τν ττοιες πο 

γγο κλθηκε ν νλβει, μζ 

με τ δλφι το, τη διοκηση το 

Δεσποττο το Μος. τν ο 

τοκτ ννης ΄ Πλιολόγος 

μετβη στην τλ γι την πεφημη 

«Σύνοδο της ΦεςΦλεντς» 

κι οι δεφο το νλβν τ ην 

στην Πελοπόννησο, εν τει 1437, εκε

νος νλβε τη διοκηση της Κνστ

ντινούπολης. Ο δεφός το Θεόδ

ος ενοχλθηκε, σνειδητοποιώντς 

ότι ο ννης ποετομζε γι δι

δοχό το τον Κνστντνο. Η σχση 

τος ποκτστθηκε κπς ότν 

ο Κνστντνος δχτηκε ν ντλλ

ξει τις κτσεις πο εχε στη Θκη 

με το Δεσποττο το Μστ. Ο 

Θεόδος θελε ν ενι κοντ στην 

Κνστντινούπολη γι ν κτλβει το 

θόνο μόλις πθινε ο ννης, λλ τον 

πόλβε η πνώλη. Πθνε στη Θκη, 

το κλοκι το 1448, τεις μνες πιν 

πό τον τοκτο. Ο νος δεσπότης 

το Μστ, Κνστντνος Πλιολόγος, 

τοποθτησε τον δελφό το, τον Θμ, 

δεσπότη στη Γλντζ γι ν φλ τη 

δτικ κτ κι χισε ν ποετοιμζει 

τη μεγλη το εκσττε γι την πε

λεθση Ρούμελης κι Θεσσλς 

 το βσλειό το σύντομ εκτεινότν 

ς την Πνδο. Ο σττός το Μοι, 

πό τον Κνστντνο, πελεθσε 

την Πελοπόννησο πό τος Φγκος 

της χς, πο εχν εγκτστθε εκε 

πό την εποχ τν Στοφοιών. Οι 

τελετες νκες στην ιστο το Βζ

ντο τν δικς το  ο «Δκος» μζ 

με τον δελφό το, τον Θμ, πελεθ

σν Ρούμελη κι Θεσσλ. Οι γες 

τς επνκτθηκν το 1446 πό τον 

Μοτ Β΄, τον εμπνεστ τν τγμτν 

τν γενιτσν οι Τούκοι τν εδώ κι 

δεκετες στ Βλκνι κι οι δνμεις 

τος τν ισχς λλ τό μλλον 

δινε μεγλύτεη βύτητ στις μι

κες νκες. Με την επιστοφ το ννη, 

το 1440, φγε κι πλι γι το Μοι 

γι ν επιστψει το 1442, βοηθώντς 

σττιτικ τον δεφό τοκτο, 

πο τν ντιμτπος με το σττό το 

Δημητο Πλιολόγο, ενισχμνο πό 

δνμεις το σολτνο. Το 1443 επστε

ψε στην Πελοπόννησο. Η νδιογνση 

της διοκησης σττιτικς κι πολιτικς 
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κι η μν της Πελοποννσο τν πό 

τ πώτ μελμτ το Δεσπότη. χτισε 

τεχη (Εξμλι), νσγκότησε το στ

τό, λλ δεν κτόθσε ν στμτσει 

τις Δνμεις το Μοτ Β΄ κι το βύ 

το ποβολικό, πο ιξε τ τεχη. γινε 

φόο ποτελς στον Μοτ, πο εχε 

σπεει τον θντο στην Πελοπόννησο 

 οι τοκικς δνμεις εχν κτσφξει 

τον μχο πληθσμό, νογοντς το δό

μο τος γι την χ κι δνοντς τλος 

στ όποι όνει το Κνστντνο γι 

ντεπθεση. στόσο, ο γώνς το κι η 

ποσπικότητ το τον κνν γπητό 

σε όλο το μικο. Με το θντο το 

τεκνο ννη, στις 31 Οκτβο 1448, 

εκλχτηκε τοκτος Κνστντινο

πόλες κι στφθηκε στον Μστ, στις 

6 νοο το 1449. Η επιλογ το 

πότι δη διεκδικούσε το θόνο ο Δη

μτιος, πο φτσε μσς στην πόλη 

γινε πό την εστεμμνη μητ τος. Η 

Ελνη επμεινε κι κδισε το θόνο γι 

τον Κνστντνο, με την ποστιξη το 

λού της Πόλης κι το Θμ, εκ τν 

δελφών. Μπκε ς τοκτος στην 

πόλη στις 12 Μτο, φτνοντς πό τη 

θλσσ, σνοδεόμενος πό κτλνι

κς γλες. δσε στον Θμ κι στον 

Δημτιο το Δεσποττο το Μος  οι 

όκοι πστες στον νο τοκτο πό 

τος δελφούς το δεν γινν ιδιτε 

πιστετο. Ο Κνστντνος, τοκτ 

τν ελχιστν εδφών πο εχν πομε

νει πό την λλοτε κτι ντολικ 

Ρμκ τοκτο, ποσπθησε ν 

σγκοτσει το σττό κι ν ξσει 

τις μνς της. Η πολιτικ το κση το 

πγόεσε ν μην λλξει τ σμφνη

θντ πό τον δελφό κι ποκτοχό το 

στη Φλεντ. Ο Κνστντνος σνχι

σε την εντικ στση, ποστηιζόμενος 

μλιστ πό τον νθεντικό κι κύιο 

ιστοικό της λσης Σφντζ, ο οποος 

επιθμούσε την «κτ΄ οικονομν» νση, 

μι πκμψη πό τον οθόδοξο δόμο 

πο γινότν γι το κλό της Εκκλησς κι 

δε σμινε ότι, ότν πενούσν οι δύσκο

λες μες, η Εκκλησ δε θ μποούσε 

ν ξνβε τον οθό δόμο. Μλιστ, 

ο Σφντζς τν εκενος πο πότεινε, 

πολιτικ σκεπτόμενος πντ, στον το

κτο, ν πντετε κι πλι μετ τον 

θντο το Μοτ, το 1451 τη χ το 

σολτνο, τη χιστιν πιγκπισσ Μ

 της Σεβς, πο σκούσε επιο στο 

νο σολτνο, τον Μεχμτ Β΄. Η σολτν, 

στόσο, νθηκε την πότση. Εχε πο

σχεθε, ν γλτνε ποτ πό το χμι, ν 

ζσει σε πθεν τ πόλοιπ της χόνι. 

Η επόμενη επλεκτη νύφη τν η κόη το 

βσιλι της Γεγς, Γεώγιο, μι οθό

δοξη νύφη πο θ ηεμούσε κπς τος 

νθεντικούς. Τ ποξενε φγν γι τη 

Γεγ, λλ πιν εκενη ξεκινσει γι την 

Πόλη, ο Κνστντνος δε ζούσε πι... 

Η ΣΗ

Τη νύχτ της 7ης Μο, τιντ χιλι

δες Τούκοι πγμτοποησν γενικ 

επθεση στην κοιλδ το Λύκο. Κι 

πλι δεν τ κτφεν. Μλιστ νς 

Ρμιός τλχτηκε στον μύθο. Ο Ργκ

βς κτφεε, πιν πσει νεκός πό 

τις λόγχες τν γενιτσν, ν σκοτώ

σει τον σημιοφόο το σολτνο. 

Τ πτώμτ χισν ν γεμζον την 

μντικ τφο τν Βζντινών. Στις 

12 Μο γινε ν επθεση στην πύλη 

της νδινούπολης κι της Κλιγις, 

κοντ στο νκτοο τν Βλχενών. 

Οι επιτιθμενοι κτφεν ν νβον 

στο τεχος, λλ ποκούστηκν με 

επιτχ. Στη μχη πτγνστησε ο 
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Πλιολόγος. Ο σολτνος διτξε τος 

σβος μηχνικούς πο πηετούσν στο 

σττό το ν νοξον λγούμι κτ 

πό τ τεχη. νς Σκτσζος μηχνικός, 

ο Γιόχν Γκντ, επισττεύτηκε πό τον 

Λοκ Νοτ κι κτφεε ν θώσει 

την ποτελεσμτικ πντηση τν Βζ

ντινών. Εκτοντδες σκβν ξ πό τ 

τεχη, μεικς δεκδες πό μσ, πό την 

κθοδγηση το Γκντ. Οι νδες το 

Σκοτσζο κοβν τ ικιώμτ  κιγν 

ζντνούς τος πολιοκητς μσ στις στο

ς. Κι στην επιφνει της γης οι επιθσεις 

κι τ π ποβολικού ποκλούσν 

ν πλγμτ στ τεχη. στόσο η Πόλη 

κτούσε. Οι οσμνλδες κι οι φγκοι 

τεχντες τος χισν ν κτσκεζον 

νν ξύλινο πολιοκητικό πύγο κι ν 

γεμζον την τφο μποστ πό τ τεχη. 

Μσ σε μ νύχτ οι χιστινο κτφεν 

ν δεισον την τφο κι ν κψον 

τον πύγο. τν νς βοχεός Μης, 

με την κιη ομχλη το Βοσπόο ν 

δνει τοφ σε πολψεις κι ποφητεες. 

Οι νθεντικο κλόγεοι γύιζν στος 

δόμος της Πόλης κι πομνν την 

κτστοφ. Τ τόφιμ κι το μπούτι 

χιζν ν εξντλούντι. λλ κι στην 

πνντι πλε, ο Μεχμτ ποσπθούσε 

ν εμηνεύσει τη θεκ βούληση. Ο θεός 

εγκτλεπει τος πιστος, λεγν. 

Ο Μεχμτ στειλε πεσβετς στον 

Πλιολόγο. Πότεινν στον Κνστντνο 

ν εγκτλεψει την πόλη με τη σνοδε 

το κι ν εγκτστθε στον Μοι, 

όπο θ πολμβνε πονόμι χοντ. 
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Σύμφν με την κτγφ το Φτζ, 

ο Πλιολόγος πντησε νητικ με τ 

γνστ ιστοικ λόγι: «Το δε την πόλν 

σο δούν, ουτ΄ εμόν εστν ουτ΄ λλου των 

κτοκούντων εν τύτη. Κονή γρ γνώμη 

πντες υτοπρορτως ποθνούμεν κ 

ου φεσόμεθ της ζωής ημών.»

Πντς, πχον κτγφς πο 

διηγούντι την ιστο ντθετ, ποστη

ζοντς πς τν οι Βζντινο πο πο

σγγισν τον Μεχμτ νζητώντς λύση. 

Το ενδεχόμενο δεν ππει ν ποκλειστε, 

κθώς ενι ββιο πς νθεντικο τν 

σε διπγμτεση με το σολτνο. Ο 

τοκτος εχε νηθε ν εγκτλεψει 

την Πόλη κθώς πεμενε, μχι την τελε

τ στιγμ, το θύμ: την φιξη βοθεις 

πό τη Δύση. Πεστηκε μόνο ότν επστε

ψν οι νύτες πο σπσν τον τοκικό 

κλοιό, νοχτηκν στο ιγο κι δεν εντό

πισν κνν δτικό πλοο. Με μνημειώδη 

γεννιότητ επστεψν κι ενημσν 

τον τοκτο. τν 23 Μο. 

Στο τοκικό σκι χισν ν νη

σχούν. Η μν εχε εξσθενσει, λλ η 

πόλη δεν πεφτε. Κι χισν ν κκλο

φοούν φμες πς φτνει χιστινικ 

βοθει πό τη Δύση. Στις 26 Μο 

ο σολτνος σγκλεσε σύσκεψη στη 

σκην το. Ο βεζης Χλλ επμενε γι 

τη λύση της πολιοκς κι ο Μεχμτ δεν 

κβε τον ποβλημτισμό το. στειλε 

ν τσον τος νδες κι ο Ζγνός 

πσς το νκονσε πς όλοι τν 

τοιμοι γι τη μεγλη επθεση. Οστηκε 

γι την Ττη 29 Μο. Οι δεβσηδες 

«Το δε την πλιν σοι δοναι, ουτ΄ εμν εστιν ουτ΄ άλλου των κατοικοντων 

εν τατη. Κοινή γαρ γνμη πάντες αυτοπροαιρτως αποθανομεν 

και ου φεισμεθα της ζωής ημν».
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εκστσισμνοι χισν το χοό τος, 

τ τύμπν δινν θμό, οι σττιώτες 

εχν δύο μες στη διθεσ τος γι 

νπση κι ποσεχ. «Γει σς, πι

δι το Μμεθ. λοι το οι πιστοι 

θ γνον σκλβοι μς. Θ τος πολ

σομε κι τόσ θ ενι τ πλούτη πο 

θ ποκτσομε πο δε θ ξομε τι 

ν τ κνομε. Με τ γνι τν ππδν 

τος θ φτιξομε τιχις γι τ λογ 

μς. Τις γνκες κι τις κόες τος θ 

τις πολύσομε. ς πολεμσομε με 

κλ κδι γι τη δόξ το Μμεθ». 

Πσ πό τ τεχη κογν τις κγς 

κι λβν, με βλη, τ μηνύμτ τν 

χιστινών πο πηετούσν στις τξεις 

το σολτνο. λοι γνώιζν πς την 

Ττη θ γινότν η μεγλη επθεση. Ξη

νφθηκε στη δολιότητ το πιστο 

σολτνο, τος ζτησε ν θμηθούν ότι 

ενι πόγονοι χν ηών. Στη σ

νχει πεθύνθηκε στος Λτνος κι 

τος εχστησε γι τις πηεσες κι τη 

σμπστσ τος. Ζτησε σγχώεση 

πό όλος κι ποτεψε πντες ν π

ξον το διο. Ο Φτζς πειγφει τος 

σγκινητικούς ενγκλισμούς Ελλνν κι 

Λτνν λγο πιν πό τη μεγλη μχη. 

Στην γ Σοφ οθόδοξοι κι κθολικο 

ιεες φόεσν τ επσημ μφι γι την 

τελετ λειτογ. Οι ξιμτούχοι κι 

οι σττιτικο ηγτες κοινώνησν κι με

τ επστεψν στις θσεις τος. 

Ο τοκτος διτξε ν κλειδώ

σον οι πύλες πσ τος γι ν μην π

ξει ποχώηση. Κι φού ζτησε σγχώ

Ο Κωνσταντνος τους επε πως σε λγο θα άρχιζε η μεγάλη φοδος. πευθν

θηκε προς τους Έλληνες και τους θμισε πως ο άνθρωπος θα πρπει να εναι 

τοιμος να πεθάνει για τις τσσερις μεγάλες αξες, την πατρδα, την πστη 

του, τον ηγεμνα και την οικογνεια του.

μνε η 28η Μο. 

Το ξημμ στην πολιοκημνη πόλη 

σμνε πό τος χος τν κμπνιών, 

πο κλούσν τον πληθσμό στις λιτνε

ες. Κι ότν τελεσε η πνδημος λιτνε, 

ο Πλιολόγος κλεσε όλος τος ξι

μτούχος στο πλτι τν Βλχενών. Η 

πειγφ το Φτζ ποδδει σγκλονι

στικς στιγμς. Ο Κνστντνος τος επε 

πς σε λγο θ χιζε η μεγλη φοδος. 

πεθύνθηκε πος τος λληνες κι τος 

θύμισε πς ο νθπος θ ππει ν ενι 

τοιμος ν πεθνει γι τις τσσεις μεγλες 

ξες, την πτδ, την πστη το, τον ηγε

μόν κι την οικογνει το. Τώ ο λός 

της Κνστντινούπολης πεπε ν ενι 

τοιμος ν πεθνει κι γι τις τσσεις. 

εση πό τος οικεος το, ξεκνησε γι 

την τελετ ιππηλσ στ τεχη... 

Λγο πιν το ξημμ το μεγλο κ

νόνι κτφεε ν γκεμσει ν μεγλο 

τμμ το εξτειχο στην πύλη το γο 

Ρμνού. Τικόσιοι οσμνλδες π

σν μσ πό τ τεχη, λλ ποδεκτ

στηκν πό τος νδες το Πλιολόγο. 

Τότε, ότν ο λιος χισε ν φτζει το 

πεδο της εφιλτικς μχης, ο σολτνος 

διτξε την φοδο τν γεντσν. Οι 

εξντλημνοι χιστινο ξιοποιούσν στο 

μγιστο βθμό το μντικό πλεονκτημ 

τν ψηλών τειχών κι μποούσν ν 

κτούν τος γεντσος μκι. λ 

δειχνν πς η μν μποούσε ν σ

γκτσει την επθεση. λλ τότε κποιος 
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ειδοποησε τον τοκτο πς ο οστι

νινης πληγώθηκε. Πόσο σοβός τν ο 

τμτισμός; Οι πηγς δε σμφνούν. 

Ο Φντζς, ο οποος ποτελε την κύι 

πηγ ιστοικς κτγφς, ποστηζει 

πς ο οστινινης πληγώθηκε ολγον 

τι. γότε βενετσινοι χονικογφοι 

ποστιξν πς δελισε, λλοι γψν 

πς πληγώθηκε στο πόδι κι λλοι πς χτ

πθηκε στο στνο. Οι νδες το ετοιμ

στηκν ν τον μετφον στο πλοο το 

κι χισν ν εγκτλεπον τη γμμ 

μνς. Ο Πλιολόγος σπεσε ν εκλιπ

σει τον δελφό το ν κνει πομον, 

λλ ο πτοσττος εχε ποφσσει 

ν εγκτλεψει το πεδο της μχης. 

Επιστφοντς στ τεχη, ο τοκ

τος πτξε τ τοκτοικ δισημ 

κι χθηκε στη μχη. Ο σολτνος δι

κινε την ντχ κι διτξε το π

οβολικό ν πλξει εκ νο τ τεχη. πό 

το γμ η επλεκτη ομδ το γγντ 

γεντσο Χσν πσε στον πεβο

λο το εξτειχο. Ο Χσν σκοτώθηκε, 

λλ κποιοι κτφεν ν νβον 

στ τεχη. Την δι στιγμ η σημ το 

σολτνο φνηκε ν κμτζει επν 

πό την Κεκόποτ, την οπο, κτ 

την κτούσ ποψη, οι βζντινο εχν 

ξεχσει ν κλειδώσον. Ελ η Πόλις! 

Εκτοντδες γεντσοι χισν ν πε

νούν στην πόλη κι ν κτστφον 

την μντικ διτξη. Ο Πλιολόγος 

χθηκε στη μχη. Κννς δεν τον ξ

νδε. Ο θντος το Κνστντνο ΄ 

γινε γνστός κετς ώες μετ την 

κτληψη της Πόλης πό τος Οθμ

νούς. Η σοός το νγνστηκε πό 

τ τοκτοικ το ποφ πδιλ 

 εχε πσει στις γμμς το μετώπο, 

νούμενος ν διφύγει, όπς πολλο 

σμβολτοες τού πότεινν. 

Ο ΘΡΟΣ

κολούθησε η σφγ στην γ Σο

φ κι τη νύχτ ο σολτνος μπκε στην 

Πόλη κι κτεθύνθηκε πος τη μεγλη 

εκκλησ. Κτόπιν εντολς το, ο μεγ

λύτεος σε ηλικ ιμμης νβηκε στον 

μβν κι εχστησε τον λλχ. Ο 

Μμεθ βγκε πό την γ Σοφ κι 

κτεθύνθηκε πος το πλιό πλτι τν 

τοκτόν. Κθώς τ πσούμι το 

πτούσν επν στ μσκ, λγετι 

πς ψιθύισε τος στχος ενός Πση 

ποιητ: «Η χνη φνει τ ππλ της 

στο πλτι τν Κισν. Η κοκοβ

γι κλε τος φοούς στ κστ της 

φσς». τν μόλις 21 ετών.

Σύμφν με την πειγφ το Φ

ντζ, οι κτκτητς, μετ το τλος το 

γών, νζτησν το σώμ το το

κτο: «πλεονς κεφλς των νρε

θντων πλυνν, ε τύχο κ την βσλκήν 

γνωρσωσ, κ ουκ ηδυνήθησν γνωρσ 

υτήν, ε μη το τεθνεώς πτώμ τού Βσλ

ως ευρόντες ο εγνώρσν εκ των βσλκών 

περκνημδων, ή κ πεδλων νθ, χρυσο 

ετο ήσν γεγρμμνο, ως θος υπήρχε 

τος βσλεύσ». 

Η νγνώιση το νεκού τοκ

το σνοδεύθηκε πό την εντολ τού 

σολτνο Μμεθ Β’ ν τφε με τις 

μόζοσες βσιλικς τιμς, χς όμς 

ν νκοινθε κι ο τόπος της τφς. 

Οι μστικο πόθοι τού λού σνδεσν 

τον θύλο τού μμμνο βσιλι, 

με την ελπδ γι την πελεθση κι 

την ποκτστση της τοκτος.

Ο θύλος λει ότι τη στιγμ πο ο 

βσιλις πεικκλώθηκε πό τος Τού

κος, νς γγελος το Κο τον π

ξε κι τον κψε σε μι σπηλι, φού 

πώτ τον μμσε. Στη σπηλι τ 

πειμνει γι ιώνες ο «Μμμνος 
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Βσιλις» ν ξνθει την κτλληλη 

στιγμ, «το πλμ το χόνο», κι 

ο γγελος Κο θ το ξνδώσει τη 

ζ κι το σπθ το γι ν διώξει τος 

Τούκος πό την Κνστντινούπολη. 

λλοι θύλοι κι ποφητεες νφον 

ότι θ τος κνηγσει μχι την Κόκκινη 

Μηλι κι στη μχη πο θ γνει οι Τού

κοι θ νικηθούν κι «θ κολμπσει το 

μοσχι στο μ τος». Ο θύλος πο

σθτει, κόμ, ότι οι Τούκοι ψχνον 

σνεχώς ν νκλύψον τη σπηλι, 

όπο βσκετι ο Μμμνος Β

σιλις γι ν χτσον την εσοδό της, 

ώστε ν μην μποε ν ξνβγε πό 

εκε. μς, οι ποσπθεις τος ενι 

σνεχώς κπες, φού ο γγελος 

ποσττεύει τον Μμμνο Βσι

λι κι πειμνει την εντολ το Θεού 

γι ν τον ξπνσει.
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Στην εσγγή τής της εγσίς, κί

νετ σκπμο ν πτεθεί ς ποβλημ

τσμς, τμήμ της εφημείδς τν θη

νών με θμ 1, τος Β’, της 11111825, 

τν σελίδν 3 κ 4 το Γεγίο Ψύλλ: 

«...κ μς (ο μνος ες την λεθείν) 

ες τος Έλληνες μνε κμ γνώστος, 

τη δεκετί το ‘80, τν στον ττε π

τοπο στθμ της δτκής δοφνίς 

Top FM είχ την εθύνη μς κκτκης 

εκπομπής, σκφθηκ σε μ εθνκή επτεο 

ν πεμβλ ν πσπσμ π τον 

εθνκ μς ύμνο. Έκπληκτος δπίστσ 

τ δεν πήχε στη δσκοθήκη το στθ

μού, ς μη νζητηθείς ποτ γ μετδο

ση. Έτσ κτφγ στην γο γ την πο

μήθε το. H πντηση πο λβ π 

σ δσκοπλεί τον νζήτησ ήτν τ 

δεν πήχε ττοος δίσκος, δτ οδείς τον 

νζητεί. Τώ με την νλπστη επτχί 

της εθνκής ομδς ποδοσφίο, η οποί 

δγεε το επί δεκετίες κτπεσμνο ς 

πεφονημνο πττκ σνίσθημ, 

είδ ενθοσσμνος νος κ νες, είτε 

μζκ στ γήπεδ είτε σε μκς ομδες, 

ν τγοδούν, στ κ πφν, τος 

πώτος στίχος το εθνκού μς ύμνο. 

Με κμη μεγλύτεη κπληξη κ οδύνη 

μς κοσ θλητκ σχολστή ν λε: 

Χς στην εθνκή ποδοσφκή μς ομ

δ θ μθον κ τ πδ μς τον εθνκ 

μς ύμνο πο ελχστ τον ξον!».

μείς της «πλς» γενς, σίγο 

γνίζομε τς δύο πώτες στοφς 

το θνκού μς μνο, τς οποίες ψ

λμε κτ την πση κ ποστολή 

της σημίς μς κθε πί, κτ την 

δκε της πτοβθμς εκπίδε

σής μς. λλ πσο π εμς, στον 

δτκ μς πλον βίο, π π τς 

Ο ΕΝΚΟΣ ΕΘΝΚΟΣ ΥΜΝΟΣ

και η συνεισφορά του στην διαμόρφωση της

εθνικής συνείδησης

ενώ πεπε ο σττώτ της ελεθείς 

ν τον βστούν ς εγκλπον κ τ π

δ μς ν τον χον κ τν κομούντ 

π κτ ες το ποσκφλν τος...»

Η λήθε πο πεγφε τ το 

δημοσίεμ πν π εκτν ογδντ κ 

πλον χν γε σχύε κ σήμε;

Την πντηση δίνε στην εφημείδ «το 

Bήμ» την 11/07/2004 (Σελ.: B46), μσς 

μετ την κτκτηση το επκού κπ

λο π την θνκή ομδ ποδοσφίο 

της χώς μς, ο κ. Γννης Μίνος: «Κτ 

Κείμενο: Αστυνόμος Θεόφιλος Ντογραμματζής
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γνώσες πο ποκτήσμε στην μθητ

κή μς ζή, εμβθύνμε στ νοήμτ 

κ δδγμτ τού το λμπού δ

μντού της νεοελληνκής ποίησης;

Κ η «ν» γεν; Θ πολβε ν 

γλοχηθεί με τ νοήμτ τν «Μολών 

Λβ» κ «λεθεί ή Θντος»; Θ σ

νεχίσε ν πχε ΠΤΡΔ γ’ τήν;

ΣΚΠΣ
Σκοπς της εγσίς τής είν ν 

ποκτήσομε μί πώτη επφή με τον 

λληνκ θνκ μνο, ν ποσφηνίσε 

οσμνες ννοες πο θ βοηθήσον ν 

κτνοήσομε τος μηχνσμούς δημο

γίς κ ενίσχσης της εθνκής σνείδησης, 

κ ν νδείξε τη σμβολή το λληνκού 

θνκού μνο στη δημογί της εθνκής 

σνείδησης κ τον τπο της λετογίς 

το ς μσο γ την επίτεξη τού το 

σκοπού, στην σημενή λλδ.

 ΕΝΚΣ ΕΘΝΚΣ ΥΜΝΣ
Γνκά
Κτ την ίδση το λληνκού Κ

τος (1828), λλ κ μετπετ, κννν 

δεν πσχλησε η κθση «θνκού 

μνο». Κτ τη χονκή πείοδο 1828 

1831, την εθνκή μοσκή νγκη κλ

πτν γλλκ εμβτή, πο πίζοντν 

π τς Μπντες το Σττού στς σπ

νες επίσημες πεστσες.

π την εγκτστση το θν, ς 

«Βσλκς» κ «θνκς μνος» πίζοντν 

ο ντίστοχος βκς, πο το είχν 

ποσμσε ελληνκούς πττκούς 

στίχος, πτ ο «μνος ες την λεθε

ίν» το Δονσίο Σολμού δεν ήτν 

γνστος, ντς ήδη μελοποημνος π 

τον Νκλο Μντζο (18281830) στην 

Κκ (γ 4φνη νδκή χοδί κ 

με χήση λκών σκοπών / μοτίβν).

Ο Μντζος επχείησε κ λλες 

μελοποήσες (2η το 1837 κ 3η το 1839 

 ΄40), ποβλλοντς το γο στον θν 

κ εελπστώντς ν γίνε δεκτ ς «θν

κς μνος» (4η μελοποίηση, Δεκμβος 

1844). μς το γο (στίχο κ μελδί) 

γνε δεκτ μνο ς «επτχής σύνθεσς» 

κ ο Μντζος τμήθηκε με τον γ 

Στ το Βσλκού Τγμτος το Στή

ος (Ιούνος 1845), ενώ ο Σολμς πήε 

τον Χσ Στ το ίδο Τγμτος 4 

χν γτε (1849). 

Μετ την εκδίξη το θν, ο νος 

Βσλς Γεώγος ΄ ποφσσε ν π

μελήσε την τκτκή της εποχής κ ψχνε 

γ κτ κθ λληνκ ς θνκ μνο, 

τσο σον φο την ποίηση, σο κ 

τη μελδί. Ο μνος ες την λεθείν 

ήτν ήδη εκεί, εξετκ δημοφλής κτ 

τη δκε της πνστσης, μετξύ τν 

φλελλήνν λλ κ τν πττών στ 

μετεπνσττκ χν. Ο Μντζος 

το 1861 επχείησε κ 5η μελοποίηση 

Νικόλαος Μάτζαρος
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(μετ π ενδφον το πογείο 

Στττκών, πο ήθελε ν εξσφλίσε 

εθνκ θού ς εμβτή). Στο μετξύ, 

στην πτνησο είχε ήδη επκτήσε η 

1η μελοποίηση, πο πίζοντν σχντ

τ κ πντ ενθοσίζε τος κοτς 

της. τή τη μελοποίηση χησμοποίησε 

η «Φλμονκή τεί Κεκύς», τν 

νκούστηκε επίσημ κτ το 1865 

κτ τη μετβση το Γεγίο ΄ στην 

Κκ, με την εκί της πώτης 

επετείο της Ένσης της πτνήσο με 

την λλδ (21 Μο 1864).

Το γο ποκλεσε τση εντύπση 

ώστε στς 4 γούστο 1865 με Βσλ

κ Δτγμ το πογείο Ντκών 

(πογς Δ. Στ. Μποντούης) ο 24 πώ

τες στοφς το μνο ες την λεθεί

ν κθεώθηκν ς «επίσημον εθνκν 

σμ» κ δτχθηκε η εκτλεσή το «κ

τ πσς τς ντκς πτξες το Β

σλκού Ντκού». πίσης ενημεώθηκν 

ο ξνο πσβες, ώστε ν πίζετ κ π 

τ ξν πλοί στς πεπτώσες πδοσης 

τμών πος τον βσλ τν λλήνν ή 

την λληνκή Σημί. π ττε θεείτ 

ς «θνκς μνος» της λλδος, μολοντ 

ψλλοντ ο δύο μνο πώτες στοφς.

Ο μνος ς την λθραν
Ο λληνκς θνκς μνος γφηκε 

π το Ζκνθν ποητή Δονύσο Σολ

μ σε ηλκί 25 ετών, το Μο το 1823 

στην Ζκνθο, με τον τίτλο «μνος ες την 

λεθείν». ποτελείτ π 158 τετστ

χες στοφς, σε ενλλσσμενος οκτ

σύλλβος κ επτσύλλβος τοχκούς 

στίχος με πλεκτή ομοοκτληξί.

Χκτηστκ είν τ η στγμή πο 

γφηκε ήτν μ ώ εθνκής νδείς, 

γενντητς κ ησμού, μ στγμή 

πο ο ελληνκς λς δεξε τη δύνμή 

το κ τη πίστη το πν στο πττο 

δνκ της ελεθείς κ της τοθσί

ς. Η σγκεκμνη στγμή φο στος 

ηκούς γνστς το Μεσολογγίο πο 

ντστθηκν στς επθσες τν εχθών 

γεννί μχ την ηκή ξοδο. Μκ 

 μ κοντ, γ ν κούγετ η μχη  στο 

νησί της Ζκύνθο, πνντ π το θλ

κ Μεσολγγ, ο Σολμς κούγοντς τη 

μχη γψε σγκλονσμνος το ποίημ 

πο γτε ποτλεσε κ τον θνκ 

μνο το λληνκού κτος.

Το ποίημ μνεί την λεθεί την 

οποί πομοζε με γνίκ κ την τ

τίζε με την λλδ. ίν βγλμνη μσ 

π τ κκλ τν λλήνν  κτ πο 

επνλμβνετ σχν μσ στς 158 

στοφς το ποήμτος. Ο ποητής κνε 

νφο στην κτστση της λλδς 

την πείοδο της Τοκοκτίς (δστ

χί, εμφύλο πλεμο, φοβ, σκλβ, 

θλες σνθήκες ζής). νφε τ το 

λληνκ Κτος ζητ βοήθε π τς ξ

νες δνμες, η οποί δεν χετ ποτ. Η 

κτστση ήτν ολθ, μς το 1821 τ 

πδ της λλδς χύθηκν με ομή στον 

γών γ την ελεθεί της πτίδς. 

Λε τ ο ξνες δνμες χίοντ με 

την ποεί πο χον πε τ πγμτ 

(επνστση). ίν τομες ν την εκμε

τλλεθούν, ενώ ο Τούκο σπνον 

πντού φίκη κ θντο σν τ θε. 

μς η λλδ μνε κλνητη, πομνε 

τ πντ κ π τή την κτστση 

ντλεί θος κ νδεί. ποφσίζε 

ν ξεσηκθεί ψηφώντς την θμητ

κή πεοχή κ τη δύνμη τν Τούκν, 

μνη της, βσζμενη στ πδ της πο 

είν σξ με τος πλούς Σπττες. Η 

πνστση ξεκν π την Πελοπννησο 

κ στφετ με επτχί, λλ το τίμημ 

είν βύ (θντο, δστχί).
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Ο ποητής κνε εκτετμνη νφο 

κ πεγφε ζντν την πολοκί 

κ τη μχη το δνττεο οχού 

τν Τούκν στην Πελοπννησο, το 

κστο της Τπολτσς. πίσης νφ

ετ κ στην τοθσί μεκών γν

κών πο ποτίμησν το θντο π την 

τίμση. κμη ο ποητής μνημονεύε 

κ τη σημντκή μχη τν Δεβενκί

ν πο δίνετ το τελετκ χτύπημ 

στος Τούκος.

Μεγλη νφο γίνετ επίσης σε ν 

λλο σημντκ γεγονς της ελληνκής 

πνστσης, την πολοκί το Μεσο

λογγίο, οχού τν λλήνν στη Στεε, 

π Τούκος κ γπτίος σμμχος 

θος γ τος Έλληνες, ήτν ο πγχο

νσμς το Πτχη Γηγοίο ’ στην 

Κνστντνούπολη νήμε το Πσχ. 

Τλος ο σγγφς νφετ σε ν 

μετγενστεο πβλημ πο ξσπσε 

μετ την πνστση κ δήκεσε πολύ 

κ: την δχνο κ τον λληλοσπγ

μ με σκοπ τη δεκδίκηση της εξοσίς. 

Τονίζε με μφση κ σκλη λγ τ 

λο ο γώνες κ ο θσίες πνε χμνες 

κ η πολπθητη λεθεί θσζετ 

στο βμ της πολτκής. Ο Σολμς είν 

σνεπμνος π το μεγλείο της λλη

νκής πνστσης. μνεί τος γνούς 

μχητς γ τος γώνες κ τς θσίες 

τος γ το πττο δνκ τν λών, 

την λεθεί. Νώθε πεήφνος ς 

Έλληνς, λλ είν ττχον ελστής, 

πεγφοντς με ζντν τς κλς κ 

τς κκς στγμς της ποείς το λλην

κού Έθνος. γν κ φοβτ γ το 

μλλον της λλδς, γνίζοντς τη φύση 

κ τς δνμίες το Έλλην.

Η πώτη κδοση το «θνκού μνο» 

γνε το φθνπο το 1825, τν ο 

Θεσσλονκς Δημήτος Μεσθενεύς τον 

εκτύπσε στο τπογφείο το Μεσολογ

γίο, σε δύο γλώσσες: ελληνκ κ τλ

κ. Το 1825 γνε κ η πώτη γλλκή το 

μετφση π τον δμντο Κοή, 

πο εκδθηκε στο Πίσ. Ο μνος είχε 

μεγλη πήχηση, μετφστηκε σχεδν 

μσς στς πεσστεες ξνες γλώσσες 

κ η λκή το φνή ενίσχσε το κίνη

μ το φλελληνσμού. Τον Οκτώβο το 

1825 κκλοφησε η επίσημη «Γενκή 

φημείς της λλδος» με δεθντή το 

Θεκλητο Φμκίδη. Στο 5ο φύλλο της 

(21/10/1825) δημοσεύτηκε ολκληος ο 

«μνος», σνοδεμενος π νλση 

το Σπ. Τκούπη, ποσπκού φίλο το 

ποητή, κ κνε μεγλη ίσθηση.

κ στην ηκή ξοδο τν «λεύθεν 

Πολοκημνν». Κτ τη δκε της πο

λοκίς ο Έλληνες πολμησν ηκ κ 

ντστθηκν στην πείν κ στην εξθλί

ση πο επκτούσν, φού είχν τελεώ

σε ο πομήθεες. Σποδίο λο σε λο 

τον γών κ κίς σε τή την ξοδο 

πο γνε την πείοδο το Πσχ, πξε η 

εκκλησί η οποί ποστήξε πνεμτκ 

κ ψχκ λο τον λληνκ κσμο.

Έν λλο γεγονς πο σγκλνσε το 

Χστνκ κσμο κ ποτλεσε πηγή 
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Το Μνμα το θνκού μνο
Η λεθεί το Σολμού είν θύμη

ση εξστης χίς θες, πο ο Σολ

μς ττίζε με την ίδ την λλδ. Η λε

θεί, ς μεγλοπεπής κ πτητκή 

θε, ποτελεί ντκείμενο σεβσμού κ 

θμσμού. Ο ποητής ποσπθεί ν μετ

φε ν μήνμ εντητς, σύμπνος κ 

ομοφνίς, πντοτε πεθεμτίζοντς το 

πττο γθ της λεθείς.

Ο θνκς μνος μζί με την σημί 

μς, είν τ πττ σύμβολ το 

θνος, πο ενσκώνον πμπολλ 

σνσθήμτ. κούγετ σε λ τ πθ

ν κ πίθν σημεί, π τς επίσημες 

τελετς, τ σχολεί, τ πεδί τν μχών 

μχ κ τ γήπεδ. Πώς είν δντν 

ν ποίημ ν ποκλεί τσο ντονες 

κ φοτκς σγκνήσες, ν σμβολίζε 

τσ πολλ πγμτ, ν εξε τσο 

τον πττσμ μς;

Ο θνκς μς μνος ποτελεί γ τη 

χώ, ν σύμβολο στο οποίο ποδίδετ 

δίτεη κ πολλς φος νπβλητη 

ελβε. Σ’ τν σμπκνώνετ η 

στοί μς, το πελθν μς, το πν 

μς, η ποοπτκή μς στο μλλον, λη 

η δσνητη δ της πτίδς κ το 

κτος. ίν τσο στεν σνδεδεμνος 

με την ελεθεί, ώστε το κοσμ το 

σκοπε ίγη σγκίνησης, νσττώ

νοντς κ ξεσηκώνοντς λος τος 

σνεδητοποημνος Έλληνες. ποτελεί 

σύμβολο εντητς το λού κ δτήη

σης της στοκής μνήμης.

Eθνκή Συνεδσ - Ταυτττα
Συγκ συνεδτ

θνκ Σνδηση κα θνκ Ταττητα
Έθνος ονομζετ ν σύνολο νθώ

πν πο μοζοντ κον γνίσμτ 

πο δκίνον το σύνολο τ, σε π

γκσμ κλίμκ. Τ κτε π τ 

γνίσμτ τ μποεί ν είν η φλή, η 

γλώσσ, το θήσκεμ, η κονή στοί κ 

πολτσμς κ η γεγφκή κτγγή. 

Στην ώπη, η νπτξη της εθνκής 

σνείδησης ξεκίνησε γ τ πεσστε 

θνη (εξομνν λλδς κ Ιτλίς) 

κτ την νγννηση, οπτε κ τ πώ

τ πεοσμν κτ΄ κτση βσίλε 

πο πήχν μχ ττε, μεττπηκν 

στδκ σε κτη σημενής μοφής.

Η εθνκή τττητ ενς λού δεν 

εξττ π την κτκή το πστ

ση, λλ π τη γλώσσ, τη θησκεί, 

την στοί, την κτγγή το. Σήμε 

θεείτ τ η ποφσστκή σνδετκή 

δύνμη ενς θνος είν εκείνη πο 

ποχετ, κτ ποκίλος τπος, 

π μ ντονη ίσθηση της δκής το 

στοίς, της δίτεης κμη κ θη

σκείς, λλ κ της μονδκτητς της 

ομλούμενης γλώσσς.

Διονύσιος Σολωμός
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Η εθνκή τττητ σνστ μ κον

νκή κ πολτκή τττητ. π κον

νολογκής ποψης, η εθνκή τττητ 

είν η τττητ πο ποκτ κνείς μσ 

π την τύτση με την κοννκή κ πο

λτσμκή oμδ στην οποί γενντ κ 

μεγλώνε. Δεν επλγετ π τ τομ, 

λλ ποσδίδετ σε τ. Τ τομ εξ 

χής δεν χον τη δνττητ επλογής 

οποσδήποτε εθνκής τττητς, κθώς 

επίσης κ τ μλη της εθνκής ομδς δεν 

χον επλογή ν θ χον τη σγκεκμ

νη εθνκή τττητ. Έτσ, ποκτούν την 

εθνκή τττητ τος κ την πεσπίζο

ντ σν ν ήτν επλογή τος. κμη κ 

γ σος μετνστεύον, η εθνκή τος 

τττητ τος κολοθεί ς στοχείο τ

σο εξτεκής κτηγοοποίησης, σο κ 

εστεκής δφοοποίησης. πχον 

μς κ τομ με πολλπλς εθνκς 

τττητες, πς είν τ τομ πο με

γλώνον μκ π το μος πο γεν

νήθηκν. Πτηούμε τ ο τττητες 

πο ποκτούν τ τομ τ, είν τς 

το θνος πολεσης τν γονών τος, 

ή κ το θνος στο οποίο ζον.

Η θησκεί είν γ πολλούς σημντ

κ σσττκ της εθνκής τος τττητς, 

ενώ γ λλος μποεί ν μην ποτελεί 

κν σσττκ ή ν σπζοντ δφοε

τκή θησκεί. μς το γεγονς τ δεν 

ποβθμίζε την εθνκή σνείδηση το κ

θενς: η λξη κ η σημσί της εθνκής σ

νείδησης είν νεξτητη της ντίληψης 

το κθε τμο σχετκ με τ σσττκ 

στοχεί της. Ο θεος, ο Μοσολμνος, ο 

Κθολκς κ ο Οθδοξος Έλληνς, γ 

πδεγμ, μποεί ν σθνοντ εξίσο 

Έλληνες, χίς τή η δφοοποίηση ν 

επηεζε το γεγονς τ χον κονή εθν

κή τττητ.

Στο σημείο τ κίνετ πίτητο 

ν ποσπθήσομε ν ποτπώσομε 

τος οσμούς της εθνκής τττητς 

κ της εθνκής σνείδησης. Η εθνκή τ

ττητ είν το ποτλεσμ της σνεχούς 

τύτσης με το θνος, κθώς κ το σνί

σθημ πο εγείετ π’ τή, ενώ εθνκή 

σνείδηση είν η ίσθηση της τύτσης 

με το θνος, η εστεκή νγνώση 

κ ποδοχή τής. Ο οσμοί τοί είν 

κετ ελστκοί, λλ κ κβείς. Δεν 

οίζον την εθνκή τττητ κ σνεί

δηση σε σχση με σγκεκμν χκτη

στκ πο μποούν ν χον, κθώς η 

ποσί τος είν θμ στοκών κ 

πολτκοκοννκών σγκών. Με τος 

ππν οσμούς η εθνκή τττητ 

κ η εθνκή σνείδηση σμπλκοντ κ 

δελφοποούντ, φού στην πγμτκ

τητ μοζοντ κβώς τ ίδ χ

κτηστκ κ λετογίες. Η μνη 

δφο τος γκετ 

στο γεγονς 
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τ η εθνκή τττητ π π την 

τονγνώση ή την μη νδσή της στο 

σνεδητ (τν πμνε στο σνείδη

το το τμο), μποεί ν ποδοθεί στο 

τομο κ π εξτεκούς πγοντες 

(κτος, λλος), ενώ η εθνκή σνείδηση 

είν ποκλεστκ μ εστεκή λετο

γί  δδκσί, η οποί οδηγεί στην 

νγνώση π το τομο της ίσθησης 

το νήκεν στο σγκεκμνο θνος κ 

ποποθτε την σνεδητοποίηση της 

τττητς το.

Στο μτο δε πο το τομο το

νγνίζε την εθνκή το τττητ ο 

ννοες της εθνκής τττητς κ εθν

νες επθμίες, ομδκς ττίσες, εκ

πίδεση κλπ, η «ποσπκή στοί» 

ενς θνος πελμβνε το επίπεδο 

εκπίδεσης κ πολτσμού, τος πολ

τκούς θεσμούς, λλ κ το πελθν 

το, δηλδή σλλογκ τύμτ κ 

στοκ γεγοντ πο χον στγμτίσε 

το σλλογκ σνείδητο το θνος. 

Πολλ π τ τ γεγοντ το πελ

θντος βίσκοντ «κμμν» στος 

μύθος κ τς δηγήσες.

Η ποεί ενς θνος μσ στο χνο 

εξμνείτ μσ π στοκ ντοκομ

ντ, μνημεί, μύθος, τγούδ κλπ. τ 

ποτελούν την στοί, το πελθν το, 

κ τ εγγφοντ στο μλ κ στο 

σνείδητο τν μελών το. τ είν ν 

πελθν πο μνο τ μλη ενς θνος 

μποούν ν κτχον, γτί πεχε τς 

ντλήψες πο χε το θνος γ το ίδο κ 

τ λλ θνη, κθώς κ την κολτού 

κ τη νοοτοπί το. τ το πελθν 

δεν είν πλ η γνώση πο μποεί ν 

ποκτήσε ο οποοσδήποτε γ ν λλο 

θνος μσ π επσκψες στη χώ, τη 

σποδή της στοίς κ, γενκ, το ενδ

φον γ νν λλον πολτσμ. Πελμ

βνε, φσκ, κ τή τη γνώση, λλ 

είν κτ πεσστεο: είν η νοοτοπί 

πο δημογείτ π τή τη γνώση, 

σε σνδσμ με λ τ λλ στοχεί 

πο σνθτον την εμπεί ζής σε μ 

σλλογκή ομδ. τ είν το σλλογκ 

σνείδητο ενς θνος. νφετ σε 

στοχεί της χίς στοίς κ σημ

ντκών γεγοντν το πελθντος πο 

επβώνον κ μετφοντ στ τομ 

στο πν. Πελμβνε στοχεί π 

την στοί πο εγγφοντ σε λ τ 

τομ μσ π τη δδκσί της κον

νκοποίησης, πο εμπεχε κ τη μετδο

ση εκνν, μσ π τελετς, σύμβολ, 

κής σνείδησης, σμπίπτον πολύτς. 

Σνκλοθ η νλση πο ποηγήθη

κε κ κολοθεί φο κ την εθνκή 

σνείδηση, πλην τν νλύσεν πο 

φοούν ποκλεστκ την εξτεκή 

πδοση της εθνκής τττητς.

Το Σλλογκ σνδητο
Κτ νλογί με την ποσπκή 

στοί ενς τμο, πο πελμβνε 

κίς την πδκή το ηλκί  πώτες 

ττίσες, πδκ τύμτ, πθημ
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μύθος κλπ. τ τ στοχεί είν κον 

γτί, εκτς της κονής εκμθησης τος, τ 

τομ ττίζοντ μετξύ τος μσ το 

θνος. Μος το σλλογκού σνεδή

το ενς θνος ποτελούν κ σημντκ 

δσεστ γεγοντ, πς ήττες, κτ

στοφς κλπ, πο ονομζομε σλλογκ 

τύμτ. τ τ τύμτ μποούν ν 

χον δσεστες εππτώσες τν, κ 

γ σος, τ βώσον φντσκ στο 

πν ς πν. Τ σλλογκ τύμτ 

εγγφοντ στο σλλογκ σνείδητο 

ς γεγοντ, λλ ο τπος με τον οποίον 

θ εκληφθούν κ βθούν π το κθε 

τομο μποεί ν δφε.

Τ θνη στην ποσπθε τος ν 

δτηήσον ζντνς τς μνήμες τος 

κτσκεζον μνημεί κ νμνηστ

κ σύμβολ. τ ποκλύπτον την 

στοί το θνος ή σημντκς στγμς 

το: πενθμίζον λγτεο σλλογκ 

τύμτ κ κτε, σημντκ επ

τεύγμτ, στγμς δξς. Σε πεδος 

φσολογκής ηεμίς η λξη τών τν 

σμβλν σχύε γ μεμονμν το

μ. Χκτηστκ το εθνσμού είν 

επθμί ποκτστσης το νδοξο 

πελθντος. Έν εππσθετο χκτη

στκ σχετκ με τ είν η νηση 

τν σλλογκών τμτν. Πκετ 

γ μ λετογί πο ντποκίνετ 

σε βσκ χκτηστκ το σνεδή

το: την νηση δσεστν γεγοντν 

κ σνσθημτν. Η πογοήτεση ή 

ο θμς πο ποκλεί ν γεγονς σε 

σνδσμ με δνμί ποδοχής το 

οδηγεί στην σνείδητη νηση.

Σημντκ σημεί στην ποεί τν 

εθνών κ εθνοτήτν εγγφοντ στος 

μύθος, τ ποήμτ, τ τγούδ κ τ 

δηγήμτ, εκεί δηλδή πο η φντσί 

φήνετ εξ οσμού ελεύθεη ν δημο

γήσε κ ν εξε. Μποούν επίσης ν 

πεβλλον κ ν μετδώσον την ί

σθηση κνδύνο. Ο εθνκοί εοτσμοί, ο 

μύθο, πς κ τ τγούδ, δηγήμτ 

κλπ, χον μ σχή κ κίς, σνεί

δητη επίδση στς σλλογκς τττητες 

κθώς πεχον σημντκς πστσες 

κ εκνες πο χε ν θνος γ τον ε

τ το κ την τττητ το.

Ο μύθο, σγκεκμν, είν θλκς 

δηγήσες πο ντποσπεύον μος 

τν πεποθήσεν τν νθώπν ή εμη

νεύον φνμεν. Δεν πτούν εμπεκή 

επβεβίση. Ο χκς τος στχος είν 

ν δίνον νημ. Ο μύθο είν δηγήμτ 

πλούσ σε δες, εκνες κ φντσί κ, 

ς εκ τούτο, είν ελκστκοί. ποτελούν 

νγκτητες το ψχσμού, κθώς δεν 

ποσπθούν ν δεκνίσον κποο 

γεγονς, λλ ν δμεσολβήσον σμ

βολκ στ τομ κ τον κσμο τος κ 

ν τ σμφλώσον με τς ίδες τος τς 

ντφσες. Μ ενδφοσ πτήη

ση είν τ ο πώτο, χγονο μύθο 

εμφνίζον μ ξοσημείτη ομοτη

τ σον φο στο πεεχμενο τος. 

Ο μύθο γ τος εθνκούς ήες είν 

εξετκ εμπλοτσμνο με φντστ

κ στοχεί πο, ν κ πεθύνοντ σε 

δφοετκούς λούς, δσκοπσμνος 

κ εντελώς νεξτητος μετξύ τος, 

εμφνίζον ξοθύμστος πλληλ

σμούς Ο μύθο δεν μς φηγούντ την 

πγμτκή στοί μς κοντητς, λλ 

ποκλύπτον τ σημεί πο χον δί

τεη σημσί, τ πο επηεζον στο 

μεγλύτεο βθμ την τοντίληψη κ 

τη νοοτοπί της κοντητς. Άλλστε, ο 

μύθο δεν είν στοκς λήθεες: ποτε

λούντ π ντφσες κ μ τση ν π

οσζον τ γεγοντ ς φσκ. Έτσ, 

πμνον πσβλητο στην κτκή. 



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

ΜΑΪ. - ΙΟΥΝ. 2008

ππλον, πεθύνοντ στο σνίσθημ 

κ χ στην οθολογκή σκψη. Χησμο

ποούντ, επλεκτκ λλ ες, π’ λ 

τ θνη γ ν ενσχύσον τη σνοχή κ 

κετητ της εθνκής ομδς.

Το σλλογκ σνείδητο είν η μνήμη 

το θνος. Στη δμφσή το σμβλ

λε κ η σλλογκή λήθη, δηλδή η λεγ

μενη επλεκτκή μνήμη. Η σγγφή το 

πελθντος ενς θνος πο γίνετ στο 

πν επηεζετ νπφεκτ π τς 

σχύοσες ντλήψες, νπστσες κ 

επθμίες, κθώς πολλ πγμτ χον 

ποφτεί π τη μνήμη το θνος, ενώ 

λλ χον πποηθεί, κ οσμν 

πομεν το πελθντος χον π

εμηνετεί μσ π την ποσπθε 

ν τξον με τς σύγχονες δες. Π’ 

λ τ δεν ππε ν ποίψομε 

τς τς φντσώσες τν τμν, ή την 

στοί τν εθνών, γτί ποσζον μ 

πγμτκτητ το πελθντος, στ 

κ ν χον μεσολβήσε οσμνες π

ποήσες ή πβλψες. Στο σλλογκ 

σνείδητο δεν εγγφετ πτήτς 

η κβής στοκή ποεί το θνος, 

λλ τ στοχεί της πο χον τονστεί 

ώστε ν ντποκθούν σε σγκεκμνες 

ποσλήψες ή δεολογίες. Η δδκσί 

νκλησης στη μνήμη τν στοκών γε

γοντν είν επλεκτκή, δίτε σε 

σλλογκς νφος.

Ο κονς μνήμες ενς θνος δημο

γούντ μσ τν σνηθεών το ημεο

λογίο ή της τελετογκής ενθύμησης. 

Η σλλογκή επνληψη πκτκών, ο 

τελετς, τ μνημεί, τ μοσεί κλπ. είν 

ο θεμτοφύλκες της σλλογκής μνήμης 

κ δημογούν σχούς δεσμούς με την 

εθνκή κοντητ. Ο ποσλήψες πο δ

μοφώνε ν θνος σχημτίζοντ μσ 

π μ επλεκτκή νγνση της στοίς 

κ δτηούντ μσ π την τελετογ

κή ενθύμηση τών τν ποσλήψεν.

 Μχανσμ Δμυγας κα Ενσχυ-
σς τς Εθνκής Συνεδσς
 Εθνκς μνς ως Μέσν

Δμυγας τς Εθνκής Συνεδσς
Γνκά
Τ πώτ κ κθοστκ στοχεί γ 

τη δμφση της εθνκής τττητς 

κ σνκλοθ της εθνκής σνείδησης, 

λμβνοντ π το πδί στ πώτ 

χν της ζής, κίς π το μεσο 

οκογενεκ πεβλλον. Στην σνχε 

το κτος νλμβνε ν εμφσήσε στ 

μλη το την ίσθηση της τττητς, ν 

την δημογήσε ή ν την ενσχύσε με 

θεσμοθετημνος φοείς. Στο σχολε, το 

κτος πλληλ με τον εκπδετκ 

το λο, νλμβνε κ την κοννκο

ποίηση τν πδών πο πελμβνετ 

κ η νπτξη της εθνκής σνείδησης. 

λλ κ πν τού τ μσ μζκής 

ενημσης κ επκοννίς, σνεχίζον 

το λο τ ενσχύοντς την εθνκή 

σνείδηση τν τμν. Τον λο της 

πος τον σκοπ τ πίζε κ η «ελίτ» 

της κοννίς κ δίς ο δνοούμενο 

κ ο πολτκοί. ς δούμε το κθε ν 

ξεχστ.

κπαδση
Το σχολείο πίζε εξχοντ λο στην 

κοννκοποίηση τν πδών κ τν 

εθνκών πδσεν. Η εκπίδεση εί

ν σε μεγλο βθμ ποσντολσμνη 

πος την εθνκή ομδ, δίς σε τες 

πλες της: στη δδσκλί, στη γλώσ

σ κ στ θλήμτ. π την πώτη 

τος επφή με το σχολείο τ πδ 

επηεζοντ π το σλλογκ σνεί

δητο το θνος π πολύ μκς ηλκίες 
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(μχ τς πώτες τξες το δημοτκού), 

τ πδ μθίνον γ τ σημντκ 

στοκ πσπ κ γεγοντ μσ 

π στοίες, ποήμτ, σχολκ πχνί

δ κ τγούδ στ οποί σμπελμ

βνετ κ ο θνκς μνος. 

Στη μθηση τή, σχν μπλκοντ 

τ γεγοντ με τη φντσί κ η στοί 

με τος θύλος κ το μθημ γίνετ πο 

ελκστκ κ ενδφον γ τος πολύ 

μκούς. Έτσ δμοφώνετ η εθνκή σ

νείδηση μσ τν μύθν κ δηγημτν. 

Σε μεγλύτεες τξες, το μθημ της στο

ίς χε κ τ εθνκ ποσντολσμ, 

σο φο την θεμτολογί λλ κ το 

πεεχμενο. Τ θμτ πο 

δδσκοντ φοούν ς επί 

το πλείστον το λληνκ θνος 

κ, επίσης, ποσζοντ 

π το θνος. Ποσζο

ντ τ γεγοντ πο ενοούν 

ή με τπο πο ν ενοεί την 

εθνκή εκν, κ πλληλ 

μ σνοπτκή ή ποφοτ

σμνη εκν γ τος λλος 

ή τ ντίπλ θνη. Ο θνκς 

μνος πεχε στοχεί μύθο 

(πλούσος σε δες, εκνες κ 

φντσί), στοκ γεγοντ 

κ ήες. τ βοηθε τ 

πδ κμη κ της μκής 

ηλκίς ν εκδηλώσον ενδ

φον κτ την δδσκλί 

το. Η πλή γλώσσ πο χε 

γφεί, μλε π’ εθείς στς 

κδς τν μκών μθητών, 

κ μετδίδε τ μηνύμτ 

το, της γπης γ την π

τίδ κ το θμσμού γ 

τς ηκς πξες τν πο

γνν μς.

Στο σχολείο, τολχστον 

μ φο τον μήν, γίνετ πση της ση

μίς κ ψλετ ο θνκς μνος. τ 

βοηθε τ εκπεμπμεν μηνύμτ γτί 

σνδζε την πίτητη επνληψη κ 

τον μη κοεσμ τν πδών. Πλληλ 

ογνώνοντ γοτς κ εκδηλώσες, 

ενψε τν εθνκών κ τοπκών επετείν, 

πο τ πδ σμμετχον με ποήμτ 

κ τγοδούν τγούδ πο φοούν 

το νδοξο πελθν κ τος ηκούς 

πογνος. Στην κοφή τν εκδηλώσε

ν βίσκετ το σύμβολο το θνος, η 

σημί κ ο μνος της πτίδς. Τ μετ

δδμεν μηνύμτ, εστεκεύοντ στο 

σνείδητο, πο πτγνστκ λο 
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πίζε ο σττς, ο ήες κ η θσί, 

πενθμίζοντς την εθνκή κτγγή κ 

την τύτση με το θνος.

Η εκπδετκή δδκσί σμμετχε 

στη δμφση εθνκών σνεδήσεν 

κ ττοτήτν κ μσ της γλώσσς. 

Η δδσκλί μς ενίς σγκοτημ

νης εθνκής γλώσσς είν εξετκής 

σημσίς γ την εμπδση της κονής 

εθνκής τττητς. Η γλώσσ ποτελεί 

τον κώδκ επκοννίς κ μφσης 

ενς θνος, κθώς κ κθοστκ στο

χείο νγνώσης της εθνκτητς κ 

το δχσμού τν «λλν». Κθώς 

λ τ τομ εντς της επκτες το 

κτος μθίνον μ κονή γλώσσ, 

ποκτούν κ ν σημντκ ενοποητ

κ γνώσμ πο τ ξεχίζε π τος 

λλος. Σημντκ γνώσμ πο τη δ

φοοποεί π τη δλεκτο, είν τ είν 

γπτή κ μποεί ν μετδοθεί π 

π τ  μς τοπκής κοντητς. Στο 

σημείο τ θ ππε ν νφομε 

τ ο «μνος ες την λεθείν», χε 

γφεί στην πλή κθομλομνη δημο

τκή γλώσσ, με ποτλεσμ ν γίνετ 

μεσ κτνοητς π τος πλούς ν

θώπος, δεν πεχε δσκολονητες 

λξες κ εκφσες κ τ σμπεσμ

τ κ δδγμτ ποκύπτον βίστ.

Το ζήτημ το θλητσμού, ββ, δεν 

φο μνο την εκπδετκή δδκσί, 

κθώς δίτεη βύτητ χε ς κον

νκ γεγονς. Τ πδ σμμετχοντς 

σε εθνκς θλητκς ομδες εμπεδώνον 

την ντίληψη σμμετοχής στο θνος κ, 

τν γνίζοντ με λλες εθνκς ομδες, 

σχοποούν την τύτση τος με τ. 

Έτσ εξηγείτ κ η ντονη «εθνκή» σν

σθημτκή φτση τν σμμετσχντν 

θλητών, τ δκ στο βθο το νκητή 

κτ την νκοση το θνκού μνο, 

το τύλγμ με την σημί (γκλ της 

μητς πτίδς). Σε δεθνείς γώνες η 

τύτση κμ κ τν φλθλν με την 

εθνκή ομδ κ κτ΄ επκτση με το 

θνος, χετ ς φσκ επκλοθο. 

Η νφο στην εθνκή τττητ είν 

σνείδητη. Η νίκη γίνετ ζήτημ εθνκής 

πεηφνες, η δε ήττ εθνκού πνθος, 

εδκτε τν η λλη ομδ νήκε σε 

νν «ώνο ντίπλο». Στη μετδοση 

τν εθνκών μηνμτν κ ττίσεν 

στ θλητκ γεγοντ σμβλλον πολύ 

τ μσ μζκής ενημσης κθώς κ 

η νκοση  σε μεκς πεπτώσες 

με δίτεη λμπτητ  τν θνκών 

μνν τν ομδν, πν π την νξη 

το γών, πο πενθμίζε το εμείς κ 

νμετδίδε την ίσθηση το νήκεν στο 

κον σύνολο το θνος με τον ενοποητ

κ το χκτή.

Μσα Μαζκς νημρσης κα πκοννας
Με τον ο μσ μζκής ενημ

σης κ επκοννίς (ΜΜ) εννοούμε τ 

μσ μζκής μετδοσης πληοφοών 

κ ποσφος ψχγγίς, δηλδή το 

δφνο, τς εφημείδες κ την τηλε

ση. Τ ΜΜ επηεζον μεσ το κο

ν με τη μετδοση θεμτν κ εκνν 

εθνκού πεεχομνο, πενθμίζον στ 

τομ τς κονς ξίες κ τος ηκούς 

γώνες το λού μς, κίς σε εδκς 

εκπομπς  φεώμτ με φομή στο

κ γεγοντ, σνεπκοούμεν κ 

π τ εθνκ σύμβολ το κτος, 

κ μλστ με τπο επτκτκ κθώς 

πεθύνοντ δνμκ σε ν πθη

τκ κοτήο. Ομλούν την εθνκή 

γλώσσ πο είν οκεί κ κτνοητή 

π λος. Μσ π τ ο κσμος 

γίνετ οτς κ η τύτση ποκύπτε 

μσ π την ποσπκή εμπεί της 



Ο Ελληνικός Εθνικός Ύμνος
και η Συνεισφορά του στην Διαμόρφωση της Εθνικής Συνείδησης

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

κοντητς, π την νγνώση τν 

κονών πο μς ενώνον, π τ κον 

κ ππλήσ ήθη κ θμ μς.

Σε εθνκή κλίμκ τ ΜΜ μετδίδον 

δμτοποημνες εκνες κ ογνώ

νον το εθνοσγκνησκ φοτίο π 

πστση: ποσφον νκσσστκού 

τύπο κνοποίηση, ποδοχή κ σφ

λε, χησμοποώντς τον εθνκ λγο, 

την ποπγνδ κ τη δφήμση, πο 

πεθύνετ πεσστεο στο ίσθημ 

τν τμν. Ο επσκψες στ εθνκ 

μοσεί κ η ενεγή ή πθητκή π 

τος τηλεθετς σμμετοχή στς εθνκς 

επετείος κ τος εοτσμούς δ μ

σο της τηλεσης, νζογονούν την 

ήδη ττστεί με το θνος, ενσχύοντς 

την εθνκή τος σνείδηση. ποτελούν το 

ποτελεσμτκτεο μσο δμφσης 

της κονής γνώμης κ μετδοσης μηνμ

τν. π τη μί, τ τομ είν πθητκοί 

δκτες τν μηνμτν τν ΜΜ ενώ, π 

την λλη, τ τελετί είν τ πο κ

νον την επλογή θεμτν κ κθοίζον 

κ επβλλον τη δημσ σζήτηση.

Στο 5ο φύλλο της εφημείδς «Γενκή 

φημείς της λλδος», της οποίς δε

θντής ήτν ο Θεκλητος Φμκίδης, 

την 21/10/1825 δημοσεύτηκε ολκληος 

ο «θνκς μνος», σνοδεμενος π 

νλση το Σπ. Τκούπη. τν η πώτη 

εεί κκλοφοί το «μνο», πο τον 

κνε γνστ στο ελληνκ κον, νμε

τδίδοντς την ώ το εθνκού γών 

την φλγ γ την λεθεί.

Πνματκ λτ

Με τον ο «ελίτ» (ποσπκτητες) 

νφεμστε στος δνοούμενος κ 

τος πολτκούς. Κτ’ χήν ο ίδες ο ελίτ 

ποτελούντ π τομ πο χον τ

τστεί με το θνος κ ο ενγεες τος, 

εκτς π τς ποες ποσπθεες χε

γώγησης τν εθνκών σνσθημτν, 

ντνκλούν κ την ποσπκή τος γ

νί γ το θνος κ την εθνκή τος ττ

τητ. Ο δνοούμενο κ πολτκοί, πο 

ποτελούν σημντκ κομμτ της ελίτ, 

είν ο πώτο πο γοητεύτηκν π το 

εθνκ δεώδες κ δημούγησν την εθν

κή δεολογί. ‘Άλλστε, είν ο λος τν 

δνοούμενν ν σστημτοποούν την 

κολτού κ τη νοοτοπί ενς λού σε 

δεολογί. Ο ελίτ χον ν σημντκ 

λο στη δμφση εθνκών ττοτήτν, 

είν μς κ ο ίδες επηεσμνες π 

λες τς τς πχοσες νοοτοπίες κ 

ττίσες: χον κ τς μ εθνκή ττ

εθνκή τττητ. Ο θνκς μνος πο 

κούγετ στο γήπεδο, κτ τς επίσημες 

τελετς, τς πελσες, σε σνδσμ με 

την πση της σημίς, μετδδμενη 

κίς π την τηλεση, σε μετφε 

νοε στον χώο πο γίνετ το γεγονς, 

σμμετχοντς μεσ. πς νφετ 

π πολλούς μελετητς, ο εθνοκεντσμς 

ή ο πττσμς είν στθες νφο

ς, εδκ στς εδήσες λλ χ μνο: 

η μετδοση μηνμτν, στεεοτύπν 

κλπ. επδ μεσ σε τομ πο χον 
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τητ. Ο ελίτ κθοίζον κ χείζοντ τς 

κτκς πτοβολίες κ μηχνσμούς, 

κθώς είν τς ο ομδες πο χον τ 

μσ, δηλδή τη θση κ την εκπίδεση, 

γ ν το κνον. δκ ο δνοούμενο, 

είν εξ’ επγγλμτος επφοτσμνο με 

τη δφύλξη κ δχείση τν πολτσμ

κών κ εκπδετκών θεσμών, δολε 

πο νλμβνον κ ς κφση κ 

ενσκση της τττητς, εντητς κ 

τονομίς τν μελών το θνος, πο 

ντποσπεύοντ π τς εθνοτκς ελίτ. 

Ο «μνος», γμμνος π το χ ενς 

γνήσο κ μεγλο 

ποητή, σγκλονίζε 

την ύπξή μς, μ

λ κ ψχή, με το με

γλπεπο κ ψη

λ ύφος το, εξίσο 

μχητκ, μνητκ 

κ εκδκητκ, κ 

κθλο ητοκ 

λλ με το ληθν 

το πεεχμενο πο 

δτηεί πντ την 

ξί το. ίν ν 

γο κλσκ κ πντ επίκο.

Η ενσχληση τν δνοούμενν με 

την νλση το θνκού μνο κ τον Δ. 

Σολμ, πήξε πγμτκ μεγλη. Μ

σ τών ποσφηνίστηκν ο γνστες 

πτχς το ποήμτος, νγνίσθηκε το 

μεγλείο το ποητή κ γνε κμ πο 

γνστ το νημ το. ποτλεσε ντκεί

μενο θμσμού, γπήθηκε πολύ κ 

μετφστηκε σε πολλς γλώσσες. ς μη 

ξεχνμε τ το ποίημ τ ενπνεσε 

χ μνο τος Έλληνες, λλ σνβλε 

ποφσστκ κ στην εμπδση το φ

λελληνσμού. σον φο στην πολτκή, 

είν νμφσβήτητο γεγονς τ λο ο 

χηγοί κτών π τ μσ το 20ού 

ών κ μετ ξώνον τη νομμοποίηση 

της δκβνησης τος στο νομ της 

εθνκής εκποσώπησης κ ποστσίς, 

σμπελμβνομνν κμ κ τν δ

κττν. πχε στη σύγχονη πολτκή 

ν ολκληο επτελείο γύ π κθε 

σημντκ πολτκ, ή χηγ κμμτος, 

ποτελούμενο π σμβούλος κ δφη

μστς πο γνίζον πώς μποεί ν γίνε 

η ποτελεσμτκτεη ποπγνδ, η 

οποί οφείλε ν πεστφετ γύ π 

τς εθνκς ποκτλήψες κ, κίς, ν 

επβεβώνε τ εθνκ σνσθήμτ τν 

πολτών. Έτσ, είτε 

ο ίδο είν ληθ

νοί εκφστς το 

εθνσμού είτε χ, 

σε πολτκ επίπεδο 

ο εθνσμς ς Λ

γος κ σνίσθημ 

χησμοποείτ ς 

το κύο μσο επη

εσμού τν τ

μν. Ππε μς 

ν επσημνομε 

τ,  νεξτητ 

π τς ποες σκοπμτητες, ο πολτκοί, 

λλ κ ο δνοούμενο, χον γλο

χηθεί πς κ ο ομοεθνείς τος, σε ν 

σγκεκμνο εθνκ πεβλλον κ είν 

νμενμενο ν λετογούν π το κ

τος τν εθνκών ντλήψεών τος.

Επγς
Ζούμε σε νν κσμο ντονν κ σ

χν ντφτκών εξελίξεν πο νσττώ

νον τς  ήδη τγμνες  κοννκς, 

οκονομκς κ πολτκς σνθήκες της 

ύπξής μς. Η λληλεπίδση κ ποκλ

τητ τν γεγοντν κ η σύγκοσή τος 

με τ χομε μθε ν θεούμε στθε 

σημείο νφος ποτελεί χκτηστ
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κ τν τελετίν δεκετών λλ κ 

πηγή σύγχσης γ τος πολίτες. Κεντκ 

σημείο νφος τής της δνοητκής 

ππες ποτελεί η εθνκή τττητ, 

μ κοννκή κ πολτκή τττητ πο 

ο νθπο, ς μλη τν εθνκών σλλο

γκοτήτν, ποκτούν π πολύ νίς στη 

ζή τος, κ πο, ς σλλογκή τττητ, 

ποτελεί μ νγκτητ εδμνη 

στην ψχοσύνθεση το κθε τμο κ 

στς σνείδητες ομς κ επθμίες το. 

Σ’ τ το πλίσο, ο πττσμς χε 

ποτελσε, κ σνεχίζε ν ποτελεί, μ 

δτς ελκστκή δεολογί πο κνη

τοποεί τς μζες κ χεγγεί με πτο

φνή επτχί τς σχς εθνκς ττίσες 

τν τμν. Π’ λ’ τ, ποστηίζετ 

ες κτ τς τελετίες δεκετίες τ 

μ λλη δδκσί, κ δεολογί, η π

γκοσμοποίηση, κθστ πχημνο τον 

πττσμ κ, σνεπώς, θτε σε κίνδ

νο τ εθνκ κτη κ ποδνμώνε τς 

εθνκς τττητες. μς, πληθώ εμπε

κών στοχείν ποδεκνύον τ κτ 

ττοο δεν χε σμβεί κ τ, πενντίς, 

ο εθνκς τττητες χον ενδνμθεί 

στην γή το 21ο ών.

λο ο γώνες, τ πθη, ο ελπίδες 

το λληνσμού, είν ποκστλλμν 

μσ σε τ πο λγετ θνκς μνος. 

Ο θνκς μνος π π λ τ ντ

νκλ κ την ομοψχί κ την εθνκή 

σνείδηση πο χε κθε θνος. Γτί είν 

ο ύμνος εκείνος, στο κοσμ το οποίο 

λο ππε ν στθούν ποσοχή, κ ν 

τμήσον με τη στση τος τή, τσο τ 

δνκ της φλής τος σο κ τούς 

πο θσστηκν γ χη τών κ δ

σν το πο πολύτμο γθ, τη ζή τος. 

Σνήθς ο θνκς μνος κούγετ με 

την πση ή την ποστολή της σημίς. 

Θ μποούσμε ν πούμε τ πχε 

νς ηκτος κίκος πο σνδε τ 

τ δύο σύμβολ, Σημί κ θνκ μνο. 

ίν τ σημδ της πτίδς, είν γ 

τον Έλλην φοτσμν με μ σγκνησ

κή δύνμη πολύ μεγλη, ξοθύμστη 

κ ηκή, είν η στοί της πτίδς 

μς. Ο ποδδμενες τμς σ’ τ, πο

τελούν ποδσες τμής στο Έθνος μς 

κ το λ μς, πο με βθύ το ίσθημ 

της φλελεθείς, της φλοπτίς, της 

εθύνης κ το κθήκοντος, βδίζε στο 

δμο της σμφλίσης, της ομοψχίς, 

της εθνκής ντσης κ της ντίστσης 

σε κθε μοφή επβολής.
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Μ
χρι τον 18ο αινα, η αποστο

λή γρατων από τη α χρα 

στην λλη ή ταξύ των πόλων 

της διας χρας ήταν αρκτ δύσκολο να 

πραγατοποιηθ. Και αυτό διότι, για να 

σταλ να γρα πρπ αρχικ, αφού 

συνταχθ, να σφραγισθ  βουλοκρι, 

να πρσι από πολλς τυπικς διαδικασ

ς,  αποτλσα το όλο «γχρηα» να 

στοιχζι στον αποστολα και νοτ στον 

παραλήπτη να αρκτ σβαστό ποσό για 

κνη την ποχή. Το 1653 πρτος ο Φρ. 

Βαλαγ πινόησ το γραατόσηο και το 

θσ σ κυκλοφορα αρχικ στη Γαλλα.

Το γραατόσηο, από το πρτο που 

κδόθηκ χρι και σήρα, ναι συνή

θως να ικρό ορθογνιο, οδοντωτό 

χαρτκι που κολλ στα γρατα για 

να πν στον προορισό τους. πνω 

στο καθνα από αυτ αναγρφται η τι

ή του, που συβολζι και τα ξοδα που 

απαιτούνται για να φτσι το γρα 

στον προορισό του. Η τιή αυτή λγται 

«τλος γραατοσήου». 

ΧΡσΜοποσ Το 
ενΚο ΓΡΑΜΜΑΤοσΜο 

σ ΜεσοY 
ΔεΞΑΓΓσ ΨΧοοΓΚν

επΧεΡσεν

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:

Τχης (ΠΒ) Απστλς Σδρλιας
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Μ την πινόηση αυτή του Βαλαγ, 

η όλη διαδικασα της αποστολής νός 

γρατος απλουστύτηκ τόσο πολύ, 

στ όλο και πρισσότρος κόσος ρ

χισ να στλνι πιστολς και κρτς, 

αφού πλον το κόστος της αποστολής 

τους γιν σχτικ φθηνό και λιγότρο 

χρονοβόρο. Αυτό παρλληλα χ ως 

συνπια το γραατόσηο να γνι 

νας σβαστός πόρος σόδων για κ

θ κρτος που ανήκ στην Παγκόσια 

Ταχυδροική νωση (U.P.U). Η νωση 

αυτή ιδρύθηκ το 1874 στη Βρνη και 

τχι σ αυτή και η λλδα όπως και 

πολλς λλς χρς που ιήθηκαν το 

παρδιγα της Γαλλας.

Το πρτο λληνικό γραατόσηο, 

κυκλοφόρησ την 1η κτωβρου του 

1861. Τυπθηκ στο Παρσι, στο τυπο

γραφο του Ernest Meyer,  πλκς των 

150 κτύπων (10x15), κατασκυασνς 

από τον γνωστό Γλλο χαρκτη Albert 

Barre, γιο του J.J.Barre, δηιουργό των 

πλακν των πρτων γαλλικν γραατο

σήων, που κδόθηκαν το 1849 και απι

κόνιζαν την κφαλή της θς Δήητρας. 

Το πρωτότυπο  την κφαλή του ρή, 

σχδιστηκ από τον διο τον A.Barre και 

το όλο γχρηα χαρακτηρζται σαν 

να αριστούργηα της ντρης χαρα

κτικής τχνης. Στη συνχια, οι πλκς 

ταφρθηκαν στην Αθήνα όπου χρη

σιοποιήθηκαν για την κτύπωση των 

Αθηνακν κδόσων χρι και το 1886. 

Αποτλσαν να θαύα σχδιασού, χα

ρακτικής και κτύπωσης. 

δη γραατοσήων, από απόψως 

σχητων, χρωτων και γθν υπρ

χουν πολλ. Συνήθως, χουν σχήα ορθο

γνιο, αλλ χουν κδοθ και γραατό

σηα ττργωνα, τριγωνικ, ροβοιδή 

και πολυγωνικ. Από απόψως κδόσων, 

διακρνονται στις τακτικς κδόσις συνη

θισνης χρήσης και στις κτακτς κδό

σις, τ αυτς ναι ανανηστικς, τ 

αθλητικς, τ ορταστικς θνικν γγο

νότων και 

πτων ή 

διασήων 

προσωπι

κοτήτων.

Σηα

ντική θση 

στις κδιδό

νς σι

ρς χουν 

τα ανανη

στικ γρα

ατόσηα. 

Αυτ κδ

δονται για 

ν α  τ ι  η 
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θούν διφορς πτιοι ή καινοτος ή 

σηαντικ ιστορικ, θνικ και λλα γγο

νότα. τσι, κατ την κδοση των ανανη

στικν γραατοσήων, το «σηαντικό 

γγονός» που αναγρφουν γνται υρύ

τρα γνωστό και,  την προβολή του 

στο σωτρικό αλλ και στο ξωτρικό 

της χρας, δνται η υκαιρα σ κθ 

κρτος να «προπαγανδσι» την θνική, 

πολιτική και ιστορική του ταυτότητα. Η 

σπουδαιότρη λληνική ανανηστική 

σιρ ήταν αυτή των πρτων σύγχρονων 

λυπιακν αγνων, που κυκλοφόρησ 

στα 1896, και στθηκ αφορή η λλδα 

να «διαδσι» παγκοσως τα ιδανικ και 

τα ιδδη του λυπισού.

Μγλη αξα όως για τους συλλκτς 

χουν ιδικ τα «ασφργιστα» γραατό

σηα. Αυτ, δηλαδή, που κατ την διθ

σή τους, δν χουν χρησιοποιηθ για 

να σταλ γρα και τσι δ φρουν 

πνω τους τη σφραγδα του ταχυδρο

ου. ι συλλκτς τα προτιούν γιατ, 

όπως υποστηρζουν, στα «ασφργιστα» 

γραατόσηα, η ικόνα του θατος 

που αναγρφουν δν χι αλλοιωθ κα

θόλου από τη σφραγδα και ως κ τούτου 

ναι πιο καθαρή. Ακόη δ, γαλύτρη 

αξα, χουν τα γραατόσηα στα οποα 

η κόλλα που βρσκται στο πσω ρος 

τους χι παρανι θικτη.

Η συγκντρωση και διατήρηση των 

γραατοσήων σ συλλογς ναι α 

διαδικασα πολύ διαδδονη, ιδικ στο 

ξωτρικό, τ το 1900. Αυτή ακριβς η 

συνήθια ονοστηκ φιλοτλισός. ι 

αν τον κόσο φιλοτλιστς συγκντρ

νουν τα γραατόσηα, τα ταξινοούν 

και κνουν συλλογς. ναι να χόπι για 

το οποο ναι διατθινοι να διαθσουν 

τρστια χρηατικ ποσ προκινου 

να προυν στην κατοχή τους να σπνιο 

γραατόσηο, όπως π.χ την κφαλή του 

ρή, τον ατό της Ρωσας κ.. πρχουν 

σήρα προσωπικς συλλογς φιλοτλι

στν που αντιπροσωπύουν τρστις 

πριουσς ανυπολόγιστης αξας. 

Μ την αύξη

ση του φιλοτ

λισού, ρχισαν 

να δηιουργού

νται σ όλς τις 

γλς πόλις 

τ ο υ  κ ό σ  ο υ 

γραφα που 

προήθυαν 

τους φιλοτλι

στς  γρα

ατόσηα όλων των αξιν και όλων των 

χωρν. Από τα λληνικ γραατόσηα, 

γλης αξας θωρούνται η κφαλή του 

ρή, η πρτη σιρ των λυπιακν 

Αγνων κ.., ν σπανιότρο θωρται 

το «Σολφρνο», ια ιδική κδοση της κ

φαλής του ρή από την οποα σζονται 

σήρα όνο πρ τα δκατρα τχια. 

Σκοπός του παρόντος ρθρου ναι 

να ρυνηθ και να αξιολογηθ διαχρο

νικ η χρησιοποηση του λληνικού 

γραατοσήου ως σο διξαγωγής και 

πτυξης Ψυχολογικν πιχιρήσων 

(Ψ), από τη ποχή της κτύπωσης του 

πρτου λληνικού γραατοσήου το 

1861 ως και τις ρς ας. 

AΠΟ ΤΟ 1861 ΩΣ ΤΟ 1911

Σταθό στην ναρξη της χρησιο

ποησης του γραατοσήου ως σου 

διξαγωγής ψυχολογικν πιχιρήσων 

από την λλδα, αποτλσ η ανανηστι

κή κδοση που ήταν αφιρωνη στην 

τλση των πρτων σύγχρονων λυπια

κν Αγνων το 1896. ναι γγονός ότι η 

λλδα προβη στην παραπνω κδοση 

Σοφρνο
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πιο πολύ για λόγους ανγκης, να αναγνω

ρισθ σαν θνική οντότητα αλλ και για 

να «πιβισι πολιτικ» σαν νοσύστατο 

κρτος στο χρο της ΝΑ υρπης και 

λιγότρο ξαιτας της χραξης ιας α

κροχρόνιας θνικής στρατηγικής και 

ξωτρικής πολιτικής.

Ήταν σαφς ότι η πανσταση του 

1821, χ ως αποτλσα την ανασύ

σταση νός ικρού όνο τήατος της 

λλδος και της δηιουργας νός ηια

νξρτητου κρατιδου, δσιου των συ

γκρουόνων συφρόντων, ταξύ 

των προσττιδων Μγλων Δυνων 

και των ντόπιων πολιτικν και στρατιω

τικν παραγόντων. Καθς λοιπόν ήταν 

δύσκολο να προσδιοριστούν τα όρια του 

λληνισού, γννήθηκ το όραα της 

«Μγλης δας», που ταυτστηκ  την 

αναβωση της Βυζαντινής αυτοκρατορας 

και την απλυθρωση των αλύτρωτων 

πατρδων.

Η αναβωση των πρτων σύγχρονων 

λυπιακν Aγνων αποτλσ ρος 

και κφραστή της «Μγλης δας», η 

οποα βρήκ πρόσφορο δαφος στα 

ορατα και τις προσπθις δύο αν

θρπων: του λληνα υπατρδη Δηη

τρου Βικλα και του Γλλου βαρόνου 

Pierre de Coubertin. Η πρτη διθνής 

λυπιακή πιτροπή συνήλθ 

στη Σορβόννη το 1894 και π

λξ την Αθήνα ως τόπο διξα

γωγής των πρτων σύγχρονων 

λυπιακν Αγνων. ι αγνς 

αποφασστηκ να πραγατοποι

ηθούν σ να νο στδιο, το Πα

ναθηνακό Στδιο, σχδιασνο 

από τον αρχιτκτονα Αναστσιο 

Μταξ,  ξοδα που κατ το 

γαλύτρο ρος τους καλύ

φθηκαν από δωρ του γλου 
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θνικού υργτη Γωργου Αβρωφ. 

Η λληνική κυβρνηση, προκινου 

να τιήσι το γγονός της αναβωσης των 

πρτων σύγχρονων λυπιακν αγνων 

στην κοιτδα του πολιτισού και της δη

οκρατας, προβλλοντας τους αγνς 

παγκοσως, αποφσισ την κδοση ανα

νηστικής σιρς γραατοσήων. Τα 

θατα των γραατοσήων, που απικο

νζουν αρχας παραστσις, προτθηκαν 

από τον καθηγητή ωννη Σβορνο και 

η κτύπωσή τους, πραγατοποιήθηκ στο 

Γαλλικό θνικό Τυπογραφο. Ως πρτη 

ηρα κυκλοφορας των γραατοσήων 

ορστηκ η 25η Μαρτου 1896, ηρα ναρ

ξης διξαγωγής των πρτων σύγχρονων 

λυπιακν αγνων. 

Αρχικ, χ αποφασιστ τα γραα

τόσηα να κυκλοφορήσουν όνο κατ 

την διρκια των αγνων. Αργότρα, 

αποφασστηκ η κυκλοφορα τους χρι 

ξαντλήσως των αποθτων, ν τλι

κ, η κδοσή τους συνχστηκ σχδόν 

χρι το 1900, δνοντας παρλληλα την υ

καιρα και τη δυνατότητα στην λληνική 

κυβρνηση να διξαγγι Ψ, στω και σ 

πριη ορφή διαφήισης της λλδος, 

σω των γραατοσήων και των ταχυ

δροικν δλταρων παγκοσως.

Η διξαγωγή των πρτων λυπια

Γραατσα των 1ων σύχρονων πιακών ώνων
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κν Αγνων το 1896, δν χ ανλογη 

πιτυχα στις δύο πόνς λυπιδς 

που πραγατοποιήθηκαν στο Παρσι το 

1900 και στο Σαιν  Λούις το 1904, λόγω 

ιωνης προσλυσης των συτχό

ντων κρατν,  αποτλσα ο θσός να 

κινδυνύι να ακυρωθ. Για να πορσι 

να στηριχτ και να αναγνωρισθ παγκο

σως σαν διθνής θσός, αποφασστη

κ η διοργνωση διθνούς αθλητικής 

συνντησης το 1906, γνωστής και ως 

Μσολυπιδα, στο ανανωνο και ολο

κληρωνο πλον Παναθηνακό Στδιο, 

το οποο διθτ αρρινς κρκδς, 

αποδυτήρια και τα πρφηα αρρινα 

Προπύλαια. Η πανληψη του γχιρήα

τος, στφθηκ  απόλυτη πιτυχα και 

η κδοση το 1906 νας ανανηστικής 

σιρς γραατοσήων δωσ για ια 

ακόη φορ την υκαιρα στην λλδα να 

«προπαγανδσι» διθνς την ικανότητ 

της να διοργαννι ποιοτικς αθλητικς 

δραστηριότητς  παγκόσια βλια.

ΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 1908

Στην Κρήτη, καθ’ όλη τη διρκια της 

οθωανικής κατοχής, χαν προηγηθ αλ

λπλληλς ξγρσις και παναστσις, 

η καταστολή των οποων ουδποτ ήταν 

ύκολη. Στη διρκια των τν 18971898, 

ξαιτας διθνν συγκυριν, η Κρήτη διοι

κται από τσσρις υρωπακς χρς: τη 

Γαλλα, την ταλα, την Αγγλα και τη Ρωσα, 

που την κατανουν σ αντστοιχς ζνς 

πιρροής. ι τουρκικς δυνις, τ 

από πισις των Μγλων Δυνων, ανα

γκζονται να γκαταλψουν το νησ, που 

ανακηρύσσται «Αυτόνοη Πολιτα» υπό 

την τυπική ξουσα του Σουλτνου. 

Στις 24 Σπ 1908, σ παλλακό συλλα

λητήριο που παρνι τη ορφή δηοψηφ

σατος, ανακηρύσσται η νωση  την 

λλδα, η οποα όως δν αναγνωρζται 

από τις Μγλς Δυνις χρι το 1913, 

οπότ  την φιξη του βασιλως Κωνστα

ντνου και του πρωθυπουργού λυθρ

ου Βνιζλου πικυρνται και πσηα η 

νσωτωση της Κρήτης στην λλδα.

Μχρι το 1898, η λιτουργα της Ταχυ

δροικής πηρσας πραγατοποιούνταν 

σω της τουρκικής Διοκησης. Η λιτουρ

γα των πρτων Κρητικν ταχυδροων 

κατστη δυνατή όλις το 1900. Μτ την 

διακήρυξη από τους Κρήτς της νωσής 

τους  την λλδα, ακολούθησ και η 

κδοση των πρτων γραατοσήων της 

Κρητικής Πολιτας. τσι, στα 1912  την 

κυκλοφορα της νας σιρς γραατο

σήων  την πισήανση «ΛΛΗΝΚΗ 

ΔΚΗΣΣ», η λλδα κνι σαφς στην 

πτιακή έκδοσ ραατοσήων ια τν Κρήτ
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υρπη, για λόγους νηρωσης αλλ 

και στο σωτρικό της χρας για λόγους 

πολιτικής και θνικής νότητας και οοψυ

χας (στα πλασια Ψ σταθροποιήσως), 

την πολιτική της θση και βούληση ότι 

η Κρήτη αποτλ πλον αναπόσπαστο 

κοτι του λληνικού θνους. 

ΜΚΔΟΝΚΟΣ ΓΩΝΣ 1903-1908

Η ξγρση του Ηλι Ντν και οι αγριό

τητς των τουρκικν και βουλγαρικν 

στρατυτων στη Βόρια λλδα, χαν 

ως αποτλσα, από την ια ρι να 

οδηγήσουν τους λληνικούς πληθυσούς 

των πριοχν αυτν σ ξγρση και από 

την λλη να αφυπνσουν πιτλους τους 

λληνς πολιτικούς. 

κδονας κατοικούν βουλγαρικο πληθυ

σο που αγωνζονται για την λυθρα 

τους. Η πιο προσφιλής θοδος πιθούς 

των παραπνω πιχιρητων ήταν η βα 

και η τροοκρατα.

 Τακτικς Ψ ταξύ λλήνων πα

τριωτν και βουλγρων κοιτατζήδων.

Τα τραγούδια, τα φυλλδια, οι αφσς, 

τα πιστολικ δλτρια αλλ και τα γρα

ατόσηα αποτλσαν «όπλα» Ψ σ όλη 

τη διρκια του Μακδονικού αγνα, απο

σκοπόντας από λληνικής πλυρς στην 

νσχυση του θνικού φρονήατος και 

στην διδοση της λυθρας σαν ιδα 

πρα από τα όρια του λληνικού κρτους. 

Απτρος σκοπός ήταν να αφυπνιστούν 

οι Μγλς Δυνις της ποχής στ να 

πτιακή έκδοσ ραατοσήων ια τον Μακδονικ αώνα

Ναρο αξιωατικο, λη της θνικής 

ταιρας, όπως ο Παύλος Μλς, ο Κων/νος 

Μαζαρκης κ.. αντιλήφθηκαν από νωρς 

την τραγικότητα της κατστασης στη Μακ

δονα και πιστύοντας στο καθήκον και στο 

δκαιο του αγνα, σπυσαν να αγωνιστούν 

για τον ακδονικό λληνισό ανξρτητα 

από την πολιτική διατήρησης ισορροπιν 

που φροζ η λληνική κυβρνηση.

Κατ τον ακδονικό αγνα διξή

χθηκαν:

 Στρατηγικς Ψ κ ρους των 

Βουλγρων προκινου να πισθ κυ

ρως η υρπη ότι στην πριοχή της Μα

νσκήψουν στο θνικό ακδονικό ζήτηα 

και να δσουν λύση η οποα θα δικαων 

τις λληνικς προσπθις και θσις,  

τλικό στόχο την νσωτωση των αλύτρω

των πατρδων στον θνικό κορό.

ΒΚΝΚΟ ΠΟΜΟ 1912-1913

Μτ την ναρξη του Α’ Βαλκανικού 

Πολου τον κτβριο του 1912, ρ

χισαν σταδιακ να απλυθρνονται 

από τον λληνικό στρατό και το ναυτικό 

πριοχς της ηπιρωτικής και νησιωτικής 

λλδας που χρι πρότινος βρισκόταν 

υπό θωανική κατοχή. Η οικονοική 
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και πορική διαχριση των δαφν αυ

τν πρασ αποκλιστικ στα χρια της 

λληνικής στρατιωτικής διοκησης και, ως 

κ τούτου, ήταν υποχρωνη να χρησι

οποι κατ τη δικπραωση των ταχυ

δροικν της υποχρσων κθ δους 

νσηα όπως γραατόσηα, χαρτόσηα, 

πιστολικ δλτρια, κρτς κ.λ.π. 

Από την α ρι η αύξηση της ζή

τησης γραατοσήων στις απλυθ

ρωθσς πριοχς και από την λλη η 

«ύλογη θνική ανγκη» και «ιστορική 

υποχρωση» της λλδος να «γνωστο

ποιήσι/νηρσι και προπαγανδσι» 

στην υρπη και στις Μγλς Δυνις 

της ποχής την νσωτωση των πριο

χν αυτν (Νων Χωρν) στη ητρα 

πατρδα, την οδήγησαν, κταλλυό

νη την ιστορική αυτή συγκυρα, στην κ

δοση σιρς γραατοσήων, τα οποα 

φραν τις νδξις: «ΛΛΗΝΚΗ Δ

ΚΗΣΣ», «ΛΗΜΝΣ», «ΒΡΑ ΗΠΡΣ», 
«ΔΚΗΣΣ ΘΡΑΚΗΣ», κ..

Η κδοση  την πισήανση «ΛΛΗ

ΝΚΗ ΔΚΗΣΣ», που προοριζόταν για 

αποκλιστική χρήση στα απλυθρωνα 

κατ τη διρκια των Βαλκανικν Πολ

ων δφη, χ υθύς ξαρχής προσωρινό 

χαρακτήρα, αφού στο Διταγα της πισή

ανσης γνται αναφορ σ χρήση «...χρι 

της κδόσως νου τύπου νσήου». Η π

ριγραφή αυτή του «νου τύπου νσήου», 

 την ικόνα του Σταυρού του ορατος 

του Μ. Κωνσταντνου και την πιγραφή «Ν 

ΤΤΩ ΝΚΑ», γνται για πρτη φορ γνω

στή, όταν  το Διταγα της 26.11.1912, 

αναγγλλται η κδοση νου τύπου πιστο

λν και ταχυδροικν δλταρων, προορι

ζόνα να αντικαταστήσουν αυτ  την 

πισήανση «ΛΛΗΝΚΗ ΔΚΗΣΣ».

Τα γραατόσηα κτυπθηκαν στο 

ργοστσιο των αδλφν Γρασου 

ι παραπνω τύποι νσήων αζ  ένα 
δύτρο, ατ  τον «ασιον ατν το 
Δις», (Μήνα προπανδας «O νι
κς ατς πο σντρβι το οθωανικ φ
δι»), απικονζον τα ραατσα πο 
κδθκαν  το Διταα τς 16.4.1913. 
Πρκιται ια τν έκδοσ πο έιν νω
στή ως σιρ τς «κστρατας». 
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Ασπιτη στην Κρκυρα,  τη λιθογρα

φική θοδο. Προωθήθηκαν ταχύτατα 

στις απλυθρωθσς πριοχς και χρη

σιοποιήθηκαν στην αποστλλόνη 

αλληλογραφα. ναι χαρακτηριστική, 

όπως αναφρθηκ και προηγουνως, 

η σήανση των παραπνω γραατο

σήων, όπως αυτή που φρι την ικό

να του Σταυρού του ορατος του Μ. 
Κωνσταντνου και την πιγραφή «Ν 

ΤΤΩ ΝΚΑ». Τονιζόταν, τσι, για τις 

ανγκς της «προπαγνδας» αφνός κα

τ των ξωτρικν χθρν του θνους, 

Τούρκων, Βουλγρων κ.α. και αφτρου 

για την ξύψωση του θνικού φρονή

ατος στο σωτρικό της χρας, η σχ

ση του διαδόχου Κωνσταντνου  τον 

Κωνσταντνο Α’ Παλαιολόγο, τλυταο 

Αυτοκρτορα του Βυζαντου.  διδοχος 

τιτλοφορται όχι ως Κωνσταντνος Β΄ αλ

λ ως Κωνσταντνος Β’ «διδοχος» του 

Κωνσταντνου Α΄.

Κατ τον Β’ Βαλκανικό Πόλο, που 

χαρακτηρστηκ από τη θυλλδη προ

λαση των λληνικν δυνων στα 

δφη της Ανατολικής Μακδονας και 

της Δυτικής Θρκης, αγήατα τού ναυτι

κού κατλαβαν τα λινια της Καβλας 

και της Αλξανδρούπολης (Δδαγτς). 

Προς τόνωση του λληνικού στοιχου της 

πριοχής, η λληνική κυβρνηση, στα πλα

σια της διξαγωγής Ψ σταθροποιήσως, 

προβη κτός των λλων και στην κδοση 

σιρς γραατοσήων  την νδιξη 

«ΛΛΗΝΚΗ ΔΚΗΣΣ ΔΔΑΓΑΤΣ». Λόγω 

όως των συαχικν διαφωνιν, η λλ

δα αναγκστηκ σύντοα να κκνσι 

τις πριοχς αυτς, πλην όως, πανήλθ 

οριστικ  το τλος του Α΄ Παγκοσου 

Πολου και την υπογραφή της συνθήκης 

της Λωζννης. Η πσκψη του βασιλως 

Αλξνδρου στις απλυθρωθσς πριο

χς, δωσ την υκαιρα να τονοασθ η 

πόλη από Δδαγτς σ Αλξανδρούπολη 

και την αφορή για την κδοση ιας νας 

σιρς γραατοσήων. 

ΒΟΡΟΗΠΡΩΤΚΟΣ ΓΩΝΣ 1912-1914

Από τον 19ο αινα και παλαιοτρα, 

χ πιχιρηθ πολλς φορς, αλλ 

χωρς ουσιαστικό αποτλσα, η προ

σπθια των λληνικν πληθυσν να 

απλυθρσουν τα δφη της Ηπρου 

συπριλαβανονων και κνων της 

Β. Ηπρου, τ σω ξγρσων και 

παναστσων, τ δια της διπλωα
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τικής οδού. Κατ την διρκια του Α΄ 

Βαλκανικού Πολου και ν οι λληνι

κς δυνις απλυθρωναν σταδιακ 

τις πόλις της Ηπρου τη α πσω από 

την λλη, η III Μραρχα κατυθύνθηκ 

προς τη Β. Ήπιρο και το Δκβριο 

του 1912 κατλαβ την Κορυτσ. Η προ

λαση όως αυτή ανακόπηκ τ από 

κοινό διβηα Αυστρας και ταλας. 

Ακολούθησ το ατηα της Αλβανας να 

ανακηρυχτ ανξρτητο κρτος και  

τις «υλογς» των Μγλων Δυνων 

και  την κδοση του πρωτοκόλλου της 

Φλωρντας, αυτό κατστη δυνατό και 

το Δκβριο του 1913 καθορστηκ η 

συνοριακή γραή λλδας  Αλβανας, 

υποχρνοντας την λλδα να διατξι 

την απόσυρση των δυνν της από 

την Κορυτσ.

Αυτό όως που δν πιτύχθηκ από 

την λλδα, γιν από τους διους τους 

λληνς της Β. Ηπρου, οι οποοι αψηφ

ντας «συνθήκς και πρωτόκολλα», πανα

σττησαν, αρχικ στο Αργυρόκαστρο, 

κηρύσσοντας την ανξαρτησα της Β. Ηπ

ρου. ι πισις των Μγλων Δυνων 

προς την λλδα συνχσθηκαν και τλι

κ, τ από ια να συνδισκψη, υπο

γρφθηκ το Πρωτόκολλο της Κρκυρας 

το Μιο του 1914, σύφωνα  το οποο 

η λλδα υποχρούνταν να κκνσι 

κ νου την Β. 

Ήπιρο από τα 

στρατύατ 

της και ως 

αντλλαγ

α θα της 

παραχω

ρούνταν 

τα νησι 

του Αιγαου. 

τσι, ληξ δοξα η 

προσπθια της Β. Ήπρου να 

νσωατωθ  την λλδα. 

Η ναρξη του Α΄ Παγκοσου Πολ

ου και η ταχα ξλιξη των γγονότων, 

ωθούν τις Μγλς Δυνις να δσουν 

το «πρσινο φως» στην λλδα να π

βι για λλη ια φορ στη Β. Ήπιρο. ι 

συνχς όως πισις της ταλας και η 

κατληψη του Αυλνα από αυτούς  

το πρόσχηα της «ασφλιας», τ 

το πρας του πολου, οδηγ το θ

α για διυθτηση στην Κοινωνα των 

θνν, που δυστυχς κατοχυρνι την 

κυριαρχα της Β. Ηπρου στο νοσύστα

το κρτος της Αλβανας. Η λληνική κυ

βρνηση,  σκοπό αφνός να ξυψσι 

το θνικό φρόνηα των λλήνων της 

Β. Ηπρου και αφτρου να πραγα
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τοποιήσι Ψ σταθροποιήσως στις 

απλυθρωθσς πριοχς, προβανι 

στη κδοση σιρς γραατοσήων  

την πισήανση «ΛΛΗΝΚΗ ΔΚΗΣΣ» 

και «ΒΡΑ ΗΠΡΣ».

Τλος,  την ξγρση των λληνικν 

πληθυσν και την κήρυξη αυτονοας 

η «προσωρινή κυβρνηση του Αργυροκ

στρου» προβανι και αυτή  τη σιρ 

της στη κυκλοφορα σιρν γραατο

σήων  τις νδξις «ΣΚΠΤΩΝ», 

«ΑΤΝΜΣ ΗΠΡΣ», «ΚΔΣΗ 

ΚΡΤΣΑΣ  ΧΜΑΡΑΣ» «ΣΗΜΑΑ ΤΗΣ 
ΗΠΡ» κ.. 

’ ΠΓΚΟΣΜΟΣ ΠΟΜΟΣ 

ΘΝΚΟΣ ΔΧΣΜΟΣ 1916-1917

Μ την ναρξη του Α΄ Παγκοσου Πο

λου, φνηκ πλον καθαρ η διαφορ 

αντιλήψως ταξύ Κωνσταντνου και Βνι

ζλου, ως προς το ποιος πρπ να χι την 

υθύνη των αποφσων του θνους. 

κφραση αυτής της διαφωνας στθη

κ το ζήτηα της παραονής της λλδος 

σ ουδτρότητα ή της προσχρησής της 

στο πλυρό της Αντντ. Η παρατηση του 

Βνιζλου από την πρωθυπουργα και οι 

διαδοχικς κυβρνήσις που ακολούθη

σαν στθηκαν αδύνας να παρακολουθή

σουν τη ροή των γγονότων. Το ακδονι

κό ζήτηα απκτησ ττοια σηασα και 

βαρύτητα, στ οι Δυνις της Αντντ 

δν πορούσαν πλον να «ανχθούν» την 

ουδτρότητα της λλδος. Αποτλσα 

όλων αυτν ήταν να κδηλωθ τον Αύ

γουστο του 1916 το κνηα της «θνικής 

υνας» στη Θσσαλονκη. 

Το λληνικό κρτος πλον, χ χωρι

σθ στα δύο. να των Αθηνν και να της 

Θσσαλονκης. Ακολούθησαν τα γνωστ 

«Νοβρια

ν»  τον 

ναυτικό απο

κλισό και 

την πβα

ση των Αγγλο

γλλων στον 

Πιραι, την 

αποχρηση 

του Κωνστα

ντνου από 

την λλδα 

και την ξο

δό της στον 

πόλο, στο 

πλυρό της 

Αντντ. 

Η διαρση της λληνικής πικρτιας 

σ δύο πόλους ξουσας οδήγησ για λό

γους «σωτρικής προπαγνδας» τον Κων

σταντνο να αποτρψι την χρησιοποη

ση από την κυβρνηση του Βνιζλου των 

ήδη κυκλοφορούντων γραατοσήων, 

προβανοντας στην κ νου πισήασή 

τους  τα αρχικ «Τ» (λληνικ Ταχυδρο

α) συνοδυόνα από παρσταση του 

στατος. Η απντηση της κυβρνησης 

του Βνιζλου στην πισήανση «Τ» ήρ
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θ πολύ γρήγορα  την παραγγλα σ 

βρτανικό οκο χραξης και κτύπωσης 

σιρς γραατοσήων  την νδιξη 

«ΠΡΣΩΡΝΗ ΚΒΡΝΗΣΣ».

ΜΚΡΣΤΚΗ ΠΡΟΔΟΣ 1919-1922

Την 1 Μαΐου του 1919, αποβιβζονται 

στη Σύρνη αγήατα των Συαχικν Δυ

νων και λληνικ τήατα, τα οποα 

αφού κατλαβαν τα οχυρ της πόλης, 

γκατστησαν φρουρς σ διφορα ση

α αυτής, πριορζοντας τον Τουρκικό 

στρατό στους στρατνς του, χωρς όως 

και να τον αφοπλσουν. 

Μ την υπογραφή της Συνθήκης των 

Σβρν στις 10 Αυγ 1920 καθορζονταν 

τα να σύνορα για την Τουρκα και, ιδι

κότρα για τα Μικρασιατικ δφη προ

βλπονταν ότι η πριοχή της Σύρνης θα 

παρν υπό την κυριαρχα της Τουρκ

ας, την οποα όως θα ταββαζ στην 

λληνική Κυβρνηση τ από παρλυ

ση πντ τν και φόσον το Κοινοβούλιο 

της Σύρνης  ψήφισ του θα ζητούσ 

την νωσή του  την λλδα.

Στην διρκια της λληνικής διοκησης 

χρησιοποιήθηκαν τα ήδη υπρχοντα 

στην κυκλοφορα λληνικ γραατόση

Σφραδς
 νικών

 Ταχδροων 
στ Μικρ σα
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α. ναι αφβολο ν η χρήση ητροπο

λιτικν γραατοσήων σ πρπτωση 

απλυθρωνων πριοχν, όπως αυτή 

της Μ. Ασας, ήταν σύφωνη  τις ισχύου

σς Διθνς Συνθήκς, ή ν θα πρπ να 

γνι χρήση ιδικν κδόσων προορισ

νων ιδικ για αυτς τις πριοχς. 

Τα λληνικ γραατόσηα, φτασαν 

σ γλς ποσότητς στη Σύρνη στις 

30 ουνου 1919. Από την ηρα της 

απόβασης των λληνικν στρατιωτικν 

δυνων και τ, χ δηιουργηθ 

στην πόλη ια πρργη κατσταση. Στη 

Σύρνη ξακολουθούσ να λιτουργ κα

νονικ τόσο το τουρκικό όσο και τα ξνα 

ταχυδροικ γραφα. λληνικό πολιτικό 

ταχυδροο δν υπήρχ.

Αρχικ, την αλληλογραφα των στρα

τιωτικν γγρφων διακινούσ το Σ.Τ. 

908 της  Μραρχας, ν αργότρα  

την αφιχθσα υπηρσα Βσης Σύρνης, 

φτασ το Σ.Τ. 902, που γκαταστθηκ 

στο Λιναρχο της πόλης και ανλαβ 

τη διακνηση της αλληλογραφας, φό

σον η  Μραρχα θα τακινούνταν προς 

το σωτρικό της Μ. Ασας. Η αλληλογρα

φα των πολιτικν γγρφων δικπραι

νονταν όπως και των στρατιωτικν, πλην 

όως,  την καταβολή από πλυρς του 

παραλήπτη διπλασου τλους. 

Μ πρωτοβουλα και γκριση της 

Αροστας, αγορστηκαν γλς πο

σότητς λληνικν γραατοσήων και 

από αυτ, πιλχτηκαν προς σήανση 

κυρως τα ήδη πισηασνα  την 

νδιξη «Τ», αλλ και λχιστς σι

ρς λλων κδόσων. Η διαφαινόνη 

όως, λόγω της διακνησης των γρα

ατοσήων κρδοσκοπα υποχρωσ 

την Αροστα να διατξι την ση 

διακοπή της πλησης.

Τλος, και στην ιδιωτική αλληλογρα

φα πικρτησ η τση να ανταλλσ

σονται κρτς κυρως πατριωτικού και 

θνικού πριχονου.

ΠΡΟΔΟΣ ΠΟ ΤΟ 1923 ΩΣ ΤΟ 1939

Αργότρα, και τ από τα δραατικ 

Τχδροικ δτριο
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γγονότα της Μ. Ασας, το λληνικό κρ

τος στην προσπθι του να αβλύνι τις 

νής της καταστροφής, προς «νηρω

ση του κοινού», προβη στην κδοση ιας 

διαφορτικής σιρς ανανηστικν γρα

ατοσήων  θα το «Λόρδο Βύρωνα» 

(για τα 100 χρόνια από τον θνατό του) 

και το «Μσολόγγι» (για τα 100 χρόνια 

από την ξοδο του Μσολογγου).

Μ αφορή αιτήσις φιλοτλιστν, 

αλλ κυρως τ την απόφαση της λλη

νικής κυβρνησης να διαφοροποιήσι το 

«ψυχολογικό προφλ» των γραατοσή

ων, όπως παραπνω λχθη, προβη στη 

κτύπωση των παρακτω κδόσων: 

• κδοση 1924  θα τον «ρυθρό 

Σταυρό».

• κδοση 1927 για τα «100 χρόνια 

από τη κατληψη της Ακρόπολης από 

τον λληνικό Στρατό».

• κδοση 1927 για τα «100 χρόνια από 

τη ναυαχα του Ναβαρνου».

• κδοση 1930 για τα «100 χρόνια από 

την λληνική Ανξαρτησα».

• κδοση 1935  θατα από την 

«λληνική υθολογα».

• κδοση 1937  θα την «ξλιξη 

του λληνικού πολιτισού».

• κδοση 1939 στα πλασια του ορτα

σού για τα «75 χρόνια από την νσω

τωση των ονων Νήσων στην λλδα».

ι παραπνω κδόσις, νηρωναν 

και προπαγνδιζαν τόσο στο σωτρικό, 

όσο και στο ξωτρικό της χρας το 

φαινόνο της «θνικής ιδιαιτρότητας» 

που παρουσαζ η λλδα, να σχτικ 

νο λύθρο κρτος, που σα από 

ναν κυκνα πολιτικν και στρατιωτι

κν πριπτιν όχι όνο κατφρ να 

πιβισι, αλλ απδχθη ότι ήταν και 

τοιο να αντιτωπσι την πόνη 

ιστορική του πρόκληση. 

Β’ ΠΓΚΟΣΜΟΣ ΠΟΜΟΣ

Μ το ξσπασα του Β’ Παγκοσου 

Πολου, το λληνικό θνος βρθηκ να 

διαθτι κλισνα στην ψυχή του τρ

στια ψυχικ και ηθικ αποθατα. Αυτ, 

σ συνδυασό  την οόνοια και την 

οοψυχα που το χαρακτήριζ, οδήγησαν 

στρατό, λαό και κλήρο ν’ ανβουν αζ 

την Πνδο και τα βουν της Β. Ηπρου, 

ανογοντας νς σλδς δόξας στην ιστο

ρα της λλδος.

Κατ την ναρξη του πολου, η λ

ληνική κυβρνηση,  κατλληλη χρησι

οποηση των ψυχολογικν σων που 

διθτ, κατόρθωσ να τατρψι τον 

πόλο σ παλλακό, ννοντας όλς τις 

τξις, όλς τις ιδολογς και όλς τις γ

νις σ α ζα, ια σηαα, α ψυχή. 

Η πσηη κρατική προπαγνδα του . 

Μταξ, που ήλγχ απόλυτα τα σα 

νηρωσης της ποχής, δηιούργησ 

 αριστοτχνικό τρόπο να ακλόνητο 

ηθικό και θνικό οικοδόηα.

Για τον ψυχολογικόθνικό πηρα

σό των λλήνων χρησιοποιήθηκαν 

κατλληλα όλα τα διαθσια σα διξα

γωγής Ψ και προσαρόστηκαν ανλογα 

στις απαιτήσις κθ γγονότος στρατιω

τικού ή πολιτικού που ακολούθησ την 

ισβολή των ταλν στην λλδα.

κτός των λλων χρησιοποιήθηκαν 

ταχυδροικ δλτρια, ηρολόγια, κρ

τς και γραατόσηα.

Τα σα διξαγωγής των Ψ προσαρ

όστηκαν πλήρως  τις αρχς καθς και 

 τις ηθικς αξς του λληνικού λαού 

και της κοινωνας της ποχής κνης. Το

νστηκαν χαρακτηριστικ η ιστορα της 

λλδος και η αγπη στην λυθρα.  

Μ την υκαιρα αυτή, γιν κδοση 

ιας νας σιρς γραατοσήων, καθς 

και δρυση ταχυδροικν γραφων στα 
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απλυθρωθντα δφη. Τα παραπνω 

γραατόσηα πισηνθηκαν  την 

νδιξη «ΛΛΗΝΚΗ ΔΚΗΣΣ».

πτιακή έκδοσ ραατοσήων ια το 1940

Η λλδα υπήρξ η όνη σως χρα 

στην υρπη, πού στο κατηγορητήριο 

πού συνταξ τ τον πόλο κατ των 

συνργασθντων  τις δυνις κατο

χής, πριλαβ και την κατηγορα για την 

κδοση προπαγανδιστικν γραατοσή

ων υπρ των Δυνων του ξονα και 

τιρησ αυστηρ τους υπύθυνους.

ι διφορς αντιστασιακς οδς 

που δρούσαν κατ τη διρκια της κα

τοχής στον λλαδικό χρο, κτός από 

την νοπλη δρση τους, «πιδδονταν» 

και σ γλη προπαγανδιστική δραστη

ριότητα κατ των Γρανν, σα από 

πιστολικ δλτρια, κρτς και γραα

τόσηα. Κατ τη διρκι της, η αλληλο

γραφα ήταν ατλής αλλ παρόλα αυτ 

σζται αλληλογραφα  πικολληνα 

γραατόσηα  ή χωρς σήανση.

Χαρακτηριστική ναι η προσπθια 

κδοσης στα 1943 στις λύθρς πριο

χς της λλδος της 1ης σιρς από τον 

.Δ..Σ, η οποα όως τλικ δν καρπο

φόρησ. Τον ούλιο του 1944 τυπθηκ 

τλικ και κυκλοφόρησ η 3η σιρ γρα

ατοσήων  αφορή τα δύο χρόνια 

της δρυσης του .Δ..Σ.

Ακολούθησ το 1944 από το .Α.Μ, η 

κδοση γραατοσήων  σκοπό πιπλ

ον, την οικονοική νσχυση της οργνω

σης αλλ τλικ δ χρησιοποιήθηκαν, 

απλς κποια από αυτ σφραγστηκαν  

τις διοικητικς σφραγδς του .Α.Μ.
Ήταν η ποχή, κατ την οποα οι δι

φορς αντιστασιακς οργανσις, στα 

πλασια των Ψ που χαν ξαπολύσι 

στο σωτρικό της χρας  σκοπό 

αφνός να αποδξουν και να προ

γουν τον πατριωτικό και απλυθρω

τικό χαρακτήρα τους και αφτρου να 

στρατολογήσουν στις τξις τους όσο 

πρισσότρα να λη πορούσαν θω

ρντας τους αυτούς τους γνήσιους και 
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αποκλιστικούς κφραστς της λυθ

ρας στην λλδα, προπαγνδιζαν τον 

αγνα τους και σα από την κδοση 

των γραατοσήων.

ΠΘΡΩΣΗ

Στις 11 Νο 1944, πραγατοποιήθηκ 

η πρτη ταπολική νοισατική 

ταρρύθιση στην λλδα και ορστηκ 

η ισοτια του νου νοσατος: 1 να 

δραχή για κθ 50 δς παλαιν δραχ

ν. Την ηρα αυτή, τα ταχυδροικ 

στην κδοση σιρς γραατοσήων  

τα παρακτω θνικ θατα:

• 28 κτ 1945  θα την «πτιο 

του Χ».

• 25 Μαρ 1946  θα τα «10 χρόνια 

από το θνατο του . Βνιζλου».

• 1 Μα 1947 ανανηστική σιρ  

θα τη «Συτοχή της λλδας στον 

Β’ ΠΠ».

• 20 Νο 1947  θα την «νσωτω

ση της Δωδκανήσου στην λλδα». 

τλη πανήλθαν στα προ της κατοχής 

ππδα και κυκλοφόρησαν προς «νη

ρωση» του λληνικού λαού τρς νς 

σιρς γραατοσήων.

Η ταπολική κυβρνηση, στα πλα

σια της ανασυγκρότησης του σωτρικού 

της χρας και στην προσπθια «ξύψω

σης του ηθικού» των πολιτν, προβη 

ΠΟ ΤΟ 1950 ΩΣ ΤΟ 1967

Τον Απρλιο του 1955, η θνκή Ογνω

ση Κπων γωνστών (ΚΑ), κήρυξ την 

ναρξη του κυπριακού απλυθρωτικού 

αγνα κατ της Μ. Βρτανας. π τσσρα 

τη, οι κύπριοι αγωνιστς αντιτπισαν 

τις Βρτανικς στρατιωτικς δυνις στο 

νησ,  οναδικό σκοπό την ανξαρτησα 
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και την νωση  την λλδα.

Στα πλασια των νργιν λλδος 

και Κύπρου για «διθνοποηση» του θα

τος, ξκνησ α προσπθια «ΝΗΜ-
ΡΩΣΗΣ» των χωρν της υρπης και 

της Αρικής,  σκοπό την πληροφό

ρηση της κοινής γνης, σχτικ  τα 

γκλήατα που διπραξ η Βρτανική 

αποικιοκρατα στο αρτυρικό νησ.

κδόθηκ τσι ια σιρ γραατο

σήων  κντρικό θα την παραπνω 

θνική προσπθια.

ΜΤΠΤ ΚΔΟΣΣ ΩΣ ΣΗΜΡ

Τις τλυτας δκατς παρατηρται 

ια στροφή σ ό,τι αφορ το «ψυχολογικό 

προφλ» των γραατοσήων. Τα ιστορικ 

και θνικ θατα που πραγατύονταν κα

τ το πλστον στο παρλθόν, δνουν την 

θση τους κατ κύριο λόγο, σ αθλητικ 

γγονότα και διοργανσις καθς και σ 

θατα γνικού ή διθνούς νδιαφροντος. 

Κυκλοφορούν γραατόσηα διαφόρων 

σχητων και γθν όπως ττργωνα, 

τριγωνικ, ροβοιδή κ.. Από απόψως κ

δόσων, τυπνονται τακτικς κδόσις συ

νηθισνης χρήσης και κτακτς κδόσις 

όπως ανανηστικς, αθλητικς, διασήων 

προσωπικοτήτων κ..

τσι λοιπόν, κατ την κδοση αυτν 

των γραατοσήων, το θα στο οποο 

αναφρονται, γνται υρως γνωστό τό

σο στο σωτρικό όσο και στο ξωτρικό 

της χρας, δνοντας για λλη ια φορ 

την υκαιρα στην λλδα να «προβλι» 

την θνική, πολιτική και ιστορική της ταυ

τότητα παγκοσως.

Για το σκοπό αυτό, κυκλοφόρησαν 

γραατόσηα  τα παρακτω θατα:

• 29 Σπ 1975  θα το «Διθνς 

τος Γυνακας»

• 25 ουν 1976  θα τους «λυπια

κούς Αγνς στο Μόντραλ».

• 15 Δκ 1978  θα τη «Σχολή 

υλπδων».

• 28 Μα 1979  θα την «σοδο 
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της λλδος στην Κ».

• 11 Αυγ 1980  θα τους «λυπια

κούς Αγνς στη Μόσχα».

• 4 Μα 1981  θα το «υρωπακό 

Πρωτθληα Στβου».

• 8 Νο 1982  θα την «θνική 

Αντσταση».

• 11 ουλ 1983  θα «Προσωπικό

τητς».

• ΜαρΑπρουλ 1984  θα «Τα 

ραρα του Παρθννα», «λυπια

κούς Αγνς στο Λος ντζλς», και «ι

σβολή στην Κύπρο» αντστοιχα.

• 7 κτ 1985  θα «Η και Δι

θνς τος Νότητας».

• 17 Φβ 1986  θα τους «Θούς 

του λύπου».

• 1 κτ 1987  θα «λλδα  Πρω

ταθλήτρια υρπης».

• 6 Μα 1988  θα τους «λυπια

κούς Αγνς στη Σούλ».

• 22 Μα 1989  θα «Διθνς π

τους».

• 1990 «θνική Συφιλωση».

• 20 Μα 1991  θα «Η Μχη της 

Κρήτης».

• 3 Απρ 1992  θα τους «λυπια

κούς Αγνς στη Βαρκλνη».
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• 25 Μα 1993  θα «Σλδς δόξας 

 στορικο πτιοι».

• 6 ουν 1994  θα το «Παγκόσιο 

Κύπλλο Ποδοσφαρου».

• 27 Φβ 1998  θα την «νσω

τωση της Δωδκανήσου».

• ανΜαρΜαΑυγ 2004  θα «Αθή

να 2004 λυπιακς πόλις», «λυπιακ 

αθλήατα», «Φλόγα και κχιρα» και 

«λληνς λυπιονκς» αντστοιχα.

ΣΜΠΡΣΜΤ

 ι λληνς, από τους ιστορικούς 

ακόη χρόνους συνιδητοποησαν το 

γλο ρόλο που παζουν οι ψυχολογικς 

πιχιρήσις τόσο στον πολιτικό όσο και 

στον κοινωνικό τους βο. Μ την προδο 

του χρόνου και καθς η λληνική πραγ

ατικότητα ξλσσονταν και διαορφ

νονταν σα από τα σύγχρονα κυρως 

ιστορικ και πολιτικ γγονότα όπως οι 

ΒαλκανικοΠαγκόσιοι Πόλοι, ο φύ

λιος πόλος, η κατοχή της Κύπρου κ.λ.π, 

ο ψυχολογικός παργοντας και ο τρόπος 

πηρασού του ρχισ να τους απασχο

λ όλο και πρισσότρο στ, αφού τον 

λτησαν, τον φροσαν σ όλο το 

φσα της πολιτικής, κοινωνικής και πο

λιτιστικής τους δραστηριότητας.

 Η διξαγωγή των ψυχολογικν πι

χιρήσων σα από τον γραπτό λόγο και 

ιδικότρα σα από την κδοση ταχυδρο

ικν δλταρων και γραατοσήων, 

τόσο στο σωτρικό όσο και στο ξωτ

ρικό της χρας, υπήρξ καταλυτική, σ 

ό,τι αφορ την «νηρωση» του κόσου 

γύρω από την λλδα, ιδιατρα κατ το 

πρτο ισό του 20ο αινα. 

 Στη σηρινή όως ποχή, τα 

σα διξαγωγής ψυχολογικν πιχι

ρήσων ναι απριόριστα και ποικλα. 

Η δηση, η ικόνα και η κθ δους 

πληροφορα ταδδονται ταυτόχρονα 

και σ πραγατικό χρόνο σ όλα τα ή

κη και πλτη της γης. ΜΜ και ντρντ 

συντλούν στην ταχύτατη διδοση της 

δησης καθιστντας τα κλασικ σα 

διξαγωγής Ψ ταξύ των οποων και 

τα γραατόσηα, «αναχρονιστικ» και 

αδύναα να παρακολουθήσουν την σύγ

χρονη πραγατικότητα.

Σ τλική ανλυση και σ πσα 

των καιρν η δόξα, η ιστορα και το 

γαλο της λλδος, θα παρανουν 

«αποτυπωνα» στα ταχυδροικ δλ

τρια και στα γραατόσηα προς «φι

λοτλική ικανοποηση» των ραστν 

του γραατοσήου. 



Η Χρησιμοποίηση του Ελληνικού Γραμματοσήμου ως Μέσου Διεξαγωγής 
Ψυχολογικών Επιχειρήσεων

Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η  Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η 73

ΒΒΛΓΡΦ

 γκυκλοπαδια «ΔΜΗ», πρ 

γραατοσήου.

 Καραήτσος Αργύριος, «Κατλο

γος Γραατοσήων και Ταχυδρο

ική στορα Τόος III», 2006.

ΜΡΣΣ Κ ΠΡΔΚΣ 

ΤΠΣ

 Πριοδικό «Στρατιωτική στο

ρα», Τύχος 131 (ουλ. 07).

 «ΤΑ ΝΑ», Φύλλο της 24 Αυγ. 06.

ΔΔΚΤ 

 LivePedia.gr: Πρ γραατοσήου και φιλοτλισού.

 www.Φιλοτλισός.gr



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

ΜΑΪ. - ΙΟΥΝ. 2008

&
Η ΤΟΥΚΚΗ 

ΠΟΚΛΗΤΚΟΤΗΤΑ

Τ
ο Αγαο κτντα ανμσα στη 

Μαρη Θλασσα κα τη Μσόγο 

κα καλπτ μα κταση 200.240 ττ. 

χλμ, από τα οποα τα 23.017 αποτλον 

νησωτκή πφνα κα το πόλοπο να 

θλασσα. Τα λληνκ νησ στον αγακό 

χρο ανρχοντα πρπο σ 2.800 κα 

καλπτον μα σνολκή πφνα 22.757 

ττ. χλμ., δηλαδή πρπο το 7% της σνολ

κής πφνας της Ελλδας. Τα νησ πο 

ανήκον στην Τορκα να δο, σνολκής 

πφνας 260 ττ. χλμ. ή το 0,0003% της 

σνολκής πφνας της χρας ατής. 

Το μήκος των λληνκν ακτν στο Α

γαο, ηπρωτκν κα νησωτκν, ανρ

χτα στα 10.942 χλμ, δηλαδή το 72,8% 

το σνολκο μήκος των ακτν της 

Ελλδας. Ο τορκκς ακτς στο Αγαο 

ανρχοντα στα 2.805 χλμ. Ο σνολκός 

πληθσμός της Ελλδας ανρχτα σ 

11 κατομμρα, από τα οποα 1.600.000 

πρπο κατοκ στα λληνκ νησ το 

Αγαο1.

Η στρατηγκή σημασα το Αγαο 

γκτα στο γγονός ότ νν την 

Μαρη Θλασσα μ τη Μσόγο. Τα 

ΚΕΙΜΕΝΟ: Νικόλαος Χειλαδάκης,

Δημοσιογράφος - Τουρκολόγος

1 Andrew Wilson «The Aegean Dispute», πμλα Alford. Στο δο, κφ. Greece and Turkey: Adversity in Alliance.

Η ΔΑΜΑΧΗ ΣΤΟ ΑΓΑΟ
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πολριθμα νηστκ το δφη αποτ

λον φσκς γφρς ανμσα σ Ερ

πη, Ασα κα Αφρκή, ν, από αμντκής 

πλρς, αποτλ μα μοναδκή ζνη 

ανσχσης, στα πλασα της απόλτης 

αλληλξρτησης ξηρς, θλασσας κα 

αρα. Μγλη σημασα πσης χον τα 

δο θαλσσα στν των Αντκθήρων 

κα της Καρπθο, πο ξπηρτον την 

δθνή νασπλοα2.

Η αμφσβήτηση το σττος κβο στο Α

γαο, να σττος κβο πο χ δαμορφω

θ από την ποχή το Κμλ Ατατορκ, 

ρχσ στς αρχς της δκατας το ‘70. 

Την ποχή κνη η Τορκα βρσκονταν 

σ πολλαπλ σωτρκ αδξοδα, ν 

η νοδημοργομνη αστκή τξη χ 

αρχσ την αναζήτηση νων πηγν νρ

γας κα χρων πνδσων. Το Αγαο 

ήταν μα προχή πο ποσχόταν πολλ, 

αλλ σνμα κα μα προχή πο ήταν 

δσπαρτη από λληνκς νησδς, πολλς 

από τς οπος ήταν κατοκήσμς.

 

ΝΡΙΟΣ ΧΡΟΣ
Το πρόβλημα το ναρο χρο ξ

κνησ αμσως μτ την κπρακή κρση 

κα να το πο σοβαρό πρόβλημα το 

Αγαο, καθς να σχδόν από το 1974 

μα μόνμη στα πκνδνων μπλοκν 

πο να δνατόν να σμπαρασρ τς 

δο χρς, Ελλδα κα Τορκα, σ μπό

λμη σρραξη, ακόμα κα από να τχαο 

γγονός, όπως μα μη σκόπμη κατρρ

ψη κποο μαχητκο αροσκφος.

Σ μα σζήτηση πο χ γν στην 

τορκκή τηλόραση το Νομβρο το 

19983, Τορκο πλότο χαν παραδχτ 

πως ατό πο γντα δ κα χρόνα 

στον ναρο χρο το Αγαο, δηλαδή 

ο αλλπλληλς αροπορκς μπλοκς, 

δν χ καννα προηγομνο στην πα

γκόσμα στρατωτκή στορα.

Γνκοί ορσμοί
Ο ναρος χρος ολόκληρης της Γης 

να χωρσμνος σ τομς. Κθ χρα 

χ αναλβ μ απόφαση το ICAO την 

θνη γα ναν τομα, κα μσα σ α

τόν πρπ να σντονζ τς πτήσς των 

αροσκαφν πο πτον πνω από να 

ψος. Ατός ο χρος ονομζτα FIR.

Πραν το FIR, πρχ κα ο θνκός 

ναρος χρος κθ χρας. Εδ δν 

μπορ να μπ καννα αροσκφος αν 

δν ζητήσ σχτκή δα κα αν δν 

καταθσ σχδο πτήσης. Κθ χρα 

χ δκαωμα να μην πτρψ την 

σοδο σ κποο αροσκφος στον 

θνκό ναρο χρο της, αφο ββαα 

ατολογήσ την απόφαση ατή. 

Παρβαση το FIR μας χρας ονο

μζτα όταν να αροσκφος μπ σ 

ατό χωρς να νημρσ το ανλογο 

κντρο λγχο ναρας κκλοφορας 

γα τα στοχα πτήσης το. 

Παραβαση χομ όταν να αροσκ

φος πτξ μσα σ θνκό ναρο χρο 

κποο κρτος, δηλαδή μσα από τα 

ναρα σνορα το κρτος, φόσον δν 

χ ζητήσ την σχτκή δα κα δν το 

χ δοθ η δα ατή. Τότ ο δθνς 

κανόνς προβλπον την αναγνρση κα 

αναχατση το αροσκφος ατο από 

μαχητκ αροσκφη. 

Μ τς παραβσς κα τς παραβ

σς, (στην προκμνη πρπτωση της 

τορκκής αροπορας στο Αγαο), αμ

2 Γρηγόρης Τσαλτς : «Μα στορκή κα πολτκή προσγγση της Κρσης στο Αγαο Πλαγος» Αθήνα 1998.
3 Κανλ ΝΤV.
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φσβητοντα δο πργματα: 

α) Μ τς παραβσς των κανόνων 

πτήσων αμφσβηττα ο λγχος το 

ναρο χρο (το Αγαο), πο βρ

σκτα πνω από τα δθνή δατα. 

β) Μ τς παραβσς, πο να πτή

σς ντός το θνκο ναρο χρο 

χωρς να δοθ η σχτκή δα, αμφσβη

ττα ατή καθατή η κρότητα το 

θνκο ναρο χρο.

Ο ΝΙΚΟΣ ΝΡΙΟΣ ΧΡΟΣ
ΣΤΟ ΙΓΙΟ

Ο καθορσμός το λληνκο να

ρο χρο σ 10 νατκ μλα, γν γα 

πρτη φορ μ το προδρκό δταγμα 

Π.Δ./19314. Σμφωνα μ το ρθρο 2 το 

προδρκο δατγματος πρ καθορ

σμο πλτος χωρκν δτων όσον 

αφορ τα ζητήματα της αροπορας 

κα αστνόμσης ατής, το πλτος της 

ζνης των χωρκν δτων ορζτα σ 

10 νατκ μλ από τς ακτς της Επκρα

τας. Η κταση σνπς το λληνκο 

ναρο χρο καθορστηκ σ 10 ν. μ

λα, μ αναφορ στην δκή ποκμνη 

αγαλτδα ζνη 10 ν. μ. γα τς ανγκς 

της λληνκής αροπορας5.

Στη Δθνή Σμβαση το Βοκορ

στο πρ αρονατλας, πο γν στς 

24/1/1936 μ σμβαλλόμνα κρτη την 

Ρομανα, Γογκοσλαβα, Τορκα, Ελ

λδα, πογρφτηκ μα Σμβαση, στην 

οποα οθτήθηκ σ σημαντκό βαθμό 

το θσμκό πλασο της Σμβσως των 

Παρσων το 1919 γα τον ναρο χρο. 

Εκ γν αποδκτή η αρχή της θνκής 

κραρχας π το ναρο χρο, μ 

βση το φστμνο νομοθτκό πλασο 

των σμβαλλόμνων κρατν6, χωρς την 

δατπωση καμας πφλαξης κ μρος 

της Τορκας. 

Στη σνχα, το 1937 μ τον Α.Ν. 602 

πρ κνήσως αροσκαφν νωθν της 

Ελληνκής Επκρατας7, γν κονοποηση 

προς την CINA, (Commision Internationale 

de Navigation Aérienne ), Δθνή Επτρο

πή Αρονατλας, όργανο πο δρθηκ 

από τη Δθνή Σμβαση των Παρσων 

το 1919, πρ καθορσμο ναρο χ

ρο κα σημων δαβσων των σνόρων 

από βορρ κα ανατολς.

Μτ τον B΄Παγκόσμο Πόλμο, ο 

πρτο μταπολμκο αρονατκο χρ

τς το ICAO (το αρμόδο πλον δθνς 

όργανο γα τον καθορσμό των ναρων 

χρων) δημοστηκαν το 1949, μτ την 

θση σ σχ το Παραρτήματος 4 της 

Σμβσως το Σκγο8.  Ο χρτς ατο 

βασστηκαν στος χρτς της CINA. Στην 

δτρη δημοσσή τος, το 1955, πρ

λήφθηκαν κα ο νο αρονατκο χρτς 

πο δημοσσ η Ελλδα, μ σαφή κα 

πλ απκόνση των ορων το θνκο 

ναρο χρο. Τα όρα το FIR Αθηνν 

καθορστηκαν πσης κα στς Προδκς 

4 Στς 18/9/1931, βσ το νόμο 5017/1931 πρ «Πολτκής Αροπορας». Ο Νόμος 5017/1931 παναλμβαν 
ανλογς ρθμσς της Δθνος Σμβασης των Παρσων το 1919, γα τη ρθμση της ναρας κκλοφορας, 
(Ν. 2569.V1921 ΦΕΚ 68 Α’ /26421).

5 Εχ προηγηθ το Σμφωνο φλας μταξ Ελλδας κα Τορκας, το Νομβρο το 1930, σμφωνα μ το 
οποο ο σμβαλλόμνς χρς θα κατφγαν ποχρωτκ στο Δθνς Δκαστήρο της Χγης γα την πλση 
των νδχόμνων δαφορν τος, (Από το ββλο της φγνας Αναστασδο, «Ο Βνζλος κα το Ελληνοτορ
κκό Σμφωνο φλας» Εκδόσς Φλππότης 1982), γγονός πο αποδκν ότ ο Κμλ χ δχτ από τότ το 
Δκαστήρο της Χγης, κτ πο σήμρα το αρντα η Τορκα.

6 Δηλαδή όσον αφορ την Ελλδα μ βση το Δταγμα το 1931.
7 ΦΕΚ 136 Α/1937.
8 Σμβαση το Σκγο γα τη Δθνή Πολτκή Αροπορα το 1944.
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Σνδασκψς των Παρσων, το 1952 κα 

της Γνης, το 1958, π τη βσ των ξω

τρκν ορων της αγαλτδας ζνης κα 

το ναρο χρο των σναπτόμνων 

προς τα αντστοχα FIRS Κωνσταντνοπο

λης κα Αθηνν. Εδκ στην Σνδσκψη 

το 1958, γν σαφής αναφορ στος λ

ληνκος αρονατκος χρτς πο χαν 

κονοποηθ στο ICAO το 19559. 

Παρλληλα, από το 1952, ο ICAO χ 

αναθσ στην Ελλδα κα τον λγχο της 

ναρας κκλοφορας σ όλη την κταση 

το Αγαο μχρ την δατή σνορακή 

γραμμή πο χωρζ την Ελλδα από την 

Τορκα. Σγκκρμνα η προχή λλην

κής θνης FIR χ ορστ ως ξής: βό

ρα σνορα μ Αλβανα, Γογκοσλαβα, 

Βολγαρα, νότα παρλληλος 34, δτκ 

μσημβρνός 19, ανατολκ μσημβρ

νός 30 κα λληνοτορκκ σνορα θα

λσσας προχής. Η Ελλδα πσης χ 

αναλβ το κόστος της γκατστασης 

σγχρονων ραντρ, τα οποα θα παρακο

λοθοσαν κα θα χαν πό τον λγχό 

τος την ναρα κκλοφορα στο Αγαο, 

η οποα από την δκατα το πνήντα 

χ αξηθ σημαντκ. 

Το γγονός ατό σήμαν τλσδκα 

ότ αν πρόκτο να δξαχθον αροπο

ρκ ή αρονατκ γμνσα από την 

Τορκα ή λλη χρα, ή ακόμα κα απλς 

ασκήσς λγμν ή ρψς βομβν, η 

χρα ατή θα πρπ να δοποήσ 

τς λληνκς πηρσς, ή να ανακο

νσ την προχή κα τς ημρομηνς 

των ασκήσων προκμνο ο λληνκς 

Αρχς να κδσον τς σχτκς αναγγλ

ς προς τς αροπορκς Αρχς κα τος 

οργανσμος των λλων χωρν. Βσ 

ατν ο ναρος λγχος το Αγαο 

9 Document 7870 EUM/IV Report της προχκής Σνδσκψης προς το Σμβολο το ICAO, πο καθόρζ 
μ σαφήνα τον λληνκό ναρο χρο στα 10 ν. μ.
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ποδιαρτα σ τρς τομς: 

α) Προχή γκαρο προδοποησης, 

(Early Warning Area), 

β) προχή τακτκν αροπορκν π

χρήσων, (Tactical Air Operations) κα

γ) Προχή θνης γα την αρμνα 

(Area of Air Self Defense)10. 

ΟΙ ΤΟΥΡΚΙΚΣ ΦΙΣΒΤΣΙΣ
Σμφωνα μ όλς ατς τς δθνς 

δαδκασς, η Τορκα χ γνση το 

λληνκο ναρο χρο πο χ κα

θορστ μ τς Σνδασκψς το ICAO 

κα μχρ την δκατα το ‘70 δν χ 

προβλλ καμα αντδραση, αποδχόμ

νη οσαστκ την κατσταση όπως χ 

δθνς αναγνωρστ.

λα ατ όμως μχρ το 1974. Μ 

το ξσπασμα της κπρακής κρσης το 

καλοκαρ το ‘74 κα μ την τορκκή 

σβολή στην Κπρο κα την απλή πο

λμο στο Αγαο, η Τορκκή πηρσα 

Πολτκής Αροπορας ξδωσ στς 20, 

23 κα 29 ολο αγγλς (notams) προς 

τος αρονατλομνος, μ τς οπος ο 

ναρος χρος το Ανατολκο Αγαο 

ναρος χρος πο σημωτον πρ

λμβαν λληνκό θνκό ναρο χρο 

κα δθνή ναρο χρο χαρακτηρστη

κ σαν πκνδνη προχή (danger area). 

Ατή ήταν η πρτη κνηση της Τορκας 

γα την αμφσβήτηση το λληνκο να

ρο χρο. Μτ όμως από ντονη 

λληνκή δαμαρτρα, στς 2 Αγοστο 

1974 ο notams ατς ανακλήθηκαν. 

στόσο στς 6 Αγοστο, ο τορκκς 

Αρχς ξδωσαν την Notam 714ö μ την 

οποα καθόρζαν μονομρς κα αθα

ρτα να σημα αναφορς, (position 

reports), γα το FIR Istanbul, κατ μήκος 

μας γραμμής στο μσο πρπο το να

ρο χρο το Αγαο. 

Η λληνκή αντδραση ήταν μση κα 

στς 7 Αγοστο ξδωσ τη Notam 1018 

μ την οποα απρρπτ τη νομμότητα της 

τορκκής Notam 714. Ο Τορκο όμως 

πμναν στη δκ τος Notam κα, ξα

τας το κνδνο πο χ δημοργηθ 

γα τη δθνή αρονατλα μ την αμφσβή

τηση το σττος κβο πο πήρχ μχρ 

τότ στο Αγαο, η Ελλδα ξδωσ να 

αγγλα, την π’ αρθμό 1066, μ την οποα 

κήρσσ όλο τον ναρο χρο το Αγα

ο προσωρν σαν πκνδνη προχή, μ 

αποτλσμα να δακοπ ολοκληρωτκ η 

ναρα κκλοφορα πνω από το Αγαο 

από δτκ προς ανατολκ κα αντστρό

φως. Επδή όμως η τορκκή πμονή στη 

δκ της notam σνχζονταν, η Ελλδα 

ξδωσ να αγγλα στς 13 Σπτμβρο 

1974, μ αρθμό 1157, μ την οποα το 

ανατολκό FIR Αθηνν χαρακτηρζόταν 

σαν πκνδνη προχή.

Η κατσταση ατή χ πρπλξ τς 

δθνς αροπορκς σγκονωνς κα 

πτροπς μπρογνωμόνων ανλαβαν 

κπος σνομλς γα να δθτηθ 

το πρόβλημα. τσ, στς 16 Οκτωβρο 

1974, ο Δθνής Οργανσμός Πολτκής 

Αροπορας, ICAO, ανλαβ μσολαβη

τκή προσπθα μταξ της Ελλδας 

κα της Τορκας γα να δθτηθ το 

πρόβλημα, αλλ η προσπθα ατή δν 

κατληξ σ ασο τλος.

τσ, λόγω των παρλογων τορκκν 

απατήσων, το αδξοδο παρατθηκ μ

χρ τον Φβρορο το 1980. Η κατσταση 

ατή όμως χ σαν αποτλσμα να ασκηθ 

κποα δθνής πση προς την γκρα γα 

την αποκατσταση της ομαλής ναρας 

10 Π.Γ. Φαρμακόπολο «Το νομκό καθστς το ναρο χρο το Αγαο», Αθήνα 1947.
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κκλοφορας. Ατό 

ανγκασ την Τορκα 

στς 22 Φβροαρο 

το 1980 να κδσ 

την Notam 211, μ τη 

οποα ακρωνόταν η 

714 το 1974. Σ απ

ντηση η λληνκή πλ

ρ ξδωσ μ την σ

ρ της στς 23 /2/1980, 

τη Notam 267, μ την 

οποα ακρωνόταν η 

1157/1974. τσ, αποκα

ταστθηκ η ναρος 

κκλοφορα καθς κα 

η ομαλή δκπραωση 

αρονατκν τηλγρα

φημτων από την Ελλ

δα προς την Τορκα, 

η οποα χ δακοπ 

όλο ατό το χρονκό 

δστημα, όπως πσης 

κα των τηλπκονω

νν μταξ των δο 

κρατν, πο χαν π

σης δακοπ. 

Η κνηση όμως ατή της Τορκας δν 

σήμαν ότ παρατονταν των απατήσν 

της. Κα πργματ ο τορκκς δκδκήσς 

πανήλθαν μ λλη μορφή το 1989. Μ 

την κδοση το τορκκο κανονσμο 

88/13559/89, γα ρνα κα δσωση στο 

Αγαο, η Τορκα αμφσβήτησ μπρκτως 

τς λληνκς σχτκς αρμοδότητς στον 

ναρο χρο το Αγαο κα στο FIR Αθη

νν. Ο κανονσμός ατός αξζ να μλτη

θ γατ δημοργησ πολλ προβλήματα 

κα ξακολοθ να δημοργ. Στην οσα 

δωσ αρμοδότητς στς τορκκς Αρχς 

γα παροχή πηρσν ρνας κα δσω

σης «αροπορκν κα θαλσσων μσων 

πο να κτθμνα στον κνδνο»11. 

Παρλληλα, οροθτ ζνς θνης πο 

πρλαμβνον όχ μόνο ηπρωτκό τορ

κκό δαφος, την αγαλτδα ζνη κα τον 

τορκκό θνκό ναρο χρο, αλλ κα τς 

πφνς θαλασσων κτσων ντός το 

FIR Αθηνν, δηλαδή προχς πο πρλαμ

βνον λληνκό κα δθνή ναρο χρο 

πό λληνκή δκαοδοσα, δχοτομημνο 

σ δο ζνς, μα λληνκή κα μα τορκ

κή ντός όμως πντα το FIR Αθηνν. Ο 

κανονσμός ατός όμως παραβαζ κα τα 

όρα κα τς αρμοδότητς γα αρονατκή 

11 ρθρο 4 σημ. α.
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ρνα κα δσωση το 

Nicosia FIR, (FIR Κπρο), 

φόσον ο προσαρτημνος 

χρτης πρλαμβν το κατχό

μνο τμήμα της βόρας Κπρο 

κα τμήμα το Nicosia FIR. 

Τόσο η Ελλδα όσο κα η Κπρος, 

ξφρασαν τς ντονς ανησχς τος, η 

πρτη προς τον Γνκό Γραμματα το 

ICAO κα η δτρη προς τον Πρόδρο το 

Σμβολο το ICAO, ο οποο δαββαω

σαν το Δοκητή της πηρσας Πολτκής 

Αροπορας της Κπρο κα τον λληνα 

Μόνμο Αντπρόσωπο στον ICAO ότ, βσ 

των Προχκν Σχδων Αρονατλας, 

όπως ατ χον σμφωνηθ κα γκρθ 

από τον ICAO, ο λληνκς κα κπρακς 

Αρχς να ο μόνς αρμόδς Αρχς γα 

την παροχή πηρσν αρονατκής ρ

νας κα δσωσης ντός των αντστοχων 

πό την θνη τος προχν ρνας 

κα δσωσης, ο οπος βσ των Προ

χκν Σμφωνν Αρονατλας χαν 

σμφωνηθ να σμππτον μ τα όρα των 

προχν FIR Αθηνν κα Λκωσας.

 ΘΡΙ ΤΟΥ «ΖΤΙΚΟΥ ΧΡΟΥ»
νας από τος κρότρος λόγος 

αμφσβήτησης το ναρο χρο το 

Αγαο, πο προβλλ η Τορκα, να 

ότ τα σημρν όρα το FIR Αθηνν 

την κνον να ασφκτ, (την δα ατα 

προ βλ 

κα γα τα χωρκ 

δατα). Μ ατό το σκ

πτκό χ πνοήσ τη λγόμνη 

θωρα το «Ζωτκο Χρο», (ο όρος 

θμζ τη χτλ ρκή Γρμανα), δηλαδή 

την μση ανγκη παρξης κποο 

χρο γα τς πτήσς, κπαδτκς κα 

λλς, των τορκκν μαχητκν πνω 

από το Αγαο. Παρλληλα, ποστηρζ 

ότ ο λληνκός θνκός ναρος χρος 

θα πρπ να σμππτ μ τα χωρκ 

δατα, πο να ξ νατκ μλα, πο

ψη στην οποα βρσκ ποστήρξη κα 

από την αμρκανκή πλρ. 

Η θωρα ατή το «ζωτκο χρο», 

την οποα ποστηρζ η Τορκα, σημαν 

δκ σ ό,τ αφορ την πζητομνη 

από την Τορκα να οροθτηση των 

προχν FIR κα ζωνν ρνας κα δ

σωσης στο Αγαο, ότ ο κατ την Τορκα 

φστμνς δαφορς της μ την Ελλδα, 

πρπ να πλθον κτός πλασο ICAO, 

μ βση τς αρχς της «πκας» κα της 

«αμοβαότητας». Ατό μταφρζτα ότ 

γα την πρπτωση των προτνόμνων 

από την Τορκα λσων, το δθνς νομ

κό καθστς το Αγαο (όρα FIR, ζωνν 

ρνας κα δσωσης κα όρα θνκο 

ναρο χρο) παραμνον ανοχτ 
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προς διαπραγμτση12. 

ΟΙ ΔΙΦΟΡΣ ΝΤΟΣ ΤΟΥ ΝΤΟ
Μχρ την ξοδο της Ελλδας από το 

στρατωτκό σκλος το ΝΑΤΟ, το 1974, 

πήρχ αναγνρση κ μρος της Σμμαχ

ας το λληνκο λγχο το ναρο χ

ρο το Αγαο, ο οποος γνόταν πό τον 

λληνα δοκητή το σμμαχκο ποστρα

τηγο της Λρσας. ταν όμως η Ελλδα 

ζήτησ να πανλθ στο ΝΑΤΟ, η Τορκα 

αρνήθηκ να αναγνωρσ το προηγομνο 

καθστς. Ο Τορκο ζήτησαν να ανατθ 

ο πχρησακός λγχος το Αγαο στον 

Τορκο δοκητή το σμμαχκο ποστρα

τηγο της Σμρνης. Τλκ, μ την σμφω

να Ρότζρς το 1980, η Ελλδα πανήλθ 

στο ΝΑΤΟ, αλλ η κκρμότητα παρμν, 

ν ο ΗΠΑ ποστήρξαν την παγωγή το 

λγχο το ναρο χρο το Αγαο 

στο σμμαχκό στρατηγο της Νπολης, 

πο να πό Αμρκανό δοκητή, πθ

νο γα ολόκληρη την Νότο Ερπη. 

Το Μο το 1997, ο ΗΠΑ χαν ανα

πτξ ντονη πρωτοβολα γα να ξομα

λνθ το θμα το ναρο χρο κα 

χαν κφρσ ορσμνς απόψς, ν 

τότ στς Βρξλς γνονταν δαπραγμα

τσς πό την αγδα το Γνκο Γραμ

ματα το ΝΑΤΟ Χαβ Σολνα μταξ 

Ελλδας κα Τορκας γα τα μτρα οκο

δόμησης μπστοσνης13. Η αμρκανκή 

θση ήταν ότ η Ελλδα δν πρπ να 

σνχσ να χ την μμονή να αποδδ 

στο FIR χαρακτήρα κραρχκν δκαωμ

των, δότ τσ παρρμηντα η ννοα 

το Δθνος Δκαο. Ο Αμρκανο πρό

τναν την αντκατσταση των κανόνων 

το FIR μ τος κανόνς το IFF/FIS, ο 

οποο παρχον, κατ τος Αμρκανος, 

μγαλτρη λξα κα πτρπον κο

λότρα ρθμσς, όπως ατή μ τος προ

καθορσμνος δαδρόμος δσδσης. 

Η βασκή αλλαγή της ννοας το FIR από 

το IFF/FIS, ήταν ότ τα σρχόμνα αροσκ

φη δ χρζονταν να ποβλλον σχδο 

πτήσως, (ο Αμρκανο ποστήρζαν ότ ο 

δθνής ναρος χρος το Αγαο να 

πολ μκρός κα δσπαρτος από λληνκ 

νησ, μ αποτλσμα να αδνατ να δχτ 

μγλο αρθμό μαχητκν αροσκαφν 

τα οποα κνοντα μ ψηλς ταχτητς 

κα τατόχρονα πρπ να κτλον κπα

δτκος λγμος). Η μόνη ποχρωση 

πο χον να να πληροφορον γα τον 

κδκα ηλκτρονκής αναγνρσής τος 

κα ππλον να παρχον στοχα γα τον 

χρόνο παραμονής τος στην προχή της 

σκησης κα τον τπο τος.

Ο Αμρκανο πμναν σ ατή την 

ποψη κα στς 17 ανοαρο το 1998 ο 

κβρνητκός κπρόσωπος της λληνκής 

κβρνησης14 πββαωσ την ανακονωση 

το ΝΑΤΟ, πο χ κδοθ πρν από λγς 

μρς, μ την οποα το ΝΑΤΟ καταργοσ 

γα τος σκοπος της Σμμαχας την προχή 

θνης πο χ μχρ τότ η Ελλδα στον 

ναρο χρο το Αγαο. Μ ατή την κα

τργηση η Ελλδα δν χ πλον αρμοδό

τητς στην προχή θνης15 πο σνππτ 

από βορρ προς νότο μ τα όρα το FIR 

Αθηνν. Η απόφαση ατή χ ληφθ στα 

πλασα της νας δομής το ΝΑΤΟ, η οποα 

πρσβ την κατργηση των θνκν ορων 

θνης το ναρο χρο κα την παγω

γή το σ μα γνκότρη δοκηση. 

12 «Σημα τρβής στς λληνοτορκκς σχσς» ΕΛΑΜΕΠ, Αθήνα 1994.
13 Ελληνκός Τπος 17/5/97.
14 Ελληνκός Τπος 18/1/98.
15 E.W.41.
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ΟΙ ΤΟΥΡΚΙΚΣ ΠΡΒΙΣΙΣ
Η Τορκα πρασ στην μπρακτη 

αμφσβήτηση το λληνκο ναρο 

χρο πολ νωρς. τσ τον Μρτο 

το 1975, χαμ τς πρτς μαζκς 

παραβσς μ τορκκ μαχητκ π

νω από το Αγαο. 

Ενα αξοσημωτο δ να τονσο

μ ότ τα τορκκ μαχητκ όταν ξ

κνοσαν την πρακτκή των παραβσ

ων, λγο μτ την σβολή στην Κπρο, 

ακολοθησαν την ξής τακτκή:

 Εσρχοταν στην αρχή στγμαα 

στον ναρο χρο το FIR Αθηνν. 

 Ποτ δν προχωροσαν στον κα

θαρ λληνκό ναρο χρο κα, όταν 

το καναν, δν προχωροσαν πραν 

των ξ μλν. Αμσως απομακρνο

νταν. Αργότρα, όμως, ατό λλαξ.

 ρχσαν να παραμνον γα μγα

λτρο χρονκό δστημα ποχρνο

ντας τσ την λληνκή αροπορα να τα 

αναχατζ, σχδόν πντα μ πτχα. 

πτα, ρχσαν να πτον σταδακ κα 

πραν των ξ μλων, γα να φτσον 

από τς αρχς της δκατ

ας το ννήντα 

να πτν 

κα 

πνω από τα λληνκ νησ. 

Ενα χαρακτηρστκό δ να ανα

φρομ μα πολ νδαφροσα κα 

νδκτκή σζήτηση πο χ γν στο 

τορκκό κανλ NTV, τον Νομβρο 

το 1998, στην οποα μλησαν αν

μσα στος λλος κα δο Τορκο, 

σνταξοχο, πλον, αξωματκο της α

ροπορας, ο Εbrahm Εlter κα Εsmail 

Meker. Ο δο Τορκο αξωματκο, πο 

μτχαν κα στην σβολή στην Κπρο, 

ομολόγησαν ότ την πρτη προδο ο 

Τορκο πλότο πτοσαν στο Αγαο 

μ μγλο φόβο, καθς ο χρος ήταν 

τλως γνωστος γα ατος κα δν 

ήξραν τ κνδνο θα αντμτπζαν 

από τος λληνς. Σταδακ όμως κα 

μ την αξανόμνη δσδση όλο κα 

πρσσότρων πλότων στον λληνκό 

ναρο χρο, χ αξηθ η μπρα 

της προχής κα ρχσαν να βγανον 

μ πρσσότρο θρρος κα να πτον 

πρσσότρς ρς πνω από το Α

γαο, απορρπτοντας τσ μπρακτα τα 

λληνκ δδομνα γα τα όρα το λ

ληνκο ναρο χρο. Παρλληλα, 

ανπτξαν την πρακτκή των αρομα

χν κα των αλλπλληλων μπλοκν 

τονζοντας πως το σημαντκότρο 

στοχο ήταν ο μβολσμός το αντ

πλο στο πδο βολής, 
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πργμα πο ατόματα ξοδτρων την 

αντπαλη παροσα κα ήταν θμα δ

τρολπτων να ρχτ η πραγματκή βολή 

γα να καταρρφθ το χθρκό, (γ’ ατος 

το λληνκό), μαχητκό αροσκφος. 

Τα τλταα χρόνα η τακτκή των 

παραβσων από τα τορκκ μαχητκ 

χ γν πο πκνδνη, γατ ο Τορκο 

σνήθζαν να βγανον κατ ομδς αξο

ποντας το μγλο αρθμό μαχητκν 

 πο δθταν16 κα τσ πολλς φορς ο 

αρομαχς δαρκοσαν πρσσότρο 

χρόνο, γρφοντας μα μοναδκή πρπτω

ση στα παγκόσμα χρονκ της πολμκής 

αροπορας μ καθημρνς κονκς 

αρομαχς, ο οπος δν ήταν ντλς 

αναμακτς, αφο πήρξαν ατχήματα 

κα από τς δο πλρς. 

Μα σημαντκή μθοδος μ την οποα 

ο Τορκο πκρωναν τς αμφσβητήσς 

τος στο καθστς το ναρο χρο 

στο Αγαο, ήταν η δσμση μγλων π

ροχν γα δξαγωγή αρονατκν ασκή

σων, χωρς φσκ να πολογσον την 

οροθτηση πο πήρχ στο παρλθόν, 

δηλαδή πρν από το 1974. Το ζήτημα των 

τορκκν στρατωτκν ασκήσων χ 

δασαφηνσθ στο μνημόνο Παπολα 

Γλμζ, πο χ πογραφ στη σνντηση 

της Βολαγμνης στς 27 Μαο το 1988 

κα το οποο η Τορκα κτοτ παραβαζ 

σστηματκ17. Τα δο μρη σμφνησαν 

πσης ότ ο σχδασμός κα η δξαγωγή 

των θνκν στρατωτκν ασκήσων στην 

ανοκτή θλασσα κα στο δθνή ναρο 

χρο πο απατον την κδοση ΝΟΤΑΜ ή 

όποας λλης μορφής αναγγλα ή προδο

ποηση, θα δξγοντα κατ ττοο τρόπο 

στ να αποφγοντα τα ακόλοθα: 1ον 

η απομόνωση προχν, 2ον η δσμση 

προχν ασκήσων γα μγλς χρον

κς πρόδος κα 3ον η δξαγωγή τος 

στη δρκα της αχμής της τορστκής 

πρόδο. 

Χαρακτηρστκό να ότ τον ολο 

το ‘97 η Τορκα φνηκ να χ την 

πρόθση να ζητήσ αροδδρομο π

νω από την Θσσαλονκη. πως γραψ 

στς 4 ολο ‘97 η φημρδα Χορτ: 

«Η Ελλδα κατ παραβαση όλων των 

Δθνν Σνθηκν, (η τορκκή φημρ

δα καν αναφορ γα τς Σνθήκς της 

Λωζννης κα το Μοντρ), δν πτρπ 

στα τορκκ πολμκ αροπλνα να 

πτξον πνω από τα δφη της μτ

χοντας σ αποστολς το ΝΑΤΟ. Γα τον 

σκοπό ατό η Τορκα φρτα αποφασ

σμνη να δαμαρτρηθ στο ΝΑΤΟ». 

Το Νομβρο το ‘98 στο αποκορ

φωμα των τορκκων παραβσων, ο 

Τορκο χαν δσμσ τότ μ ΝΟΤΑΜ 

σνολκ δκα προχς18 ανμσα στη 

Λσβο, Χο, Λήμνο, Σαμοθρκη, Ψαρ, 

ν γα τς αρονατκς ασκήσς μ την 

ονομασα TASMO, ο Τορκο δσμαν 

12 προχς ανμσα στη Σαμοθρκη, 

Χαλκδκή, Σκθο, Λήμνο, Λσβο, Σκ

ρο, Εβοα, Ψαρ, Χο, καρα, Σμο, Ν. 

Ρόδο, Ν. Κρπαθο, κα Ν. Κρήτη. κτοτ, 

ο δότπος ατός πόλμος σνχζτα 

16 Ελληνκός Τπος 15 ανοαρο 1998.
17 Σγκκρμνα στα ρθρα 2 κα 3 το μνημονο αναφρονταν τα ξής: (Δημοσση Εφημρδας Βήμα 15 

Νομβρο 1998) Κατ την δξαγωγή θνκν στρατωτκν δραστηροτήτων στην ανοκτή θλασσα κα στο 
δθνή ναρο χρο, τα δο μρη θα καταβλλον κθ προσπθα να αποφγον την παρακλση της 
ομαλής νασπλοας κα ναρας κκλοφορας, όπως δασφαλζοντα σμφωνα μ τα δθνή κμνα, κανόνς 
κα κανονσμος.

18 Εχ προηγηθ το φθνόπωρο το ‘97, όταν σχδόν καθημρν πνω από το Αγαο δξαγόταν νας ακήρ
χτος πόλμος μ φόδος τορκκων αροσκαφν, αναχατσς από τα λληνκ κα καθημρνς αρομαχς.



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

ΜΑΪ. - ΙΟΥΝ. 2008

μ αμωτη νταση, νοτ κα μ θματα 

όπως τον λληνα πλότο Κωνσταντνο 

Ηλκη στς 23 Μαο το 2006.

ΧΡΙΚ ΥΔΤ
Το πρόβλημα το Αγαο σχτκ μ τα 

χωρκ δατα αφορ κρως δο θματα: 

1ον, την αμφσβήτηση κ μρος της Τορ

κας το σημρνο σττος κβο, δηλαδή 

την αμφσβήτηση των παρχόντων ορων 

κα 2ον, την ντονη ρνηση της Τορκας 

στο δκαωμα της Ελλδας να αξήσ τα 

χωρκ της δατα στα δδκα μλα.

Το 1936, αμσως μτ τη Σνθήκη το 

Μοντρ, η Ελλδα (πωφλομνη, κατ 

τος Τορκος, από την τορκκή αδρνα 

στην Σνθήκη ατή)19, πκτν τα χωρκ 

της δατα από τα τρα, στα ξ μλα. 

Σήμρα, η Ελλδα κατχ το 43,5% των 

δτων το Αγαο κα η Τορκα το 7,5%. 

Σ πρπτωση πο τα λληνκ χωρκ 

δατα αξηθον στα δκα νατκ μλα 

γα να σμπσον μ τον θνκό ναρο 

χρο, τότ ο αναλογς γνοντα 64% γα 

την χρα μας κα 8,5% γα την Τορκα. Αν 

δ η Ελλδα προχωρήσ, όπως δκαοτα, 

στην αξηση των χωρκν της δτων 

στα δδκα νατκ μλα, τότ η πατρδα 

μας θα κατχ το 71% το Αγαο, ν η 

Τορκα θα παραμν στο 8,5%.

Η Τορκα όμως θωρ τη θλασσα 

το Αγαο σαν κονή θλασσα των δο 

χωρν20, κα ποστηρζ ότ, νομκ, χ 

κα κνη το δκαωμα να χρησμοπο 

ατή τη θλασσα τολχστον όσο κα 

η Ελλδα. Στς 16 Νομβρο το 1994 

ήρθ σ σχ η Σμβαση γα το Δκαο 

της Θλασσας το 1982, την οποα χ 

πκρσ η Ελλδα μαζ μ τς πόλο

πς χρς της Ερωπακής νωσης. Η 

Τορκα κα ο ΗΠΑ δν την χαν πο

γρψ, γα δαφορτκος λόγος, αλλ 

ποχρνονταν να την αναγνωρσον 

σαν θμκό Δκαο. Στο ρθρο 3 της 

Σμβσως ορζτα ότ το ρος της 

αγαλτδας ζνης κθ κρτος μπορ 

να φτσ ως κα δδκα μλα από τς 

ηπρωτκς ή νησωτκς ακτς το. 

Γα να αποτρψ η Τορκα την π

κταση των λληνκν χωρκν δτων 

σκησ τη «Δπλωματα της Απλής», 

μ το γνωστό casus belli. Η πση

μοποηση ατής της πολτ

κής γν τον ονο 

το 1995, όταν 

η τορκ

κή 

19 κθση Αρχηγο Πολμκν Ακαδημν Τορκας 1996.
20 κθση Αρχηγο Πολμκν Ακαδημν Τορκας 1996.
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Εθνοσνλση μ ψήφσμ της ξοσο

δότησ την τορκκή κβρνηση να λ

β όλα τα νδκνόμνα μτρα, ακόμα 

κα στρατωτκ (κήρξη πολμο κατ 

της Ελλδας), φόσον η Ελλδα αποφ

σζ να πκτν τα χωρκ της δατα 

πραν των 6 ν. μ. Μ τον τρόπο ατό, η 

Τορκα απλντας να χρησμοποήσ 

βα, (παραβαση ρθρο 2.4 καταστατ

κο Χρτη ΟΗΕ), ζητοσ από την Ελλ

δα να μην φαρμόσ νόμμο δκαωμ 

της το οποο απορρ από τη Σμβαση 

Δκαο Θαλσσης το 1982.

Ενα χαρακτηρστκό πως η Ελλδα 

να το μοναδκό κρτος στον κόσμο 

πο χ Αγαλτδα ζνη μκρότρη από 

τα δδκα μλα. Εξσο χαρακτηρστκό 

να ότ όλο ο δκαστς, τ στο Δ

θνς Δκαστήρο της Χγης, τ στο νο 

Δθνς Δκαστήρο το Δκαο της Θ

λασσας στο Αμβοργο, προρχοντα από 

χρς μ 12 νατκ μλα. Η δα η Τορ

κα το 1964 μ τον Νόμο 11711/12/5/64 

αξησ το πλτος της αγαλτδας ζνης 

της στον Εξνο Πόντο στα 12 νατκ 

μλα κα στς νότς ακτς από τα 6 στα 

12 νατκ μλα, γγονός πο ανγκασ 

τη Σρα κα την Κπρο να αξήσον κα 

ατς τον δο χρόνο την δκ τος αγα

λτδα ζνη σ 12 νατκ μλα21. 

ΙΓΙΙΤΙΔ ΖΝ
Η κραρχα των παρκτων κρατν 

πνω στην πρβλλοσα θλασσα χ 

μακρ στορα κα αποκτ νδαφρον 

ο τρόπος δαμόρφωσης κα νομκής κα

τοχρωσης ατής της κραρχας σ 

δθνς ππδο. Στην αρχή, χαμ τς 

αθαρτς δκδκήσς των μγλων 

νατκν Δνμων από το 10ο ήδη 

ανα πνω σ τρστς θαλσσς 

κτσς22.Η αθαρτη ατή όμως δκ

δκηση ρχσ να σρρκνντα από 

την ολονα κα μγαλτρη απατηση 

γα λθρη νασπλοα, δκ κατ 

τον 19ο ανα, μ αποτλσμα να αρχσ 

να πκρατ η αντληψη γα δκδκηση 

μας ζνης κραρχας νός ορσμνο 

πλτος, πο να αρχζ από τα παρλα 

νός κρτος κα να πκτντα μχρς 

νός ορο από την ακτή. Στη ζνη ατή, 

η οποα ονομστηκ αγαλτδα (territo

rial sea), το παρκτο κρτος θα ασκ 

πλήρη κραρχα πο θα να ποοτκ 

όμοα μ την κραρχα πο ασκ κα 

στο ηπρωτκό το δαφος, μ τη μόνη 

ποχρωση να πτρπ τη λγόμνη 

«αβλαβή δλση» των πλοων από ατή 

(innocent passage). 

Μτ από ατή τη μορφοποηση πήρ

ξαν δο αντθτς τσς. Από τη μα, η τ

ση των παρκτων κρατν να πκτνον 

όλο κα πρσσότρο την κραρχα τος 

στο θαλσσο χρο, κα από την λλη η 

τση των μγλων νατκν Δνμων, 

μ τος μγλος κα μπορκος αλλ 

κα πολμκος στόλος, να αντστκοντα 

σ ατή την πκταση μ σκοπό την ξα

σφλση της λθρης νασπλοας, (μα 

κατσταση πο ξαναήρθ στην πφνα 

στο τλος το κοστο ανα), σ όσο το 

δνατόν μγαλτρα κα λθρα από 

κρατκς κραρχς, θαλσσα τμήματα. Ο 

δο ατς τσς δαμόρφωσαν το τλκό 

πλασο γα το ρος της αγαλτδας ζνης 

κα παρλληλα γννησαν νς μορφς ηπό

τρης κραρχας πνω στην πφνα της 

θλασσας, μ τη μορφή ποκλνμων 

21 «Μσόγος κα Δκαο της θλασσας», το Μχλη Γοναρη.
22 Σαν πατρας το Δθνος θαλασσο Δκαο θωρτα ο Γκρότος, ο οποος το 1609 ξδωσ το πρ

φημο Mare Liberum μρος το De Jure Prede.
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θαλασσων ζωνν, όπως να: 

 η σνοροσα ζνη (ontigous 

zone), 

 η αλτκή ζνη (exclusive fishing 

zone), κα 

 η αποκλστκή οκονομκή ζνη 

(exclusive economic zone)23.

Πρα από ατς τς θαλσσς ζνς, 

η κθ μα από τς όπος χ το δκό 

της πλτος κα μσα σ κθ μα από τς 

οπος το παρκτο κρτος (το οποο δ

καωματκ τς καθρν) ασκ ορσμ

νο δος κα ποότητας κραρχα κα 

αρμοδότητς, κτντα πλον η ανοχτή 

θλασσα (open sea), όπο δ φτν καμα 

κρατκή κραρχα. τσ το παρκτο κρ

τος βγαν σημαντκότατα νσχμνο σ 

σχση μ την κατοχρωση το μγστο 

των δκαωμτων το στο θαλσσο χρο 

πο σνορ μ τς ακτς το, καθς το 

αναγνωρστηκαν πσημα τσσρς ζνς 

θνκής δκαοδοσας:

 η Αγαλτδα, 

 η Σνοροσα, 

 η Αποκλστκή Οκονομκή Ζνη, 

 η Ηπρωτκή φαλοκρηπδα μ το 

μγστο οσαστκό ρος γα την κθ μα 

σ σχση μ τς ποβληθσς προτσς.

Εν τω μταξ, ανμσα στς δο ατς τ

σς πο αναφραμ, (της λθρης κα της 

θνκής αγαλτδας), πήρξ μα σμββα

στκή λση, πο ήταν ο τλκός καθορσμός 

σ γνκς γραμμς νός δθνς αποδ

κτο πλτος της χωρκής θλασσας των 12 

νατκν μλων, μσα στην οποα κα μόνο 

η κρατκή κραρχα να πλήρης.

σον αφορ την στορκή ξλξη το 

Δκαο της Θλασσας, το οποο θα κατο

χρων νομκ ατή την κατσταση24, η 

πρτη φση το μπορομ να πομ ότ 

ξκν στορκ από το 1609 κα τρμα

τζτα το 1945, την πομνη δηλαδή της 

λήξης το Δτρο Παγκοσμο Πολμο. 

Μτ το 1945, την ποχή το Τρομαν, 

ρχζαν να δημοργοντα ο πρτς προ

ποθσς γα την οθτηση το θσμο 

της στνής λωρδας θλασσας, δηλαδή της 

Αγαλτδας Ζνης. Στο ρος ατής της θα

λσσας λωρδας κα γα λόγος αμντκος 

ασκτα η πλήρης θνκή δκαοδοσα. 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 12 ΙΙΝ
Το πλτος των δδκα νατκν μ

λων χ κποα προστορα. ρχσ μ 

τη θωρα το κανόνα της βολής προ

βόλο (Cannon Shot Rule), πο χ την 

ννοα της πκτασης της παρκτας 

κραρχας πνω στη θαλσσα ζνη, 

σμφωνα μ το βληνκς της βολής το 

προβόλο από την ακτή25.

Αργότρα, ακολοθησ ο κανόνας των 

τρν νατκν μλων, ο οποος παγθη

κ σαν Δθνς Εθμκό Δκαο από το 

1900 μχρ το 193026, οπότ σγκλήθηκ η 

Σνδσκψη γα το Δκαο της Θλασσας 

στη Χγη. Στη δσκψη ατή φνηκαν ο 

πρτς δαφωνς γα τον κανόνα των τρ

ν μλων, καθς δφορα κρτη απατη

σαν να πκτνον κα πραν των τρν 

μλων τη θαλσσα κραρχα τος. 

Μτ από ατή την αμφσβήτηση το 

πλτος των τρν μλων στη Δσκψη 

της Χγης, ρχσ η μονομρής σταδα

κή ανατροπή το από πολλ κρτη. Το 

23 Σχτκή μλτη στην αγγλκή το Παναγτη Μορφωπο, ποστρτηγο . α. Master of Laws Δθνος 
Δκαο το Πανπστημο το Λονδνο.

24 Γρήγορης Τσαλτς, «Η να Σμβαση το Δκαο της Θλασσας κα ο ζνς Εθνκής Δκαοδοσας»
25 British Year Book of International Law 1945 σλ 210.
26 The Three Mile Limit στο 11 Stafford Law Review 1959, σλ 616.
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φανόμνο ατό ντθηκ μτ τη λήξη 

το Δτρο Παγκοσμο Πολμο, μ 

αποτλσμα να πρξ να καθστς 

αναρχας στς θαλσσς κτσς. Το 

1958 γν η Σνδσκψη γα το Δκαο 

της Θλασσας στη Γνη, αλλ δν 

πήρξ κποο αποτλσμα γα να νο 

καθορσμό, πραν από ατόν των τρν 

νατκν μλων. Πστοποήθηκ όμως 

γα μα ακόμη φορ μ την σήγηση 

της Επτροπής Δθνος Δκαο ότ το 

πλτος των τρν μλων δν σχ σαν 

γνκός κανόνας, ν γα πρτη φορ 

τθηκαν σαν αντατο όρο τα 12 νατ

κ μλα. Οτ κα η δτρη Δσκψη 

της Γνης, πο γν το 1960, φρ 

κποα αποτλσματα στο μγλο ατό 

πρόβλημα. Παρόλα ατ όμως κα ο 

δο ατς Δασκψς κατληξαν στην 

αποδοχή νός ναο πλτος χωρκής 

θλασσας κα αποτλσαν την πρτη 

αρχή γα την τλκή αποκρστλλωση 

των δδκα νατκν μλων. 

Ατό θα καθρωνόταν στην τλκή 

το μορφή μ την πόμνη Δσκψη πο 

ρχσ στη Να όρκη το 1973 (UNCLOS 

III) κα τλωσ μ την πογραφή της 

Σνθήκης γα το Δκαο της Θλασσας το 

1982, μτ από 10 ολόκληρα χρόνα. Κα

τ τη δρκα ατν των δκα χρόνων, 

πήραν μρος στη δσκψη 151 κρτη, 

δηλαδή το σνολο σχδόν των κρατν 

κα πληθρα δθνν οργανσμν, γγο

νός πο δωσ κα τη μγλη σχ στο 

τλκό κμνο της Δσκψης.

Το ρθρο της Σνθήκης πο καθόρζ 

τα δδκα μλα, πκρθηκ από 145 

κρτη κα χ πλον την σχ Εθμκο 

Δκαο, το οποο δσμ όλα τα κρ

τη. Από τα 145 παρκτα κρτη, τα 129 

φρμοσαν αμσως τα δδκα μλα κα 

μταξ ατν κα ο ΗΠΑ, Αγγλα, Ρωσα, 

Γρμανα, Γαλλα, ταλα, δηλαδή όλς ο 

μγλς νατκς χρς27.

Η βασκή ατα πο η Τορκα δν 

πγραψ τη Σνθήκη να δαφωνα 

της ως προς την αναγνρση το δκα

ματος κθ κρτος της φαρμογής των 

χωρκν δτων στη βση των δδκα 

μλων, παρόλο πο η δα χ ασκήσ 

ατό το δκαωμα. 

27 Law of Sea Bulletin..
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 ΡΧ ΤΣ ΙΣΣ ΠΟΣΤΣΣ
Ο χωρισμός των χωρκν δτων 

μταξ δο χωρν καθορζτα από τη 

Σμβαση το Θαλασσο Δκαο μ την 

«Αρχή της σης Απόστασης». Βσ α

τής της αρχής, η δαχωρστκή γραμμή 

θα βρσκτα στο μσο μταξ της μας 

ακτής από την λλη28.

Η Τορκα όμως χ απορρψ κα 

ατή την αρχή. σχρζτα μ αθα

ρτο τρόπο ότ, σμφωνα μ το Δκαο, 

η «Αρχή της σης Απόστασης» δν να 

ο μόνος τρόπος γα την οροθτηση, ν 

σμφωνα μ τος σχρσμος της, δν 

γν πρόβλψη γα την οροθτηση στην 

πρπτωση της παρξης νησν κα ότ 

πρπ να ληφθον πόψη γωλογκ 

κα γωμορφολογκ κρτήρα κα λλς 

δκς καταστσς.

Εδκότρα η Τορκα χ ποστηρξ 

τα ξής29: «Η παρξη δκν καταστσ

ων μπόδσ την μφνση της σης από

στασης στην οροθτηση των σνόρων, 

αλλ δν πρχ σαφήνα στο ρθρο 

της Σμβασης σχτκ μ το μ ποα μ

θοδο θα πραγματοποηθ η οροθτηση 

σ ατή την πρπτωση. Στην πρπτωση 

το Αγαο, όπο πρχον δκς σν

θήκς, η οροθτηση πο θα πραγματο

ποηθ θα πρπ να χ π’ όψν της τη 

λτοργα των χωρκν δτων».

Σμφωνα λοπόν μ την τορκκή 

ποψη, στην πρπτωση της παρξης 

πολλν νησν πρπ να ληφθον π’ 

όψν γωλογκ κα γωμορφολογκ 

κρτήρα κα λλς «δκς καταστσς». 

Η πρόταση γνόταν παρακτω πο σγκ

κρμνη καθς ανφρ ότ νησ κα νη

σδς πο χον μβαδόν μκρότρο το 

νός ττραγωνκο χλομτρο, στην π

ρπτωση πο πηρζον τς θαλσσς 

κτσς των γτονκν χωρν, να μην 

λαμβνοντα π’ όψν στον καθορσμό 

της οροθτησης των χωρκν δτων. 

Στην πρπτωση ατή, ο θαλσσς κτ

σς των νησδων ή νησν πο μοζον 

μ νησδς κα βρσκοντα στα χωρκ 

δατα, στην φαλοκρηπδα, τ στην 

οκονομκή προχή νός ξνο κρτος, 

θα πρπ να καθορστον μ Σμφωνα 

ανμσα στα νδαφρόμνα μρη. 

Μ ατος τος σχρσμος κα τς 

τορκκς αξσς βγαναν κτός χωρ

κν δτων ή μπαναν σ καθστς 

μόνμης αμφσβήτησης μγλς κτσς 

το Αγαο, νησωτκς κα θαλσσς.

Τλος, όσον αφορ τη θμλδη Αρ

χή της σης Απόστασης κα την ανγκη 

φαρμογής της γα τον πολογσμό των 

χωρκν δτων, η Τορκα ποστήρξ 

μ πραπλοσττκό τρόπο τα ξής30: 

«Δχόμαστ όπως κα η Ελλδα τον κανό

να της μσης γραμμής, αλλ ως ξής: Θα 

προμ σαν γραμμή βσης από τη μα 

τη Μκρ Ασα κα από την λλη τς ακτς 

της Θσσαλας, της Πλοποννήσο κα της 

Μακδονας. Την προχή θα τη χωρσομ 

στη μση κα τη μσή θα την πρ η Τορ

κα κα την λλη μσή η Ελλδα»(!!!) 

Αξοσημωτο να το ότ σ ατή την 

φανομνκ νομμόφρονα πρόταση της 

Τορκας παρακμπττα ακόμα κα η 

νήσος Εβοα. Απόδξη της τορκκής 

ασνπας σ ατό το σημο αποτλ 

το γγονός ότ στς αρχς της δκατας 

το ‘50, η Ελλδα χ προτν στην 

Τορκα να πραγματοποηθ μα λπτο

μρής χραξη της γραμμής ανμσα στα 

28 ρθρο 12 της Σμ βα σης.
29 κθση Αρχηγο Πολμκν Ακαδημν.
30 Μανόλης Γοναρης, «Η δατρότητα το Αγαο Πλγος».
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νησ το ανατολκο Αγαο κα της μ

κρασατκής ακτής, κα ο Τορκο χαν 

απαντήσ τότ31: «μα γατ να κνομ 

οροθτηση; τσ κα αλλς σχ η μ

ση γραμμή (δηλαδή ανμσα στα νησ 

κα την Μκρ Ασα)»32.

Πραν τοτων, από τος Τορκος θ

χθηκαν κα λλο λόγο γα τη μη φαρμογή 

της Αρχής της σης Απόστασης33, όπως: 

 Ελθρη Νασπλοα. Η νηστκη 

φση το Αγαο καθστ ποχρωτκή 

τη δλση πολλν στνν κα πρα

σμτων στη δρκα της νασπλοας. 

Η δλση πο θα γν θα να ή αβλα

βής δλση ή δλση Transit. Ατός 

ο δαχωρσμός χ ακόμη μγαλτρη 

σημασα στο Αγαο. Ο Τορκο ποστή

ρξαν αόρστα ότ στς σζητήσς πρ 

κρότητας μταξ Ελλδας κα Τορκ

ας σ ττοα τχνκ θματα, αξντα 

η πθανότητα κποο λθος όπο θα 

μποροσ να φρ σ πλονκτκή θση 

κποα από τς δο πλρς ακόμα κα 

να ωφλήσ μα τρτη Δναμη πο δν 

χ καμα σχση μ την προχή. 

 Ο αρχς το νησωτκο σμπλγ

ματος. Πρόβλημα γα την Τορκα να 

ότ τα νησ το ανατολκο Αγαο απο

τλον αναμφσβήτητα να νησωτκό 

σμπλγμα κα σμφωνα μ τη Σμβαση 

το Θαλασσο Δκαο το 1982, τα 

νησωτκ σμπλγματα χον χωρκ 

δατα κα φαλοκρηπδα. 

Σγκκρμνα νησωτκό σμπλγμα 

να μα φσκή δαμόρφωση από δο 

η πο πολλ νησ κα αποτλ να σ

νολο, από γωγραφκή ποψη. Στο 46 

ρθρο της Σμβασης των Ηνωμνων 

Εθνν, προσδορζτα ως ξής: «Νησω

τκό σμπλγμα να μα ομδα νησν 

τ κποα τμήματα νησν. Τα μταξ 

τος δατα κα λοπ στοχα τα οποα 

να τόσο στν σνδδμνα, αποτ

λον από γωγραφκής οκονομκής κα 

πολτκής ποψης να ναο σνολο». 

Η Τορκα ναντ όλων ατν πο

31 Μανόλης Γοναρης, «Η δατρότητα το Αγαο Πλγος».
32 Νότα στο λληνκό ποργο ξωτρκν.
33 κθση Αρχηγο Πολμκν Ακαδημν Τορκας.
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στηρζ34, ότ ο αρχς των νησωτκν 

σμπλγμτων να κανοργς αρχς 

γα το Δθνς Δκαο κα δν πρχον 

ξκαθαρσμνς απόψς, κτ το οποο 

όμως, όπως δαμ, δ σμβαν. τσ, 

η Τορκα στη σνντηση της Δτρης 

Επτροπής, στς 12 Αγοστο 1974, κα

ν σαφς ότ αρντα να αποδχτ την 

φαρμογή των αρχν των νησωτκν 

σμπλγμτων κα ατολόγησ τη θση 

της ποστηρζοντας ότ δν μπορ να 

φαρμοστ η αρχή ατή στο ανατολκό 

Αγαο, γατ κτ ττοο θα νσωμτων 

όλο το Αγαο στην λληνκή κραρχα. 

Η πγα κα βασκή πδωξη της Τορ

κας να να παροσσ το Αγαο πλα

γος σαν χρο δκν σνθηκν πραν 

των δθνν αναγνωρσμνων νομκν 

καθσττων. Σαν να ακόμα πχρημα 

σ ατή την κατθνση να η λγόμνη 

«θωρα της ημκλστης θλασσας». Η θω

ρα ατή προβλήθηκ από την Τορκα γα 

να αντκροσ νομκ τη Δθνή Δσκψη 

το Θαλασσο Δκαο, κα ποστηρζ 

την ποψη ότ το Αγαο να μα δατρη 

πρπτωση ημκλστης θλασσας κα σ

νπς δν μπορ να φαρμοστ στην π

ρπτωσή το το Δθνς Θαλσσο Δκαο, 

πο φαρμόζτα σ ανοχτς θλασσς. 

Μ ατό τον τρόπο η Τορκα ποστηρζ 

ότ το νομκό καθστς το Αγαο θα 

πρπ να ρθμστ μ κανοργα κα απ’ 

θας δαπραγμτση μταξ των δο 

κρατν πο χον ακτς στο Αγαο.

 ΚΡΙΣ ΤΝ 12 ΙΙΝ
Η Τορκα χ αρνηθ το νόμμο 

δκαωμα της Ελλδας να πκτν τα 

χωρκ της δατα στα δδκα νατκ 

μλα κα φρόντσ να δξ ατή τη θση 

μ κθ τρόπο. 

δη από τη δκατα το ‘70 η Τορ

κα χ αρχσ να δχν σημα μγ

λο κνρσμο στην προοπτκή της π

κτασης των λληνκν χωρκν δτων 

στα 12 μλα. Στς 21 ανοαρο 197535, 

ο τότ Τορκος ποργός ξωτρκν 

γρ το πρφημο casus belli γα πρτη 

φορ σ σχση μ την αξηση των λλην

κν χωρκν δτων σ 12 ν. μλα. Στς 

11 Απρλο 1975, η τορκκή φημρδα 

Χορτ χ γρψ36: «Η Τορκα θωρ 

το Αγαο σαν ανοχτή θλασσα από την 

οποα θα δρχοντα τα πλοα της κα θα 

κτλ ο στόλος της γμνσα. Αν θλ 

η Ελλδα να μας σταματήσ, ας το τολ

μήσ». Επσης, ο τότ πρωθποργός 

Σολμν Ντμρλ, στς 15 Απρλο 

1975, δατπωσ την απλή ότ «αν η 

Ελλδα πχρήσ να πκτν την 

αγαλτδα ζνη της, τότ η Τορκα σ 

κθ ττλσμνο γγονός θα απαντήσ 

μ ττλσμνα γγονότα». 

Ενα σημαντκό να σημσομ ότ 

στς 9 ολο 1977, μ ανακονωσή της37

η σοβτκή πρσβα στην Αθήνα δήλω

ν ότ η Μόσχα δ θα χ αντρρηση γα 

την πκταση της λληνκής αγαλτδας 

ζνης σ 12 νατκ μλα, αρκ να ξα

σφαλζτα το καθστς λθρας να

σπλοας από τα Στν. 

Στς 24 Οκτωβρο 1979, ο ποργός 

ξωτρκν της Τορκας στλ μήνμα 

προς τον λληνα σνδλφό το όπο 

γα πρτη φορ γνονταν ξκθαρα λό

γος γα ατα πολμο: «χ λχθ στην 

34 κθση Αρχηγο Πολμκν Ακαδημν.
35 Γρήγορη Τσαλτ, «Το Αγαο πλαγος κα η δθνής δπλωματα».
36 Προδκό NOKTA, ανορος 1998.
37 Κ. Νοσκα, «Η Τορκα κα μς», Θσσαλονκη 1987.
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Ελλδα ότ αν πχρήσ να πκτν 

τα χωρκ της δατα σ 12 ν. μλα η 

Τορκα θα θωρήσ την πρξη ατή 

σαν ατα πολμο». 

Στη σνχα χαμ να ψχροπο

λμκό κλμα, πο κορφθηκ μ την 

κρση το 1987, μ την αποστολή το 

τορκκο πλοο Σσμκ γα ρνα 

σ αμφσβητομνς από την Τορκα 

προχς το Αγαο, απόντος όμως 

το τότ τορκο πρωθποργο Τορ

γκοτ Οζλ στς ΗΠΑ, γα λόγος γας. 

Η Τορκα τότ ποχρησ κτω από 

κποα δθνή πση, λλα ο δηλσς 

Τορκων παραγόντων, παρ την προ

σγγση το Νταβός, σνχστηκαν στο 

δο κλμα. τσ το Μο το 198838, ο 

τότ ποργός ξωτρκν Μσοτ Γλ

μζ δήλων στην φημρδα Χορτ: 

«Η Τορκα πτησ πόδ στο Αγαο» 

κα η τορκκή φημρδα ρμήν 

τη δήλωση ως νδξη ότ η Τορ

κα θα χ δκαματα π των 

δθνν δτων κα το 

δθνος ναρο 

χρο το Α

γαο.

Στς αρχς της δκατας το ννή

ντα, το θμα πλον παρν να δσταση 

καθς πλησαζ η 16η Νομβρο 1994 

πο θα τθτο σ σχ η να δθνής Σμ

βαση το 1982 γα το Δκαο της Θλασ

σας κα σνπς η Ελλδα θα χ πλον 

το αναφαρτο δκαωμα να πκτν 

τα χωρκ της δατα στα 12 μλα. Στην 

Τορκα ο δηλσς γα πόλμο πκνω

ναν σνχς, γγονός πο δχν κα την 

αξανόμνη νρκότητα της τορκκής 

πλρς. Στς 6 Οκτωβρο το 1994, ο 

τότ πρόδρος της τορκκής βολής 

Χοσαμντν Τζντοροκ39  δήλων στην 

τορκκή θνοσνλση ότ η «φαρμο

γή το κανόνα των δδκα μλων θα 

θωρηθ ατα πολμο πο θα χ σαν 

αποτλσμα πολλ νησ το Αγαο να 

βρθον σ τορκκ χωρκ δατα». Αλ

λ κνος πο ήταν ο πο απλητκός 

σ δηλσς ήταν ο τότ ποργός 

ξωτρκν της Τορκας Μομ

τζ Σοζλ. Ο Σοζλ40 

απλησ πλον ανο

χτ ότ θα γν 

πόλμος 

αν 

38 Χολβα, «Η τορκκή ημσληνος».
39 Οκονομκός Ταχδρόμος 3/11/94, ρθρο το Αγγλο Σργγο.
40 Αθηνακό Πρακτορο 26/10/94.
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η Ελλδα προχωρήσ σ πκταση των 

χωρκν της δτων, γγονός πο προ

κλσ μγλη ντπωση στην λληνκή 

πλρ. 

Τα ρωτήματα πο πήρχαν τότ κα

θς πλησαζ η ημρα της αναγνρσης 

το λληνκο δκαματος γα πκταση 

των χωρκν δτων ήταν41 τα ξής: 

 Πρπ η Ελλδα να πκτν τα 

χωρκ της δατα κα αν να, πότ; 

 Αν δν ασκήσ το κραρχκό της 

δκαωμα τρα ή στο γγς μλλον, τ 

θα σμβ; 

 Μπορ η Τορκα να προχωρήσ 

σ πόλμο; Κα πς θα αντδρσον 

στην πρπτωση ατή τα μλη της Ε

ρωπακής νωσης; 

 Παρμποδζ λλς χρς η πκτα

ση των χωρκν δτων στα 12 μλα; 

Πρακτκ η Ελλδα χ τς ξής ναλ

λακτκς λσς: 

 Να προκτν ατόματα τα χωρ

κ της δατα στα 12 μλα μ την μση 

όμως προοπτκή της σγκροσης κα 

την ξταση των σνπν ατής της 

σγκροσης. 

 Να ανακονσ ότ δατηρ το 

δκαωμα ατό, κα θα το ασκήσ όταν 

το κρν ατή σωστό. 

 Να κονοποήσ πσημα ότ πα

ραττα το δκαματος, μ σκοπό 

την λληνοτορκκή προσγγση κα τη 

σνδαλλαγή στο γνκότρο πρόβλημα 

το Αγαο. 

 Τη μρκή φαρμογή το μτρο 

σ λλς προχς κα σ λλς όχ, στ 

να μλτηθον ο πθανς αντδρσς 

κα να καθορστ ανλογα η μλλοντ

κή πρακτκή. 

 Την τατση το ναρο χρο 

μ τα χωρκ δατα στα 10 μλ κα, 

 Την ανακονωση ότ θα φαρμόσ 

σντομα το δκαωμ της, κα παρλλη

λα να απατήσ μγλα δπλωματκ 

κα λλα ανταλλγματα γα να μην το 

φαρμόσ. 

41 Γννης Ζωγρφος, Οκονομκός Ταχδρόμος 10/10/94.
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Από το 1995 κα μτ η Ελλδα απα

τησ την μση ρση το casus belli από 

την Τορκα γα το λληνκό δκαωμα της 

πκτασης στα 12 ν. μλα, ν το θμα 

των 12 νατκν μλων χ σνδθ κα 

μ το ζήτημα της σνδσης ΤορκαςΕ

ρωπακής νωσης, καθς σμφωνα μ 

την λληνκή ποψη δ σμββζονταν η 

τορκκή σμπρφορ μ τα ρωπακ 

δδομνα. Τον ανορο το ‘96 χαμ 

την κρση των μων, κα μτ από ατό 

πήρξ να χρονκό δστημα ηρμας 

όπο αναπτχθηκ μα κνητκότητα γα 

το πρόβλημα των χωρκν δτων.

ΥΦΟΚΡΠΙΔ
φαλοκρηπδα να ο βθός της θ

λασσας πο πκτντα πρα από την 

αγαλτδα ζνη. Στο βθό κα στο πδα

φός το, όχ όμως κα στην δτνη μζα 

πο τον καλπτ, το σγχρονο Δθνς 

Δκαο αναγνωρζ ορσμνα αποκλστ

κ δκαματα κραρχκο χαρακτήρα, 

στς παρκτς χρς δκαματα δως 

αναζητήσων κα παραγωγής ορκτο 

πλοτο, όπως να το πτρλαο. Κατ 

την δα ποψη η φαλοκρηπδα πκτ

ντα από τη γραμμή της αγαλτδας 

ζνης κα φτν ως κ πο το βθος 

το νρο να 200 μτρα42.

Το καθστς της φαλοκρηπδας 

κωδκοποήθηκ αρχκ μ τη Σμβαση 

της Γνης το 1958 γα την φαλοκρη

πδα κα τροποποήθηκ στη σνχα 

μ τρόπο πο να νο πρσσότρο τα 

παρκτα κρτη μ τη Σμβαση το 1982 

γα το Δκαο της Θλασσας. 

Σμφωνα μ τη Σμβαση της Γνης 

το 1958, τα λληνκ νησ πο παρα

τσσοντα πνω σ μα γραμμή από τον 

Βορρ προς τον Νότο, κοντ στην ακτή 

της Αλξανδροπολης, Λήμνος, γος 

Εστρτος, Λσβος, Χος, Ψαρ, Αντ

ψαρα, Σμος, καρα κα Δωδκνησα, 

αποτλον αναπόσπαστο τμήμα της Ελ

λδας. Το κρατκό κραρχκό δκαωμα 

42 Μανοσο Πλομδη «Ελληνοτορκκή κρση», Αθην 1975.
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π των νησν ατν σμφωνα μ το 

Δθνς Δκαο πρλαμβν κα το δκα

ωμα της ρνας κα κμτλλσης της 

φαλοκρηπδας γρω από τα νησ. Στη 

β΄ παργραφο το πρτο ρθρο της 

Σμβασης φαλοκρηπδας, πο να μα 

Σμφωνα πο σνοψζ τος σχτκος 

δθνς νομκος κανόνς, αναφρτα ότ 

η φαλοκρηπδα των νησν θα καθορ

στ βσ των αρχν πο χον ορστ 

γα τς ηπρωτκς χρς, ότ δηλαδή μ 

αλλ λόγα τα νησ χον πλήρη κα σα 

δκαματα στην φαλοκρηπδα. 

Η Τορκα δν χ κρσ τη Σμβα

ση, η οποα όμως χ γν αποδκτή από 

πολλς χρς, κα το Δθνς Δκαστήρο 

τη Χγης, μ απόφασή το το 1969, χ 

δχτ ότ ο δατξς της γα την φαλο

κρηπδα να «αναγνωρστκς», πρ

χον δηλαδή κανόνς Εθμκο Δκαο 

δθνος σχος, ο οποο ποχρνον 

όλς τς χρς τ να τος αποδχτον, 

τ να τος αναγνωρσον.

 ΤΟΥΡΚΙΚ ΘΣ
Η τορκκή θση43 να η ξής: Η φα

λοκρηπδα της θλασσας το Αγαο 

να φσκή προκταση της Ανατολας. 

Τα λληνκ νησ πο βρσκοντα κοντ 

στην Ανατολα δν χον δκή τος φαλο

κρηπδα. Ατ τα νησ αποτλοντα από 

προξοχς της φαλοκρηπδας της Ανατο

λας πνω από το ππδο της θλασσας. 

Η Τορκα σ ατή τη βση χ προτν 

ότ πρπ να λθ το πρόβλημα μσω 

δαπραγματσων, βσ των κανόνων 

το Δθνος Δκαο (;;), κα σμφωνα μ 

τος κανόνς της δκαοφροσνης. 

Ο σχρσμο της Ελλδας πο βασ

ζοντα στη Σμβαση φαλοκρηπδας το 

1958, σμφωνα μ τος Τορκος, να 

αδναμο από νομκής απόψως. Η Τορκα 

δν γν σμβαλλόμνο μρος ατής της 

Σμβασης κα τσ δν χ την σμβατκή 

ποχρωση να φαρμόσ το 6ο ρθρο της 

Σμβασης σχτκ μ την οροθτηση. 

43 κθση το Αρχηγο Πολμκν Ακαδημν της Τορκας 1996.



Η Διαμάχη στο Αιγαίο και η Τουρκική Προκλητικότητα

Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η  Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η 95

ΧΡΞ
Μια παραδγματκή πρπτωση χ

ραξης φαλοκρηπδας να η Σμφωνα 

μταξ Ελλδας κα ταλας το 1977, γα 

την οροθτηση της φαλοκρηπδας στο 

όνο πλαγος. Εδ οθττα η μθοδος 

της Μσης Γραμμής, (αντστοχο της Αρχής 

της σης Απόστασης γα τα χωρκ δατα), 

η οποα αναφρτα ρητ στο κμνο. Στη 

σμφωνα ατή λαμβνοντα π’ όψν η 

φαλοκρηπδα των λληνκν νησν σμ

φωνα μ τη Σμβαση το Δθνος Δκαο 

Θαλσσης. Η Αρχή της Μσης Γραμμής 

λήφθη κα γα την οροθτηση της φαλο

κρηπδας μταξ ταλαςΓογκοσλαβας 

το 1968 κα μταξ ταλαςΤνησας το 

1971. Επσης, μταξ ταλας σπανας στην 

προχή μταξ Σαρδηνας κα Βαλαρδων 

νήσων, όπο κα δ φαρμόστηκ η Αρχή 

της σης Απόστασης, (στη πρπτωση ατή 

η Γαλλα αγνο τη Σμφωνα γατ γκλω

βζ την φαλοκρηπδα της Κορσκής). 

πρχον κα ορσμνς δαφορτκς 

Σμφωνς όπως της Τνησας κα Λβ

ης, κατόπν δκαστκής απόφασης, όπο 

δν ακολοθτα η μση γραμμή κατόπν 

κονής αποδοχής, κα η Σμφωνα μταξ 

ΛβηςΜλτας, όπο πρχ μα ξχωρ

στή δατρότητα καθ’ όσον η Μλτα να 

νησωτκό κρτος.

λα ατ δχνον ότ η πρακτκή ορο

θτησης της φαλοκρηπδας στα κρτη 

της Μσογο να η φαρμογή κατ’ αρ

χήν της μθόδο της μσης γραμμής, ν 

σ πρπτσς πο ατή δν προσφρ 

δκαο αποτλσμα, γντα κονή σναν

σ δκαστκός δακανονσμός. 

να σημαντκό σημο πο θα πρπ 

να τονστ να πως η κθ προσφγή 

της Ελλδας στο Δθνς Δκαστήρο γα 

τη χραξη της φαλοκρηπδας, (κτ πο 

μχρ τρα αρντα η Τορκα), θα πρ

π να λβ σαν Αρχή της Χραξης της 

Μσης γραμμής (κα μτ την πθανή 

δόρθωση της) τα νησ το ανατολκο 

Αγαο κα όχ την μση γραμμή το 

Αγαο πλγος, όπως ποστηρζ η 

Τορκα. 

 ΚΡΙΣ ΤΣ ΥΦΟΚΡΠΙΔΣ
Την 1121973 η τότ τορκκή στρα

τωτκή κβρνηση το ρμκ, χωρς κα

μα προσνννόηση κα προδοποηση, 

μονομρς κα αθαρτα, κχωροσ 

μ δημοσσή της στην πσημη φη

μρδα Πρξη η οποα σνοδονταν 

κα από σχτκος χρτς δα αναζη

τήσως πτρλαο προς την τορκκή 

ταρα TRAO, (Τορκκή Εταρα Π

τρλαο), κα δκαματα ρνας γα 

πτρλαο στην φαλοκρηπδα προχν 

ο οπος κτνονταν δτκ της Λσβο, 

Χο, Ψαρν, Αγο Εστρατο μχρ τη 

Σαμοθρκη κα τη Λήμνο. Λγος μήνς 

αργότρα ανήγγλ ότ δκή αποστολή 

μ το ξοπλσμνο πλοο ρνν, το 

Τσαρνταλ, θα δξήγ ρνς στς προ

χς ατς γα να ξακρβσ αν πήρχ 

πργματ πτρλαο σ ατς. 

Στς 29 Μαο 1974, το Τσαρνταλ βγή

κ στο Αγαο γα να κν ρνς στην 

λληνκή φαλοκρηπδα σνοδόμνο 

γα την ασφλ το44 από 32 τορκκ 

πολμκ πλοα. Το πλοο παρακολοθον

ταν από λληνκ πολμκ κα τλκ δν 

καν τποτα παραπνω από να απλό π

ρασμα από τα δθνή δατα το Αγαο. 

Στς 23 ολο 1976, το τορκκό 

σκφος Sismik, πρην Hora, πο χ 

ξοπλστ κατλληλα, αππλσ από 

44 Κ. Νοσκα «Ο Τορκο κα Εμς», Θσσαλονκη 1987.
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το Βόσπορο κτω από τος τορκκος 

πανηγρσμος. Στς 25 ολο, βγήκ 

γα λγο στο Αγαο κα την πομνη π

στρψ στην Προποντδα. Στς 28 ολ

ο, ξαναβγήκ στο Αγαο κα ρχσ τς 

ρνς στα τορκκ χωρκ δατα. Στς 

4 Αγοστο, τρμτσ την πρτη φση 

των ρνν το, πστρψ γα ανφο

δασμό κα την πομνη ξαναβγήκ στο 

Αγαο. Στς 3 Αγοστο, το λληνκό 

ωκανογραφκό ΝΑΤΛΟΣ βγαν κα 

ατό γα ρνς στο Αγαο. 

Το απόγμα της 6ης Αγοστο 1976, 

το τορκκό σκφος παραβαζ γα πρ

τη φορ την λληνκή φαλοκρηπδα 

το Αγαο γα τσσρς ρς, κνοντας 

σσμκς ρνς χωρς την λληνκή 

δα. Η Ελλδα αντδρασ αμσως σ 

ατή την νργα μ ρηματκή δακονω

ση προς την γκρα, στς 7 Αγοστο 

1976. Την πομνη, η τορκκή κβρνη

ση απρρψ την λληνκή δαμαρτρα, 

μ το πχρημα ότ φόσον δν χ 

γν οροθτηση της φαλοκρηπδας 

το Αγαο, δν πρχ θμα παραβ

ασης. Το τορκκό σκφος σνχσ τς 

παραβσς. Η Ελλδα προσφγ στο 

Σμβολο Ασφλας το ΟΗΕ κα μ 

την π’ αρθμ. 395 απόφαση, στς 25 Α

γοστο 1976, καλονταν τα δο μρη 

να δξον ατοσγκρτηση κα να πα

ναλβον τς δαπραγματσς πο θα 

καν το Δθνς Δκαστήρο. 

Η λληνκή πλρ κατφγ στο 

Δθνς Δκαστήρο της Χγης κα στς 

11 Σπτμβρο 1976 το Δκαστήρο 

απρρπτ την λληνκή ατηση λήψης 

προσωρνν μτρων, η οποα ξλλο 

χ ατονήσ μτ την κτόνωση της 

ντασης, ν δ βγήκ απόφαση γα την 

οσα της πόθσης. 

Το Σπτμβρο το 197645, ο κπρό

σωπο της Ελλδας κα Τορκας κ.κ. 

Τζονης κα A. Bilge, πογρφον στη 

Βρνη το γνωστό πρωτόκολλο της Βρ

45 Θαλή Μλων « Η Τορκα στο πρθρο της Νομμότητας», Αθήνα 1991.
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νης. Σμφωνα μ το πρωτόκολλο ατό: 

 Θα γνον λκρνς δαπραγμα

τσς γα την οροθτηση της φαλο

κρηπδας. 

 Ο δαπραγματσς θα να μπ

σττκς. 

 Ο δο χρς δατηρον τς θσς 

τος. 

 Δν θα χρησμοποήσον το πρα

κτκό ατό κατ την δρκα των δα

πραγματσν τος. 

 Δν θα δαρρσον στον Τπο 

πληροφορς πρ το πρχομνο των 

σζητήσων.

 Τα δο μρη αναλαμβνον την 

ποχρωση όπως απόσχον πσης πρω

τοβολας ή πρξως σχτκής προς την 

φαλοκρηπδα το Αγαο, η οποα θα 

ήταν δνατόν να παρνοχλήσ την δα

πραγμτση. 

Σχδόν δκα χρόνα μτ, χαμ την 

δτρη μγλη κρση της φαλοκρη

πδας. Στς αρχς το 1987, η δθνής 

κονοπραξα της Θσο, όπως λλωστ 

χ σμβατκό δκαωμα, ανακονωσ 

ότ θα κν γωτρήσς ανατολκ της 

Θσο σ λληνκή κα μη αμφσβητο

μνη φαλοκρηπδα, καθς κα λγο ξω 

από την αγαλτδα ζνη της Ελλδας. 

Η κβρνηση Παπανδρο θλοντας να 

λγξ την κατσταση προχρησ στην 

ξαγορ της πλοψηφας των μτοχν 

της κονοπραξας, μ πρόθση να τθον 

πό λγχο ο μλλοντκς γωτρήσς.

Μτ από ατό όμως, ο Τορκο αναγ

γλλον τη να ξοδο το Sismik, το οποο 

ατή τη φορ ρχσ να πρπολ όλο το 

Αγαο κα την λληνκή φαλοκρηπδα. Η 

νταση φτν στο αποκορφωμ της στα 

τλη Μαρτο 1987. Ο λληνκός στρατός 

τθτα σ πφλακή κα ο στόλος χ 

ξανοχτ στο βόρο Αγαο. Η λληνκή 

κβρνηση αναγγλλ ότ θα χτπήσ το 

τορκκό πλοο αν θα κν γτρηση σ 

λληνκή φαλοκρηπδα. 

Τλκ ο Τορκο ποχωρον κα 

πογρφτα η Σμφωνα Καψή Ακμν, 

σμφωνα μ την οποα καννα μρος δ 

θα προχωρήσ στο μλλον σ γτρηση 

αν δν ξκαθαρστ το καθστς της 

φαλοκρηπδας το Αγαο. 

ΝΣΙ ΙΓΙΟΥ ΚΙ  ΚΡΙΣ ΤΝ ΙΙΝ
Η αμφσβήτηση της λληνκής κραρ

χας π ορσμνων νησν το Αγαο, 

δηλαδή π χρσαο δφος, να η 

αποκορφωση της τορκκής πκτατ

κής πολτκής πο ρχσ στς αρχς της 

δκατας το ‘70 κα κορφθηκ μ 

την κρση των βραχονησδων μα, από 

την οποα κα μτ, το πδο των λληνο

τορκκν αντπαραθσων μταφρθη

κ κατ κποο τρόπο στο δπλωματκό 

ππδο, χωρς όμως ατό να σημαν ότ 

χ πλθ καννα από τα προβλήματα 

πο δημοργ η Τορκα.

Γα να προσγγσομ την κατσταση 

κα την πραγματκότητα της λληνκής κ

ραρχας πνω στα νησ το Αγαο, σκόπ

μο να να ξτσομ το νομκό καθστς 

κα πς χ ατό δαμορφωθ.

ΝΟΙΚΟ ΚΘΣΤΣ
Το λληνκό κρτος δρθηκ οσα

στκ μ το Πρωτόκολλο της 22ας  Μαρ

το 1829, μταξ Αγγλας, Γαλλας κα 

Ρωσας. Το Πρωτόκολλο ατό καθόρζ 

τα σνορα της Ελλδας στη γραμμή 

ρτας, Βόλο κα γκρθηκ από την 

Οθωμανκή κβρνηση. 

Μ τη Σνθήκη το Λονδνο στς 24 

Απρλο 1839, μταξ Αγγλας, Γαλλας, 

Ρωσας κα Οθωμανκής ατοκρατορας, 

δόθηκαν στην Ελλδα η Εβοα κα ο 
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Βόρς Σπορδς.

Τα πόμνα χρόνα, το σημαντκότρο 

ζήτημα το Αγαο γα το ναρό λλην

κό κρτος ήταν το κρητκό πρόβλημα κα 

ο ξσηκωμός των Κρητκν γα νωση 

μ την Ελλδα. Στς 28 Νομβρο 1897, 

η Κρήτη ανακηρσσ μονομρς την 

ατονομα της. Τλκ κα μτ τος ν

κηφόρος γα την Ελλδα βαλκανκος 

πολμος, σμφωνα μ τς Σνθήκς το 

Λονδνο στς 30 Μαο 1913, κα της 

Αθήνας 14 Νομβρο 1913, η Κρήτη 

νσωματντα στην Ελλδα. 

σον αφορ την τχη των λλων νησν 

το βορο Αγαο πο χαν πρλθ 

στην Ελλδα σμφωνα μ το ρθρο 5 της 

Σνθήκης το Λονδνο στς 30/5/1913, η 

Οθωμανκή κβρνηση από τη μα κα τα 

Βαλκανκ κρτη από την λλη, (Βολγαρα, 

Ελλδα, Μαροβονο, Σρβα), δναν στς 

Μγλς Δνμς το δκαωμα να αποφα

σσον γα το μλλον ατν των νησν. 

Η απόφαση των ξ Μγλων Δνμων 

(Αγγλας, Γαλλας, ταλας, Γρμανας, Α

στροογγαρας, Ρωσας) στην σνδσκψη 

το Λονδνο το 1914, ήταν ότ στα νησ 

το Αγαο πο βρσκοντα πό λληνκή 

κατοχή πλην των νησν μβρο κα Τ

νδο θα δατηρηθ η λληνκή κατοχή. 

Η Ελλδα παρλληλα θα δσ γγηση 

ότ τα νησ ατ δ θα οχρωθον κα 

δ θα χρησμοποηθον γα οποοδήποτ 

χρσαο, νατκό ή στρατωτκό σκοπό. 

Η Οθωμανκή κβρνηση δ δχτηκ 

την απόφαση ατή κα μ απαντητκό 

πόμνημα στς 16 Φβρορο 1914, 

ν δχτα την σμφωνα γα την μβρο 

κα Τνδο, απορρπτ την απόφαση 

γα τα αλλ νησ. Η Οθωμανκή ποψη 

ήταν ότ κα η Σαμοθρκη κα η Λήμνος 

θα πρπ να μνον πό τορκκή κ

ραρχα μ το δο σκπτκό πο μναν 

τα νησ μβρος κα Τνδος, σαν τμήμα 

το Τσανκ Καλ. ταν απορρφθηκ το 

τορκκό πόμνημα, προτθηκ η ατο

νομα των νησν ατν όπως πσης 

κα της Λσβο, Χο, Σμο κα καρας. 

Κα το ατημα ατό όμως της Τορκας 

απορρφθηκ από την Ελλδα κα τον 

κπρόσωπο της Αγγλας λόρδο Curzon, 

ο οποο καναν αναφορ στς Σνθήκς 

το 1913 κα στην απόφαση το 1914.

Παρόλο πο ο Οθωμανο ποστήρ

ξαν τότ, ότ τα νησ το ανατολκο 

Αγαο από το 1914 ως το 1923 βρσκο

νταν πό την κατοχή της Ελλδας, μτ 

την Σνθήκη της Λωζννης, η Τορκα μ 

το ρθρο 12 της Σνθήκης αποδχτηκ 

την απόφαση το 1914. Σμφωνα μ το 

ρθρο ατό, αναγνωρζτα η λληνκή 

κραρχα στα νησ το ανατολκο 

Αγαο κτός από την μβρο, την Τν

δο κα τα νησ πο αναφροντα στο 

ρθρο 15, τα Δωδκνησα, τα οποα δό

θηκαν στην κραρχα της ταλας. 

Το ρθρο 13 της Σνθήκης της Λω

ζννης αναφρ ότ τα νησ πο να 

σ απόσταση τρν μλων από τς μ

κρασατκς ακτς κα δν αναφροντα 

σγκκρμνα στη Σνθήκη, παραμνον 

στην Τορκα. Σμφωνα μ το ρθρο 

ατό ο Τορκο σχρζοντα ότ η Οθω

μανκή ατοκρατορα κα σνπς η 

δδοχός της τορκκή κραρχα46, σ

46 να μγλο κα σημαντκό ζήτημα, πο δν χ σζητηθ ποτ, να η ορθότητα των τορκκν σχρ
σμν ότ η σημρνή Τορκα να νομκ δδοχος της πολθνκής Οθωμανκής Ατοκρατορας. Ο Μωμθ 
ο Πορθητής θωροσ τον ατό το δδοχο της βζαντνής ατοκρατορας. «Ο Μωμθ ανακηρχτηκ αμ
σως μτ την λωση της Πόλης σαν Κασαρ  Ρομ, Ρωμαος Ατοκρτορας σ δαδοχή το Αγοστο κα 
Κωνσταντνο», από το ββλο το Lord Kinross «O Οθωμανκο χρόνο».

47 κθση Π.Α. Τορκας.
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νχζτα νόμμα π των νησν πο απχον λγότρο των τρν μλων 

από την τορκκή ακτή, όπως ο Ζορφα, Αντψαρα, Φορνο, Σρκγτσ, 

Σγκρ, Κασόνησος, κα λλα47, ακόμα κα αν ατ τα νησ βρσκο

νταν πό λληνκή κατοχή στς 13 Φβρορο 1914, παρ το ότ 

αποδχτηκαν την απόφαση το 1914 . Αλλ ο Τορκο προχωρον 

ακόμα πρσσότρο κα σχρζοντα ότ πδή η απόσταση των τρν 

μλων, πο αναφρτα κνη την ποχή στη Σνθήκη, να το ρος 

των χωρκν δτων κνης της ποχής, σνπς... σήμρα πο 

το ρος των χωρκν δτων να ξ μλα, όλα τα νησ κα ο 

βραχονησδς πο δν αναφροντα στη Σνθήκη της Λωζννης 

κα να σ απόσταση μκρότρη των ξ μλων από τς τορκκς 

αρχς... ανήκον στην Τορκα. 

ΔΔΚΝΣ
Τα Δωδκνησα να το τλταο νησωτκό σγκρότημα το 

Αγαο πο πανήλθ στην λληνκή κραρχα. 

Η ταλα κατλαβ τα Δωδκνησα κατ τη δρκα το 

τορκοταλκο πολμο το 191112. Σμφωνα μ το ρ

θρο 2 της Σνθήκης το Ouchy, αποφασστηκ η ταλα 

να αποσρθ από τα Δωδκνησα κα η Οθωμανκή 

ατοκρατορα από τη Μγλη Τρπολη της Λβης. 

Η ταλα δν τήρησ τη Σνθήκη το Ouchy, ν στο 

μταξ χαν αρχσ ο 

Βαλκανκο πόλμο. Η 

Τορκα όμως αναγν

ρσ την ταλκή κατοχή 

μ τη Σνθήκη ρήνης 

της Λωζννης. 

Σμφωνα μ το ρ

θρο 15 της Σνθήκης, 

η Τορκα γκαταλπ 

στην ταλα τα 13 νησ 

πο κατονομζοντα 

να, να, καθς κα τς 

παρακμνς νησδς, 

κα στο τλος το ρ

θρο αναφρτα κα 

η νήσος Καστλόρζο. 

Δαφωνα πο πήρξ 

γα τς βραχονησδς 

δθτήθηκ μ τη 

Σμφωνα της 4ης α
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νοαρο 1932 πο πκρθηκ κα 

από την ταλα κα από την Τορκα κα 

ο παρακμνς βραχονησδς παρα

χωρήθηκαν στην ταλα. Τα νησ ατ 

μταββστηκαν από την ταλα στην Ελ

λδα μ το ρθρο 14 της Σνθήκης των 

Παρσων το 1947, μ τον όρο να να 

αποστρατκοποημνα. 

Εδ γροντα ο σημρνς τορκ

κς νστσς. Σμφωνα λοπόν μ τς 

τορκκς απόψς, βσ το ρθρο 

16 της Σνθήκης της Λωζννης, δν να 

δνατόν να μταββαστον τα Δωδκνη

σα σ λλη χρα μ μα Σνθήκη στην 

οποα δ μτχ η Τορκα. Δτρον, 

αναφρτα ότ η Τορκα δν καν 

δκτό το πρακτκό πο σντχθηκ το 

1932 μταξ ταλας κα Τορκας γα το 

καθστς των πόλοπων βραχονησδων 

κα νησν μταξ Δωδκανήσων κα 

Ανατολας. Σμφωνα μ την Τορκα, η 

Σνθήκη της 4ης ανοαρο 1932 μταξ 

ταλας κα Τορκας δν σχ, γατ δν 

χ πκρωθ από τα κονοβολα των 

δο χωρν. Επσης, στη Σνθήκη το 

Παρσο το 1947, μ την οποα παρα

δόθηκαν τα Δωδκνησα στην Ελλδα, 

δ γντα αναφορ γα τη Σνθήκη της 

4ης ανοαρο το 1932.

Σ όλα ατ θα πρπ να τονστ ότ 

η Τορκα δν χ καμα δνατότητα να 

γρ αντρρήσς στην λληνκή πλρ 

παρ μόνο στην ταλα, γατ σ ατή χ 

παραχωρήσ τα Δωδκνησα κα στη 

Σμφωνα των Παρσων το 1947 η Τορ

κα δν ήταν πργματ σμβαλλόμνη, γ’ 

ατό κα δ δκαοτα να την πκαλτα 

όταν αναφρτα στη στρατκοποηση των 

Δωδκανήσων. (Στην πρπτωση ατή, 

η Τορκα πκαλτα τη Σνθήκη των 

Παρσων, ν την κατοχρωση της λ

ληνκής κραρχας στα Δωδκνησα δν 

τη δχτα μ το ατολογκό ότ δν χ 

κληθ να την πογρψ). 

 ΘΡΙ ΤΝ ΓΚΡΙΖΝ ΖΝΝ 
ΚΙ Τ ΙΙ

Ο Τορκο χον προβλλ την 

ποψη τα τλταα χρόνα, δως μτ 

την κρση στα μα, ότ όσα νησ δν 

αναφροντα ρητ στς Σνθήκς πο 

καθορζον το καθστς κραρχας 

στο Αγαο να αμφσβητομνης κ

ραρχας. ρα, πρπ να πρξ να 

δαπραγμτση γα την μορασ τος. 

Μ ατή την λογκή αμφσβητήθηκ κα 

η λληνκότητα της Γαδο48.

ποστήρζαν μλστα ότ ο βραχονη

σδς να πρσσότρο τορκκς, γατ η 

Τορκα κληρονόμησ την Οθωμανκή Α

τοκρατορα στην οποα ανήκαν. Η θωρα 

ατή φτν στο αποκορφωμ της μ την 

κθση το Αρχηγο των Πολμκν Ακα

δημν Τορκας, στς 7 Αγοστο 1996 

σμφωνα μ την οποα 1000 νησωτκ 

δφη στο Αγαο να πό αμφσβήτηση. 

Τς προχς ατς η Τορκα τς χαρακτή

ρσ σαν «γκρζς ζνς» κα ζήτησ την 

δαπραγμτσή τος μ την Ελλδα γα 

να καθορστ το καθστς κραρχας 

τος. λλο να τορκκό πχρημα να 

ότ η Σνθήκη της Λωζννης αναφρ πως 

ο νησδς πο βρσκοντα σ απόσταση 

λγότρη των τρν μλων από τς μκρα

σατκς ακτς ανήκον στην Τορκα. 

Η θωρα των γκρζων ζωνν δρα

θηκ κατ τος Τορκος, όπως θα δο

μ παρακτω, μ την γνωστή κρση των 

48 Η κατσταση ατή φτασ στο αποκορφωμα όταν στς 10 ολο 1996 (Γωργο Μαλοχο Οκονομκός 
Ταχδρόμος 17/7/96) ο Τορκος κπρόσωπος στο ΝΑΤΟ θτ θμα λληνκής κρότητας στη νήσο Γαδο,  
ακόμα κα των βραχονησδων το Αργοσαρωνκο.
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μια το 1996. Η κρση ατή ρχσ στς 

26 Δκμβρο το 1995, όταν να τορ

κκό ψαρδκο μ πλοαρχο τον Τορκο 

Φγκν Αγκ, προσραξ στην νήσο της 

μα κα στη σνχα αρνήθηκ πμονα 

τη βοήθα, (πο τλκ τη δχτηκ), των 

λληνκν πλοων της ακτοφλακής. Κο

ρφθηκ τη βραδ της 29ης ανοαρο 

όταν ο δο χρς, Ελλδα κα Τορκα, 

φτασαν να μκρό βήμα πρν από ολο

κληρωτκό πόλμο, ν στην προχή χ 

σσσωρτ νας μγλο αρθμός πολμ

κν πλοων κα από τς δο πλρς. 

Ο Τορκο πστον ότ μ την κρ

ση ατή πβραβτηκ η πολτκή τος 

στο Αγαο. Σμφωνα μ την τορκκή 

ποψη, ο Τορκο μ στρατωτκς κα 

δπλωματκς νργς νσχτκς της 

δκής τος πολτκής, κατφραν να απο

κτήσον τον λγχο της κλμκωσης της 

κρσης κα να φαρμόσον μ πτχα 

μα στρατηγκή πο φησ την Ελλδα 

αντμτωπη μ τς πλογς της κήρξης 

πόλμο κα της ποχρησης.

 

ΤΟΥΡΚΙΚΣ ΘΣΙΣ
Το πρόβλημα της κραρχας των βρα

χονησδων πρπλκτα, σμφωνα μ την 

Τορκα, γατ το 1936 τα χωρκ λληνκ 

δατα ήταν 6 μλα ν τα τορκκ ήταν 

3 μλα. Βσ ατο, η Ελλδα μ δο κνή

σς το 1950 κα 1953 καν νργς να 

καθορσ τα σνορα μταξ Ανατολας 

κα νησν πρλαμβνοντας πολλς βρα

χονησδς στη δκή της κραρχα, μ «α

θαρτο» κατ τος Τορκος τρόπο. 

Στο θμα μπλκτα κα το πρόβλη

μα το νησωτκο σμπλγματος. Η νο

μκή αρχή των νησωτκν σμπλγμ

των, κατ τος Τορκος, να κανορ

γα κα γ’ ατό δν μπορ να προταθ 

ρτρα γα χρς όπως η Τορκα, 

καθς χ ξκθαρα ποστηρχθ ότ 

ο αρχς ατς δν μπορον να φαρμο

στον σ κπος γωγραφκς θσς. 

Η Τορκα, όπως προαναφραμ, στην 

σνντηση της Δτρης Επτροπής 

της Σνθήκης το Δθνος Θαλασσο 

Δκαο στς 12 Αγοστο 1974 δ

κρνσ ότ θα αρνηθ κατηγορηματκ 

την φαρμογή των αρχν των νησωτ

κν σμπλγμτων κα στα κρτη των 

οποων η χρα δν αποτλτα καθ’ 

ολοκληρα από νησ, κα πστησ την 

προσοχή στο γγονός της πρπτωσης 

της φαρμογής μας ττοας λσης σ 

μα στνή κα μ δατρότητς θλασ

σα όπως το Αγαο. 

Η Τορκα ανπτξ κα δπλωματ

κή προσπθα γα να πκρσ τς 

απόψς της γα τς βραχονησδς. Σ 

κονή πρόταση πο κατατθηκ στς 

11 ολο 1977 από την Τορκα μαζ 

μ την Αλγρα, ρκ, ρλανδα, Λβη, 

Μαδαγασκρη, Νκαργοα, Ρομανα, 

Καμρον, πήρχ η δταξη ότ νησ 

νός κρτος πο βρσκοντα στην φα

λοκρηπδα κα την οκονομκή προχή 

νός λλο κρτος κα πηρζον την 

φαλοκρηπδα κα την οκονομκή προ

χή λλων κρατν, λόγω της γωγραφκής 

τος θσης, δ θα χον δκή τος φαλο

κρηπδα κα οκονομκή προχή. 

Η Τορκα ποστηρζ ότ, σμφωνα 

μ την Σ. Δ. Θ. Δ., τα προβλήματα μταξ 

των χωρν πρπ να πλθον μσω 

δαπραγματσων μταξ των χωρν. 

Κατηγορ την Ελλδα ότ αρντα τς 

δαπραγματσς, γατ θωρ το Αγαο 

δκό της κραρχο χρο, ακόμα κα αν 

ατή η στση της Ελλδας να βρα

χπρόθσμα πζήμα γ’ ατήν.

Η τορκκή ποψη πκαλτα την 

τρτη παργραφο το ρθρο της Σ. Δ. 
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Θ. Δ., η οποα αναφρ ότ ο βραχονησ

δς πο δν να κατοκήσμς, τ δν 

χον δκή τος οκονομκή δραστηρό

τητα τ φαλοκρηπδα. τσ, ο αρθμός 

των λληνκν νησν πο να κατοκή

σμα να μόνο 130 κα σνπς μόνο 

γα ατ τα νησ δημοργτα θμα 

καθορσμο φαλοκρηπδας.

Η αθαρτη γνκή αντληψη της Τορ

κας γα τη Σμβαση το Θαλσσο Δ

καο να ότ παρόλο πο δν την χ 

πογρψ, μπορ να προβλ ατήματα 

βσ της Σνθήκης, ν η Ελλδα όπο 

την χ πογρψ κα την χ πκρ

σ στο λληνκό κονοβολο πρπ να 

κντα στα όρα της Σνθήκης. 

Το πστγασμα της τορκκής αθα

ρσας να η ποστήρξη κ μρος της 

Τορκας ότ τα προβλήματα το Αγαο 

λνοντα μόνο μσω το Δκαο των 

κρατν, κατηγορ την Ελλδα ότ δν 

θλ τς δμρς δαπραγματσς, κα 

ππλον της προσπτ ότ ασκ δκαω

μα π πολλν νησν κα βραχονησδων 

πο δν της χον δοθ από καμα Σνθή

κη, κα το κρότρο ξοπλζ παρανόμως 

τα νησ το ανατολκο Αγαο.

ΤΟΥΡΚΙΚ ΠΟΙΤΙΚ
Σμφωνα μ τς τορκκς απόψς, το 

πρόβλημα το Αγαο πο σνχζτα 

π χρόνα να να πολπλρο θμα 

μ μγλς πολτκς δαστσς. Το πο 

σημαντκό κατ τος Τορκος να η ξα

κρβωση των πολτκν σνόρων, δηλαδή 

σ ποα χρα ανήκον όλα τα νησ, ο 

νησδς κα βραχονησδς πο να χωμ

νς στα νδότρα της Ανατολας. 

Παρόλο πο πρχον πσημς τορκ

κς πογραφς στο παρλθόν πο αναγνω

ρζον την λληνκή κραρχα49 πνω στο 

Αγαο, ν τοτος τα τλταα τρντα 

κρως χρόνα, χ ασκηθ μα τορκκή 

πολτκή «προσθτκν δκδκήσων», η 

οποα χ αμφσβητήσ το σνολκό στ

τος κβο πραν κθ Δθνος Δκαο.

Η πγα πδωξη της Τορκας ήταν να 

παροσσ δθνς το Αγαο σαν θαλσ

σο κα ναρο χρο «Εδκν Σνθηκν», 

(δ σχν τονζτα πως τα λληνκ 

νησ το ανατολκο Αγαο αποτλον 

γωγραφκή σνχα της μκρασατκής 

ακτής), το οποο το νομκό καθστς θα 

πρπ να δαρρθμστ κτός πλασων Δ

καο θλασσας, Δκαο ναρο χρο 

κα κανονσμν το ICAO, αλλ μ βση 

δκς σμφωνημνς ρθμσς μταξ 

των νδαφρομνων κρατν. 

λς, ο κατ την Τορκα δαφορς της 

μ την Ελλδα στο Αγαο στηρζοντα στη 

θωρα το «ζωτκο χρο», η οποα απο

τλ βασκό στοχο της τορκκής ξω

τρκής πολτκής. Ατό αφορ κα όλς 

τς πζητομνς από την Τορκα νς 

οροθτήσς θαλασσων κα ναρων ζω

νν στο Αγαο, φαλοκρηπδα, προχς 

FIR, ζνς θνης, ρνας κα δσωσης 

κα όρα θνκο ναρο χρο. Κατ την 

Τορκα η αναζήτηση μας αντκμνκής 

δκαης δθτησης των όσων θωρ δα

φορς της μ την Ελλδα προποθτ την 

αμοβαα αναγνρση ότ τα δο παρκτα 

κρτη το Αγαο, η Τορκα κα η Ελλδα, 

χον νόμμα δκαματα στο Αγαο ξω 

49 Σμφωνα μ το ρθρο 16 της Σνθήκης της Λωζννης, (από το ββλο της φγνας Αναστασδο «Το 
λληνοτορκκό Σμφωνο φλας» 1930: Η Τορκα δήλων ότ «παραττα παντός ττλο κα δκαματος 
πσης φσως π των δαφν, ή ν σχσ προς τα δφη, τνα κντα πραν των προβλπομνων πό της 
παροσης Σνθήκης ορων, ως κα π των νήσων, κτος κνων ων η κραρχα χ αναγνωρσθ ατή δα 
της παροσης Σνθήκης, της τχης των δαφν κα των νησν τοτων κανονσθσης ή κανονσθησομνης 
μταξ των νδαφρομνων».
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από την ζνη των χωρκν τος δτων 

κα ότ αμοβαα αποδκτς λσς θα μπο

ροσαν να βρθον μόνο στη βση νός 

σμββασμο, μ φαρμογή της αρχής της 

θδκας. Σνπς, κατ την Τορκα, η 

πλση των όσων θωρ σαν δαφορς 

της μ την Ελλδα, θα πρπ να γν π 

δμρος βσως κα η σμφωνα πο θα 
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πτχθ θα πρπ να να δαρθρωτκή, 

πανορθωτκή πρ της Τορκας, γα το 

ήδη δθνς φστμνο νομκό καθστς 

το Αγαο, όπως ατό χ καθορστ μ 

Δθνς Σνθήκς. 



&
ΟκΟλΟγκη
 νστρΟφη

        ΚοννΚεσ σνεπεεσ
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KEIMENO: 

Βσλειος Τ. Γιούλτσης, 

μτιμος Κθηγητής Κοιννιολογς

ριστοτλειου

Πνεπιστημου Θεσσλονκης

Η μελτη της ιστορς τν πολιτι

σμών δειξε τι σχεδν λοι τους 

κτευθύνοντι π μι διρτη 

νομοτλει, που οδηγε κποιες 

στιγμς σε πολύ κρσιμ διξοδ. 

Μετχουμε στις λεπτομρειες της πο

ρες ενς ολιστικού μετβιομηχνι

κού πολιτισμού, που κτβροχθζει 

στθερ τις πολιτιστικς ιδιιτερ

τητες· πογύμνσε τργικ την ν

θρώπινη ξιοπρπει, διπμπευσε 

την ηθική, κι τη δικιοσύνη, μς 

επιβλλει γενικευτικ πρτυπ μ

ζικής κουλτούρς κι επιμνει ν 

προβλλει ς συγκλονιστικ επ

τευγμ τη μγε του τεχνολογικού 

θύμτος κι τν media. 

Στην ευθε υτή πργμτοποιε

τι η πρχρηση του φυσικού πε

ριβλλοντος, που οδήγησε στην 

οικολογική νστροφή, με τις γν

στς μη νστρψιμες συνπεις 

της γι το μλλον της νθρπτη

τς.  πολιτισμς μς, πολιτισμς 

τν λγιστν κύσεν, λειώνει 

τ πγβουν τν πλν, μειώ

νει το οξυγνο της τμσφιρς, 

ελχιστοποιε τον νπνεύσιμο χώ

ρο του πλνήτη, ενώ πρλληλ 

κτστρφει τ τροπικ δση κι 

σπτλ χρς λογική τ γλυκ 

νερ του πλνήτη μς. ι κλειστς 

θλσσες, κι σε λγο κι υτο οι 

κενο, μετμορφώνοντι σε 

βθρους κι ο λλοτε γλζοπρ

σινος πλνήτης φνετι π το 

διστημ κφ.

ΟκΟλΟγκη
 νστρΟφη

        ΚοννΚεσ σνεπεεσ
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Κτά το δετερο μισυ του 20ο ιν εδλθν οι περισστερες ρντιές 

συνέπειες π μι επιίνδυν «ελογίευσ» του πολιτισμο. Η «ελογίευσ» υτ 

υπερτνισε τις τεχνολογιές ττσεις του νθρπου, μεττπισε τ νθρπιν 

οράμτ των δυτιν οινωνιν στις περιοχές του τνλωτισμο ι του ευδι

μονισμο ι διβάθμισε σε δευτερεουσ θέσ τις μετφυσιές, νθρωπιστιές ι 

συνισθμτιές νζτσεις του. π τις ρχές του ιν μς, ι υρίως μετά τον 

Δετερο Πγσμιο Πλεμο, δθε ιδιίτερ έμφσ στον «εσυχρνσμό» τς 

οινωνις ι πολιτιστις ζως. Η νάγ βελτίωσς του πολιτιστιο επιπέδου, 

ευρτερς συμμετοχς στ γθά του πολιτισμο, ξσς των οιονομιν πρων 

ι εξσφάλισς μις πολυεπίπεδς ευμερίς έγινε, ι πολ σωστά, εντρι μέ

λμ των δυτιν οινωνιν, που μως πρσρθν πολλές φορές σε ρίες 

μονδρομες υλορτιές επιλογές. Τις ιτίες υτς τς τάσς ποδίδει  σγχρον 

δινσ σε μι σειρά νθρωποεντριν, οιονομοεντριν ι οινωνιοεντρι

ν ιδεολογιν των προγομενων ινων, ι βέβι στις ρντιές συνέπειες 

τς Βιομχνις πνάστσς.

Δεν είνι του πρντος  νζτσ των ποσοστν τς ευθνς. Βρισμστε 

στ ρι των τελιν επιλογν, που οριοθετον χι μνο τν πρπέρ πορεί του 

πολιτισμο, λλά πιτον υρίως πάντσ στο τργι ερτμ: συνεχζυμε την 

στρα της δημυρας ή την σταματμε με την αλόστη φθρά α αταστρφή της, 

πυ δεχνε να δηετα αμετάλητα στν λληρτό αφανσμό τυ πλανήτη μας; Το 

ερτμ δεν είνι θεωρτι υπθεσ. ίνι  εμπειρι διπίστωσ μις σειράς 

πργμτιν ινδνων, πως τ πυρνιά προϊντ ι τάλοιπ, οι πειλές του 

φινομένου του θερμοπίου,  φθορά του ζοντος,  επιβάρυνσ των θλάσσιων 

ι ποτάμιων υδάτων με τρομτιές ποσττες βιομχνιν ι στιν ποβλ

των,  επιίνδυν τστροφ του ενάλιου πλοτου π μεγάλες πετρελιολίδες, 

που τά περίεργ συγυρί συνδέοντι στθερά με πλοί σμιν ευιρίς. 

ίνι μ  μ νυλσιμ πι επιβάρυνσ τς τμσφιρς,  ξιν βροχ, 

οι υπερβολές στ χρσ ζωτοχων λιπσμάτων ι φυσιά  προγρμμτισμέν 

τστροφ των δσν   πυρπλσ τους με σοπ τ μχνι λλιέργει 

 τν οιοπεδοποίσ. πιπλέον είνι ι υτ είνι ιδιίτερ σμντι  επιυ

ριρχί τς τεχνις στ συγινσι σφίρ του νθρπου ι φυσιά οι μορφές 
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του πνθρωπισμο που προλθν π τ διάσπσ τς ισορροπίς νάμεσ στις 

θεωρτιές ι υλιές νζτσεις μς.

Όλοι υτοί οι ίνδυνοι συνδέοντι στν εποχ μς με τν ντιειμενιοποίσ τς 

ξίς του υλιομχνολογιο πολιτισμο, τ σχετιοποίσ τς μετφυσις νάγς 

ι τν πολυτοποίσ τς νθρπινς λογις ως μέτρου ξιολογις ετίμσς. 

Στον πολιτισμ των μχνν δεν προβλέπετι θέσ γι τν ψυχ του νθρπου ι τ 

συνισθμτ, γι’ υτ ι πολλές ιδεολογίες έχουν ετιμσει τις ξίες τους ως «μυθά 

σμβλα τυ παρελθόντς». Όλ συνδέοντι άμεσ με τ μετβολ τς σχέσς του ν

θρπου με τ δμιουργί. Σε έν θυμάσιο βιβλίο, το τελευτίο τς ζως του, με τον 

τίτλο: Royaume de l’ Esprit et Royaume de César ο γνωστς Χριστινς δινοτς Nicolas 

Berdiaeff, σμεινει με φνερ θλίψ τ πράτω: «Η θση τυ ανθρπυ ναντ τν 

σμν δυνάμεν ενα λότελα ανρα. Ο όσμς με την αρχαα ελληνή σημασα της 

λξης,  όσμς τυ ρσττλη, τυ Θμά τυ νάτη, τυ Δάντη δεν υπάρχε πα. Η φση 

δεν ενα πα μα εραρχή τάξη πυ απαταστάθηε από τ Θεό, α α την πα μπρε 

ανες να ενα πάντα συρς... Σήμερα  επστήμνες δαηρττυν πς  επστημνς 

ανααλψες με τς τεχνς τυς συνπεες μπρν να ανατνάξυν την σμή τάξη α να 

πραλσυν σμς αταστρφς... Η μηχανή α η τεχνή χυν μα σμνή σημα

σα, επρσπν μα να ημρα της δημυρας ή μάλλν μα να νχτα, αφ μπρν 

να στενάσυν α τν ήλ»1.

Στ φάσ υτ, δλδ στν περίοδο που ζομε, έν νέο οσμολογι μέγε

θος,  επιστμονι τεχνολογί, ποτά οσμογονι σμσί. Τ πράγωγά τς, 

 μχν ι τ προϊντ τς, δμιουργμτ του νθρπου ι ποτελέσμτ 

του νου ι τς μετβλτς του βολσς, συνεπς μετβλτά ι φθρτά, επεν

δοντι με υποτάσττ μετφυσις γοτείς. Έτσι γοτεουν, συγινον ι 

επιβάλλοντι στν νθρπιν σέψ, που τν υποδουλνουν τελιά, γι ν μετ

βάλλουν τον άνθρωπο σε εξάρτμ ι δολο τους. Τ στιγμ υτ λονίζετι ι 

δισπάτι  σχέσ του νθρπου χι μνο με τ δμιουργί, λλά ι με τον ίδιο 

τον Δμιουργ. Στο πρσωπο του νθρπου διτράσσετι  ισορροπί τς τί

σς ι λλοινετι ο σοπς τς δμιουργίς. Η λονισμέν σχέσ εξελίσσετι σε 

1 Royaume de l´Esprit et Royaume de César, Paris 1951, σσ. 4244. 
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διλετι ντιπράθεσ, που τελιά εφράζετι ως λζονεί, προ, άρνσ 

τς υπερβτις προυσίς του Θεο στον σμο, θεοποίσ του «ε», συνεπς 

διτρχ, δλδ ντιπράθεσ ι εχθρττ, διάσπσ τς οινωνίς σχέσεων 

με τον «άλλ», που είνι ο Θες ι ο συνάνθρωπος.

Πτση και κοιννικη Προβληματικη

Η τνσ τς μετβολς του οιολογιο προβλμτος σε οινωνι  

ι  ετίμσ των συνεπειν του είνι λογιά δντες έξω π τ θεολογι ερ

μνεί τς προς ι τς πτσς του νθρπου. Στν προοπτι υτ πο

λπτοντι οι θιές ι μετοινωνιές προετάσεις του προβλμτος, ι φυσιά 

γίνετι εμφνς  διοινωνι τους εμβέλει. Με μι τέτοι τοποθέτσ το επίε

ντρο του οιολογιο προβλμτος εντοπίζετι στν  χρσ τς ελευθερίς, 

δλδ στν πράχρσ του υτεξουσίου.

Κτά τ βιβλι θερσ,  πτσ του νθρπου συνεπάγετι ι τν πτσ τς 

τίσς, που «συστενάζε α συνδνε»2 μζί του. Η άποψ υτ ερμνεει τ βσι δι

δσλί τς λσίς γι τν «λότητα της δημυρας», που τευθνετι συλλογιά 

στν προοπτι τς τελείωσς. Ως γνωστ, βσι θέσ τς ορθδοξς θεολογίς γι 

τ δμιουργί είνι τι, λ τ ντ έχουν οιν χρτριστι τν τρεπτττ ι τ 

μετβολ. Ό,τι είνι τιστ, δμιοργμ, είνι π τ φσ του μετβλτ, δλδ 

βρίσετι σε τάστσ δυνμις μετβολς. υτ  δυνμι τάστσ ετείνετι 

π το ενδεχμενο του εμδενισμο μέχρι τ δυντττ τς τελείωσς. Τ πάντ, 

έμψυχ ι άψυχ, βρίσοντι σε μι μετμορφωτι πορεί. Η πορεί μως υτ 

ποτελεί συνάρτσ τς σχέσς τους με τον Θε ι είνι θετι, δλδ νοιτ στν 

ιωνιττ, τν εντάσσετι στο σοπ τς δμιουργίς  ρντι, δλδ νοιτ 

στον οντολογι φνισμ, τν λλοτρινετι ι πομρνετι π τ βολσ ι 

τν γάπ του Θεο.

O σμος, με τ σμσί τς ορτς δμιουργίς, τά τ διδσλί τς 

λσίς μς, είνι «ε τυ μη όντς»� δμοργμ του Θεο. υτ  δμιουργί 

του σμου π το μδέν δεν ερμνεετι ως το ποτέλεσμ, που τελιά γίνετι 

νεξάρττο ι υτνομο. υτ σμίνει τι Θες ι σμος είνι δο ετερτ

τες, που μως συνδέοντι με τάλυτους δεσμος. Η ιτί τς σχέσς πρέπει ν 

νζτθεί στον τρπο τς δμιουργίς του σμου. πειδ δμιουργείτι π το 

μδέν ι ποτά τν πρξ του με τν πρέμβσ του Θεο, δεν είνι σε θέσ 

ν στθεί μνος του ι χωρίς τ στριξ του Δμιουργο. ντίθετ προς τν ρ

χί φιλοσοφί4,  δμιουργί, τά τ θεολογί τς Ορθδοξς λσίς, έχει τ 

2 Ρμ. 8,22. 
� Βλ. Β´ Μα. 7,28. 
4 Στν ρχί ελλνι φιλοσοφί διφίνοντι ουσιστιά τρεις πψεις σχετιά με τν προέλευσ του 

σμου Η πρτ, που ποδίδετι στον Ηράλειτο (πόσπασμα 3 Diels I,157158), ρνείτι τ δμιουργί του π 
άποι θεττ, ι θεωρεί τον σμο ινιο. Η δετερ άποψ, που ποδίδετι στον Πλάτων (Νόμ Ι, 886a 
25), μετθέτει επίσς τν ιτί του σμου ετς σμπντος ι τυτχρον θεοποιεί τ φσ. Τέλος  τρίτ 
άποψ, που συνδέετι με τον ριστοτέλ (Περ φλσφας 12a, Fragments Selecta, ed. W.D. Ross, Oxonii 1964, 
σ. 80), ποδέχετι τν νγωγ τς ιτίς του σμου σε άποι θεί ρχ, άποιον δμιουργ Θε. 
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χρτριστιά τς χρονιττς, τς τιστττς 

ι τς φθοράς. ίνι οι λεπτομέρειες τς ετερ

ττάς τς σε σχέσ με τον Θε. υτ σμίνει τι 

 δμιουργί δεν προέρχετι π τ θεί ουσί, 

συνεπς δεν είνι άτιστ, λλά π τ θεί βο

λσ που δμιουργεί, τευθνει ι προφυλάσσει 

το σοπ τς δμιουργίς5. 

Μι επίσς βσι θέσ τς ορθδοξς θεολογίς 

δέχετι τι ο σμος δεν ποτελεί υτοξί ι υτο

σοπ. υτ σμίνει τι το νμά του δεν πρέπει ν 

το νζτσουμε οτε στον ίδιο, οτε βέβι ι σε 

άποιο ιδετ σχμ έξω π υτν. Η δμιουργί,  

άλογ τίσ ποτά τν ξί τς μνον ως έργο του 

Δμιουργο6 ι νφέρετι στον Θε ι τον άνθρω

πο, που είνι  ειν Του στον σμο. Γι τον λγο 

υτν το φυσι περιβάλλον δεν μπορεί ν μελετθεί 

έξω π τ σχέσ του με τον άνθρωπο ι τον Θε, 

οτε βέβι ι ερμν του νθρπινου προορισμο. 

Με τν ερμνεί υτ λλλοσυμπλρνοντι μοι

βί ι ερμνεοντι ντίστοιχ  οσμολογί ι  

νθρωπολογί στν Ορθδοξ Πράδοσ. 

Άνθρπος και κτση, λοιπόν, δε χρζονται 

στο σχδιο της φυσικής δημιουργας, 

γι’ αυτό και ευθνη της ανθρπότητας 

εναι η διατήρηση της αγαθής σχσης της με 

τον κτιστό κόσμο. 

Η πρμον του νθρπου στν τάστσ τς 

πτσς πρτείνει επιίνδυν τ χρονι διάρει 

τς πτσς του φυσιο σμου, λλά ι συμβάλ

λει στ φθορά ι τν εξχρείωσ του. π τν 

πλευρά του πάλι ο φυσις σμος, ως περιβάλλον 

του νθρπου, χι μνο συμμερίζετι ι ολουθεί 

τν πορεί του, λλά ι επρεάζει ι εφράζει τον 

άνθρωπο με τον τρπο του. Η σχέσ υτ, πέρ 

π τν οσμολογι σμσί τς, έχει ι σμσί 

θι. Συνεπς  πτσ, δεν λλοίωσε οντολογιά 

5 Βλ. Μξίμου Ομολογτο, Μυσταα PG 91,664 D. 
6 Πρβλ. Ν. Μτσο, Κόσμς, άνθρπς, ννα ατά τν Μάξμ 

Ομλητή, θν 1980, σ. 4950.
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ι θιά μνο τον άνθρωπο, λλά ι υτ το φυσι περιβάλλον του. Το «αλόν 

λαν» τς δμιουργίς λλοιθε πρωτογενς στον άνθρωπο ι μέσω υτο, ως 

, φθορά, εξχρείωσ ι θάντος πέρσε ι σε ολλρ τν τίσ. Λογιά, 

λοιπν, στο πλίσιο μις συνολις ετίμσς τς δμιουργίς, είμστε υποχρεωμέ

νοι ν δεχθομε δίπλ στν θι του νθρπου, ι τν θι τς τίσς ι του 

φυσιο περιβάλλοντος. Οι δο θιές νφέροντι στ δο ξεχωριστά υποείμεν, 

λλά είνι διάσπστ συνδεδεμένες μετξ τους. Κι επίσς εδλνοντι με μι 

υτοντ ολουθί που προτάσσει τον άνθρωπο, φο το έλλογο του νθρπου 

επέβλε τις συνέπειες των επιλογν του στο άλογο τς τίσς.

Η μετπτωτι δυνμί του νθρπου ν προσεγγίσει με ποτελεσμτιττ τ 

άρρτ μυστιά τς δμιουργίς, ν οινωνσει με το περιβάλλον του ι ν ποτ

στσει γθές σχέσεις μζί του, δεν οφείλετι τσο στν επιφνει εχθρττ του 

φυσιο σμου σο στους εσωτεριος φβους του νθρπου π τν πειλ του 

θνάτου. δ εστιάζετι το εντρι πρβλμ των συνεπειν τς πτσς, που εμπε

ριλείει ως πτυχ  ως λεπτομέρειά του ι τις συνέπειες τς οιολογις νστροφς. 

ίνι φνερ, λοιπν, τι μνο στν προοπτι υτ είνι δυντ  ερμνεί ι επίσς 

 νερεσ προτάσεων γι τν υπέρβσ του διεξδου. Έτσι τνοείτι  πορεί τς 

συλλογιστις γι τν ποάλυψ των ισθμάτων που οδγσν τελιά στν εχθρι 

τοποθέτσ του νθρπου ένντι του φυσιο περιβάλλοντος. 

φετρί τς συλλογιστις είνι ι πρμένει ο μετπτωτις φβος π τν 

πειλ του θνάτου. Ο θάντος, ποτέλεσμ τς φυγς του νθρπου π τ ζω, που 

είνι πολειστιά δρο του Θεο, οδγεί στν πγνωσ, συσοτίζει τν νθρπιν 

ελπίδ ι ποπροσντολίζει τν πρξ π τν πίστ στν πρνοι ι τν γάπ 

του Δμιουργο. πμεν φάσ ι μοιρί συνέπει τς σγχυσς υτς είνι  νάδυ

σ συνισθμάτων νσφάλεις ι βεβιττς7. Κάτω, λοιπν, π τν πειλ του 

θνάτου ο άνθρωπος περιορίζετι στ σφίρ του τομορτιο «ε» ι νγάζε

τι ν ποδυθεί σε ένν τομι γν γι τν πτσ υλιν γθν, με τ οποί 

πιστεει τι θ επιτχει ν ρτθεί στ ζω. Στν προσπάθει υτ  πτσ των 

γθν ετιμάτι ως ευτυχί ι σφάλει, εν  έλλειψ τους μετφράζετι σε γωνί, 

7 Βλ. Ιωάννου Χρυσοστμου, Ομλα εις την Γνεσν 9,� PG 5�,7879.
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δυστυχί ι βεβιττ. Η τομορτι τάστσ, τά τ θεολογί ι τν θι 

τς λσίς μς, σμίνει γι τον άνθρωπο ποοπ π τν οινωνί με τους άλλους 

ι τελιά λειστττ στ μονξιά τς βιολογις πρξς, που δυντεί ν δει στις 

οινωνιές προοπτιές τον Θε ι τον «πλησν». Χωρίς τν πίστ ι τν γάπ, που 

τροφοδοτον  βεβιττ τς σχέσς του πλάσμτος με τον Πλάστ ι τ πλάσμτά 

Του,  δμιουργιττ του νθρπου υριρχείτι π τν ιδιοτέλει, τον υπολογισμ, 

το συμφέρον ι τν πλεονεξί. Στ συνισθμτ υτά πρέπει ν νζτθεί χι μνον 

 τάχρσ,  λγιστ σπτάλ των φυσιν γθν   προνομι τους χρσ 

π λίγους νθρπους, λλά ι  πίστευτ σλρττ στις περιοχές τς οιονομις, 

πολιτις ι οινωνις μιρο  μροεμετάλλευσς. 

Οι τελευταες επισημάνσεις δημιουργον μια ελογη πεση παγκοσμιότητας, που 

μετακινε το οικολογικό πρόβλημα από την ατομική προβληματική στο διακοιν

νικό εππεδο. Εναι, λοιπόν, φανερό ότι με ττοιες διαστάσεις η οικολογική κρση 

δεν παραμνει στατική στα περιορισμνα όρια ενός συνήθους «πρβλήμτς της 

κννκής ζής». Μετακινεται στην περιοχή του «κννκύ πρβλήμτς», 

που σημανει ευρτατη συμμετοχή ευθυνών στη δημιουργα του, και επσης ευρ

τατο φάσμα συνεπειών για την παγκόσμια κοινότητα. 

δ είνι νάγ ν σμειωθεί τι άθε διέξοδο τς οινωνις περιοχς 

 γενιά τς οινωνις ζως δεν είνι τ’ νάγ ι οινωνι πρβλμ. 

ντίθετ, τ οινωνιά προβλμτ χρτρίζοντι π μι οριζντι νάπτυ

ξ δυσμενν τστάσεων που ποτελον εστί μ υπερβάσιμων δεινν ι 

νωμλιν γι τ μέλ ενς ευρτερου οινωνιο σχμτισμο8. 

Οι διευρινίσεις υτές βοθον ν τνοσουμε τι, πέρ π τν ευθν τς π

γσμις οινττς στν εμφάνισ ι οινωνιοποίσ του οιολογιο προβλμτος, 

οποιδποτε ντιμετπισ του δεν μπορεί πρά ν ποτελεί συλλογι φπνισ ι 

δρστριοποίσ των νθρπων, επίσς σε πγσμιο επίπεδο. Η λεπτομέρει υτ 

είνι ιδιίτερ σμντι γι τν προσέγγισ μις άλλς πτυχς, επίσς οινωνις, τς 

οιολογις νστροφς.

Ως γνωστν, το οιολογι πρβλμ συνδέετι άμεσ με τις υπερβολές στ χρσ 

ι εμετάλλευσ των ενεργειν πγν, που δεν είνι νεξάντλτες. Τ ποτελέσμτ 

τς χρσς υτς μετφράζοντι σε οριζντιες βιομχνιές τνλωτιές προχές 

στ μεγάλ οινωνιά σνολ, που τις τελευτίες δεετίες χι μνο συνθισν, λλά 

προοδευτιά πέρσν στν λγιστ χρσ τους ι σμερ θεωρον υτοντ τν 

πράχρσ ι τν τσπτάλσ τους. Στις δυτιές οινωνίες, συχνά με το πρσχμ 

τς πολιτιστις νάπτυξς, τς νάγς ενμέρωσς, του εσυγχρονισμο, τς πιεστις 

περιοδιττς τς μδς  ι υτς τς θριττς, ποσροντι π τ χρσ 

8 ιδιτερ γι τν ερμνεί των οινωνιν προβλμάτων ι τ θεωρτι ετίμσ των συνεπειν τους 
βλ. Β. Τ. Γιολτσ, Γενή Κννλα, Θεσσλονί5 1997, σ. �17 . ε. 



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

ΜΑΪ. - ΙΟΥΝ. 2008

βιομχνιά προϊντ που έχουν μ μεγάλ διάρει ζω

ς, χωρίς ν υπολογίζετι το στος σε φυσιά υλιά που δ 

άρχισν ν λιγοστεουν στον πλντ μς. Η βιομχνί λ.χ. 

των μεγάλων δμοσιογρφιν ι εδοτιν συγροτμάτων 

περιρισε επιίνδυν τ δσιά ποθέμτ τς Γς, χωρίς ο 

νγνστς τς εφμερίδς, του περιοδιο, λλά ι του 

βιβλίου ν συνειδτοποιεί τν προσωπι του ευθν σε μι 

τεράστι τστροφ, που τελιά οδγεί στον φνισμ των 

μεγάλων δσν. 

Στις ντίστοιχες περιπτσεις, που φορον τ φθορά 

των άλλων οιολογιν μεγεθν, επίσς σπάνι ο πολίτς 

συνειδτοποιεί τν προσωπι του ευθν στον ευρτερο 

οιολογι προβλμτισμ. Δεν είνι συνεπς υπερβολ  

άποψ τι,  πράχρσ των φυσιν πγν προάλεσε σε 

πγσμι διάστσ ένν διρτο ι τυτχρον μυωπι

 «οιολογι αμραλσμό», που δυντεί ν συλλάβει το 

μέγεθος των πειλν ι βέβι τν προσωπι ευθν 

στν επέτσ τους. Οι άποιες ρυγλέες πρωτοβουλίες ποτον ιδεολογι

 χρτρ, εγλωβίζοντι σε μχτιά ουτοπιά σχμτ, μετσχμτίζο

ντι σε ινμτ που νζτον οπδος, γι’ υτ ι δυντον ν συγιν

σουν τις σιωπλές πλειοψφίες. Τελιά, το οιολογι, ν ι μροοινωνι 

πρβλμ, πρμένει γι τ συλλογι συνείδσ ως θέτο οινωνι 9.

οικολοΓικη κριση και ΠαΓκοσμιΕσ αΠΕιλΕσ

ίνι φνερ τι τ πλεονετμτ π τν εμετάλλευσ των φυσιν πρων 

μεγιστοποιον τ οιονομιά οφέλ των βιομχνιν χωρν, λλά τ μειονετμτ 

π τν εμετάλλευσ υτ διμοιράζοντι σε ολλρ τν νθρωπττ, ν ι συ

νθως επιβρνουν περισστερο τους λος τς ένδεις ι των ελλείψεων. νδειτι 

πράδειγμ ποτελεί  λγιστ βιομχνι πργωγ χλωροφθορνθράων (CFC) 

π τον Κνδά ι τν Κίν τά τ δεετί του ‘7010. Η πργωγ υτ επέδρσε 

ρντιά στν «ζντή ασπδα», μείωσε επιίνδυν τν ντοχ τς, με ποτέλεσμ τν 

εισβολ επιίνδυνς οσμις τινοβολίς χι μνο στις δο προγομενες χρες, 

λλά σε ολλρο τον πλντ. μ,  ξσ σε μ νυλσιμες ποσττες του 

διοξειδίου του άνθρ (CO2) π τον δ πολομενο πολιτισμ μς ως «πλτσμό 

9 Βλ. J. Hertel, The Environment, Chicago 199�, σ. 159. 
10 Οι δο χρες, πέρ π τν μεγάλ πργωγ χλωροφθορνθράων, ευθνοντι ι γι δο σοβρά βιομχ

νιά τυχμτ. Το 1979 μί έρξ στο βιομχνι συγρτμ του Κνδά είχε ως ποτέλεσμ τ διρρο τρο
μτιν ποσοττων υγρο φρέοντος που μέσως εξερθε ι ως πττι προωθθε στ ντερ στρμτ 
τς τμσφιρς. Ττε δεν ετιμθε σωστά  συνέπει τς διρρος γι τν οιολογι ισορροπί. υτ έγινε με 
έν δετερο τχμ, τ φορά υτ στν Κίν, ι με πολλπλάσι σε ποσττ διρρο χλωροφθορνθράων. Οι 
πρτες πρτρσεις στ στοιβάδ του ζοντος έδειξν ρχιά μι λέπτυνσ, που προοδευτιά εξελίχθε σε σχισμ, 
τν «τρπ του ζοντος», που λπτει μι πστσ π τ δυτιά τς ντρτις ως το άρο τς Γς του Πυρς. 
Περισστερ βλ. P. David, Les CFCs industriels et l´ ozone, Paris 1988, σσ. 5571.
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ασεν», λλά ι π τις πυρπολσεις των τρο

πιν δσν του μζονίου ι τς Μλισίς, 

θς επίσς ι των πετρελιοπγν του Κουβέιτ 

στ διάρει του Πολέμου του Κλπου, επιβάρυνε 

ιδιίτερ τις ολιές συνέπειες του «φανμνυ τυ 

θερμηπυ»11 σε ολλρο τον πλντ. Τέλος,  

υπερλίευσ στις σιτιές τές ορισμένων εθνιν 

λιευτιν στλων, γι τ μεττροπ των λιευμάτων σε 

φθνά λιπάσμτ, μείωσε τον ενάλιο πλοτο του ιρνιο ι 

προάλεσε νυπολγιστ ζμιά στν οιονομί λων των χωρν 

τς περιοχς, που ζουν π τν λιεί.

π τον περσμένο ιν δ άρχισν ν διτυπνοντι διμρτυρίες 

γι τ ρπνσ των ποτμν ι των θλσσν. στιά ι βιομχνιά π

βλτ μλυνν επιίνδυν χθες ι τές, γι ν μεττρέψουν προοδευτιά 

υπέροχ φυσιά τοπί σε τπους ποστροφς. Η ρπνσ μετφέρθε ι 

στις μεγάλες θάλσσες, στους ωενος, στν τμσφιρ, λλά ι έξω π 

υτν στο οντιν μς διάστμ. Στ βιομχνιά στιά έντρ  φωτοχ

μι ιθλομίχλ εξελίχθε σε μνιμ τμοσφιρι σνθεσ, που πειλεί 

11 Το φινμενο οφείλετι στον περιορισμ του «ζτ ατμσφαρ χρυ» ι στν προθσ θερμν πττιν 
τοξιν ερίων (μονοξείδι ι διοξείδι) στ ντερ στρμτ τς τμσφιρς. Τ θερμά έρι είνι ποτέλεσμ 
των συνεχν σεων που μοιρί υξάνουν προοδευτιά τ μέσ θερμορσί του πλντ. Σμφων με πρσφ
τες μετρσεις  θερμορσί υτ υξάνει τά 0,5΄ Κελσίου νά δεετί. Η ξσ υτ μετβάλλει τις στθερές 
ισορροπίες ι δμιουργεί μετπτσεις στις γεωλογιές, λιμτολογιές ι εποχιές στθερές ι λους. Μετξ 
άλλων θεωρείτι  βσι ιτί ξσς του ριθμο ι τς έντσς των υλνων ι τυφνων στις ντολιές 
τές των τλντιο ι ιρνιο ωενν. Η πιο σμντι συνέπει μως εντοπίζετι στν προοδευτι νέρωσ 
τς γεωφυσις ζωτιττς ορισμένων περιοχν του πλντ (ντολι φρι) ι οι συνθιστες τρρτ
δεις βροχές σε περιοχές μριά π τους τροπιος λους. 
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στθερά πλέον τν νθρπιν νπνο ι υγεί. 

Οι προγομενες πειλές ποτελον ενδειτι μνον νφορά στον ευρτερο 

προβλμτισμ. Μι ειδιτερ προσέγγισ πολπτει ένν μ μεγλτερο 

ριθμ έμμεσων πειλν που εισβάλλουν σε άθε περιοχ τς ζως, τς οιονομί

ς ι του πολιτισμο.

Έχει διαπιστθε ότι η οικολογική αναστροφή μετβαλε τις

κλιματολογικς ισορροπες τν ηπερν, άλλαξε τη σταθερότητα τν

εποχών και σε κάποιες περιπτώσεις αντστρεψε ουσιαστικά τη γνστή

ισομερή περιοδικότητα τν εποχιακών κκλν.
Πρτετμένοι χειμνες ι μρά λοίρι συρρίνωσν τ διάρει τς 

άνοιξς ι του φθινοπρου. πιπλέον, οι βιομχνιοί ρποι υψθν πει

λτιοί, γι ν μς ποψουν π τ σχέσ μς με το πρελθν. Τ ρχί 

μνμεί φθείροντι θμερινά π τ φοβερ συνάντσ τους με το διοξείδιο 

του θείου, που ως πρωτογενς ρπος στν τμσφιρ των μεγλουπλεων 

ευθνετι περισστερο γι τ «υψπηση» του μρμάρου των μνμείων12. Μι 

φοβερ επιτάχυνσ τς φθοράς των θσυρν του πολιτιστιο πρελθντος 

στις νπτυγμένες χρες, ιδιίτερ στν ρπολ των θνν ι στ ιστο

ριά μνμεί τς Κωνστντινουπλεως ι τς Θεσσλονίς, οφείλετι επίσς 

στ νιτροποίσ του μρμάρου π τ οξείδι του ζτου ι τ προϊντ 

τς οξείδωσς τους. Στους γινους, ποτάμιους ι θλάσσιους βιοτπους μει

νετι θμερινά ο πλθυσμς των φυσιν ειδν1�, εν τ δάσ, οι φυσιοί 

πνεμονες του πλντ μς τίοντι θμερινά ι ποψιλνοντι νε

λέτ. π τν ποψίλωσ των δσν επρεάζοντι ρντιά τ ποθέμτ 

του επίγειου ι υπγειου υδάτινου πλοτου σε «λυά νερά», με σλλπτες 

συνέπειες πάνω στν υγεί ι τ ζω των λν.

Οι ενδειτιές υτές, γνωστές δ επισμάνσεις, επροσωπον τις πιο τρ

γιές μορφές του οινωνιο ο που πειλεί ολλρ τν νθρωπττ. 

Τυτχρον είνι οι πργμτιές ιτίες που προάλεσν τ τελευτί χρνι 

έντονο ενδιφέρον μετξ των οινωνιν ερευντν γι τον εντοπισμ των 

πιο σμντιν οινωνιν συνεπειν του οιολογιο προβλμτος. Στν 

τεθυνσ υτ εντοπίσθν:

 Μι ιδιίτερ επιίνδυν διερυνσ του χάσμτος των οιονομιν μεγε

θν μετξ βιομχνιν χωρν ι χωρν του Τρίτου Κσμου. Οι τελευτίες 

δυντον ν προλουθσουν τν πορεί τς εβιομχάνισς των πρτων, 

12 ιδιτερ βλ. Sikiotis, D., Photochemical Pollution and the Protection of the Environment, Publised by the 
Association of Greek Chemists, Athens 1979. 

1� ιδιά γι τν προστσί των ελλνιν βιοτπων έχουν δ συντχθεί σοβρές περιβλλοντιές μελέτες, 
πως των Κουτσπουλου, Κ., Χρστου, Κ. ι Λγουδά Τ., Χρταξή ράνση τν χερσαν α θαλάσσν 
πόρν τν Βρεν Σπράδν α πλασ α την δρυση θαλασσυ πάρυ, θν 1987 ι επίσς Kontoyianni, 
A.  Alifakiotis T., Progress reports to EECDG XI for the projects: Assistance to the information and rescue system, 
investigation of moonk seal populations and their habitants. Proposed measures for conservation, University of 
Thessaly, May 1991. 
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εποιον τον φυσι εθνι πλοτο τους γι επιβίωσ ι οδγοντι στν 

έσχτ εξάρτσ, εξθλίωσ ι ένδει. ν σε λ υτά προσθέσουμε τις γεω

λιμτολογιές ντιξοττες, υρίως στις χρες του Τρίτου Κσμου, τν πρ

τετμέν ξρσί, τους εμφυλίους πολέμους, το χμλ βιοτι ι πολιτιστι 

επίπεδο θ ντιλφθομε το μέγεθος του οινωνιο προβλμτισμο.

 Η διγωσ τς οιονομις ευρωστίς των μεγάλων βιομχνιν χωρν 

προάλεσε εδλσεις γεμονισμο σε βάρος των οιονομιά σθενέστερων 

χωρν με σοβρές συνέπειες στ γενιτερ ντιμετπισ τους. πενθυμίζετι 

 επιλογ περιοχν μριά π τ μτροπολιτιά έντρ των πυρνιν υπερ

δυνάμεων γι τν πργμτοποίσ πυρνιν δοιμν  τν τφ πυρνιν 

ποβλτων (Μορουρ, λάσ, Κζστάν, Κεντρις ιρνις). 

 Η φθορά ι  πράχρσ των φυσιν πγν των χωρν του Τρίτου 

Κσμου π τις νπτυγμένες χρες πργμτοποιθε με στρτγιές οι

ονομις, πολιτις ι διπλωμτις πγοσμιττς που περιφρνσε τις 

τοπιές συνθες, πρδσεις, πίστεις, νμους, νάγες ι προοπτιές. ιδιά 

στις χρες τς Λτινις μερις, στν Ινδοίν ι στο νσιωτι σμπλεγμ 

του Ντιου ιρνιο  επέμβσ πργμτοποιθε με πρβιάσεις χι μνον 

των ννων του διεθνος διίου, λλά ι των στοιχειωδν νθρωπιστιν 

δεσμεσεων. ίνι φνερ τι στις περιοχές υτές πργμτοποιθε ρπγ 

εθνιν γθν π ξένες προς τ τοπιά συμφέροντ δυνάμεις. 

 Η ξσ τς θνσιμττς στις σθενέστερες οιονομιά τάξεις των πε
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ριοχν υτν έδειξε τν διφορί των πλουσίων 

χωρν γι τ προβλμτ που δμιοργσε  

οιολογι ρίσ. Ορισμένες στιγμές νθρωπιστι

ν εξάρσεων του δυτιο σμου γι το δράμ 

τς πενίς τς Δυτις φρις είχν μνο περι

στσι χρτρ ι σντομ τνσν ι 

εφυλίστν.

 Η διινισ τς εξάρτσς των οιονομιά 

σθενέστερων π τις μεγάλες βιομχνιές χρες 

ποτελεί τν πιο σοβρ πδειξ διμρφωσς 

ενς πγσμιου συστμτος με ριο χρτρι

στι τν άνισ τνομ των φυσιν πρων του 

πλντ ι μάλιστ ερμν των χωρν που διθέ

τουν το μέγιστο του φυσιο πλοτου. 

 Η εμφάνισ των υριρχιν τάσεων των 

βιομχνιν χωρν διιρεί νπφευτ τν ν

θρωπττ σε διλετιά ντίθετες συλλογιττες 

που λογιά τφεγουν σε ιδεολογιά σχμτ 

ντιθέσεων ι εχθρττς. Το φινμενο των άθε 

λογς μχτιν φυλετισμν στο έρς τς φρι

ς, στις Φιλιππίνες ι τν Ινδοίν, λλά ι στις 

ισλμιές χρες ι σ’ υτν τν υρπ, ποτελεί 

τν πιο χρτριστι ένδειξ μις πολυτοποί

σς που οφείλετι σε εθνιιστιές, οιονομιές  ι 

θρσευτιές πιρίες π ποιιορτιές εξρτ

σεις άθε τπου, ξενοφοβί  εμπειρίες οινωνιο 

διχωρισμο14.

Οι διπιστσεις υτές συνδέοντι άμεσ, ως οι

νωνι , με ορισμέν οινωνιά προβλμτ 

που θεωροντι ρίσιμ γι τν τρέχουσ δεετί. 

Τέτοι προβλμτ είνι  π ε  ν α, που φίνετι 

ν ποτά θμερινά τρομτιές διστάσεις ι 

ν φνίζει μεγάλ πλθυσμιά σνολ σε πε

ριοχές τς Γς, που πλττοντι τελευτί π τν 

επέτσ του «φανμνυ Σαχάρα» στις περιοχές 

τς ντολις φρις ι τς Μέσς ντολς. 

Σε άλλες πείρους, πως  Λτινι μερι ι  

υστρλί,  πείν οφείλετι στν ποψίλωσ των 

δσν ι τ βίι πομάρυνσ των ιθγενν π 

14 ιδιτερ γι τις οινωνιές συνέπειες του οιολογιο προβλ
μτος βλ. R. Rimmer, The Social Consequences of the Ecological Crisis, 
New York 1992, σσ. 155191. 
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τις εστίες τους. ν τέλος το ίδιο φινμενο στις δυτιές οινωνίες πλττει επιίνδυν 

τους ξένους μετνάστες, που εγτέλειψν τις φτωχές χρες τους ι νζτσν 

λτερ τχ στις βιομχνιές χρες, σε περίοδο μως οιονομις λιτττς 

ι νεργίς. 

Η α ν ε ρ   α, βέβι, ποτελεί έν άλλο επίσς σοβρ οινωνι πρβλμ, 

που οφείλετι στον περιορισμ των δυντοττων πσχλσς στις χρες που 

πλττοντι π ξρσί, οιονομι μρσμ, τστροφ των φυσιν πρων 

ι γενιά οινωνι εξθλίωσ. 

Μπροστά σε τέτοι οινωνιά προβλμτ είνι λογιά νπφευτ  ντιπ

ράθεσ των συμφερντων. Οι ειδιοί δε δυσολεοντι ν διρίνουν στο άμεσο 

μέλλον τν λυσιδωτ έρξ π  λ  μ  ν. Ήδ πολλοί π τους πολέμους των 

τελευτίων δεετιν συνδέοντι νπσπστ με διεδισεις στρτγιν περιο

χν γι τον έλεγχο των ενεργειν ποθεμάτων. Κι φυσιά δεν μπορεί ν είνι 

μριά ένς πλεμος γι το νερ. Πριν λίγ χρνι, ως υπουργς εξωτεριν τς 

ιγπτου, ο χθεσινς Γενις Γρμμτές του ΟΗ, Μποτρος Μποτρος Γάλι είχε 

πει σε ομιλί του στ Ηνωμέν Έθν τι « επόμενς πόλεμς στην περχή μας θα 

νε α τ νερό. Δεν θα χε σχση με την πλτή». Κι είνι νπφευτος π τ 

στιγμ που το ερτμ σε «πν ανήε  Νελς;» πσχολεί εννέ χρες που ζουν 

π τ νερά του. φο, ως γνωστ, ο ποτμς, πριν τελιά εβάλει στ Μεσγειο, 

ξεδιψά το Ζΐρ, τν Τνζνί, τν Κένυ, τν Ουγάντ, τ Ρουάντ, το Μπουροντι, 

τν ιθιοπί, το Σουδάν ι τν ίγυπτο15. νάλογ προβλμτ υπάρχουν επίσς 

στ Μέσ ντολ μετξ Τουρίς, Συρίς, Λιβάνου, Ιορδνίς, Ισρλ ι Ιρά. 

δ ιδιίτερ σμσί ποτον τ νερά του υφράτ μλις ολολρωθεί στν 

Τουρί το τεράστιο υδρολετρι φράγμ «Κεμάλ τατρ» που σχεδιάστε 

ν ποτίσει ετοντάδες χιλιάδες ετάρι άγονων σμερ περιοχν. 

Φυσιά, τ οινωνιά προβλμτ δεν λείνοντι οτε τλγουν πάντοτε σε 

πολεμιές νμετρσεις. Συχνά πολυτοποιοντι σε «δελες» διχσμο που 

πομρνουν τ δινθρπιν προσέγγισ ι οξνουν πιο επιίνδυν τν ντιπ

λττ μετξ νθρπων ι λν. Έτσι εδλνετι ο «ννός δαχρσμός» 

νάμεσ σε εείνους που πολμβάνουν ι στους άλλους που στεροντι. Οι οι

νωνιοί διχωρισμοί πάντοτε τλγουν σε συγροσεις.

το κοιννικο κακο και η ορθοδοξη αΠαντηση

Η προσέγγισ των πτυχν του οιολογιο προβλμτος είνι φνερ τι δ

μιουργεί ισθμτ πισιοδοξίς γι το μέλλον του πλντ μς. Όμως τ ισθμ

τ υτά είνι νάγ ν μετστρφον με ένν πργμτι προσντολισμ προς 

τν ελπίδ. Μι πγσμι εστρτεί ευισθτοποίσς τς οινς γνμς τά τ 

τελευτί δέ χρνι, φίνετι τι άρχισε ν ποδίδει ρπος. Στν πρωτοπορί 

υτν των ιντοποισεων βρέθν π νωρίς οι Θρσείες ι οι διεθνείς νθρω

15 Βλ. Sorj Chalanton, «Σε ποιον νει ο Νείλος», «World Media»  «ΤΟ ΒΗΜΑ», 7/7/ 1992, σ. 9. 
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πιστιοί οργνισμοί που νάγσν τελιά τους διεθνείς βιομχνιος ολοσσος 

ι τους πολιτιος σχμτισμος ν προγρμμτίσουν τ γνωστ διάσεψ του 

Ρίο (�1� Ιουνίου 1992). Δεν είνι σπιμο ν εισέλθουμε στις διπιστσεις ι τις 

ποφάσεις τς διάσεψς. Θ σμεισουμε μνο τι οι πρτες εισγσεις γι τν 

προστσί του περιβάλλοντος ποτελον δρμτιές ελσεις ρχγν λ

σιν16 ι Θρσειν17, πορίσμτ διορθοδξων, διχριστινιν ι διθρσει

ν συνεδρίων που πίσω π το φοβερ  τς μλυνσς του περιβάλλοντος 

είδν τν πνευμτι ι υπρξι λλοτρίωσ τς νθρπινς εινς.

Στν διάστσ υτ  ορθδοξ πάντσ λείνει τ μονδι δυντττ 

γι τ διέξοδο π τον λο του πρλγου τς πτσς. ίνι  επιστροφ του 

νθρπου στο «ατ’ εόνα»,  έξοδος π τις ψευδισθσεις τς νσφάλεις που 

πρωθεί στ διεδίσ δνμς ι γθν. Τίποτε στν τιστ δμιουργί δεν 

είνι οριστιά τελι ι πλυτο. Κι ο πλοτος, ι  δνμ, ι  φτχει, ι τ 

προνμι ι  δξ του σμου είνι σχετιά ι μετβλλμεν. Τν ίδι φθορά 

υπειτι ι ο ιστορις χρνος ι ο ορισμένος χρος. Γι’ υτ μι ουσιστι 

υπέρβσ τς φθοράς πρέπει ν είνι ι υπέρβσ τς σχετιττς του σμου, 

γι τν νσνδεσ τς εινς με το πρωττυπο.

Η υπέρβσ υτ, τά τ διδσλί τς λσίς μς, θεωρθε ως  

δυντττ του νθρπου ν επιστρέψει στν προπτωτι γθττ. ίνι μι 

ρωι ίνσ που ποδέχετι ως μέτρο ζως τ μεσττ, τν ποδέσμευσ π 

τ περιττά ι τον περιορισμ στ νγί. Μι τέτοι υπέρβσ επροσωπεί 

στν πράδοσ τς λσίς  μονστι ζω με το στι ιδεδες, που μέσ 

π τ νέρωσ του «ε» δίνει το πλίσιο γι τν νάδυσ τς υθεντις οινω

νιττς με τους «άλλυς» ι τν τίσ ολλρ. Η ίνσ υτ ξεινά π τν 

υτογνωσί ι είνι ρχιά συμφιλίωσ του νθρπου με τον Θε ι τον ευτ 

του ι στ συνέχει συμφιλίωσ με το συνάνθρωπο ι το περιβάλλον. Στις βιο

γρφίες των στν τς ερμου του Σινά, του γίου Όρους ι τς πγωμένς 

στέπς πέρ π το Βλγ, πολ συχνά άγρι θρί υπρετον ι διλέγοντι με 

τον τρπο τους με τους μονχος τς άσσς ι τς προσευχς.

δ διφίνετι μί π τις πιο βσιές θέσεις τς ορθδοξς θεολογίς. Η συμφιλί

ωσ του νθρπου με τ φσ ποθιστά τις τργμένες σχέσεις τους ι δμιουργεί 

προποθέσεις οινωνιττς εεί που πριν υριρχοσε  εχθρττ ι  γριττ. 

Στν προοπτι υτ λειτουργεί το μυστριο τς λσίς, που γλιάζει τ ορτά ι 

τ ρτ, τ λογιά ι τ άλογ σε μι υπερλογι ενττ. δ εξγιάζετι άνθρωπος 

16 νδειτιά νφέρουμε το «Μήνυμα της υτ Θετάτης Παναότητς τυ Οιυμεν Πατράρχυ Κυρυ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ επ τ μρ πρστασας τυ περβάλλντς» που με ριθμ. πρωτ. 629 εδθε τν 1 Σεπτεμβρίου 
1989 ι θιέρωσε π ττε τν μέρ υτ ως «Πγσμι Ημέρ Περιβάλλοντος». 

17 Στο διάστμ μετξ 1221 Μΐου 1990 το Πγσμιο Συμβολιο λσιν διοργάνωσε στν Κuala 
Lumpur τς Malaysia, διθρσει συνέδριο, προπρσευστι τς Ζ΄ Γενις Συνέλευσς του, με εντρι
 θέμ: «Giver of Life  Sustain Your Creation». Στο συνέδριο, πέρν των λσιν μελν του Π.Σ.. έλβν 
μέρος επρσωποι των μεγάλων θρσειν τς σίς, του Ισλμισμο, του Βουδισμο, του Κομφουινισμο, 
του Ινδουισμο ι άλλων λιγτερο γνωστν θρσευμάτων, ι με ειδιές εισγσεις επεσμνν τ φθορά 
τς δμιουργίς ι τν νάγ οινς διθρσεις συνεργσίς γι τν ευισθτοποίσ τς πγσμις 
οινττς μπροστά στις οιολογιές πειλές. 
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ι τίσ σ’ ένν «ελησασμό»18 του σμου, που δένει το πνεμ με τν λ, γι ν τν 

πνευμτοποισει τελιά. Μονδι δυντττ, λοιπν, συμφιλίωσς του νθρπου με 

τν τίσ προσφέρει το μυστριο τς λσίς, που ο Πράλτος χριτνει με τις 

δωρεές του Πνεμτος τν «πτχεσασαν φσν». Στν λσί, υτ τν θενθρπιν 

ι οσμι συνάντσ,  ευχριστι οινωνί οιοδομεί υθεντι οινωνιττ, ι 

υτ με τ σειρά τς πομρνει τ στοιχεί τς πτσς ι ενοποιεί τ διεσττ. 

Κτά βάθος, λοιπν, χρειάζετι εξνθρωπισμς του νθρπου ι υτς είνι δν

τος έξω π τν ενεργοποίσ τς σχέσς του με τον Θε. Μι τέτοι σχέσ θ πλνει 

ι θ μερσει τν γριττ τς «πεπτυας φσες» ι θ μετβάλει τον άνθρωπο 

π δυνάστ τς δμιουργίς σε προνοτ ι συνδμιουργ του Δμιουργο.
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Δεν χρειζεται να αναλσει κανείς 

το νομα προτεχνοργς (ονομα

σία στην διεθνή ορολογία: Explosive 

Ordnance Disposal, E.O.D). Mε την 

πρτη σκψη μας ρχεται στο μαλ 

κτι το επικίνδνο, μια ννοια πο βρί

σκεται μεταξ ζής και θαντο.

π την εποχή το Βζαντίο ο 

ρλος το προτεχνοργο ήταν κα

θοριστικς, καθσον πριν απ κθε 

Μχη ήταν ατς πο προετοίμαζε το 

‘’γρ Πρ’’. Στα μεταγενστερα χρ

νια και μετ το Δετερο Παγκσμιο 

Πλεμο, με τα χιλιδες μη εκραγντα 

προμαχικ (Γερμανικής, ταλικής και 

γγλικής προλεσης), η σσταση και 

η χρήση ομδν προτεχνοργν, 

απ τον Ε.Σ, γινε επιτακτική ανγκη 

σαν αναπσπαστο κομμτι τν επι

χειρήσεν.

Το μεγαλτερο πρβλη

μα με το πρας το Δετ

ρο Παγκοσμίο Πολ

μο ήταν, εκτς τν 

λλν μη εκραγ

ντν προμαχικν, οι γγλικς και Γερ

μανικς Βμβες αεροπορίας γνστς 

στη Διεθνή ορολογία ς ‘’UXB’’. Το 

ποσοστ θμτν κατ την ανερεσή 

τος ήταν ψηλ, τσο μεταξ τν πο

λιτν πο μη χοντας την απαραίτητη 

γνση μετακινοσαν και περιεργζο

νταν ατς τις βμβες, σο και τν 

προτεχνοργν πο προσπαθοσαν 

να τις εξοδετερσον, και τσι η αν

γκη για την εξειδικεμνη κατρτι

ση γινε σντομα προφανής. Το 

πρβλημα της εξοδετρ

σης αντιμετπίστηκε στην 

αρχή με την επί τπο 

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:

Αθστής (ΑΠΤ) Πγιτης Κτλος

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΤΕΧΝΟΥΡΓΟΥ

ΑΠΟ ΤΟ ΧΘΕΣ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΑ
...το πρώτο λάθος είναι και το τελευταίο 

Βλμα πρβλκύ τ π δεν χε 
εκραγε, βρσκετα πλσν κατκμνς 
περχς κα εξδετερνετα από τν π
ρτεχνργό με τεχνκ ‘’LOW ORDER’’
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κρη

ξη της 

βμβας, 

α λ λ   μ ε 

τα γνστ 

σε λος κατα

στρεπτικ αποτελ

σματα. Στη σνχεια 

και μετ απ εξειδικεμνη 

εκπαίδεση απ τον ήδη 

μπειρο γγλικ Στρατ, 

οι βμβες ατς αφο 

πρτα εξοδετερ

νονταν (αφαίρεση 

ή αφοπλισμς τν 

προσλήνν με 

ειδική μθοδο), μεταφ

ρονταν στερα σε ασφαλή 

περιοχή για να καταστραφον με 

ασφλεια (διαδικασία πο γίνεται μ

χρι και σήμερα, αν φσικ οι σνθήκες 

το επιτρπον).

Δεδομνο τι ο τρπος της δο

λεις γινε και τρπος ζής το, ο 

προτεχνοργς πριν απ κθε απο

στολή ξρει πολ καλ πο πηγαίνει, 

πς πολ καλ ξρει, τι την ρα 

της επμβασης είναι μνος, με το χρ

νο, τον κίνδνο και τον Θε. Το μνο 

πργμα πο δεν πρπει να σκφτεται 

τη στιγμή της εξοδετρσης είναι η 

οικογνει το, πρπει να είναι απλ

τα σγκεντρμνος γνρίζοντας τι 

πρπει να τελεισει τη ‘’δολει’’ ή τη 

‘’μχη’’ για τη ζή το, με ασφλεια.

Είναι γνστή απ παλαιτερα η 

ποψη πς οι στρατιτες πο πνε 

στη μχη για να πεθνον, δεν κνον 

για στρατιτες. 

Γι ’  ατ το λγο 

επιλγονται σαν προ

τεχνοργοί τομα πο 

διακατχονται απ μία 

ισχρτατη δναμη επιβο

λής και επιβίσης. Σ ατ το 

γεμτο ιδιαιτερτητες επγγελ

μα, δεν μπορεί να χον θση μοι

ρολατρικς, ποχρητικς και διστα

κτικς προσπικτητες, σνεπς σοι 

χον ντονα και μνιμα οικογενειακ 

προβλήματα ή τραματικς εμπειρίες, 

πο προδικζον ναν εστερικ φο

βισμνο κσμο, αποκλείονται.

Σε μία ττοια επιλογή επαγγλματος 

θα πρπει κανείς να είναι ξεκθαρος 

και αποφασισμνος για τις αξίες πο θα 

διπον στο μλλον τη ζή το. Πρπει 

να είναι αποφασισμνος να εργαστεί 

σκληρ για να μθει, να επιβισει, να 

διακριθεί και να διακινδνεει κθε 

ανποπτη στιγμή, για να προσφρει 

ατ πο μνο λίγοι μπορον.

Σήμερα οι προτεχνοργοί το 

Στρατο Ξηρς διακρίνονται απ το 

ειδικ διακριτικ, το οποίο φρεται 

στη στολή και καθιερθηκε απ το 

τος 2007. Στο σήμα απεικονίζονται: 

ο πραλος (σγχρονα προμαχικ), 

Βλμα πρβλκύ 155mm 
τ π δεν χε εκραγε, 
εξδετερνετα από τν 
πρτεχνργό με τεχνκ 
‘’LOW ORDER’’
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η ασπίδα (μτρα ασφαλείας πο λαμ

βνονται κατ την εξοδετρση), οι 

κερανοί (την ελεγχμενη κρηξη) και 

οι δφνες (επιτχία της αποστολής).

Η κρια αποστολή πο ανατίθεται 

στος προτεχνοργος είναι η εξο

δετρση  καταστροφή κθε είδος 

Εκρηκτικο Μηχανισμο, και είναι απο

στολή και καθήκον ΜΝ το εξειδι

πς δεν είναι λοι κατλληλοι γι’ ατή 

την αποστολή, και για το λγο ατ, 

χει καθιερθεί πργραμμα αξιολγη

σης απ το ΓΕΣ/ΔΠ κθε 3 χρνια, 

στε ο κθε προτεχνοργς να είναι 

ικανς αν πσα στιγμή να μπορεί να 

αντεπεξλθει σε κθε περιστατικ.

ι αποστολς πο εκτελον οι Π

ροτεχνοργοί το Σματος λικο 

Πολμο, στα πλαίσια της ειδικτητς 

τος είναι οι παρακτ:

 Η εξοδετρση  καταστροφή 

τν πσης φσες εγκατεσπαρμνν 

εγκαταλελειμμνν προμαχικν (βλή

ματα παντς είδος, κατλοιπα διαφ

ρν πολμν, νρκες ξηρς, βμβες 

αεροπορίας, καθς και προμαχικ 

Νατικο, πς νρκες θαλσσης, τορ

πίλες, βμβες βθο, τα οποία χον 

ξεβραστεί στην ξηρ).

 ρενα, εξοδετρση και κα

ταστροφή τοσχεδίν Εκρηκτικν 

Μηχανισμν (ΕΜ). ι προτεχνοργοί 

το Στρατο Ξηρς απ το τος 1995 

χον αποδεσμετεί απ τα καθήκοντα 

κεμνο προσπικο, πο κατχει 

την ειδικτητα το Προτεχνοργο 

και την αποκτ μσ το Σματος 

λικο Πολμο.

Πρκειται για μία ειδικτητα, πο 

εκτς απ τπικ προσντα απαιτεί 

και οσιαστικ. Εκτς απ την επίπονη 

και μακρ εκπαίδεση πο πρπει να 

ποστεί νας προτεχνοργς, πρπει 

να διακρίνεται για τη σγκροτημνη 

και ισορροπημνη ψχοδιανοητική 

το κατσταση και για τη δναμη να 

επιβλλεται στον εατ το. Είναι πρ

δηλο πς η επιλογή ατο το επαγγλ

ματος δεν μπορεί να είναι απρροια 

της τχης.

Κανείς προτεχνοργς στον κσμο 

δεν είναι και δεν παραμνει προτε

χνοργς παρ τη θλησή το. ντίθε

τα μλιστα, η κατ διαδοχικ στδια 

επιλογή το σε κθε επίπεδο, νοητικ, 

ψχολογικ, σματικ, ποδηλνει 

Στη σύνθετη σύγχρονη πραγματικό

τητα, ο πυροτεχνουργός αποτελεί 

έναν συχνά αφανή ήρωα. Σε τοπικό 

αλλά και διεθνές πλαίσιο, ο κλάδος 

καλείται να παράσχει υψηλού επι

πέδου υπηρεσίες σ’ ένα πεδίο με 

συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις, 

έχοντας πλήρη συνείδηση του γεγο

νότος ότι το πρώτο λάθος είναι και 

το τελευταίο.
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της εξοδετρσης  καταστροφής ΕΜ 

και ο ρλος τος χει επικεντρθεί στην 

εξοδετρση  καταστροφή ΕΜ μνο 

εντς Στρατιτικν περιοχν, σε επι

χειρήσεις και ειρηνετικς αποστολς, 

παγιδεμνν προμαχικν (εντς και 

εκτς κατοικημνν περιοχν).

 Επμβαση, αφπλιση, εξοδε

τρση και καταστροφή τν ειδικν 

προμαχικν (πραλν και κατεθ

νμενν βλημτν), τα οποία απτ

χαν στην προδτηση.

 Επμβαση, αφπλιση, εξοδετ

ρση και καταστροφή χημικν προ

μαχικν.

 Καταστροφή λν τν μη εκρα

γντν προμαχικν μεγλο διαμε

τρήματος στα πεδία Βολν και σκή

σεν. 

 Παραλαβή, εναποθήκεση, σ

ντήρηση, ανασκεή καθς και λειτορ

γικ λεγχο λν τν προμαχικν 

το Στρατο Ξηρς, για τη σστή σ

ντήρηση και αξηση το ορίο ζής 

και λειτοργίας τν.

Για να φρον σε πρας τις αποστολς 

τος, οι προτεχνοργοί χρησιμοποιον 

κθε προσφερμενο απ την τεχνολο

γία μσο και λικ, καθς και κθε νο 

τρπο εξοδετρσης προκειμνο να 

εξαλειφτεί ο μεσος κίνδνος και να 

πρξον, σε περίπτση κρηξης, σον 

το δνατν λιγτερες απλειες.

Το δσκολτερο σημείο κατ τις εξο

δετερσεις γκειται στο γεγονς, τι σε 

κθε περίπτση ο προτεχνοργς πρπει 

να σκπτεται και να λειτοργεί αντίστροφα 

απ τον τρπο λειτοργίας το κθε προ

μαχικο ή τν τοσχδιν προμαχικν. 

π την αντίστροφη ατή κατεθνση 

σκψης, ο προτεχνοργς μαθαίνει να 

αντιμετπίζει τα εκρηκτικ σαν εχθρ, 

σαν να εν δνμει κίνδνο, πο μπορεί 

απ λεπτ σε λεπτ να επιτεθεί και η τ

χνη ατή διαδίδεται και διδσκεται μσα 

σ να στεν κκλο μημνν ατμν και 

εξειδικεμνν εκπαιδεσεν, τσο στο 

εστερικ σο και στο εξτερικ.

Εκτς τν λλν ειδικν λικν 

πο χρησιμοποιονται για τις εξοδε

τερσεις το κριτερο απ λα είναι 

η ειδική στολή προστασίας, πο σκοπ 

χει να προστατψει τον προτεχνορ

γ απ τις σνπειες της κρηξης. Είναι 

κατασκεασμνη απ ειδική αραμιδική 

ίνα (λικ κατασκεής τν Kevlar) και 

ξδετρσ παγδεμν βλματς 
155mm, με τεχνκ ‘’LOW Order’’
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αλεξίσφαιρες πλκες πο προστατεον 

τον προτεχνοργ απ τα θρασματα 

πο εκτοξεονται απ την κρηξη. Δεν 

παρχει μς ικανοποιητική προστασία 

απ το εκρηκτικ κμα, γιατί αν και 

ζγίζει 30 περίπο κιλ, δεν μπορεί να 

αποκλείσει πλήρς τις ψηλς πισεις 

πο αναπτσσονται στο κντρο της 

κρηξης, οι οποίες είναι εκολο να προ

σβλλον τα εαίσθητα ργανα και τα 

αγγεία το ανθρπινο οργανισμο και 

να προκαλσον το θνατ το. Εκτς 

της σμβατικής αντιβομβικής στολής, 

χρησιμοποιείται επίσης και η ειδική στο

λή χημικν προμαχικν.

Παρλληλα, ο ρλος και το ργο 

το δεν περιορίζεται μνο στην ανε

ρεση, καταστροφή και στην εξοδετ

ρση ανερεθντν και παγιδεμνν 

προμαχικν, αλλ χει επμιστεί επι

πλον την παραλαβή, εναποθήκεση, 

σντήρηση, ανασκεή και τον λειτορ

γικ λεγχο λν τν προμαχικν 

το Στρατο Ξηρς.

Για τον λγο ατ χει δημιοργη

θεί και λειτοργεί απ το τος 2001 ο 

1ος ΚΛΕΕΣΠ (Κινητς Λχος Ελγχο 

και Επιθερησης Σγχρονν Προμα

χικν), και εδρεει στις εγκαταστσεις 

της 695 ΒΠ (Στλίδα Φθιτιδας). H 

αποστολή το, εκτς τν λλν είναι 

και η διενργεια οπτικν και λειτορ

γικν ελγχν  επιθερήσεν τν ει

δικν και σγχρονν προμαχικν, με 

τη χρήση ειδικν φορητν σσκεν, 

καθς επίσης και η διενργεια ειδικν 

ελγχνεπιθερήσεν και επισκεν 

στις ειδικς εγκαταστσεις το Λχο 

με τις ειδικς σσκες και εργαλεία 

(DEPOT MAINTENANCE).

Τα τελεταία χρνια, παρατηρείται 

σ λο τον κσμο ξαρση τν βομβι

στικν επιθσεν. π την σπανία ς 

την ρλανδία, απ τη Μση νατολή 

ς το Πακιστν και απ την μερική 

ς την Ελλδα, δεν περνει μρα πο 

τα ειδησεογραφικ πρακτορεία να 

νεξάρτητα από τους λόγους που 

υποκινούν τους βομβιστές και ανε

ξάρτητα από τους σκοπούς στους 

οποίους αποβλέπουν, οι βόμβες 

υπάρχουν, και θα συνεχίσουν να 

εκρήγνυνται μέχρις ότου οι άνθρω

ποι καταλάβουν πως τα προβλήματα 

δε λύνονται με τη βία, και μέχρις 

ότου οι κατασκευαστές βομβών αντι

ληφθούν ότι το μόνο που δεν μπο

ρούν να προβλέψουν είναι τα αποτε

λέσματα που θα φέρει η έκρηξη που 

προετοιμάζουν.
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μη μεταδσον την είδηση κποιας 

κρηξης, πο σνήθς ακολοθείται 

απ ανθρπινα θματα και σημαντικς 

λικς ζημις. Δε θερείται σκπιμο να 

αναλθον τα αίτια πο προκαλον τις 

βομβιστικς επιθσεις. χι ββαια για

τί τα αγνοομε, αλλ γιατί αποτελον 

να λλο αντικείμενο με το οποίο κα

ταπινονται αρκετοί επιστήμονες και 

αναλτς. Για τος προτεχνοργος 

πρχει μία ηχηρή πραγματικτητα 

και ατή δεν είναι τίποτα λλο απ τη 

βμβα με τον κίνδνο πο σνεπγε

ται, είτε ατή είναι κποιο παγιδεμνο 

προμαχικ, είτε είναι νας ατοσχ

διος εκρηκτικς μηχανισμς.

νεξρτητα απ τος λγος πο 

ποκινον τος βομβιστς και ανεξρ

τητα απ τος σκοπος στος οποί

ος αποβλπον (πολιτική ή εδαφι

κή ατονομία, αντεκδίκηση ή απλή 

αγανκτηση), οι βμβες πρχον, 

και θα σνεχίσον να εκρήγννται 

μχρις το οι νθρποι καταλβον 

πς τα προβλήματα δε λνονται με τη 

βία, και μχρις το οι κατασκεαστς 

βομβν αντιληφθον τι το μνο πο 

δεν μπορον να προβλψον είναι τα 

αποτελσματα πο θα φρει η κρηξη 

πο προετοιμζον.

ι προτεχνοργοί το Στρατο 

Ξηρς απ το τος 1995 χον αποδε

σμετεί απ τα καθήκοντα της εξο

δετρσης  καταστροφής ΕΜ (

τοσχεδίν Εκρηκτικν Μηχανισμν) 

και ο ρλος τος χει επικεντρθεί 

στην εξοδετρσηκαταστροφή ΕΜ 

μνο εντς Στρατιτικν περιοχν, σε 

επιχειρήσεις και ειρηνετικς αποστο

λς, παγιδεμνν προμαχικν (εντς 

και εκτς κατοικημνν περιοχν), 

εγκατεσπαρμνν προμαχικν (απο

μεινρια πολμν) και μη εκραγντν 

κατ τις εκπαιδετικς βολς αλλ και 

κατ την προλαση σε περίοδο επιχει

ρήσεν.

διαίτερα πρπει να αναφερθεί η με

γλη προσφορ τν 25 προτεχνορ

λεγχς λετργκόττας πραύλν
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γν το Στρατο Ξηρς (Σματος λι

κο Πολμο), κατ την περίοδο τν 

. 2004. πτε, λες οι ομδες προ

τεχνοργν σε σνεργασία με τις αντί

στοιχες ομδες της Ελληνικής στνο

μίας, εγγήθηκαν και εξασφλισαν, με 

σνεχή επαγρπνηση και με αμείτο 

πνεμα πεθντητας, την ασφλεια 

τν αθλητν και τν πολιτν.

Η προσφορ τν προτεχνοργν 

αποφρει στην πηρεσία σημαντικ 

επιχειρησιακ και οικονομικ φελος, 

εν επιπρσθετα προθεί το κοιννι

κ ργο το ΓΕΣ, με την αργή σε πε

ριπτσεις ανερεσης, εξοδετρσης 

και καταστροφής εγκατεσπαρμνν 

προμαχικν εντς και εκτς κατοικη

μνν περιοχν, με την αποδσμεση 

ιδιτικν και Δημσιν χρν και 

αξνοντας την αίσθηση εμπιστοσνης 

το Ελληνικο Λαο προς τις νοπλες 

Δνμεις.

Δεν πρπει να παραληφθεί να ανα

φερθεί το τραγικ γεγονς τι, μσα 

απ ατή την σκληρή, επικίνδνη και αν

θγιεινή εργασία το προτεχνοργο, 

χον καταγραφεί τα τελεταία 35 χρ

νια, 5 θνατοι και 17 τραματισμοί.

Τλος, απ το διακριτικ μας και απ 

τον τρπο πο χομε επιλξει να ζομε, 

είμαστε νθρποι ασνήθιστοι και η κα

θημεριντητ μας, ατ πο βινομε 

σε κθε εξοδετρση  επμβαση, γίνε

ται σκηνή πο πολλοί νομίζον τι είναι 

πθερσ γα τν λετργκό λεγχ τν ρκετν 122mm (RM70)
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ΒΒΛΓΡΦ

 Κανονισμς επιθερήσες προμαχικν ΤΜ91904.

 Εναποθήκεση και σντήρηση προμαχικν εν ειρήνη ΤΕ 34205.

 δηγίες καταστροφής εκρηκτικν λν και προμαχικν ΤΕ 34207.

 ναγνριση και εξοδετρση μη εκραγντν προμαχικν ΤΕ 34215.

 ργνση και λειτοργία Μονδν λικο Πολμο ΤΕ 3410.

 Κανονισμς εξοδετρσηςκαταστροφής προμαχικν δετρο Παγκοσμίο Πολμο ‘’AEODP1’’.

 στορία τν Γερμανικν προμαχικν ΤΜ 919852.

 Διαδικασίες εξοδετρσης γγλικν προμαχικν ΤΜ 0802FR/MEC.

ΔΔΚΤΥ

 http://www.hard_eod.com/

 http://simelasgr.blogspot.com/2007/02/blogpost_24.html

 http://www.phileleftheros.com/main/main.asp?gid=493&id=489154

 http://www.politis.com.cy/cgibin/hweb?A=717185&V=articles&p

 http://www.parliament.gr/ergasies/showfile.asp?file=Es001117.txt

 http://www.politisthrakis.gr/

 http://www.ydt.gr/

 http://www.mani.org.gr/

βγαλμνη μσα απ ταινία το Hollywood. 

Ζομε και εργαζμαστε σε ναν κσμο, 

πο η διαταραχή ενς διακπτη, εισγει 

μεσα στος οργανισμος μας αδρεναλί

νη για το επμενο δετερλεπτο.

Παρχομε την ασφλεια, στην ει

ρήνη αλλ και κατ τις επιχειρήσεις 

σε χιλιδες ανθρπος πο ξρον 

ελχιστα για μας, διακινδνεοντας 

τις ζς μας για την εξασφλιση την 

καθημερινής τος ασφλειας.

Η κληρονομι μας είναι περήφανη, 

και οι ρίζες μας πνε με τα χρνια λο 

και πιο βαθι. Τιμομε τος τραματίες 

και τος νεκρος μας, καθσον οι ιστο

ρίες το ηρισμο τος διατηρον τη 

μνήμη τος, και οι πρξεις τος πεν

θμίζον σε μας τος νετερος ποιοι 

είμαστε, αλλ και το χρος πο χομε 

απναντί τος, καθς κοιτζομε προς 

το μλλον χρίς να ξεχνμε ποτ τι το 

πρτο λθος είναι και το τελεταίο.
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            ...καί Πῶς Αὐτοί
     Καθιερθκαν

KΕΙΜΕΝΟ: 
Πρωτοπρεσβτερος Πνγτς 
Χ. Γννκπολος
Ἐφμρος Ι. Ν. Ζωοδχο Πγῆς 
Μελσσων

Οἱ Ἅγιοι μέ τ βίο τους καί τ σέ πολ

λές περιπτσεις φρικτ μαρτύρι 

τους ἐπισφργισαν τν πίστ καί 

τν ἀμέριστ ἀφοσίωσ τους 

στ Θε. Ἡ ἁγιοσύν τους ὑπο

δλνει τ μεγαλεῖο του Θεοῦ 

καί τν οὐρνια δξα, ἐκφρζο

ντας περίτρανα τ διαλεκτικ σχέσ πού ὑφίσταται μεταξύ Οὐρανοῦ 

καί Γς. Οἱ Ἅγιοι μέ τ μαρτύριο τοῦ αἵματος ἤ μέ αὐτ τῆς συνειδσεως 

σμερα ἀποτελοῦν γι ἐμᾶς ἀναπσπαστο σμεῖο ἐπίκλσς καί ἀνα

φορᾶς στίς προσευχές μας, ἔχοντας δικαίως παρρσία ἔναντί του Θεοῦ 

δι πᾶν ἔργον ἀγαθν καί πσαν νσον.

 Οi ΠρΟσττεσ AγιΟι των  

    εΠαγγεμτων και

κΟινωνικων Ομαδων



Οι Προστάτες Άγιοι των Επαγγελμάτων και Κοινωνικών Ομάδων

Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η  Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η 129

Ὁ Ἅγος πο ἀνκρχθκε πρσφτ ἀπ τήν Ἱερ Σνοδο τῆς χρς 
μς κ τ Οἰκομενκ Πτρρχεῖο εἶν ὁ «Μγς Δδσκλος τοῦ Γνος» 
Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλς, μ τ ὑπ’ ἀρθ. 260/20/4/61 πρωτκολλο. Ὁ Ἅγος Κοσμᾶς 
ἐκομήθ στς 24 Αὐγοστο 1779 ἔχοντς δγε ἕνν ἐνρετο βο κ ἔχοντς 
ἱδρσε περπο 200 σχολεῖ. Βσζμενος στήν πεποθσή το ὅτ «ἀνογοντς 
ἕν σχολεῖο κλενε μ φλκή», σνβλε τ μγστ στήν Ἐθνκή ἀντσ 
τοῦ Γνος, τσο στ χῶρο τῆς πδες ὅσο κ τῆς Ἐκκλσς. 

Ὡστσο πλθρ ἁπλῶν ἀνθρπων, οἱ ὁποῖο μρτρσν ὑπρ τοῦ ὀνμ
τος τοῦ Χρστοῦ δκως ἁγοποήθκν ἀποδεκνοντς τή δνμ πο ἔχε ἡ 
Θε Χρς, ν χρσε Ἅγο ἕνν ἁπλ, ἐνρετο κ εὐσεβῆ ἄνθρωπο. Σ ἀρκετς 
περπτσες ἁγοποήθκν ἁμρτωλο ἄνθρωπο, πργμ πο ἀποδεκνε ὅτ 
τ Βσλεο τοῦ Θεοῦ ὑποδχετ μ ἀγπ ὅσος λοξοδρμσν, ἐπβρβεο
ντς ὐτος μ τήν ἁγοσν κ βγζοντς τος ἀπ τήν ἀθλττ κ τήν 
ἠθκή σήψ πο τος χρκτήρζε πρτερ.

Ὅλο οἱ ἄνθρωπο ἔχομε πολλος εἰλκρνεῖς κ γνήσος ἀνθρπος πο 
πρεσβεον γ ἐμᾶς κ μᾶς δδον κοργο κ δνμ ν ἀντμετωπζομε 
τος κνδνος τῆς ζωῆς. Ἀνθρπος μεγλο πνεμτκοῦ ἀνστήμτος κ 
ψχκῆς δνμς πο ἔζσν κρως στν τπο μς κ τν ἀγπσν. Αὐτο 
οἱ ἄνθρωπο εἶν οἱ Πτρες, οἱ Μρτρες, οἱ Νεομρτρες, Ἐθνομρτρες, 
Ὅσο κ Ἀσκτς. Ὡς ἄγρπνο φρορο εἶν ἕτομο ν ἐπμβον ὅποτε κ 
ὅπο χρεστεῖ. Αὐτος τος Ἁγος πρκλοῦμε γ βοήθε, εὐχρστοῦμε, 
δοξολογοῦμε κ τμοῦμε. Ἀπ τν Ἅγο Φνορο, πο τοῦ ζτοῦμε ν μᾶς φ
νερσε κτ ἤ κποον/ἄν πο χσμε, μχρ τν Ἅγο Χρλμπο, στήν περ
πτωσ πο προσσομε στομχκς δτρχς, κ ἀπ τν Ἅγο Νκλο, 
πο τν πρκλοῦμε τ κρβ ν εἶν κλοτξδο, μχρ τήν Ἁγ Βρβρ, 
προσττδ γ ὅλες τς πδκς ἀρρστες. Κθε τπος ἔχε τν δκ το Ἅγο 
προσττπολοῦχο, ὅπως ἡ Κεφλον τν Ἅγο Γερσμο, ἡ Πτρ τν Ἅγο 
Ἀνδρ, ἡ Θεσσλονκ τν Ἅγο Δμήτρο κ τν Ἅγο Γεργο, ἡ Κρκρ 
τν Ἅγο Σπρδων κ.ο.κ. Ὁ κτλογος εἶν μκρς κ ἡ Ἐκκλσ μᾶς τμᾶ 
ξεχωρστ τή μνήμ τοῦ κθενς Ἁγο.

Οἱ Ἅγο κθερθκν κ ὡς προσττες δφρων εἰδκοτήτων κ ἐπγ
γελμτων, στος ὁποος ἡ Ἐκκλσ ἔχε προσδσε τ χρσμ τοῦ φλκ 
 προσττ. Ἡ ἀνζήτσ τῶν Ἁγων  προσττῶν τῶν δφρων ἐπγγελμ
των στ ἁγολγοἑορτολγο, τν ἱερ Σνξρστή κ ἄλλες πγς ἔχε τς 
ρζες τς στ Βζντο, κ γνρσε ἰδτερ ἀνπτξ κτ τήν περοδο τῆς 
Τορκοκρτς. Τ ἁγολγο τῆς Ὀρθδοξς Ἐκκλσς εἶν τσο πλοσο πο 
βρῆκε γ κθεμ εἰδκττ ἕνν προσττ. 

Ὡστσο, ἐλχστο εἶν οἱ ἐργζμενο πο γνωρζον πργμτκ τν προστ
τ τος, τή ζωή κ τ μρτρ το, γεγοντ τ ὁποῖ μνμονεοντ στ σν
ξρ, τήν ὑμνογρφ κ τς δφορες πρδσες τοῦ Ἔθνος μς. 

Πρκτω πρτθεντ στοχεῖ ἀπ τή ζωή κ τ μρτρο τοῦ κθενς 
Ἁγοπροσττ ἕκστο ἐπγγλμτος, κτ ἀλφβτκή σερ.
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 Ἁγιογρφων καί Ζωγρφων, ὁ 
Εὐαγγελιστς Λουκᾶς

Ὁ Εὐγγελστής Λοκᾶς, κτγμενος 
ἀπ τήν Ἀντχε τῆς Σρς, ἦτν ἰτρς 
στ ἐπγγελμ, ὅμως γνρζε πολ κλ 
κ τή ζωγρφκή τχν. Σ ὐτν ἀποδδο
ντ οἱ πρῶτες εἰκνες τῆς Θεοτκο, ἐξ
τς τῶν ὁποων κθερθκε προσττς 
τῶν ἁγογρφων. Ἀφοῦ ἐπσκφθκε τ 
σπτ τς κ πῆρε τήν εὐλογ τς, ἄγγε
λος Κρο, τοῦ ἔδωσε τρ ξλ. Τ ἕν 
ἀπ ὐτ πρστνε τήν Πνγ χωρς 
ν ἔχε ἐξρχῆς δπλ τς τν Ἰσοῦ Χρστ 
(Ι.Μ. Πνγς Σομελᾶ τοῦ Βερμο). Στ 
δετερο ξλο χρσμοποσε κερ κ μ
στχ κ ἀπεκνσε τή Μεγλχρ δεξο
κρτοῦσ, δλδή μ τ θεῖο βρφος δεξ 
στήν ἀγκλ τς (Ι.Μ. Μεγλο Σπλο 
τῶν Κλβρτων). Στ τρτο ξλο χρσμο
ποσε χρσ κ ἀσήμ, δμοργντς 
μ τρτ εἰκν, τήν τελετερ ἀπ’ ὅλες, 
ἡ ὁπο ὅμως δν σζετ στς μρες μς, 
ἀφοῦ ἐπ ὐτοκρτορ Λοντος τοῦ Ἰσρο 

ρχτκε στή θλσσ γ ν σωθεῖ 
ἀπ τή μν τῶν Εἰκονομχων. Ἡ 
μνήμ τοῦ Ἁγο ἑορτζετ στς 18 
Ὀκτωβρο.

 Ἀεροπρων, οἱ Ἀρχγγε
λοι Γαβριλ καί Μιχαλ

Ὁ Ἀρχγγελος Γβρήλ ἦτν 
ὐτς ὁ ὁποῖος ἀνήγγελε στήν 
Πρθνο Μρ τ χρμσνο 
γεγονς τῆς γεννήσεως τοῦ Ἰσοῦ 
Χρστοῦ, τοῦ Σωτήρ τοῦ κσμο. 
Ὁ δ Ἀρχγγελος Μχήλ ἐμφν
σθκε στν Ἀβρμ, ὁ ὁποῖος κτ’ 
ἐντολή τοῦ Θεοῦ ἦτν ἕτομος ν 
θσσε τν γ το, Ἰσκ. Κτ’ 
ἐπκτσ, κ οἱ δο εἶν προστ
τες τῆς ἀεροπορς, τῶν πλτων, 
τῶν ἀεροσνοδῶν κ ὅλων ὅσων 
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τ ἐπγγελμ τος σχετζετ μ τος ἰθρες, κθς, ὡς Ἀρχγο Ἀγγλων, τος 
προσττεον μ τ φτερ τος. Εἰδκτερ, ἔχον κθερωθεῖ ἀπ τς Ἔνοπλες 
Δνμες ὡς προσττες τῆς Πολεμκῆς Ἀεροπορς. Ἡ Σνξ τῶν Ἀρχγγλων 
Μχήλ κ Γβρήλ κ τῶν λοπῶν Ἁγων Ἀσωμτων κ Οὐρνων Ἀγγελκῶν 
Τγμτων ἑορτζετ ἀπ τήν Ἐκκλσ μς στς 8 Νοεμβρο.

 Ἀθλτῶν καί Γυμναστῶν, ὁ Ἅγιος Δμτριος καί ὁ Ἅγιος Νέστο
ρας, καθς καί ὁ Θαυματοβρύτς Ἅγιος Νεκτριος, Μτροπολίτς 
Πενταπλεως

Ἐπ ὐτοκρτορ Δοκλτ
νο, ὁ μκρσωμος Νστορς 
πῆγε στή φλκή ὅπο ἦτν κλε
σμνος ὁ Μεγλομρτς Δμή
τρος κ τν πρκλεσε ν τν 
βοθήσε ν μονομχήσε μ τν 
ὑπερήφνο κ βρβρο Λῖο, 
γνωστ πλστή τῆς ἐποχῆς. Ὁ 
Δμήτρος, ὁ ὁποῖος πλτερ 
εἶχε κερδσε στ στβο, ἐνδνμω
σε πνεμτκ τν Νστορ μ 
ἀποτλεσμ ν νκήσε τν Λῖο 
στ Στδο τῆς Θεσσλονκς. Ἡ 
πρξ ὐτή ἐξργσε τσο πολ 
τν ὐτοκρτορ ὥστε δτξε 
ν θντωθοῦν μ λγχ κ 
οἱ δο Ἅγο. Μλστ, ἀπ τν 
τφο τοῦ Δμτρο, τοῦ πολο
χο τῆς Θεσσλονκς, ἀνβλ
ζε μρο, κ ἔτσ ὁ Ἅγος φρε 
τήν προσωνμ «Μρβλτης». 
Ἡ μνήμ το τμᾶτ ἀπ’ τήν 
Ἐκκλσ μς στς 26 Ὀκτωβρ
ο, τοῦ δ Ἁγο Νστορος στς 
27 Ὀκτωβρο.

Ὕστερ ἀπ εἰσγτκή πρ
τσ Ἐπτροπῆς Κθγτῶν Φσκῆς Ἀγωγῆς, σγχρονος προσττς τῶν 
γμνστῶν ἀνκρχθκε ὁ Θμτοργς Ἅγος Νεκτρος (18461920), Μ
τροπολτς Πεντπλεως, ὁ ὁποῖος εἶχε ἐκφωνήσε ὡς ἱεροκήρκς Εὐβος 
στ Γμνστκ Σλλογο Κμς ὁμλ «Περ Γμνστκῆς». Μ βσ τ «ὑλο
πνεμτκ ὄν», πο εἶν ὁ ἄνθρωπος, ἐξγεῖ ὅτ ὅτν τ σῶμ πσχε, ὅλος ὁ 
ἄνθρωπος πσχε, κ ἐπεδή πολλο πργοντες ἐπβολεοντ τήν ὑγε τῆς 
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ψχῆς κ τοῦ σμτος, «ὁ ἄνθρωπος ὀφελε ν προνοήσε ὑπρ τῆς ἐνσχ
σεως ἀμφοτρων». Δτ τ σῶμ πο ἔχε εὐεξ ὑπρετεῖ τήν ψχή πρθμ 
κ ἀκορστ, ἡ δ ψχή ὅτν σωφρονζετ κ ὑγνε, χερζετ κ τς 
δνμες τοῦ σμτος μ σωφροσν.

Ὑπῆρξε ὄντως ὅμως κ πρωτθλτής τῆς Εὐγγελκῆς Τπενοφροσνς κ 
Πρττς. Προσεκλήθ στς 8 Μρτο τοῦ 1894 κ ἀνλβε τή Δεθνσ τῆς 
Ἐκκλσστκῆς Ρζρεο Σχολῆς στήν Ἀθήν. Δῆγε τή ζωή το ἐν προσεχή 
κ χρστττ. Ἐκτς ἀπ τήν ἐνσχλσή το μ τή σγγρφή ἱερῶν ββλων, 
δδσκε σγχρνως στς ἀντερες τξες «Πομντκήν» κ ἄλλ μθήμτ, 
κτο βεβρμνος ὑπ τῶν κθκντων τοῦ Δεθντοῦ τῆς Σχολῆς, ἀπ 
τήν ὁπο ἀφοῦ πρτήθκε τήν ἄνοξ τοῦ 1908, ἀπεσρθ στήν ὑπ’ ὐτοῦ 
ἱδρθεῖσ Ἱερ Μονή Ἁγς Τρδος Αἰγνς, ὅπο ἐκομήθ τ φθνπωρο τοῦ 
1920. Ἡ μνήμ τοῦ ἑορτζετ στς 9 Νοεμβρο.

 Ἁλιέων, οἱ Ἅγιοι Ἀπστολοι

Στος Ἁγος Ἀποστλος, 
τος ψρδες πο ἔγνν οἱ θεο
κλτο δδσκλο ὅλς τς οἰκο
μνς, ὁ Ἰσοῦς Χρστς δν ἔτξε 
κοσμκή ἰσχ, προβολή, πλοῦτο ἤ 
τμς. Ἀλλ τος ἔκνε σφς ὅτ 
τος προορζε ν γνον ἁλεῖς 
ἀνθρπων: «Δεῦτε ὀπσω μο κ 
ποήσω ὑμᾶς ἁλεῖς ἀνθρπων» 
(Μτθ. 4, 19). Ἔπρεπε λοπν ν 
σνεχσον τ ἔργο το, σκοπς 
τοῦ ὁποο ἦτν ν ἀπολτρωθεῖ 
ὁ ἄνθρωπος ἀπ τήν ἁμρτ, δ 
τῆς πστεως στν Ἀλθν Θε, 
κ ν ἱδρθεῖ ἔτσ ἡ Ἐκκλσ, 
πο εἶν ἡ βσλε τοῦ Θεοῦ 
πνω στή γῆ. Ἡ Σνξ τῶν Δ
δεκ Ἀποστλων ἑορτζετ στς 
30 Ἰονο.

 Ἀμπελουργῶν καί Γεωρ
γῶν, ὁ Ἅγιος Τρύφων

Ὁ Ἅγος Τρφων γεννήθκε 
στή Λμψκο, πρλκή πλ 
τῆς Φργς κ μρτρσε στή 
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Νκ τῆς φργκῆς Βθνς, ἐπ ὐτοκρτορς Δεκο. Ὁ Ἅγος, πολοῦχος 
τῆς Νκς, σνδετ μ τ κρσ, κθς κτγτν ἀπ μ περοχή πο ἀπο
τελοῦσε ἕνν ἀπ τος μεγλτερος ἀμπελῶνες τῆς βζντνῆς ὐτοκρτορς. 
Ἡ θσ τῆς γορτῆς το ἐπσς στν ἐτήσο κκλο ἔπξε ρλο στήν κθρωσή 
το ὡς προσττ τῶν ἀμπελοργῶν, κθς στς νετερες ἁγογρφες κρτᾶ κλ
δετήρ, γεγονς πο ὑποδεκνε τήν περοδο τοῦ κλδμτος τῶν ἀμπελῶν. Κ 
ὐτ εἶν μ σμντκή τεχνκή 
ἐργσ πο χρεζετ περ 
κ γνσ, ἀφοῦ κθορζε τήν 
πορε τῶν ἀμπλων. Ὁ Ἅγος 
γορτζε τή 1 Φεβρορο.

 Ἀρτοποιῶν καί Ζαχαρο
πλαστῶν, ὁ Ἅγιος Παντελε
μων καί ὁ Νεομρτυς Μιχα
λ ὁ Μαυρουδς

Ὁ Μεγλομρτς «Πντολ
ων» ὁ Ἰμτκς ἔζσε στ χρ
ν το Δοκλτνοῦ κ κτγ
τν ἀπ τή Νκομήδε. Μθτής 
τοῦ φμσμνο ἰτροῦ Εὐφρ
σνο κ τοῦ δκεκρμνο Ἱε
ρ Ἐρμλο χρσμοποσε 
τς ἰτρκς τοῦ σποδς γ τος 
ἑκτοντδες ἄπορος ἀσθενεῖς. 
Ἦτν ὐτς πο ἀπ τήν εὐσπλ
χν το ἔδωσε στ λ «ψωμ» 
μ τή δθεσ τῆς περοσς το 
κ μ μν τήν προσεχή το. 
Θερπεσε πολλος, μετξ τῶν 
ὁποων κ ἕνν τφλ, ὁ ὁποῖος 
ὅμως ἔγνε ἡ ἀφορμή ν σλλφθεῖ ἀπ τν ὐτοκρτορ. Λγο πρν ἀπ τ 
μρτρκ το τλος δ ἀποκεφλσμοῦ, ἀκοσθκε ἡ φωνή τοῦ Θεοῦ ἀπ’ τν 
οὐρν, πο τοῦ ἔδωσε τ ὄνομ Πντελεήμων, σμβολο Ἁγο πο ὅλος τος 
βοθᾶ κ τος ἐλεεῖ, ἀκμ κ τος ἐχθρος το. Στς 27 Ἰολο πο ἑορτζε
τ ἡ μνήμ το, οἱ φοῦρνο πρμνον κλεστο.

Ὡς προσττς τῶν ζχροπλστῶν ἔχε γνε γνωστς κ ὁ Νεομρτς Μχ
ήλ Μροδής (16ος ἵ.), ὁ ὁποῖος κτγτν ἀπ τ χωρ Γρντσ Ἀγρφων. 
Στή Θεσσλονκ, ἐξσκσε τ ἐπγγελμ τοῦ ἀρτοποοῦ, ὅλ δ τ χρήμτ το 
τ δμορζε στος φτωχος κ ἀδνμος ἀδελφος το. Ὅτν προσπθσε 
ν κτχήσε ἕν τορκπολο στή Χρστνκή πστ, ἐκεῖνο τν κτήγγελε 
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κ ὁ Μχήλ ὁδγήθκε β στ ἀνκρτήρο, ὅπο κ ἐκεῖ προσπθσε ν 
προσλτσε τος δκστς το. Τελκ, κτδκστκε σ θντο κ τν ἔκ
ψν ζωντν στή Θεσσλονκ. Ἡ μνήμ τοῦ ἑορτζετ στς 10 Μρτο.

 Ἀρωματοπωλῶν, ἡ Ἁγία Μαρία ἡ Μαγδαλν

Ἡ Ἁγ Μρ ἡ Μγδλνή, ἡ Μροφρος κ Ἰσπστολος, κτγτν ἀπ 
τ Μγδλ, πλ στ δτκ τς Γλλς. Ὁ Κρος τήν ἀπλλξε ὁρστκ 
ἀπ τ ἑπτ δμν πο τήν ἐνοχλοῦσν, κ ὐτή, θλοντς ν δεξε τήν 
εὐγνωμοσν τς, ἀφοσθκε μ ἰδτερο ζῆλο στήν ὑπρεσ το. Ἐρχμεν 
στν τφο τοῦ Ἰσοῦ γ ν τν ἀλεψε μ ἀρμτ, τῆς προσστκε ἀν
στμνος, κ ὐτή ἔτρεξε ν τοῦ φλήσε τ πδ. Ἐκεῖνος ὅμως τῆς εἶπε «μή 
μοῦ ἅπτο, οὔπω γρ ἀνβκ πρς τν Πτρ μο», δλ. μή μ ἀγγζες, γ
τ ἀκμ δν ἀνβκ στν Πτρ μο 
(Ἰων. 20, 17). Μετ τήν κθοδο τοῦ Ἁγο 
Πνεμτος, ἡ Μρ ἐξκολοθσε ν δ
κονεῖ στήν πρτ Χρστνκή Ἐκκλσ 
τῆς Ἱεροσλήμ, ἐνῶ πρν πεθνε πῆγε 
στήν Ἔφεσο, κοντ στν Ἅγο Ἰωνν 
τν Θεολγο. Ἡ μνήμ τῆς ἑορτζετ 
στς 22 Ἰολο.

 Ἀστυνομίας καί Σωμτων
 Ἀσφαλείας, ἡ Ἁγία Εἰρν

Μεγλο πρδεγμ πστς στν Ἕνν 
κ Ἀλθν Θε ἀποτελεῖ ἡ Μεγλομρ
τς Ἁγ Εἰρήν. Γεννμν στήν πλ 
Μγεδῶν τῆς Περσς, ἄρχσε ἀπ ἔξ 
χρονῶν τή γρμμτκή τς ἐκπδεσ, 
σ’ ἕνν ἀπ τος π σοφος δδσκ
λος τῆς ἐποχῆς τς, τν Ἀπελλν. Ὁ 
ἴδος ὁ πτρς τς τήν ἔβλε στ πδ 
ἄγρο ἀλγο, γ ν τή σκοτσε ἐπεδή 
ἔγνε Χρστνή, ἀλλ τ ἄλογο στρφ
κε ἐνντον το κ σκτωσε ὐτν. Ἡ 
Εἰρήν προσεχήθκε, κ ὁ πτρς τς 
σκθκε ζωντνς, μ ἀποτλεσμ ν 
βπτστοῦν ὅλο στήν οἰκογνε τς Χρ
στνο. Τήν Ἁγ ἐκεν πο τμωρήθκε 
σκλρ κ βνσ, λγω τῆς πστς 
τς, τ Ἀστνομκ Σῶμ κθρωσε προ
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σττδ το κ τήν ἐπκλεῖτ κθε φορ πο βσκή το ἀποστολή εἶν ἡ 
δμρφωσ σνθκῶν εἰρήνς κ κονωνκῆς γλήνς, ἡ δσφλσ κ δ
τήρσ τῆς ἔννομς τξς κ ἡ πρλψ κ κτστολή τῆς ἐγκλμτκττς. 
Ἡ Ἐκκλσ μς τμᾶ τή μνήμ τς στς 5 Μο.

Εὐρτερ γνωστς, ὅμως, προσττς τοῦ Ἀστνομκοῦ Σμτος τῆς Ἑλλδος 
εἶν ὁ Μεγλομρτς Ἅγος Ἀρτμος. Ζντς τν 4ο ἵ. μ.Χ., ἐργσθκε μ πθος 
γ τήν εἰρήν, τήν εὐνομ, τήν ἐλεθερ κ τήν ἀσφλε τῶν πολτῶν, μχρ 
πο δορστκε κ Ἀντερος Δοκτής σ δφορες περοχς τοῦ Βζντο. Ὁ 
Ἰολνς ὁ Πρβτς, ὁ ὁποῖος θλσε ν κτργήσε μ τή β τή Χρστνκή 
πστ, τν κθρεσε ἀπ τ ἀξωμ ὐτ κ τν ὁδήγσε σ μρτρκ θντο. 
Μ ὐτήν ἀκρβῶς τή στσ ζωῆς κ μ τ ἷμ το ὁ Ἅγος Ἀρτμος ἐπσφργσε 
μ σνπε τήν πστ στ κθῆκον κ τήν ἀποστολή το, ἀποτελντς σήμερ τ 
πρτπο γ κθε Ἀστνομκ. Ἡ μνήμ το ἑορτζετ στς 20 Ὀκτωβρο.

 Βιβλιοπωλῶν καί Βιβλιοθκονμων, ὁ Πατριρχς Κωνσταντινου
πλεως Μέγας Φτιος

Ὁ Μγς Φτος (820891), μ ἀπ τς μεγλτερες κ λμπρτερες μορφς 
τῆς ἐκκλσστκῆς κ τῆς πγκσμς Ἱστορς κ τῶν Γρμμτων, ὑπῆρξε 
δμοργς τς περφμς Μρββλο, χρν τῆς ὁπος θεωρήθκε προστ
τς τῶν ββλοπωλῶν. Δπρεψε σ ἀνττ πολτκ ἀξμτ, ὅτν ὅμως 
ὁ Πτρρχς Ἰγντος ἀπομκρνθκε ἀπ τν θρνο το μ βο τρπο, 
ὁ Φτος ἀποτλεσε τή μν ἐλπδ δεξδο τῆς Ἐκκλσς ἀπ τήν κρσ. 
Μσ σ ἔξ μλς ἡμρες πῆρε ὅλος τος βθμος τῆς Ἱεροσνς κ ἔγνε 
Πτρρχς. Γ τήν ὅλ το προσ ἐκλήθ «Μγς», ἡ δ ἑορτή το εἶν 
στς 6 Φεβρορο.

 Βοσκῶν, ὁ Ἅγιος Σζων

Βοσκς στ ἐπγγελμ, ὁ Ἐθνκς ἀρχκ Τρσος, ὅτν βπτστκε Χρ
στνς, ὀνομστκε Σζων. Προσπθοῦσε ν μμθεῖ τήν ἥμερ κτστσ 
τῶν προβτων, πο θμζε πολ, πρτ οἱ ἄλλο βοσκο τν ἐνοχλοῦσν 
κ τν ἀδκοῦσν δρκῶς. Ζντς στ τλ τοῦ 3ο ἰν μ.Χ., ἔσπσε ἕν 
εἰδωλολτρκ χρσ ἄγλμ, τ πολσε, κ τ ἔσοδ το, τ μορσε στος 
φτωχος. Ὁ ἔπρχος Μξμνς τν βσνσε φρκτ κ τν ἔρξε στή φωτ, 
ὅπο ὁ προς κ ζλωτής βοσκς ἀπῆλθε πρς τν Κρο. Ἡ μνήμ το ἑορτ
ζετ στς 7 Σεπτεμβρο.

 Βουλευτῶν, ὁ Ἅγιος Ἰερθεος καί ὁ Ἅγιος Ἰωσφ ὁ ἀπ Ἀριμαθαίας

Ὁ Οὐρνοβμων κ Ἱεροφντς Ἅγος Ἰερθεος, ὁ σοφς κ εὐκλεής ὐτς 
πρῶτος ἱερρχς τῆς Ἀποστολκῆς Ἐκκλσς τῶν Ἀθνῶν, γεννήθκε στήν 
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περνμ πλ τῶν Ἀθνῶν ἀπ ἐπφνῆ οἰκογνε, ἐπ τῶν ἡμερῶν τοῦ 
ὐτοκρτορ Αὐγοστο. Σμφων μ τήν πρδοσ, ὑπῆρξε ἕνς ἀπ τος 
ἐνν βολετς πο ἀποτελοῦσν τή Γεροσ τοῦ Ἀρεο Πγο, πο τήν 
ἐποχή ἐκεν ἦτν τ Ἀνττο Δκστήρο. Ἡ φλογερή το πστ κ ὁ ἔνθεος 
ζῆλος το τν ἀνδεξν σ ἔνθερμο μστγωγ τῆς Χρστνκῆς ἀλήθες κ 
τῶν σωτήρων δδγμτων ὐτῆς, ἀφοῦ ὑπῆρξε ὁ σοφς δδσκλος κ πνε
μτκς κθοδγτής δο ἐπφνῶν Ἀθνων ἀνδρῶν, τοῦ Ἁγο Δονσο 
τοῦ Ἀρεοπγτο κ τοῦ Ἁγο Ἀρστεδο. Ἐκομήθ ἐν εἰρήν σ βθττ 
γρτε κτ τ τελετῖο ττρτο το 1ο ἵ. μ.Χ. Ἡ ἁγ το ψχή μετβ 
στν ἀγωνοθτ Κρο κ ἔλβε τν ἀμρντο στφνο τῆς ἁγττς κ 
τῆς δκοσνς, γ ν πρεσβεε ἀκτπστ στν Πνγθο Θε γ τήν 
ψχκή σωτρ ὅλων μς. Ἡ μνήμ το τμᾶτ ἀπ τήν Ὀρθδοξ Ἐκκλσ 
μς στς 4 Ὀκτωβρο.

Ὁ Ἰωσήφ ὁ ἀπ Ἀρμθς, μλος τοῦ Μεγλο Σνεδρο τῆς Ἱεροσλήμ, 
ὑπῆρξε εὐσχήμων βολετής κ μστκς μθτής τοῦ Χρστοῦ. Ἦτν ὐτς 
πο τλμσε κ ζήτσε ἀπ τν Πντο Πλτο τήν ἄδε ν ἀποκθλσε 
τ νεκρ σῶμ τοῦ Ἰσοῦ ἀπ τ στρ, προκεμνο ν τ προετομσε γ 
ἐντφσμ στν πρχωρομενο, ἀπ τν ἴδον, λξετ τφο. Ἡ ἄδε δθ
κε κ, μ τή βοήθε τοῦ Νκδμο, τ θεῖο σῶμ ἐνποτθκε μ ἀρμτ 
κ μρ, τλγμνο μ λεκ σεντν, στ κεν μνμεῖο τοῦ Ἰωσήφ (Μτθ. 27, 
5760). Ἡ μνήμ το Ἁγο ἑορτζετ στς 31 Ἰολο.

 Γουναρδων, ὁ Προφτς Ἠλίας

Ὁ Ἅγος Προφήτς Ἠλς ἦτν γς τοῦ Σωβκ, κτγτν ἀπ τή Θσβ 
τῆς περοχῆς Γλδ, κ ἄνκε στή φλή τοῦ Ἀρῶν. Ἔδρσε στ χρν 
το βσλᾶ Ἀχβ κ προεῖπε γ τή γννσ τοῦ Χρστοῦ 816 χρν πρν 
ἀπ ὐτήν. Τ ὄνομ το σήμνε «ἡ Δνμ τοῦ Θεοῦ». Ὁ Προφήτς Ἠλς 
ἄσκσε τ προφτκ το χρσμ ἐπ 25 ἔτ. Ἦτν ἐκεῖνος πο πρστ στή 
Μετμρφωσ τοῦ Χρστοῦ μζ μ τν Μωϋσῆ. Κθερθκε ὡς προσττς 
τῶν γονρδων, λγω τῆς μλωτῆς πο φοροῦσε, τῆς προβτσς δλδή 
μλλνς γονςπροβᾶς. Γορτζε στς 20 Ἰολο.

 Δμοσιογρφων, ὁ Ἅγιος Μνᾶς ὁ Καλλικέλαδος

Ὁ Μνς ἦτν Ἀθνῖος κ ἀπ τήν οἰκογνε το εἰδωλολτρς. Ὅτν 
ἐκπδετκε κ μορφθκε ἀρκετ, δπστωσε ὅτ ἡ πολθε ἦτν ψμ κ 
πλν κ ἔτσ ἔγνε Χρστνς. Λγος μ ἐξρετκή εὐγλωττ, ὑπῆρξε κ 
ἔπρχος Ἀλεξνδρες. Ἀπ τή στγμή ὅμως πο μθετκε ἡ θρσκε το, 
ἀντκτστθκε ἀπ τν Ἐρμογν κ ἐν σνχε κλεστκε στή φλκή, 
ὅπο ὑποβλήθκε σ πολλ κ φρκτ βσνστήρ. Τελκ, ὁ Ἐρμογνς 
πεστκε ἀπ τν κλλκλδο Μνᾶ ν μθεῖ κ ὐτς στν Χρστνσμ, 
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μ ἀποτλεσμ ν ἀποκεφλστοῦν κ οἱ δο. Ἡ μνήμ τοῦ Ἁγο ἑορτζετ 
στς 10 Δεκεμβρο.

 Διατροφολγων καί Διαιτολγων, ὁ Ἅγιος Μιχαλ ὁ Μπακνανᾶς 
ἤ Πακνανᾶς

Ὁ Ἀθνῖος Νεομρτς Μχήλ ὁ Μπκννᾶς ἤ Πκννᾶς, ἔχοντς γονεῖς 
φτωχος, πρμενε ἀγρμμτος σ’ ὅλ το τή ζωή κ ἐξσκσε τ ἐπγγελμ 
τοῦ κποροῦ. Ἐπεδή δ ἐκτς ἀπ τ ἄνθ, ἡ γῆ πργε κρπος οἱ ὁποῖο 
θεωροῦντ, σμφων μ τος δτολγος, ἀρκετ ὑγενή δτροφή, τ 2003 
ἀνκρχτκε προσττς τος. Σνήθζε ν μετφρε κτπν φλοδωρήμ
τος μ τν γδρ το ἐμπορεμτ, γ τήν ἐξπρτσ τῶν χωρκῶν πο 
ἦτν γρω ἀπ τήν Ἀθήν. Κπο ἡμρ τοῦ ἔτος 1771, σνελήφθ ἀπ 
τος Τορκος φλκες κ σκοφντήθκε ἀπ’ ὐτος, ὅτ δῆθεν μετφερε 
μπροτ γ τος ἐπνσττες Ἕλλνες. Ὁδγήθκε ττε στν κρτή κ κτ

δκστκε σ θντο δ ἀποκεφ
λσμοῦ, ἀρνομενος ἐπμον ν 
τορκψε. Πρς τμήν το, ἕνς 
ἀπ τος κεντρκτερος δρμος 
στή σνοκ τῆς Ἀθήνς «Νος 
Κσμος» φρε τ ὄνομ το, κ
θς κ ἡ πρκεμεν στσ τοῦ 
τρμ. Ἡ μνήμ τοῦ ἑορτζετ 
στς 9 Ἰολο.

 Δικαστῶν, ὁ Ἅγιος Διονύ
σιος ὁ Ἀρεοπαγίτς

Ὁ Ἱερομρτς Δονσος ὁ Ἀρε
οπγτς εἶν προσττς τῶν 
Δκστκῶν κ τοῦ Δκστκοῦ 
Σμτος. Ὑπῆρξε δσμος Ἀθ
νῖος, μ φλοσοφκ νοῦ, κ μ
λος τοῦ ἀνττο Δκστρο, 
τοῦ Ἀρεο Πγο. Γεννήθκε ἀπ 
εὔπορ οἰκογνε τ ἔντο ἔτος 
μετ τή γννσ τοῦ Χρστοῦ, ἐπ 
βσλες Αὐγοστο (27 π.Χ.14 
μ.Χ.), κ ἔλβε πολδνμ μρ
φωσ. Ἡ ἀγπ το γ τή γνσ 
κ τή φλοσοφ τν ὤθσε ν 
ἐπσκεφτεῖ τήν Αἴγπτο κ τή 
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Μκεδον. Ὄντς ὁ πρῶτος πο πστεψε στ κήργμ τοῦ Ἀποστλο Πλο 
στήν Ἀθήν, ὁ Δονσος θεωρεῖτ σγγρφς ἀρκετῶν θεολογκῶν σγγρμ
μτων κ ἐπστολῶν κ ττλοφορεῖτ ὡς ὁ πρῶτος Χρστνς ἱερρχς τῆς 
Ἀθήνς. Μρτρσε μ τήν πρ κ ἡ μνήμ το ἑορτζετ μ τήν Δμρ 
στς 3 Ὀκτωβρο.

 Δικγρων, ὁ Ἅγιος Φιλογνιος

Ὁ Ὅσος Φλογνος ἔζσε στ χρν το Μγ Κωνστντνο. Ἐπδθκε 
ἀπ μκρή ἡλκ στήν ἐκμθσ τῶν ἱερῶν γρμμτων κ ἀφρωσε τν ἑ
τ το στν Θε. Ἦτν νομκς, κ ἀσκοῦσε τ ἐπγγελμ το μ γνμον 
τ φλνθρωπκ το ἰσθήμ
τ. Ὅποτε μποροῦσε, ὑπερσπ
ζε τος σννθρπος το πο 
ἀδκοῦντν κ ἦτν ἀδνμο 
ἀπνντ στος κτπεστς εἰδω
λολτρες. Πρδωσε τ πνεῦμ 
το στν Κρο ἐν εἰρήν κ ἡ 
μνήμ το ἑορτζετ στς 20 
Δεκεμβρο.

 Ἐκπαιδευτικῶν, οἱ Τρεῖς 
Ἱερρχες

Στς 30 Ἰνορο ἡ Ἐκκλ
σ μς τμᾶ μ εὐλβε τος 
Τρεῖς Ἱερρχες μς, τν Μγ Β
σλεο, τν Ἰωνν τν Χρσστο
μο κ τν Γργρο τον Θεολγο, 
προσττες τῶν Γρμμτων κ 
τῆς Πδες. Ἡ πδε, σμφω
ν μ ὐτος, εἶν τ πρτστο 
ἀγθ, ἀλλ ἡ πδε ἐκεν πο 
ὁδγεῖ τος ἀνθρπος στν Θε, 
κ ὄχ ἡ πδε ἡ μονομερής 
πο δστρεβλνε πνεμτκ 
τ σῶμ κ τήν ψχή τος. Κ 
οἱ τρεῖς τος λμπον δμσο 
τῶν ἰνων κ ἀποδεκνον 
ὅτ τ μεγλ πνεμτ γνωρ
ζον ν σνδον τήν ἐφήμερ σοφ τοῦ κσμο μ τή βθτερ κ ἀλθνή 
πστ στν Σωτήρ Χρστ. Ὁ Ἑλλνσμς ἔχε ἀθντο κχμ τ ὅτ ἀπ τ 
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σπλγχν το βγῆκν ὐτο οἱ τρεῖς μεγλο φωστῆρες πνεμτος. Οἱ κρως 
μνῆμες τος ἑορτζοντ ἀντστοχως τήν 1 Ἰνορο, τήν 13 Νοεμβρο 
κ τήν 25 Ἰνορο.

 Ἐπιπλοποιῶν καί Ξυλουργῶν, ὁ Ἅγιος Ἰωσφ

Ὁ μνστήρς τῆς Πνγς ἦτν ξλοργς στ ἐπγγελμ. Ὅτν ἔμθε 
ὅτ ἡ Πρθνος Μρ ἦτν ἔγκος, τρχθκε, ἀλλ, ὄντς δκος κ εὐσε
βής, δν θλσε ν τήν ἐκθσε κ ἀποφσσε ν τή δξε. Ἄγγελος Κρο 
ττε τοῦ φνερθκε σ ὄνερο κ τοῦ εἶπε ὅτ ἡ ἐγκμοσν τῆς Μρς ἦτν 
δ τοῦ Ἁγο Πνεμτος, ἀποκλπτοντς το ἔτσ τ σχδ τοῦ Θεοῦ πο 
θ πργμτοποοῦντν μ τή γννσ τοῦ θεο βρφος (Μτθ. 1, 1825). Ἡ 
μνήμ το ἑορτζετ στς 19 Μρτο.

 Ἠθοποιῶν, ὁ Ἅγιος Πορφύριος

Ὁ Ὅσος Πορφρος κτγτν ἀπ τή Θεσσλονκ κ, μετ τήν ἀξλογ 
κτρτσή το στ περφμ Μονστήρ τῆς Αἰγπτο κ τῆς Πλστνς, 
χεροτονήθκε Ἐπσκοπος Γζς. Ἦτν 
ἠθοπος (μμος) κ μρτρσε γρω στ 
362 μ.Χ. ἀπ τν Ἰολν τν Ἀποσττ. 
Γ τ γενθλ τοῦ ὐτοκρτορ, ἔπξε 
σ ἕν ἔργο πο χλεζε τν Χρστν
σμ. Μετ τ βπτσμ το πνω στή 
σκνή, φωτστκε ἀλθν ἀπ’ τν Θε 
κ ὁμολγσε τήν ὀρθδοξ πστ. Ἀπο
κεφλστκε στήν Ἔφεσο. Ἡ ἑορτή το 
εἶν στς 26 Φεβρορο.

 Θεολγων, ὁ Ἅγιος Ἰωννς ὁ 
Θεολγος

Ὁ Εὐγγελστής Ἰωννς ὁ Θεολγος, 
γς τοῦ Ζεβεδο κ τῆς Σλμς, 
ὑπῆρξε μθτής τοῦ Ἁγο Ἰωννο τοῦ 
Προδρμο κ κτπν ἕνς ἀπ’ τος 
ἀγπμνος Ἀποστλος τοῦ Χρστοῦ. 
Ὁ Ἰωννς σνχσε ἔντον τή δρσ 
το κ μετ τήν Ἀνλψ τοῦ Κρο. 
Αὐτς κ ὁ Πτρος εἶν οἱ πρῶτο πο 
κήρξν, μετ τήν ἐπφοτσ τοῦ Ἁγο 
Πνεμτος, σ ὅλο τν λ τ ὄνομ τοῦ 
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Ἰσοῦ. Στ χρν τοῦ ὐτοκρτορ Δομετνοῦ βσνστκε κ ἐξορστκε 
στήν Πτμο, ὅπο κ ἔγρψε τήν Ἀποκλψ. Ἀπ ττε κτστ πολοῦχος 
τοῦ νσοῦ κ ἡ μνήμ το ἑορτζετ στς 8 Μο.

 Ἰατρῶν, οἱ Ἅγιοι Ἀνργυροι, ὁ Εὐαγγελιστς Λουκᾶς καί ὁ Ἅγιος 
Παντελεμων

Ἡ πρτ δδ τῶν Ἁγων Ἀνργρων, οἱ Ἅγο Κοσμᾶς κ Δμνς, ἦτν δο 
ἀδρφ ἀπ τή Ρμ. Σποδσν ἰτρκή, τήν ὁπο ἐξσκσν ὄχ σν ἐπκερδς 
ἐπγγελμ, ἀλλ σν φλνθρωπκή δκον. Χρήμτ δν δχοντν, οὔτε ἀπ 
φτωχ, ἀλλ οὔτε κ ἀπ πλοσο. Ὁ Θες εὐλγσε τήν ἰτρκή τος μ θμ
τοργκή δνμ. Αὐτ ὅμως κνσε τν φθνο τῶν ἄλλων ἰτρῶν, μ πρῶτον τν 
δσκλ τος, πο τος μσοῦσε ἐππλον, δτ ὐτο ἦτν Χρστνο. Κπο 
ἡμρ, λοπν, ἐνῶ μζεν θερπετκ βτν, τος δολοφνσν, ἀφοῦ τος 
ἔσπρωξν μ ὁρμή στν γκρεμ. Ἡ Ἐκκλσ μς τμᾶ τή μνήμ τος τήν 1 Ἰολ
ο. Τή δετερ κ τρτ δδ τῶν Ἁγων Ἀνργρων, μ τ ἴδο θερπετκ ἔργο, 
σμπλρνον οἱ ὁμνμο Ἅγο Κοσμᾶς κ Δμνς ἀπ τή Μ. Ἀσ κ οἱ Ἅγο 
Κοσμᾶς κ Δμνς ἀπ τήν Ἀρβ, οἱ ὁποῖο γορτζον τήν 1 Νοεμβρο κ 
τήν 17 Ὀκτωβρο, ἀντστοχως. Μ ττρτ δδ Ἁγων Ἀνργρων ἀποτελοῦν 
οἱ Ἅγο Κρος κ Ἰωννς (31 Ἰνορο), ἐνῶ τήν εἰκοσδ τῶν Ἁγων Ἀνρ
γρων σμπλρνον ὁ Ἅγος Τρφων (1 Φεβρορο), ὁ Μρτς Ἰολνς (6 
Μο), ὁ Ἱερομρτς Μκος (11 Μο), ὁ Μρτς Θλλλος (20 Μο), ὁ Ἅγος 
Σμψῶν ὁ Ξενοδχος (27 Ἰονο), ὁ Ἱερομρτς Ἐρμλος (26 Ἰολο), ὁ Μεγλο
μρτς Πντελεήμων ὁ Ἰμτκς (27 Ἰολο), οἱ Μρτρες Φτος κ Ἀνκτος 
(12 Αὐγοστο), ὁ Ἅγος Δομήδς (16 Αὐγοστο) κ οἱ Ἄρβες Λεντος, Ἄνθμος 
κ Εὐπρπος (17 Ὀκτωβρο). Ἐκτς δ ἀπ τος Ἁγος Ἀνργρος, προσττς 
τῶν ἰτρῶν θεωρεῖτ κ ὁ Εὐγγελστής Λοκᾶς (18 Ὀκτωβρο).

Σχετκῶς μ τν Ἅγο Πντελεήμον, ἀξζε ν σμεωθεῖ ἕν ἐντπωσκ 
γεγονς πο ἔκνε τν Πντολοντ ν πρε τήν ἀπφσ ν δεχθεῖ τ Ἅγο 
Βπτσμ, κ ν γνε Χρστνς. Ἐνῶ περπτοῦσε στν δρμο, σνντσε 
ἕν πδ πο τ δγκωσε μ ὀχ κ πθνε. Προσεχήθκε ττε θερμ 
στν Κρο κ ἀμσως τ πδ ζωντνεψε κ τ φδ πθνε. Ἀπ ττε ὁ 
Μεγλομρτς ἔγνε Ἀνργρος κ Θμτοργς ἰτρς. Ὅτν θερπεσε 
ἕνν τφλ, ὁ Δοκλτνς, ἔκπλκτος κ σνμ ἐξγρωμνος, δτξε τν 
ἀποκεφλσμ το. Τή στγμή ἐκεν ὅμως, ἐκ θμτος, τ ξφος λγσε κ 
ἀντ γ ἷμ ἔτρεξε γλ. Ἡ Ἐκκλσ μς, ὅπως ἀνφρθκε κ ἀνωτρω, 
τμᾶ τή μνήμ τοῦ Ἁγο στς 27 Ἰολο.

 Ἱεροψαλτῶν, ὁ Ἅγιος Ρωμανς ὁ Μελωδς καί ὁ Ἅγιος Ἰωννς ὁ 
Κουκουζέλς, καθς καί ὁ Ἅγιος Ἰωννς ὁ Δαμασκνς

Ὁ Ὅσος Ρωμνς ὁ Μελωδς (Ποτής Κοντκων) εἶχε μτρ μρφωσ κ 
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τ ποτκ το τλντο ἦτν ἄγνωστο ἀκμ κ σ’ ὐτν τν ἴδον. Πρκο
λοθντς κποτε τήν ὁλονκτ τῶν Χρστογννων στν ν τῆς Πνγς 
τῶν Βλχερνῶν, ἡ ψχή το γμσε τσ θερμή κ ἰσχρή κτνξ, ὥστε ὅτν 
γρσε στ κελ το, εἶδε σ ὄνερο τή Θεοτκο ν τοῦ δνε ἕνν τμο χρτ γ 
ν τν φε. Ὁ Ρωμνς ξπνσε κ γεμτος θε ἔμπνεσ σνθεσε τήν 
ἀθντ ὠδή στή γννσ τοῦ Χρστοῦ: «Ἡ πρθνος σήμερον τν ὑπεροσον 
τκτε». Ἡ μνήμ το ἑορτζετ τήν 1 Ὀκτωβρο.

Ὁ Ὅσος Ἰωννς ὁ Κοκοζλς (Πρωτοψλτς) ὑπῆρξε ἄρστος μοσκς κ 
κλλκλδος. Κτγτν ἀπ τ Δρρχο κ ἡ μτρ το τοῦ ἔδωσε τήν εὐκρ 
ἀπ πδ ν μθε τ ἱερ γρμμτ. Σ κτλλλ ἡλκ κτφγε στ Ἅγον 
Ὅρος, ὅπο μνσε στ κελ τῶν Ἀρχγγλων τῆς Μεγστς Λρς. Ψλλοντς 
θεσπσος ὕμνος πρς τν Θε, ἀπεβωσε εἰρνκ στς ἀρχς τοῦ 15ο ἰν κ 
τφκε στ κελ ὅπο μνζε. Ἡ μνήμ το ἑορτζετ τήν 1 Ὀκτωβρο.

Ὁ Ὅσος Ἰωννς ὁ Δμσκνς (Πρεσβτερος), δπρεπσττος θεολγος 
κ ποτής τοῦ 8ο ἰν, 
γεννήθκε στή Δμσκ 
κ ἔτχε ἐπμελμνς 
ἀγωγῆς ἀπ τν πτρ το 
Σργο, πο ἦτν ὑποργς 
οἰκονομκῶν τοῦ Ἄρβ χ
λφ Ἀβδολ Μελκ τοῦ Α’. 
Στήν Ἱεροσλήμ, ἔγνε μο
νχς στή Μονή τοῦ Ἁγο 
Σββ, ὅπο ἔμενε σ’ ὅλ 
το τή ζωή, μελετντς κ 
σγγρφοντς. Στν δωγ
μ κτ τῶν ἁγων εἰκνων, 
ἐπ Λοντος τοῦ Ἰσρο, 
πῆρε ἐνεργ μρος. Ἔζσε 
μ ὁσττ πνω ἀπ ἑκ
τ χρν κ κομήθκε 
εἰρνκ. Ἡ μνήμ το ἑορ
τζετ στς 4 Δεκεμβρο.

 Κεραμοποιῶν, 
ὁ Ἅγιος Σπυρίδων

Ὁ Ἅγος Σπρδων, ὁ 
πολοῦχος τῆς Κρκρς, 
ἔζσε ἐπ βσλες τοῦ 
Μεγλο Κωνστντνο 
κ ὑπῆρξε ἐπσκοπος Τρ
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μθοῦντος Κπρο. Ἡ γνκ το πθνε ν, κ λγω τῆς ἠθκῆς το 
ἀρτττς ὁ Θες τν τμσε μ τ χρσμ τῆς θμτοργς. Στήν Α’ 
Οἰκομενκή σνοδο, πο ἔγνε στή Νκ τῆς Βθνς, κττρπωσε τος 
Ἀρενος κ ἀνδεχτκε λμπρς ὑπερσπστής τῆς Ὀρθδοξς πστς, 
ἀποδεκνοντς μ ἐποπτκ τρπο τ δγμ τῆς Τρσποσττο Θεττος, 
μσ ἀπ ἕν κερμδ. Κνοντς τ σμεῖο τοῦ Στροῦ μ τ δεξ το χρ, 
στ ἀρστερ κρτσε ἕν κερμδ κ εἶπε «εἰς τ ὄνομ τοῦ Πτρς», κ 
ἡ φωτ δ τῆς ὁπος τοῦτο εἶχε ψθεῖ, ἐμφνστκε ἐπνω ἀπ τ κερμ
δ. Ὅτν δ, εἶπε «κ τοῦ Υἱοῦ» ἔτρεξε κτω νερ, δ τοῦ ὁποο ζμθκε 
τ χῶμ τοῦ κερμδοῦ. Κ ὅτν προσθεσε «κ τοῦ Ἁγο Πνεμτος» 
ἔδεξε μσ στή χοφτ το μνο τ χῶμ πο ἀπμενε. Ἡ Ἐκκλσ μᾶς 
τμᾶ τή μνήμ το στς 12 Δεκεμβρο.

 Κπουρῶν, ὁ Ἅγιος Κνων ὁ Κπουρς

Ὁ Ὁσομρτς Κνων, ζντς τν 3ο ἰν μ.Χ. κ κτγμενος ἀπ τή 
Νζρτ, ἀνχρσε ἀπ τήν πτρδ το κ πῆγε στήν πλ Μνδρ τῆς 
Πμφλς. Ἐκεῖ κλλεργοῦσε κῆπο, φτεοντς δφορ λχν γ ν 
ἐξοκονομήσε τ ἀνγκ τς ζωῆς. Μ ἡμρ, κλντς τν ὁ ἡγεμνς 
Ποπλος στ πλτ το, τν πρκνσε μ τή β ν θσσε στ εἴδωλ. 
Ὁ Ἅγος, ἀρνήθκε ν ἀλλξοπστήσε, ὅσ βσνστήρ κ ν τοῦ ἔκνν. 
Ἀμσως ττε κρφωσν τ πδ το κ τν ἀνγκσν ν τρχε μπροστ 
ἀπ τήν ἅμξ τοῦ ἡγεμν μχρ πο ξεψχσε. Ἔτσ ἔλβε τ ἰνο στεφν 
τοῦ μρτρο. Ἡ μνήμ το ἑορτζετ στς 5 Μρτο.

 Κουρέων καί Κομμωτῶν, ὁ Ἅγιος Ἠλίας ὁ Ἀρδούνς, ὁ Νεομρτυς

Κορς στ ἐπγγελμ, ὁ Ὁσομρτς Ἠλς ὁ Ἀρδονς γεννήθκε στήν Κλ
μτ ἀπ γονεῖς εὐσεβεῖς. Ὕστερ ἀπ ὐτπρνσ τῆς Χρστνκῆς το πστς 
μπροστ στν κρτή, πῆγε στ Ἅγον Ὅρος, ὅπο μνσε γ 8 χρν, ἀσκομενος 
στήν ἀρετή, τήν προσεχή κ τήν προετομσ γ τ μρτρο. Ἐπνερχμενος 
στν τπο το, προσστκε ξν στν κρτή κ τοῦ ὁμολγσε ὅτ ἦτν Χρστ
νς. Πρ τ φρκτ βσνστήρ πο ὑπστ, ὁ Ἠλς πρμενε ἀκλντος στήν 
πστ το, κ στς 31 Ἰνορο τοῦ 1686, τν ἔκψν ζωντν.

 Μγειρων καί Ἑστιατρων, ὁ Ἅγιος Εὐφρσυνος ὁ Μγειρας

Ἄν κ ἀγρμμτος ὁ Ὁσομρτς, ὑπῆρξε ἀλθν εὐσεβής κ πστς. Σ 
ὅλ το τή ζωή, ἔκνε οἰκονομες, στερντς ἀπ τν ἑτ το τ ἀπρττ, 
μνο κ μνο γ ν ἐλεεῖ τος φτωχος. Δχως ν ἐκμετλλετεῖ τ ἐπγγελ
μ το, ἔτρωγε μ μεγλ εὐχρστσ χρτ κ ἐλς, τή στγμή πο οἱ ἄλλο 
ἔβρζν ἤ ἔψνν μπροστ το τ προκλτκτερ κ γεστκτερ ἐδσμτ. 
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Ὁ Εὐφρσνος, πθνε σ’ ἕν ἐρ
μκ ἡσχστήρο κ ἡ Ἐκκλσ 
μς, πο ξρε ὅτ στήν ἰν 
ζωή ἕνς βσλς ἤ φλσοφος 
δν ἔχε κνν ἀντερο ἀξωμ 
ἀπ ἕνν μγερ, τμᾶ τή μνήμ 
τοῦ Ἁγο στς 11 Σεπτεμβρο.

 Μελισσοκμων, ὁ Ἅγιος 
Φιλρετος ὁ Ἐλεμων

Ὁ Ἅγος Φλρετος, ζντς 
τν 8ο ἵ. μ.Χ., εἶχε στήν κτοχή 
το τερστ περοσ ἀπ ζῶ 
κ κτήμτ εὔφορ μ πγς γ 
ν ποτζε τς κλλργες το, μ 
πολλος ὑπρτες, κθς ἐπσς 
κ 250 δντ μελσσ. Μορ
ζε πλοσοπροχ ἀπ τ εἰσο
δήμτ το ἐλεμοσν στος 
φτωχος. Τ κτήμτ το ὅμως 
τ ἅρπζν οἱ γετονες, τ βς 
το ὁλκλρο τ δσκρπσε μ 
τή γεννοδωρ το, κ ἀπ τς 

ἐπδρομς τῶν Ἰσμλτῶν ὁδγήθκε σ μεγλ φτχε. Πλον, ὅτν ἐρχτν 
πρς ὐτν κποος φτωχς, μήν ἔχοντς τ ἄλλο ν τοῦ δσε, τν ἔπρνε, πή
γνε στ μελσσ, τργοῦσε μ κψλ κ ἔδνε τ μλ στν φτωχ γ ν 
χορτσε. Ὁ Θες φνρωσε στν Ἅγο πτε θ ἔφεγε ἀπ τή ζωή κ ὁ Ἅγος 
κλεσε κοντ το ὅλ το τήν οἰκογνε κ τος σμβολεσε ν κνον 
κλ ἔργ στή ζωή τος κ ν ἀκολοθοῦν πντοτε τ κήργμ τοῦ Βσλ 
τῶν Οὐρνῶν. Ἡ μνήμ τοῦ Ἁγο ἑορτζετ τήν 1 Δεκεμβρο.

 Μεταφραστῶν, ὁ Ἅγιος Συμεν ὁ Μεταφραστς

Ὁ Ὅσος Σμεν ὁ Μετφρστής εἶν ὁ γνωσττερος σγγρφς ἁγολο
γκῶν κεμνων τῆς μσς κ ὕστερς Βζντνῆς ὐτοκρτορς. Τ κρτερο 
ἔργο το ἦτν ἡ ἐκκθρσ τῶν ἀρχων ἁγολογκῶν ὑπομνμτων κ ἡ π
ρστσή τος σ ὁμλτερο ὕφος. Μερκο λνε ὅτ γ’ ὐτν τν λγο πῆρε τήν 
ὀνομσ Μετφρστής, πργμ ὅμως πο δν φνετ κ τσο πθν. Ἴσως 
ν ἦτν κ μετφρστής ξενγλωσσων ἐγγρφων στήν ἑλλνκή γλσσ κ 
τ ἀντθετο. Ἀπεβωσε εἰρνκ κ ἡ μνήμ το ἑορτζετ στς 9 Νοεμβρο.
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 Μετεωρολγων, ὁ Προφτς Ἠλίας

Ἐκτς ἀπ προσττς τῶν γονρδων, ὁ Προφήτς Ἠλς ὁ Θεσβτς θεω
ρεῖτ κ φλκς τῶν μετεωρολγων. Ὑπρτσε μ ζῆλο τ θλμ τοῦ Θεοῦ 
κ στή δρκε τοῦ βο το ἔκνε πολλ θμτ. Οἱ προσεχς κ οἱ προ
φτκς το εὐλογες ἔφερν τς 
πολπθτες βροχς, ὕστερ ἀπ 
τρ χρν μεγλς ξρσς κ 
λμοῦ. Οἱ Χρστνο τμοῦσν τήν 
ἠθκή το εὐγνε κ τήν ἀφοσ
ωσή το στήν πστ. Ἡ Ὀρθδοξ 
Ἐκκλσ τν ἀποκλεῖ Προφήτ 
τῶν μεγλων θμτων, τοῦ Θε
οῦ κ τῆς Δετρς Προσς, 
κθς κ δετερο Πρδρομο τῆς 
προσς τοῦ Χρστοῦ. Ἡ μνήμ 
το ἑορτζετ στς 20 Ἰολο.

 Ναυαγοσωστῶν, ὁ Προφ
τς Ἰωνς

Τ γνωστ θῦμ τοῦ Προφή
τ Ἰων πο ἀνφρετ στήν 
Πλ Δθήκ, τν ἔχε κθε
ρσε ὡς προσττ τῶν νγο
σωστῶν. Ὁ Κρος τν εἶχε δ
τξε ν πε στή Ννεή, ἕδρ 
πλνς, μτων κλλωπσμῶν 
κ ὀργων, γ ν κρξε σ’ 
ὐτήν κ ν προφτψε τήν 
κτστροφή τς. Ὁ Ἰωνς, πρ
κοοντς τή δτγή τοῦ Θεοῦ, 
ἔκρνε κλ ν πε σ μ ἄλλ 
πλ, στος Θρσεῖς. Ὅτν ὅμως ἔπσε μεγλ τρκμ, οἱ σνεπβτες το 
ἔρξν κλῆρο, γ ν δοῦν πος ἦτν ὁ ὑπεθνς το κκοῦ. Ὁ κλῆρος ἔπεσε 
στν Ἰων, κ ττε τν ἔρξν στή θλσσ. Ἡ τρκμ στμτσε, ἀλλ ἕν 
μεγλο κῆτος κτπε τν Ἰων χωρς ν τν φε, κ μετ ἀπ τρεῖς ἡμρες 
κ νκτες τν ἔβγλε στήν ξρ σῶο κ ἀβλβῆ, προεκνσ τῆς Τφῆς, τῆς 
εἰς Ἅδο κθδο κ Ανστσεως τοῦ Κρο. Ττε ὁ Προφήτς πῆγε στή Ν
νεή, προφήτεψε ὅ,τ τοῦ εἶπε ὁ Θες, κ οἱ Ννετες μετνωσν κ νήστεψν 
40 ἡμρες, μ ἀποτλεσμ ἡ πλ τος ν σωθεῖ ἀπ’ τήν κτστροφή. Ἡ μνήμ 
το ἑορτζετ στς 21 Σεπτεμβρο.
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 Ναυτικῶν, ὁ Ἅγιος Νικλαος

Ὁ Θμτοργς Ἅγος Νκλ
ος εἶν ἕνς ἀπ τος π γνωστος 
προσττες Ἁγος τς Ἐκκλσς 
μς. Γεννήθκε τν 3ο ἰν μ.Χ. 
στ Πτρ τῆς Λκς, ἀπ γονεῖς 
εὐσεβεῖς κ πλοσος. Ἔπετ ἀπ 
τν θντ τος, ἀπκτσε μεγλ 
περοσ, ἀλλ τή δνεμε ὅλ 
στος φτωχος. Στ τξδ το στ 
Ἱεροσλμ, γ τήν προσκνσ 
τῶν Ἁγων Τπων, ἔπσε τρκμ, 
ἡ ὁπο ὅμως κτπθκε μ τς 
προσεχς τοῦ Ἁγο. Ὕστερ ἀπ 
τ περσττκ ὐτ, τμτν κθε 
φορᾶ ὡς προσττς τῶν ντλλο
μνων, πολρθμες δ, εἶν οἱ ἀφ
γήσες περ σωτρς πλοων ὑπ 
τοῦ Ἁγο, κ ἀμτρτ τ ἀφε
ρμτ ὁμοωμτων πλοων στς 
εἰκνες το. Χεροτονήθκε Ἱερς 
στ Πτρ, κ ὅτν ἀπεβωσε 
ὁ ττε Ἀρχεπσκοπος Μρων τῆς 

Λκς, οἱ ἐπσκοπο, δ θεϊκῆς ἀποκλψεως, ἔκνν Ἀρχεπσκοπο τν Νκλο. 
Ἀπ τή ν το θσ ὁ Νκλος σνχζε 
τος ἀγῶνες το γ τήν προστσ τῶν 
φτωχῶν, τῶν ἄπορων κ τῶν ὀρφνῶν. 
Ἔκνε πολλ θμτ κ ἡ σμμετοχή 
το ἦτν σμντκή στήν Ἅ’ Οἰκομενκή 
Σνοδο. Εἰδκτερ, ὁ Ἅγος Νκλος ἔχε 
κθερωθεῖ ἀπ τς Ἔνοπλες Δνμες ὡς 
προσττς τοῦ Πολεμκοῦ Ντκοῦ. Πθ
νε εἰρνκ τ ἔτος 330 μ.Χ. Ἡ μνήμ το 
ἑορτζετ στς 6 Δεκεμβρο.

 Ξενοδχων, ὁ Ἅγιος Σαμψῶν ὁ 
Ξενοδχος

Σ ἀντθεσ μ τος ὑπλοπος Ἁγ
ος Ἀνργρος, ὁ Ὅσος Σμψῶν ἔζσε 
2,5 ἰῶνες ἀργτερ, ἐπ ἐποχῆς Ἰοστν
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νοῦ (527565 μ.Χ.). Ἦτν εὐγενής Ρωμῖος πο εἶχε σποδσε ἰτρκή κ τήν 
ἀσκοῦσε δωρεν. Ὅτν θερπεσε τν ὐτοκρτορ Ἰοστνν, ὐτς, γ ν 
τν εὐχρστήσε, τοῦ ἔδωσε τ χρήμτ γ ν χτσε ἕνν μεγλο ξενν, ἕν 
ἀπ τ πρῶτ γνωστ νοσοκομεῖ, πο ἀνδεχθκε σ ξκοστ φλνθρω
πκ ἵδρμ τῆς ἐποχῆς. Ὁ ξεννς το λετοργσε ἐπ 9 σνεχεῖς ἰῶνες, ἐπ
σκεστκε ἐπνελμμνως ἀπ δφορος ὐτοκρτορες κ ἔχρε δεθνοῦς 
φήμς. Ὁ Σμψῶν κττχτκε ἀπ τήν Ὀρθδοξ Ἐκκλσ ἀνμεσ στος 
π γνωστος μς Ἁγος κ ἡ μνήμ το ἑορτζετ στς 27 Ἰονο.

 Ξυλογλυπτῶν, ὁ Ἅγιος Γε
ργιος ὁ Χιοπολίτς, ὁ Νεο
μρτυς

Προσττ τος οἱ ξλογλ
πτες ἔχον χρσε τν Νεομρ
τρ Γεργο ἀπ τή Χο. Μκρ 
πδ ἀκμ, ὁ πτρς το τν 
πρδωσε σ κποον τεχντ, 
προκεμνο ν μθε τήν ξλο
γλπτκή τχν. Αὐτς τν πῆρε 
μζ το στ Ψρ, ὅπο ἀνλ
βε ν φτξε τ τμπλο τοῦ ν
οῦ τοῦ Ἁγο Νκολο. Ἀπ τ 
Ψρ μ σντροφ ἄλλων π
δῶν, ἔφγν γ τήν Κβλ, 
ὅπο ἔκλεψν μερκ κρποζ. 
Ττε γ ν ξεφγε τήν τμω
ρ, ἀρνήθκε τήν πστ το κ 
ἔγνε μωμεθνς. Ὅτν ὅμως 
ἀντλήφθκε τ λθος το, ἀν
βπτστκε Χρστνς κ ὁμολο
γντς στν κρτή τή θρσκε 
το πθνε ὕστερ ἀπ μρτ
ρκ θντο. Γορτζε στς 26 
Νοεμβρο.

 Ὀδγῶν, ὁ Ἅγιος Χριστ
φορος

Προσττς τῶν ὁδγῶν εἶν 
ὁ Ἅγος Χρστφορος, ἕνς μεγ
λσωμος κ ἄγρος στή μορφή 



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

ΜΑΪ. - ΙΟΥΝ. 2008

ἄνδρς, ὁ ὁποῖος, κτγμενος ἀπ φλή ἀνθρωποφγων, ἔζσε στ χρν 
τοῦ ὐτοκρτορ Δεκο. Τ ἀρχκ το ὄνομ ἦτν Ρπρεβος, πο σμνε 
ἀδκμος, ἀποδοκμσμνος, κολσμνος. Σμφων μ τήν Ὀρθδοξ Ἐκκλ
σ, ὁ Χρστς, γ ν τν ἐπνφρε στήν τπενττ, ἐμφνστκε μπροστ 
το ὡς πδκ, ζτντς το ν τν μετφρε στήν ἄλλ ὄχθ τοῦ ποτμοῦ. 
Στή μσ ὅμως τῆς δδρομῆς, τ πδκ ἔγνε βρ κ δντ, λγζοντς 
τν εὔσωμο ἄντρ. Στήν ἀπορ τοῦ Χρστφορο γ τ βρος, ὁ Χρστς ἀπ
ντσε: «Δέν κβαλᾶς τρα στς ὤμς σ τόν κόσμ, ἀλλά τόν Δημιργό 
τ κόσμ». Ἴσως μ βσ τήν πρδοσ ὐτή, ὀνομστκε κ Χρστφορος 
(ὐτς πο φρε τν Χρστ). Ὁ Μεγλομρτς, μετ ἀπ σκλρ βσνστή
ρ, ἀποκεφλστκε. Ἡ μνήμ το ἑορτζετ στς 9 Μο.

 Ὀδοντιτρων, ὁ Ἅγιος Ἀντίπας

Ὁ Ἱερομρτς Ἀντπς ἦτν ἰτρς πο ἀσχολοτν ἰδτρως μ τς ὀδο
νττρκς κ στομτολογκς πθήσες. Χεροτονήθκε ἀπ τος Ἀποστλος 

Ἐπσκοπος Περγμο κ σ γερο
ντκή ἡλκ σνελήφθ ἀπ τος 
Ἐθνκος. Ὅτν ἡ προσπθε 
τοῦ ἡγεμν τῆς Περγμο ν 
τν κνε ν ἀπρνθεῖ τήν πστ 
το ἀπτχε, θντθκε μσ 
σ χλκνο πρκτωμνο βδ, 
στ ὁποῖο οἱ γρκες σρκες το 
ἔλωσν, ἀλλ ἡ ψχή το μετ
β δπλ στ θρνο τοῦ Χρστοῦ. 
Λγω τῆς ἐπγγελμτκῆς το 
ἰδττς, ὁ Ἅγος Ἀντπς θεω
ρεῖτ θερπετής τῶν πθήσεων 
τοῦ στμτος κ προσττς τοῦ 
Ὀδονττρκοῦ Σμτος. Μλ
στ ὑπρχε ἐκκλσκ το ἔξω 
ἀπ τήν Ὀδονττρκή Σχολή τοῦ 
Πνεπστμο Ἀθνῶν στ Γο
δ. Γορτζε στς 11 Ἀπρλο.

 Ὀφθαλμιτρων, ἡ Ἁγία 
Παρασκευ

Ἡ Ὁσομρτς Πρσκεή προ
σττεε τος ὀφθλμτρος κ 
τος ἀσθενεῖς μ ὀφθλμολογκς 
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πθήσες. Ἐπ ὐτοκρτορ Ἀντωννο, σνελήφθ κ κλήθκε ν προσφρε 
θσ στ εἴδωλ. Φσκ ἀρνήθκε κ κτδκστκε σ μρτρκ θντο. 
Ττε ὁ ὐτοκρτορς δτξε ν τήν βλον σ ἕνν λβτ γεμτο κτ λδ 
κ πσσ. Ἐπεδή ὅμως εἶδε τήν Ἁγ ἄθκτ, ρντσε τ πρσωπ το μ τ 
ὑγρ ὐτ, γ ν δοκμσε ἄν πργμτ εἶν κτ, κ ἀμσως τφλθκε. 
Ἡ Ἁγ Πρσκεή, μ προσεχή τς, ἔδωσε στν Ἀντωννο τ φῶς το, μ ἀπο
τλεσμ ν πστψε κ ὐτς στν Χρστ. Ἀργτερ, ἀξθκε μρτρκοῦ 
θντο δ ἀποκεφλσμοῦ. Ἡ μνήμ τς ἑορτζετ στς 26 Ἰολο.

 Παιδιτρων, ὁ Ἅγιος Στυλιανς

Ὁ Ὅσος Στλνς ὁ Πφλγῶν ἀντρφκε μ ἐγκρτε κ, ὅτν οἱ γο
νεῖς το πθνν, δμορσε ὅλ το τήν κλρονομ κ πῆγε σν ἀσκτής 
στήν ἔρμο. Ἐκεῖ γνωρστκε μ ἄλλος ἀσκτς, κ ζοῦσε μζ τος μ ἀδελ
φκή ἀγπ, Χρστνκή σγκτβσ κ ἐπεκε. Πρ τήν ἐρμκή το 
ζωή, ἔτρεφε στοργή κ σμπθε πρς τ πδ, πο τσο ἀγποῦσε κ ὁ 
Κρος. Ἄν, ἔλεγε, ἡ τπενοφροσν ἀποτελεῖ θεμλο τῶν ἀρετῶν, ἡ πδκή 
ἡλκ ἀπ τή φσ τς εἶν περσστερο ἐνρετ, ἀπ’ ὅ,τ ἡ μεγλτερ τῶν 
φλοσφων. Πολλς φορς οἱ γονεῖς ἔφερνν πρς ὐτν τ πδ τος, κ ττε 
ἡ ἀγλλσ τοῦ Ὁσο ἦτν πολ μεγλ. Ὁ Θες βρβεοντς τ ἱερ ὐτ 
το ἴσθμ, τν προκσε μ τ χρσμ ν θερπεε τ ἄρρωστ πδ κ 
ν βοθᾶ τς ἄτεκνες γνῖκες ν γονμοποοῦν. Πθνε πλήρς ἡμερῶν ἀλλ 
κ ἀρετῶν. Ἡ Ἐκκλσ μς τμᾶ τή μνήμ το στς 26 Νοεμβρο.

 Παντοπωλῶν καί Ἰδιοκττῶν Σοῦπερ Μρκετ, ὁ Ἅγιος Νικλαος 
ὁ Παντοπλς

Ὁ Νεομρτς Νκλος, ὁ πολοῦχος τοῦ Κρπενσο, ἔφγε στ δεκπντε 
το γ τήν Πλ, γ ν βοθήσε στ πντοπωλεῖο πο εἶχε ὁ πτρς το στ 
Τχτ Κλ. Γ’ ὐτ πῆρε κ τ ὄνομ Πντοπλς. Στήν Πλ, ὁ πτρς το 
τν ἔστελε ν μθε τορκκ σ’ ἕνν Μωμεθν κορ. Μ ἡμρ ὅμως ὁ δ
σκλς το τοῦ ἔδωσε ἕν χρτ ν τ δβσε μπροστ σ ἄλλος Τορκος. Τ 
χρτ ὐτ ἦτν τ «σλβτ», ἡ ὁμολογ δλδή τῆς Μωμεθνκῆς πστεως. 
Ὅτν τοῦ εἶπν ὅτ γντν Τοῦρκος, ὁ Νκλος ἐμβρνττος ὁμολγσε τήν πστ 
το στν Χρστ. Ἡ δνμκή ἀπντσ πο ἔδωσε στν κρτή, ἔκνε τος Τορκος 
ν τν βσνσον μσ στή φλκή μ τν π ἄγρο τρπο. Στ τλος, μ δτγή 
τοῦ ἄρχοντ Κϊμκμ τοῦ ἔκοψν τ κεφλ στς 23 Σεπτεμβρο τοῦ 1672.

 Ποιτῶν, ἡ Ἁγία Κασσιαν ἡ ὑμνογρφος

Προσττδ τῶν ποτῶν ἔχε ἀνκρχτεῖ ἡ Ὁσ Κσσνή, Μονχή κ 
ποήτρ. Σνδετ μ τ ἐπεσδο ἐκλογῆς σζγο τοῦ Αὐτοκρτορ Θε
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φλο (9ος ἵ. μ.Χ.). Ὅτν ὁ Θεφλος 
τῆς εἶπε ὅτ ὅλ τ κκ προρχοντ 
ἀπ τή γνκ, ὐτή τοῦ ἀποκρθκε 
ὅτ ἀπ τή γνκ προρχοντ κ ὅλ 
τ κλ, ὑπονοντς ἔτσ τή Θεοτκο 
Μρ. Ἔπετ ἀπ τή θρρλ ὐτήν 
ἀπντσ, ὁ Θεφλος προτμσε ὡς γ
νκ το τή Θεοδρ, κ ἡ Κσσνή 
ἔγνε Μονχή κ πρσε ὅλ τς τή 
ζωή γρφοντς Τροπρ, Ὕμνος κ 
Κννες. Ἀπ τ π γνωστ εἶν τ 
περφμο Τροπρο τῆς Μεγλς Τρ
τς, «Κρε, ἡ ἐν πολλῖς ἁμρτες…» τ 
ὁποῖο ἐνεπνεσθ ἀπ τήν μετνομν 
ἁμρτωλή το Εὐγγελο. Ἡ μνήμ 
τς ἑορτζετ στς 7 Σεπτεμβρο.

 Πυροσβεστῶν καί Ἠλεκτρο
κολλτῶν, οἱ Τρεῖς Παῖδες ἐν 
Καμίνῳ, Ἀνανίας, Ἀζαρίας 
καί Μισαλ

Οἱ τρεῖς Ἑβρῖο νερο σπο
δσν μζ μ τν Προφήτ Δ
νήλ ὡς ἰχμλωτο στήν ὐτο
κρτορκή ὐλή, ὑπ τήν πρνο 
τοῦ Νβοχοδονσορ. Ἐπεδή ἡ 
ἀπδοσή τος στς σποδς ἦτν 
ἄρστ, ὅτν ἐνλκθκν, ὁ 
βσλς τος ἔδωσε μεγλ θσ 
στ κρτος. Κποτε ὁ Νβοχοδο
νσορ ἔκνε δκή το χρσή εἰκ
ν κ ἀπτσε ἀπ’ ὅλος τος 
ἀξωμτοχος κ τ λ ν τήν 
προσκνήσον. Ὁ Δνήλ ἔλεπε 
σ ἀποστολή κ οἱ τρεῖς πῖδες 
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πο δν προσκνσν τήν εἰκν, ἀμσως κτγγλθκν στ βσλ. Ἡ τμω
ρ τος ἦτν ν πσον κ οἱ τρεῖς σ κμν φωτᾶς, ἡ ὁπο μετεβλήθ σ 
δροσ ἀπ τν ἄσρκο ττε Υἱ τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος τος δτήρσε σος κ 
ἀβλβεῖς. Ἡ Ἐκκλσ μς γορτζε τ γεγονς ὐτ στς 17 Δεκεμβρο.

 Ραπτῶν, ὁ Ἅγιος Δούκας ὁ Ρπτς, ὁ Νεομρτυς

Ὁ Νεομρτς ὐτς κτγτν ἀπ τή Μτλήν κ ἐργζτν ὡς ρπτς 
σ κποο ρφεῖο τῆς Κωνστντνοπλεως. Σκοφντήθκε ὅτ προσπθσε 
ν ἐρωτοτροπήσε μ τή γνκ Τορκο Μεγστν μσ στ ἴδο τς τ σπ
τ, ἄν κ εἶχε σμβεῖ ἀκρβῶς τ ἀντθετο. Ὁ Ἔπρχος ἀμσως σνλβε τν 
Δοκ κ τν ὁδήγσε μπροστ στν Βεζρ, ὅπο ἦτν κ ἡ πονρή ὐτή 
γνκ. Πρ τς κολκεῖες κ τς ὑποσχσες πο τοῦ ἔγνν, ὁ Δοκς δν 
ἀρνήθκε τν Χρστ κ ὑπστ φρκτ βσνστήρ. Οἱ Τοῦρκο, ἀφοῦ τν 
ἔγδρν ζωντν, ἔρξν τ δρμ το στή θλσσ κ σνχσν τ βσν
στήρ τος στ ἄψχο κ ἄμορφο σῶμ τοῦ Νεομρτρ. Τ γεγονς σνβ 
στς 24 Ἀπρλο τοῦ 1564, ἡμρ ὅπο ἑορτζετ κ ἡ μνήμ τοῦ Ἁγο.

 Σιδροδρομικῶν, ὁ Δικονος Φίλιππος

Ἀνμεσ στος ἑπτ Δκνος, πο 
ἐξλεξν οἱ Ἅγο Ἀπστολο γ τή δ
κον τῶν πτωχῶν, ἦτν κ ὁ Φλππος, 
προσττς τῶν σδροδρομκῶν, τοῦ ὁποο 
τή μνήμ ἡ Ἐκκλσ μς γορτζε στς 14 
Νοεμβρο. Μζ μ τς τσσερς θγτρες 
το, δδωσε τ κήργμ τοῦ Θεοῦ. Χρκτ
ρστκς εἶν ὁ δλογς το μ τν Αἰθοπ 
ἄρχοντ τν ὁποῖον δδξε σ ἅμξ κ τν 
ἔκνε Χρστν. Ὁ Αἰθοπς δβζε τν 
Προφήτ Ἠσ κ ὁ ἅγος Φλππος τν ρ
τσε «ἄργε γγνσκες ἅ ἀνγγνσκες;», 
δλ. κτλβνες τ δβζες; Κ ὁ Αἰθ
οπς ἀπντσε «πῶς γρ ἄν δνμν, ἐν 
μή τς ὁδγήσ μ;», δλ. «πῶς ββ θ 
μποροῦσ, ἄν κποος δν μ ὁδγήσε;»

 Σιδρουργῶν, ἡ Ἁγία Ἑλέν

Ἡ Ἰσπστολος Ἁγ Ἑλν ἀπ μκρή 
ἡλκ ἦτν Χρστνή, κ σνετλεσε πολ 
στήν Χρστνκή ἀντροφή τοῦ γοῦ τς 
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Μεγλο Κωνστντνο. Ἦτν ὐτή πο μετβ στος Ἁγος Τπος μ σκοπ 
τήν ἀνκλψ τοῦ Τμο Στροῦ. Κ τ πτχε μ τήν προσεχή, τήν ὑπομονή 
τς κ τήν βοήθε τῶν κτοκων τῆς Ἱεροσλήμ. Μρος τοῦ Στροῦ, πο βρῆκε 
μζ μ τ κρφ το, τ ἄφσε στ Ἱεροσλμ, ἐνῶ τ ὑπλοπο τ μετφερε μ 
κτνξ στήν Κωνστντνοπολ. Ἡ μνήμ τς ἑορτζετ στς 21 Μο.

 Συμβολαιογρφων, οἱ Ἅγιοι Μαρκιανς καί Μαρτύριος, οἱ Νοτριοι

Οἱ Ἅγο ὐτο ἦτν νοτρο κ γρμμτκο το Πτρρχ Κωνστντνοπ
λεως Πλο τοῦ Ὁμολογτῆ, στ χρν το Ἀρενοῦ βσλως Κωνστντο 
(337349 μ.Χ.). Ἄρστ σποδσμνο κ οἱ δο, ὑπῆρξν σνήγορο θρρλο τς 
ὀρθδοξς ἀλήθες. Ὅτν ὁ Πτρρχς Πῦλος δν δχθκε ν σμφωνήσε μ 
τος Ἀρενος, ἐξορστκε ἀπ τν βσλ στήν Ἀρμεν κ πνγκε ἀπ τος 
ἐκεῖ Ἀρενος. Ττε οἱ δο Ἅγο ἔμενν πστο στν πομν τος κ στθερο στ 
ὀρθδοξο δγμ. Ὁμολγσν μ θρρος μπροστ στν ὐτοκρτορ τήν ἀλθνή 
πστ κ ἔλεγξν ὐτν γ τς πρνομες το. Ἔτσ, δτχθκε ν σκοτωθοῦν 
κ οἱ δο μ μχρ. Γορτζον στς 25 Ὀκτωβρο.

 Ταχυδρομικῶν, ὁ Ἅγιος Ζνων ὁ ταχυδρμος

Προσττς τῶν τχδρμων ἔχε κθερωθεῖ ὁ Ὅσος Ζήνων. Αὐτς, κτ τή 
δρκε τῆς βσλες τοῦ Οὐλεντος (365 μ.Χ.) στήν Κσρε τῆς Κππδο
κς, ἐκτελοῦσε χρ δκομστῆ τῶν γρμμτων τοῦ ὐτοκρτορ. Μολοντ 
ὁ Οὐλς ἦτν ὑποστρκτής τοῦ Ἀρεο, 
ὁ ὅσος Ζήνωνς δτήρσε τ ὀρθδοξο 
φρνμ το, ἐκφρζοντς ἀνοκτ τς 
ἀπψες το. Κτφγε σ ἡσχστήρο 
στ βον τῆς Ἀντχες κ ζντς 
ἀσκτκ πθνε στ βθ το γερμ
τ. Ἡ μνήμ το ἑορτζετ ἀπ τήν Ὀρθ
δοξ Ἐκκλσ στς 2 Φεβρορο.

 Τελωνιακῶν, ὁ Εὐαγγελιστς 
Ματθαῖος ὁ Τελνς

Ὁ Ἀπστολος κ Εὐγγελστής 
Μτθῖος, πρν γνε μθτής τοῦ Ἰσοῦ 
Χρστοῦ, ὀνομζτν Λες κ ἦτν τε
λνς. Ὁ Κρος τν βρῆκε ν κθετ 
στ τελωνεῖο ἔξω ἀπ τήν Κπερνομ 
κ τοῦ εἶπε «Ἀκολοθε μο». Ττε, χωρς 
κμ κθστρσ, ὁ Μτθῖος ἀμσως 
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τν ἀκολοθσε, κ ὄχ μνο ἐγκτλεψε τ ἁμρτωλ γ τήν ἐποχή ἐκεν 
ἐπγγελμ τοῦ τελν, ἀλλ κ μ χρ τν φλοξνσε στ σπτ το. Ἐπ
λθεθκε ἔτσ τ κήργμ τοῦ Χρστοῦ, ὁ ὁποῖος δν ἦρθε στν κσμο γ ν 
πρε μζ το ἐκενος πο νομζον τος ἑτος τος δκος, ἀλλ ἦρθε γ 
ν κλσε τος ἁμρτωλος ν μετνοήσον κ ν σωθοῦν. (Μτθ. 9, 13). Ἡ 
μνήμ το ἑορτζετ στς 16 Νοεμβρο.

 Ὑδραυλικῶν, ὁ Δίκαιος Ἐζεκίας

Ὁ Δκος Βσλς Ἐζεκς ὑπῆρξε ὐτς ὁ ὁποῖος κτσκεσε ὑδργωγεῖο 
κ ἀγωγος γ τήν τροφοδτσ μ νερ τῶν Ἱεροσολμων. Ζντς τν 7ο ἰν 
π.Χ., κτπολμσε τήν εἰδωλολτρ, ἔδωσε στή γορτή τοῦ Ἰοδϊκοῦ Πσχ πε
ρσστερ μεγλοπρπε κ ὑποστήρξε μ τ προσωπκ το πρδεγμ ἀλλ 
κ μ τ βσλκ το κρος τν Ἀλθν Θε. Πθνε τ 696 π.Χ. κ τφκε μ 
μεγλ πομπή στν ὑψλτερο τφο τῶν ἱῶν τοῦ Δβδ, κθς ἦτν ὁ κλτερος 
ἀπ ὅλος τος βσλεῖς τοῦ Ἰοδ. Ἡ μνήμ το ἑορτζετ στς 28 Αὐγοστο.

 Ὑποδματοποιῶν, ὁ Ἅγιος Ἰωννς ὁ Κλφας, ὁ Νεομρτυς

Ὁ Νεομρτς Ἰωννς ὁ Κλφς ἀπ 
τν Γλτ, ἐργζτν σν λεπτοργς 
κλφς (δήλ. μσθωτς τεχντς, μστορς, 
πποτσής) στ πλτ τοῦ Σολτνο, κ 
σγχρνως προσφερε τς ὑπρεσες το 
κ σ’ ἄλλος ἐπσμος Τορκος. Κτγο
ρήθκε ἀπ τορκπολο πο τοῦ δδσκε 
τήν τχν ὡς ὑβρστής τῆς μοσολμνκῆς 
θρσκες, κ μστγθκε ἀνελτ κ 
ρχτκε στή φλκή. Πρ τς ἐπμονες 
προσπθεες τῶν Τορκων, ὁ Ἰωννς ὁμο
λογοῦσε στθερ τν Χρστ. Μ δτγή 
τοῦ Βεζρ πρδθκε μετ ἀπ πολλ 
βσνστήρ στν ἔπρχο, ὁ ὅποος κ τν 
ὁδήγσε στν τπο τῆς ἐκτλεσς κοντ στ 
Δμοπρτήρο, ὅπο κ τν ἀποκεφλσε 
στς 26 Φεβρορο τοῦ 1575.

 Ὑφασματοπωλῶν, ἡ Ἁγία Λυδία ἡ 
Φιλιππσία, ἡ Πορφυροπλις

Ἡ Ἁγ Λδ ἡ Φλππσ εἶν ἡ 
πρτ Εὐρωπ Χρστνή. Τ 49 μ.Χ. ὁ 
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Ἀπστολος Πῦλος, μζ μ τν Τμθεο κ τν σγγρφ τῶν Πρξεων, τν 
Ἀπστολο Λοκᾶ, ἔφτσν στος Φλππος, ἀποκ τῆς Ρμς. Ἐκεῖ ἀπθνε 
κήργμ στς σγκεντρωμνες Ἑβρῖες γνῖκες, μ ἐκ τῶν ὁποων ἦτν κ ἡ 
Λδ. Ἡ κρδ τῆς Λδς πο ἦτν πντ ἀνήσχ ἀποδχετ χωρς κμ 
ἀντρρσ τή ν δδσκλ. Γνετ Χρ
στνή κ ἔτσ ἀποτελεῖ τ πρῶτο μλος 
τῆς πρτς Ἐκκλσς τῆς Ἑλλδος. Ἡ 
ἑορτή τς εἶν στς 20 Μο.

 Φαρμακοποιῶν, ἡ Ἁγία Ἀναστα
σία ἡ Φαρμακολύτρια

Ἡ Μεγλομρτς Ἀνστσ εἰκονζε
τ σχν στή βζντνή τχν μ μπο
κλκ φρμκων κ βτν στ χρ. 
Ὀνομστκε Φρμκολτρ, ὐτή πο 
σζε μ φρμκ τος ἀνθρπος, ἀφοῦ 
ἔτρεχε στς φλκς ὅπο ὑπῆρχν Χρ
στνο φλκσμνο, τος ἐλεθρωνε 
ἀπ τ δεσμ τος, τος περποεῖτο, τος 
ἄλεφε μ ἔλο κ θερπεε τς πλγς 
τος μ βτν κ φρμκ. Ὁ ἄντρς 
τς τήν κτήγγελε στν Δοκλτν κ 
ὐτς τή φλκσε κ κτπν τήν ἐξρ
σε σ ἕν νσ, ὅπο ὑπστ μρτρκ 
θντο μσ στή φωτ. Ἡ μνήμ τς 
ἑορτζετ στς 22 Δεκεμβρο.

 Φιλοσφων, ὁ Ἅγιος Ἀριστείδς

Ὁ Φλσοφος κ Ἀπολογτής Ἅγος Ἀρστεδς ἦτν Ἀθνῖος εὐπτρδς 
κ κτγτν ἀπ ἔνδοξο ἀθνϊκ γνος. Ἔζσε τν 2ο μ.Χ. ἵ., κ μήθ
κε στήν ὀρθή πστ περ τοῦ Σωτῆρος Χρστοῦ ἀπ τος Ἁγος Δονσο κ 
Ἰερθεο. Σντξε τή γνωστή «Ἀπολογ Ἀρστεδο» πρς τν Ἀνδρν κ 
τν Ἀντωννο μ τήν ὁπο ζτοῦσε τήν προστσ τῶν Χρστνῶν ἀπ τος 
δωγμος κ δεκρνζε ὅτ μνον οἱ Χρστνο ἔχον τήν ὀρθή πστ περ 
τῆς μονδκττς τοῦ Θεοῦ κ ὅτ οἱ Ἕλλνες, οἱ Ἰοδῖο, οἱ Βρβρο κ 
οἱ ἄλλο πγνστς πλνήθκν. Ὡς ἀποτλεσμ ὐτῆς τῆς θρρλς ὁμο
λογς, ὁ Ἀρστεδς δχθκε κ μρτρσε δ ἀπγχονσμοῦ στήν ἀγορ 
τῶν Ἀθνῶν τήν 13 Σεπτεμβρο τοῦ 120 μ.Χ. Τ ἱστορκ σπήλο τοῦ Ἁγο 
Ἀρστεδ βρσκετ στν προλο χῶρο τοῦ Ι.Ν. τῶν Ἁγων Ἰσδρων, ὅπο 
κτ πρδοσ ὁ Ἅγος προσερχτν γ προσεχή κ περσλλογή.
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 Χμικῶν, ὁ Ἅγιος Μένιγνος ὁ Κναφέας

Ὁ Ἅγος Μρτς Μνγνος ἔζσε ττε πο βσλεε ὁ σκλρς κ θ
ρδς ὐτοκρτορς Δκος (251 μ.Χ.). Κτγμενος ἀπ τν Ἑλλήσποντο, 
ἦτν ἕνς τπενς κνφς. Λεκνε δλδή κ κθρζε ἤ ἔβφε ὑφ
σμτ. Π πολ ὅμως φρντζε ν δτρεῖ τν χτν τῆς ψχῆς το κ
θρ ἀπ σπλος ἁμρτς. Σχζοντς τ νο δτγμ γ τος δωγμος 
Χρστνῶν, κτδκστκε σ ἀποκεφλσμ. Ὁ δοκτής δν ἐπτρεψε ν 
τφεῖ τ σῶμ το, τ ἀδλφ το ὅμως ἦρθν νκτ, τ ἔκλεψν κ τ 
ἔθψν μ τμς. Ἡ μνήμ το ἑορτζετ στς 22 Νοεμβρο.

 Χρυσοχων, ὁ Ἅγιος Συμεν ὁ Τραπεζούντιος, ὁ Χρυσοχος

Ὁ Νεομρτς Σμεν κτγτν ἀπ τήν Τρπεζοντ, ἀλλ ζοῦσε 
κ ἔκνε τ ἐπγγελμ τοῦ χρσοχο στήν Κωνστντνοπολ. Κποτε 
σκοφντήθκε ὅτ δῆθεν μχρωσε ἕνν τορκοεβρῖο. Μετ ἀπ 40 ἥμε
ρες στή φλκή, ὁ Σμεν ὑποχρεθκε ν κτβλε στν πθντ γ 
νοσήλ 280 γρσ. Ὁ τορκοεβρῖος ὅμως, πρ τήν πρσκρ βελτωσ 
τῆς ὑγες το, τελκ ὑπκψε στ τρμτ το. Ττε ὁ Σμεν σνελή
φθ ξν, κ, ἀρνομενος ν γνε Μωμεθνς, ἀπγχονστκε ἀπ ἕνν 
πλτνο στς 14 Αὐγοστο 1653.

Ἐκτς ἀπ τούς προσττες Ἁγίους τῶν ἐπαγγελμτων, 
ἀξίζει ν ἀναφέρουμε καί ὁρισμένους προσττες τῶν 

κοινωνικῶν ὁμδων, ὅπως:

 Τῶν Μτέρων τῶν Κλρικῶν, οἱ Ἁγίες Ἐμμέλεια, Νννα καί 
Ἀνθοῦσα

Οἱ μτρες τῶν Τρῶν Ἱερρχῶν εἶν ἕν ἐξρετκ πρδεγμ γ 
τς μτρες ὅλς τς Χρστνοσνς. Ἡ Ἁγ Ἐμμλε, μτρ τοῦ Με
γλο Βσλεο, δοκμστκε μ πολλς θλψες κ ἡ τπενοφροσν, ἡ 
πρττ κ ἡ ἐγκρτε πο τήν δκτεῖχν τήν ἀκολοθσν σ ὅλ 
τς τήν ἀσκτκή ζωή. Ἑορτζε στς 30 Μο. Ἡ Ἁγ Ννν, μτρ τοῦ 
Γργορο τοῦ Θεολγο, ἐπνφερε μ τς προσεχς τς τν σζγ τς 
στν ὀρθδοξο δρμο τοῦ Τρδκοῦ Θεοῦ κ ἐπδδοντς κ ὐτή μεγλο 
ζῆλο στήν ἀντροφή τῶν πδῶν τς ἀπεβωσε εἰρνκ. Ἑορτζε στς 
5 Αὐγοστο. Ἡ Ἁγ Ἀνθοῦσ, μτρ τοῦ Ἰωννο τοῦ Χρσοστμο, 
μρτρσε μ τος δδεκ ὑπρτες τς δ τοῦ ξφος. Γορτζε στς 22 
Φεβρορο.
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 Τῶν Χριστιανῶν Συζύγων καί Σκνοποιῶν, οἱ Ἅγιοι Ἀκύλας 
καί Πρίσκιλλα

Οἱ Ἅγο Ἀκλς κ Πρσκλλ ἦτν ζεγρ Ἰοδων ἀπ τν Πντο, σκ
νοποο κ οἱ δο στ ἐπγγελμ. Κτοκοῦσν στήν Κρνθο, προσελκσθκν 
στήν πστ ὑπ τοῦ Ἀποστλο Πλο κ τν ἀκολοθσν ὡς σνεργτες 
το. Ἡ φλογερή πστ κ ἡ ἀκορστ ἐργτκττ τος, τος κττξε ἀν
μεσ στος 70 Ἀποστλος. Ἡ μνήμ τος ἑορτζετ στς 13 Φεβρορο.

 Τῶν Πολυτέκνων, οἱ Ἅγιοι Τερέντιος καί Νεονίλλα καί τ ἑπτ παι
δι τους (Σαρβῆλος, Νίτας, Ἱέραξ, Θεοδούλ, Φτιος, Βλ, Εὐνίκ)

Οἱ ἅγο Τερντος κ τ πδ τος ἦτν μ πργμτκή κτ’ οἶκον ἐκκλ
σ. Οἰκογνε ἀλθν Χρστνκή, μ μ ψχή, μ μ κρδ κ τ ἴδο 
φρνμ. Ὅτν ἄρχσε ὁ δωγμς κτ τῶν Χρστνῶν, ὐτο ἀποφσσν ν 
πρμενον πστο, κ ὅλο μζ, ἀφοῦ ὁμολγσν τν Χρστ, πθνν μ 
ἀποκεφλσμ. Ἡ μνήμ τος ἑορτζετ στς 28 Ὀκτωβρο.

 Τῶν Κωφαλλων, ὁ Προφτς Ζαχαρίας

Ὁ Ζχρς, σζγος τῆς Ἐλσβετ, π
τρς τοῦ Ἰωνν τοῦ Προδρμο, ἦτν 
μεγλσχμος ἱερς τοῦ Ὑψστο. Ὅτν 
σ μεγλ ἡλκ τοῦ ἀνκονθκε ὅτ ἡ 
Ἐλσβετ θ ἀποκτήσε γ κ θ πρπε ν 
τν ὀνομσε Ἰωνν, ὐτς δν τ πστεψε. 
Αὐτ εἶχε ὡς ἀποτλεσμ ν μενε κωφ
λλος μχρ τήν ἡμρ πο θ ἔδνε τ ὄνο
μ στ πδ, πο πργμτ γεννήθκε. Ὁ 
Ζχρς πῆρε μ πνκδ κ ἔγρψε τ 
ὄνομ «Ἰωννς» πο σμνε «χρς», κ 
ἀμσως λθκε ἡ γλσσ το κ ἄνοξν 
τ ὐτ το. Γορτζε στς 24 Ἰονο.

 Τῶν Κρατουμένων στίς Φυλακές, 
ὁ Ἅγιος Ὀνσιμος

Ὁ Ὀνήσμος ἦτν δοῦλος ἑνς Χρστ
νοῦ ἄρχοντ, τοῦ Φλήμον. Ἀπδρσε 
ὅμως ἀπ ὐτν κ πῆγε στή Ρμ. Ἐκεῖ 
σνντσε τν Ἀπστολο Πῦλο στή 
φλκή, πο τν δδξε, τν βπτσε Χρ
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στν κ τν ἔστελε πσω στν Φλήμον ὄχ σν δοῦλο, ἀλλ ὡς φλο κ 
ἀδελφ. Γορτζε στς 15 Φεβρορο.

 Τῶν Προσφύγων, ὁ Ἅγιος Γργριος Καλλίδς

Ὁ Ἅγος Γργρος Κλλδς εἶν ὁ Μτροπολτς ἐκεῖνος πο ὁδήγσε τν 
ξερζωμνο (ἐκ τῆς Μκρστκῆς Κτστροφῆς) Ἑλλνσμ στ χμτ τῆς 
Μκεδονς. Κτγετ ἀπ τή Ρδεστ, δλ. εἶν σντοπτς κ στενς φ
λος το Ἁγο Νεκτρο. Ἄφθρτο λεψν το ὑπρχε σ λρνκ στήν Ι.Μ. 
Ἁγο Δμτρο. Στήν Κλμρ τῆς Θεσσλονκς, ὁ κεντρκτερος δρμος 
ἔχε τ ὄνομ το. Ἡ μνήμ το ἑορτζετ στς 25 Ἰολο.

 Τοῦ Πυροβολικοῦ καί λοιμωδῶν νσων, ἡ Ἁγία Βαρβρα

Μεγλ μρτς τοῦ Χρστοῦ, ἡ Ἁγ Βρβρ ἔζσε κτ τος χρνος τοῦ ὐτο
κρτορ Μξμνοῦ. Κτγτν ἀπ τήν Ἡλοπολ τῆς Σρς κ εἶχε πτρ τν 
πλοσο κ ἐπφνῆ δοκτή τῆς Ἡλοπλεως κ Ἱερ τῶν εἰδλων Δσκορο. 
Ὁ ἄσπλχνος πτρς τς, τφλωμνος ἀπ φθνο κ μσος γ τος Χρστνος, 
τήν πρδωσε στν Ἔπρχο Μρκν, ὁ ὁποῖος τή δκσε κ τήν ὑπβλε σ φρκτ 
βσνστήρ. Ἡ Μεγλομρτς, πο ξεχρζε γ τή σεμνττ κ τήν ἀκερττ 
τοῦ χρκτήρ τς, πρμενε ἀκλντ στήν πστ τς. Τελκ, ὅμως, ἀποκεφλστκε 
μ ξφος ἀπ τν ἴδο τς τν πτ
ρ κ, κτ τήν πρδοσ, κθς 
ὁ δήμοςπτρς ἀπομκρντν, 
ἡ Θε Δκ μ μορφή κερνοῦ 
τν κτκσε. Τν τμωρ ὐτν 
κερν σμβολζον τ πρ τοῦ 
Προβολκοῦ, γ’ ὐτ κ τ 1829 ἡ 
Ἁγ Βρβρ κθερθκε ὡς προ
σττδ το. Ἐπσς εἶν προσττ
δ τῶν ἀσθενῶν κ γ’ ὐτ, στ 
νοσοκομεῖ τῶν λομωδῶν νσων 
ὑπρχε εἰκνσμ τς. Εἶν ἐπσς 
προσττς κτ τοῦ ἰφνδο θν
το, τῶν μετλλωρχων, λτμων 
οἰκοδμων, πνδοχων, πρτδο
ποῶν, ἁμξοκργωγων κ ντ
λομνων Ἡ Ἐκκλσ μς, γ τή 
στθερττ τῆς πστες τς, γ 
τήν ὑπομονή κ τήν κρτερ πο 
ὑπδεξε στ βσνστήρ, τμᾶ τή 
μνήμ τς στς 4 Δεκεμβρο.
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 Τοῦ Στρατοῦ Ξρᾶς, ὁ 
Ἅγιος Γεργιος ὁ Τροπαιο
φρος

Ἕνς ἀπ τος π γνωστος 
μς Ἁγος εἶν ὁ Ἅγος Γεργος 
ὁ Μεγλομρτς, προσττς τοῦ 
Πεζκοῦ κ τοῦ Στρτοῦ Ξρᾶς. 
Κτγμενος ἀπ τήν Κππδο
κ, σ ἡλκ μλς 18 ἐτῶν, κτ
τχτκε στ ρωμϊκ στρτ κ, 
μσω τῆς προθμς το κ τῆς 
ἀγπς το γ τήν τελεττ, 
προχθκε σντομ σ ἀντερ 
ἀξμτ, φτνοντς μχρ κ τν 
ττλο τοῦ Κμ (Σντγμτρχ). 
Δκ χρν ἀργτερ, σνπεσε 
ν δενεργοῦντ οἱ δωγμο τοῦ 
Δοκλτνοῦ, δν δστσε ὅμως 
ν ὁμολογήσε τή Χρστνκή το 
πστ. Ἀφοῦ τν λγχσν, τοῦ ξ
σκσν τς σρκες μ εἰδκ τροχ 
ἀπ μχρ. Ἔπετ τν ἔρξν 
σ λκκο μ βρστ ἀσβστ κ 
κτπν τν ἀνγκσν ν βδσε 
μ πρωμν μετλλκ ππο
τσ. Ὁ Ἅγος Γεργος ὑπμενε 
κρτερκ τ μρτρο, προσελκ
οντς ἔτσ πολλος εἰδωλολτρες 

στ Χρστνσμ, κ στς 23 Ἀπρλο τοῦ 303 μ.Χ. ἀποκεφλστκε στ τεχ τῆς 
Νκομήδες. Ἄν κ ἔπθε τσ βσνστήρ προτοῦ θντωθεῖ, κτνκσε τ 
κκ μ τήν πστ στν Μεγλοδνμο κ γ’ ὐτ ὀνομστκε Τροποφρος.

 Τῶν οἰκοδμων: Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολς Μτροφ
νς, ὁ Ἅγιος Θεκτιστος καί ὁ Ἅγιος Θεοστρικτος

Ὁ Ἅγος Μτροφνς σνδετ μ τήν οἰκοδομή κ τήν ἀνγερσ νῶν γεν
κτερ, ἐπεδή, ὅτν ἦτν Ἀρχεπσκοπος, θεμελθκν στήν βσλεοσ πολλ 
μεγλ οἰκοδομκ ἔργ, ὅπως ὁ νς τῆς Ἁγς Σοφς, τῆς Ἁγς Εἰρήνς, τῆς 
Ἁγς Δνμς. Ἑορτζε στς 4 Ἰονο.

Οἱ Ἅγο Θεκτστος κ Θεοστήρκτος εἶν Ἅγο προσττες γ τή στήρ
ξ τῶν κτρων κ, λγω ὀνμτος, γ γερ κτσμο. Ἰδτερ, ὁ Θεκτστος 
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ὑπῆρξε ἱδρτής κονοβο κ δδσκλος τοῦ μονχσμοῦ. 
Ἑορτζοντ στς 4 Ἰνορο.

 Τῶν ἰατρῶν: Ἅγιοι Ἀνργυροι: Ἅγιος Ζνβιος καί Παυσίκακος

Ὁ Ἅγος Ζνβος ἦτν γτρς πλο
σος ἀπ τήν Κλκ. Σποδσε ἰτρκή, 
θερπεσε κ θμτοργσε στήν πε
ροχή το. Ἦτν κλρονμος μεγλς 
περοσς, ἀλλ ὐτ δν τν ἐμπδσε 
ν τήν μορσε στος φτωχος. Ὁ Ἅγος 
Ἰτρς θερπεε χωρς χρήμτ. Ἦτν 
κ ὐτς «Ἀνργρος». Ἀποκεφλστκε 
μζ μ τήν ἀδελφή το Ζνοβ ἀπ τν 
ἔπρχο Λσ.

Ἑορτζε στς 30 Ὀκτωβρο.
Ὁ Ἅγος Πσκκος σποδσε ἰτρς 

κ ἀργτερ ἔγνε μονχς. Οἱ ἰτρκς 
το γνσες δδοντν δωρεν σ ὅσος 
τς εἶχν ἀνγκ. Ἔγνε κλρκς, ἀν
βκε γρήγορ τήν ἐκκλσστκή ἱερρ
χ, πολμσε πολλς ἱρσες, ἀλλ κ 
θερπεσε πολ κσμο. Ἕνς μλστ 
πο θερπετκε ἀπ ὐτν ἦτν κ ὁ 
Αὐτοκρτορς Μρκος, ὁ ὁποῖος, ὡς 
ἀμοβή, ἀποφσσε ν δνε κθε χρνο 
στν Ἅγο ἕν κομμτ κθροῦ χρσοῦ. 

Ὁ Ἅγος ὅμως προτμσε ν πρμενε «Ἀνργρος». Δχτκε τ χρσ μνο 
μ τήν προϋπθεσ ὅτ θ τν δθετε στος φτωχος, σ ὅσος εἶχν ἀνγκ. 
Ἑορτζετ στς 13 Μο.

 Τῶν γραμμτων: Ὁ Ἅγιος Λέων ὁ Ἐπίσκοπος Κατνς, καί ὁ Ἅγιος 
Ἰσίδωρος ὁ Πλουσιτς

Ὁ Ἅγος Λων πρκολοθσε πολλς κ δσκολες σποδς. Ἀπκτσε τσσε
ρ πτχ κ ἔγνε ἕνς ἄρστος ἐπστήμονς. Πρ τήν τερστ μρφωσή το, 
ἀφερθκε στήν ἐκκλσ κ τος πτωχος. Στθκε σ ὅλ το τή ζωή προς κ 
τπενς. Τ πνεμτκ το ἔργο εἶν μεγλο. Ἑορτζε στς 20 Φεβρορο.

Ὁ Ἅγος Ἰσδωρος ὁ Πλοστς (360440) ἀνφρετ ὡς ἕνς ἀπ τος 
κλτερος κ ἐγκρτερος μελεττς ἑρμνετς τῶν Γρφῶν. Ἔλνε μ 
μεγλ εὐκολ ἀπορες κ ἑρμήνεε μ κτνοτ τρπο δσκολ κεμεν. Ἡ 
εὐρμθε το ἦτν τσο μεγλ πο θ μποροῦσε, ἐν ἤθελε, ν ἀνβε στ 



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

ΜΑΪ. - ΙΟΥΝ. 2008

μεγλτερ ἀξμτ τῆς Ἱερρχς. Προτμσε ὅμως ν πρμενε μονχς 
κ ν ἀφερωθεῖ στή σγγρφή. Πνω ἀπ 2000 ἑρμνετκς ἐπστολς κ 
δδχς ἀποδδοντ σ ὐτν. Ἑορτζετ στς 4 Φεβρορο.

 Τῶν ἐκπαιδευτικῶν, μαθτῶν, σπουδαστῶν καί φοιττῶν: Οἱ τρεῖς 
Ἱερρχες (Μέγας Βασίλειος, Ἅγιος Ἰωννς ὁ Χρυσστομος καί ὁ 
Ἅγιος Γργριος ὁ Θεολγος ὁ Ναζιανζνς)

Ὁ Μγς Βσλεος δν ἦτν μνο φλσοφος, ἀστρονμος κ ἰτρς ἀλλ 
κ μεγλος φλνθρωπος. Μορσε ὅλ τήν περοσ το δμοργντς ἕν 
μεγλο φλνθρωπκ ἔργο, τήν «Βσλεδ».

Ὁ Ἅγος Ἰωννς ὁ Χρσστομος ἦτν ἔξοχος ρήτορς κ ἰδτερ κστ
κς πρς τήν ἐξοσ. Γ’ ὐτ κ ἐξορστκε δο φορς κ κομήθκε στήν 
ἐξορ. Προσττεε τος Ἱεροκήρκες.

Ὁ Ἅγος Γργρος ὁ Θεολγος, ὁ Νζνζνς εἶν προσττς τῶν θεολ
γων. Γς εἰδωλολτρ (πο ἀργτερ ἔγνε κ ὐτς Χρστνς), σποδσε 
στς π φμσμνες Σχολς τῆς ἐποχής το. Ἔδωσε μεγλο ἀγν γ τήν 
κθρττ τῆς πστς κτ τοῦ ἀρενσμοῦ κ γ ὐτ τ λγο ὀνομστ
κε κ τρδκς θεολγος.

Ἑορτζοντ στς 30 Ἰνορο.

 Τῶν ἐλαιοπαραγωγῶν καί λαδε
μπρων: Ὁ Ἅγιος Ἐλισσαῖος

Ὁ Ἐλσσῖος ἦτν μθτής τοῦ προφή
τ Ἠλ κ δδοχς το. Μ τ θῦμ 
τοῦ πθροῦ (τ λδ δ στρεε ποτ) 
ἔγνε προσττς μς χήρς, ἡ ὁπο ἦρθε 
κ τν πρκλεσε ν σσε τος γος 
τς, δτ ἕνς δνεστής τοῦ πεθμνο 
ἄνδρ τς ἤθελε ν τος πρε δολος 
ἔνντ κποο πλοῦ χρος. Ὁ Ἐλ
σσῖος ρτσε τή χήρ ἄν εἶχε κτ πολ
τμο στ σπτ τς κ ὐτή τοῦ ἀπντσε 
ὅτ τ π πολτμο πο εἶχε ἦτν ἕν 
πήλνο δοχεῖο μ λδ. Τῆς εἶπε ττε ν 
πε ν βρεῖ πολλ ἄλλ ττο δοχεῖ, 
ν δνεστεῖ κ ἀπ ἄλλος, ν τ πε 
στ σπτ τς, ν κλεσε τς πρτες κ 
τ πρθρ κ μ τος γος τς ν 
ἀδεσε ἀπ τ λδ τς κ ν γεμσε 
τ ἄδε δοχεῖ. Ἔτσ ἔπρξε ἡ γνκ 
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κ τ θῦμ ἔγνε. Ἔμενε ἔκπλκτ ὅτν εἶδε τ ἄδε δοχεῖ ν ξεχελζον 
ἀπ λδ χωρς ὅμως τ δκ τς ν ἀδεζε ποτ!! Ἔτσ, πολσε πολ λδ 
κ πλήρωσε τ χρος τοῦ πεθμνο ἄνδρ τς στν δνεστή. Γλτωσε τος 
γος τς ἀπ τή δολε κ τῆς ἔμενε κ κρδος.

Ἑορτζετ στς 14 Ἰονο.

 Τῶν ἐχντων προβλματα ὁμιλίας: Ὁ Ἅγιος Αἰμιλιανς

Ὁ Ἅγος Αἰμλνς ἔζσε στήν ἐποχή τοῦ Ἰολνοῦ το Πρβτ (4ος 
ἰνς μ. Χ). Κτγτν ἀπ τ Ροδστολο τῆς Θρκς κ ἦτν δοῦλος ἑνς 
Ἐθνκοῦ. Κρεμνος ἀπ τήν ἔνθερμ πστ το εἰσῆλθε σ ἕν εἰδωλολτρκ 
ν κ κτστρεψε τ ἀγλμτ. Ὅμως γ τήν πρξ το ὐτή κτδκστ
κε σ θντο στήν πρ. Λγω τοῦ ὀνμτς το ἔχε σνδεθεῖ μ τήν ὁμλ 
κ σγκεκρμν μ τ προβλήμτ ὁμλς τῶν πδῶν. 

Ἑορτζετ στς 18 Ἰολο.

 Τῶν μαιῶν καί ἐπιτκων: Ἡ Ἁγία Δμνα

Ἡ Ἁγ Δμν ἔζσε στ τλ 
τοῦ 3ο μ ἀρχς τοῦ 4ο ἰν 
στ πλτ τοῦ Μξμνοῦ στή 
Νκομήδε. Ὅτν ἔγνε κπο 
στγμή χρστνή ἔκνε μεγλες 
φλνθρωπκς πρξες μορζο
ντς στος φτωχος πργμτ 
ἀπ τ πλτ. Ἡ Ἁγ σνδετ 
μ τήν ἀπκτσ τῶν πδῶν κ 
μ τν χωρς ἐππλοκς τοκετ 
κ προσττεε τς ἑτομγεννες 
κ τς μῖες.

Ἑορτζετ στς 28 Δεκεμβρο.

 Τῶν παθσεων τῶν μαστῶν 
τῶν γυναικν (καρκίνου): Ἡ 
Ἁγία Ἀγθ

Ἡ Ἁγ Ἀγθ ἦτν ὡρ 
κ πλοσ κρ. Ἔζσε στή 
Σκελ τν 3ο ἰν μ.Χ. Ὁ το
πκς ἡγεμνς Κντνς στν 
ὁποῖο τήν κτήγγελν ὡς χρ
στνή, τήν ὑπβλε, ὅτν ἐκεν 
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δν ἀπρνήθκε τήν πστ τς, σ μ σερ μρτρ, μετξ τῶν ὁποων κ 
ὁ ἀκρωτρσμς τοῦ στήθος τς μ ἀποτλεσμ ν ἐκπνεσε στή φλκή. 
Σ πολλς ἁγογρφες κρτᾶ δσκο μ τ στήθ τς. Εἶν θερπετρ τοῦ 
κρκνο κ ἄλλων πθήσεων τῶν μστῶν.

Ἑορτζετ στς 5 Φεβρορο.

 Τῶν ἐχντων δερματικές παθσεις καί ψυχολογικ προβλματα: Ἡ 
Ἁγία Θέκλα

Ἡ Ἁγ Θκλ ἔγνε χρστνή στ 18 τς χρν πρκολοθντς τς δ
δσκλες τοῦ Ἀποστλο Πλο, τν ὁποῖο ἀκολοθσε στήν Ἀντχε ὅπο 
ὑπστ δφορ μρτρ. Ἀργτερ, πῆγε στήν Μρ τῆς Λκς. Στή δρκε 
τῆς ἀσκτκῆς ζωῆς τς ἔκνε πολλς θμτοργκς ἰσες σωμτκς κ 
ψχκς, ἐξ᾿ οὗ κ σνδετ μ θερπεῖες δερμτκῶν πθήσεων, πλγῶν κ 
ἑλκῶν κ ψχολογκῶν προβλμτων.

Ἑορτζετ στς 24 Σεπτεμβρο.

 Τῶν ἑστιατρων: Οἱ Ἅγιοι Πρχορος καί Νικνωρ

Οἱ Ἅγο Πρχορος κ Νκνωρ ἐπλχτκν ἀπ τος Ἀποστλος γ ν 
δκονοῦν τς τρπεζες ὡς σερβτρο κ 
ἑσττορες. Ἀργτερ ἔγνν ἱερεῖς κ 
χεροτονήθκν κ ἐπσκοπο.

Ἑορτζοντ στς 28 Ἰολο.

 Τῶν νοσοκμων: Ἡ Ἁγία Ἐλισβετ

Ἡ Ἁγ Ἐλσβετ γεννήθκε μετ τήν 
ἀνγγελ Ἀγγλο στή μτρ τς. Τῆς 
εἶπε ὅτ θ γεννήσε κρ πο θ εἶν 
γεμτ ἀπ ἀρετς. Πργμτ ἡ Ἐλσβετ 
ἀπ μκρή ἔδεξε ὐτς τς ἀρετς. Πρ
στεκτν σ ὅποον εἶχε τήν ἀνγκ τς, 
ἰδτερ στος ἀρρστος. Γ τς ἀρετς 
κ τήν προσφορ τς ὁ Θες τήν ἀξωσε 
κ μ τ χρσμ τῆς θμτοργς. Δ
κ τήν ἐπκλοῦντ ὡς «Θμτοργή 
Νοσοκμ» οἱ ἀσθενεῖς κ οἱ σγγενεῖς 
τος, ἀλλ κ οἱ νοσοκμες μποροῦν ν 
τήν ἀποκλοῦν προσττδ τος κ ν 
τήν τμοῦν ἰδτερ.

Ἑορτζετ στς 24 Ἀπρλο.
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 Τῶν τυφλῶν καί τῆς νσου Ἀστυπλαιας: Ὁ Ἅγιος Ἄνθιμος

Ὁ Ἅγος Ἄνθμος ἔχσε τ φῶς το ἀπ 7 ἐτῶν κ μ προσεχή τῆς μτρς 
το τ ξνβρῆκε. Ὄντς μονχς τ ξνχσε, πρ’ ὅλ ὅμως τήν ἀνπρ 
το, βλποντς μνο μ τ μτ τῆς ψχῆς, ἔκνε θμστ ἀποστολκ ἔργο.

Ἑορτζετ στς 4 Σεπτεμβρο.

 Τῶν ἐκτελεσθέντων: Ὁ Ἅγιος Σεβαστιανς ἀπ τ Μεδιλανα

Ὁ Ἅγος Σεβστνς σνελήφθ τήν ἐποχή τῶν δωγμῶν τοῦ ὐτοκρτορ 
Δοκλτνοῦ, ὁ ὁποῖος δτξε τή σλλψή το κ τήν ἐκτλεσή το. Ἔστσν 
τν Ἅγο μ δεμν τ χρ πσω το σ ἕνν πσλο κ τν τοξοβλσν. 
Τ βλ δπρσν τ σῶμ το.

Ἑορτζετ στς 18 Δεκεμβρο.

 Τῶν φιλοσφων: Ὁ Ἅγιος 
ἔνδοξος Μρτυς Ἀριστείδς ὁ 
φιλσοφος καί ἀπολογτς

Ὁ Ἅγος Ἀρστεδς ἔζσε κ 
μρτρσε τ 2ο μ.Χ. ἰν στήν 
Ἀθήν. Τ ἱστορκ σπήλο τοῦ 
Ἁγο Ἀρστεδο βρσκετ στν 
προλο χῶρο τοῦ Ἱεροῦ Νοῦ 
τῶν Ἁγων Ἰσδρων ὅπο, κτ 
πρδοσ, προσερχτν ὁ Ἅγος 
γ προσεχή κ περσλλογή.

Ἑορτζετ στς 13 Δεκεμβρο.

 Τῶν φρουρῶν τῶν συν
ρων καί τῶν ἐθνοφυλκων: 
Ὁ Ἅγιος Μμας

Ὁ Ἅγος Μμς εἶν «ὁ Ἡρ
κλῆς» τοῦ χρστνσμοῦ, προστ
τς τῶν γεννων πλκρῶν κ 
τῶν ἔνοπλων κλεφτῶν τῆς τορ
κοκρτομενς Ἑλλδς κ τῆς 
ἑλλνκῆς ἐπνστσεως τοῦ 1821 
πο τν ἐπκλοῦντν μ μεγλ 
θρμ. Μλστ, ἡ εἰκν το στ
λζε τ λβρ τος.
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Ἡ Ἐκκλσία μας τιμᾶ μέ εὐλβεια ὅλους τούς παραπνω Ἁγίους, καί 

ἔχει ἀνακρύξει ὡς ἐπίσμ ἀργία γι τούς προστατευμενούς τους τίς 

ἡμέρες τῆς μνμς τους. Θεμιτ ἑπομένως καθιερθκε ἡ ἡμέρα μνμς 

τῶν Ἁγίων, ὡς γιορτ προστασίας προσωπικῆς τῶν ἐργαζομένων, καί 

εὐοδσεως στ ἔργο τοῦ κλδου τους, καί γι’ αὐτ τούς τιμοῦν πανγυ

ρικ μέ Θεῖες Λειτουργίες καί Ἀρτοκλασίες.

Αὐτ πού ἔκανε ἁπλούς ἀνθρπους, ὅπως τ Χριστφορο, τν Εὐφρ

συνο, τν Τρύφωνα, τν Σαμψῶν καί ἄλλους, ν ἀποκτσουν τ ἰδιαίτερο 

χρισμα τῆς ἁγιττας, προερχμενο ἀπ τ χρ τοῦ Θεοῦ, δέν εἶναι 

παρ μνο ἡ ταπεινττα καί ἡ ἔνδειξ ἀγπς στούς συνανθρπους 

τους. Στ δύσκολ ἐποχ πού διανύουμε, μέ τούς κινδύνους καί τίς ἁμαρ

τίες τοῦ παρντος καί τοῦ μέλλοντος, νιθουμε ἐπιτακτικ τν ἀνγκ 

ὅσο ποτέ ἄλλοτε γι τν παρουσία τῶν Ἁγίων στ ζω μας. Μερικές 

φορές γίνεται τ σφλμα ν ἀναζτοῦνται πρτυπα ὅλο καί πι σύγ

χρονα καί πι ἑλκυστικ. Ὅμως, οἱ Ἅγιοι ἀποτελοῦν πρτυπα ἀλθινῶν 

ἀνθρπων, ὄντας εἰκνες Θεοῦ.

 Τῶν φιλανθρωπικῶν ἱδρυμτων: Ἡ Ἁγία Ταβιθ

Ἡ Ἁγ Τβθ κτγτν ἀπ τήν Ἰππ (σμερνή Γφ) κ τ ὄνομ 
τς στ ἑλλνκ σμνε Δορκδ. Ἦτν μθήτρ τοῦ Κρο. Δκρθκε 
γ τς ἀγθοεργες κ τς ἐλεμοσνες πο ἔκνε. Ἀρρστσε ξφνκ κ 
πθνε. Ἀφοῦ τήν ἔλοσν, τήν ἔβλν στ ἀνγεο. Οἱ ὑπλοπο μθτς κ
λεσν τν Πτρο ὁ ὁποῖος βρσκτν στή Λδδ, μ πλ κοντ στήν Ἰππ, 
ν ἔρθε γρήγορ. Ὅτν ὁ Πτρος ἔφθσε τν ἀνβσν στ ἀνγεο. 

Ἐκεῖ προσστκν σ’ ὐτν ὅλες οἱ χῆρες, οἱ ὁποῖες ἔκλγν κ 
ἔδεχνν τος χτῶνες κ τ πνωφρ πο τος ἐφτξε ἡ Δορκδ ὅτν 
ἦτν κοντ τος. Ὁ Πτρος, ἀφοῦ τος ἔβγλε ὅλος ἔξω, γοντσε, προ
σεχήθκε κ γρζοντς πρς τ νεκρ σῶμ εἶπε: «Τβθ, σήκω ἐπνω». 
Ἐκεν ἄνοξε τ μτ τς κ, ὅτν εἶδε τν Πτρο, ἀνσκθκε (Πρ. 
Ἀποστλων Θ΄ 3642). Ὁ Πτρος ττε τῆς ἔδωσε τ χρ το, τή σήκωσε κ 
ἀφοῦ κλεσε τος πστος κ τς χῆρες, τος τήν προσσε ζωντνή. Τ 
γεγονς ἔγνε γνωστ σ ὅλ τήν Ἰππ κ πολλο πστεψν στν Κρο. 
Ἡ Τβθ ἀπ ττε ἔζσε πολλ ἀκμ χρν σνεχζοντς τ φλνθρω
πκ τς ἔργο κ δδδοντς τ λγο τοῦ Χρστοῦ. Πολλ φλνθρωπκ 
ἱδρμτ φρον τ ὄνομ τς.

Ἑορτζετ στς 25 Ὀκτωβρο.
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Ὁ κθε ἄνθρωπος ὁρμμενος ἀπ τ βθος τῆς πίστς του αἰσθνεται 

θερμ ἀγπ καί ἔρωτα γι τν Θε. Καί ττε ἡ καρδι, πού ἔχει τέτοια 

ἀγπ στν Θε καί στούς Ἁγίους του, χαριτνεται, μεγαλουργεῖ, ἁγι

ζεται, νοιθει μέσα τς χαρ πού δέν μπορεῖ ε κολα ν ἐκφρσει, τν 

ἄφατ  χαρ. Εἶναι ἡ χαρ τοῦ Παραδείσου, ἡ χαρ τῆς βασιλείας τοῦ 

Θεοῦ, τῆς Δξας τοῦ Θεοῦ μέσα μας. Ἡ πίστ στν ναν καί Ἀλθιν 

Θε εἶναι ἡ μοναδικ διέξοδος ἀπ τν ἁμαρτία καί ἡ ἐπιστροφ στν 

ἀλθεια καί τν καθαρττα τοῦ σματος καί τῆς ψυχῆς μας, ἔχοντας 

πντα ἀν χείρας τ κομποσκοίνι καί λέγοντας Κύριε Ἰσοῦ Χριστέ 

Ἐλέσον με ...

Ταῖς τῶν Ἁγίων Σου πρεσβεῖες, Χριστέ ὁ Θες μῶν, ἐλέσον καί 

σῶσον μς. Ἀμν

Β ΒΛ ΟΓΡΑΦ Α: 
 Ὁ Σνξρστής.
 Ἁγο Νκδμο τοῦ Ἁγορετο, Νο Μρτρολγο κ Ἐκλγο.
 Μκρστοῦ Πτρς Χρλμπο Βσλπολο Ἀρχμνδρτο, «Βο Ἁγων».
 Περοδκ «Τλμ» Ἱερᾶς Ἀρχεπσκοπῆς Ἀθνῶν.
 Περοδκ «Φλοκλ».
 Δ. Πνγοπολο «Ἀδλεπτως προσεχεσθε».
 Γεωργο Ππθνσπολο «Πρκλσ 
κ Χρετσμο πρς τν Ἅγο Νεκτρο» Ἅγον Ὅρος.
 Γεωργο Θ. Μλτσ, «Οἱ Ἅγο Εἴκοσ Ἀνργρο».
 Ζ. Πνγτ Μρπολο, 
«Ν μᾶς φλᾶνε Ἅγο Προσττες».

Δ ΑΔ ΚΤ Ο:
www.archdiocese.gr (Ἱερ Ἀρχεπσκοπή Ἀθνῶν).
www.ecclesia.gr (Ἐκκλσ τῆς Ἑλλδος).
www.athos.gr (Ἅγον Ὅρος).
www.gonia.gr (Ὀρθδοξος Χρστνκή Γων).
www.bibles.gr (Ἁγ Γρφή).
www.eortologio.gr (Ἑορτολγο Ἑλλνκῶν Ὀνομτων).

ἘΠ ΜΕΛΕ Α ΚΕ ΜΕΝΟ :
Πρωτοπρεσβτερος Πνγτς Χ. Γννκπολος.
Ἐφμρος Ι. Ν. Ζωοδχο Πγῆς Μελσσων.
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ΜΑΪΟΣΜΑΪΟΣ

31 Μαΐου 334 π.Χ.

ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ  ΜΝΗΜΕΣ

«Γιέ μου, ψξε να βρεις ο βασειο· 

η Μακεδονα εναι πού μικρή για’ σένα». 

Μ’ αυτ τα για εκφρζει τον θαυμασμ 

του ο Φιππος Β’ για τον μις 12 ετών 

έξανδρο, ταν ο τεευταος κατφερε 

να τιθασεύσει το ογο που σύσσμη 

η Μακεδονική αυή εχε φοβηθε να ιπ

πεύσει ευχή σο και προφητεα, που το 

μέον δικασε κατ τον κατηγορημα

τικτερο τρπο. Σ’ η τη διρκεια της 

ζής του, ο Έηνας στρατητης θα 

επιβεβανε την εξαιρετικτητα του νου 

του, τσο στον στρατιτικ (Γρανικς, 

Ισσς, Τύρος, Γαυγ

μηα), σο και στον 

ποιτικ τομέα, στην 

Κρινθο, στο Γρδιο 

ές και την έρημο 

της Γεδρσας.

Εναι πραγματικ 

δύσκοο να μην στα

θε κανες στα στρα

τιτικ κατορθώμα

τα του εξνδρου, 

στσο η πραγματι

κή διαφορ του, που 

τον τοποθετε πν 

απ έναν απ ποέ

μαρχο, εναι η στ

ση του προς τους 

ηττημένους αντιπ

ους του και προπ

ντν ο αμέριστος 

σεβασμς του για 

τον ποιτισμ και 
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20 Μαΐου 1941

Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

τις συνήθειες τν αών που βρέθηκαν 

στο δρμο του, συμπεριφερμενος ς 

απεευθερτής παρ ς κατακτητής.

Την στρατηγική του δινοια έδειξε 

απ πού νρς, στις μχες σταθερο

ποησης της εξουσας του ενντια στα 

βαρβαρικ φύα τν βορεν συν

ρν της Μακεδονας.  η πρώτη 

πραγματικ μεγη του στιγμή ήρθε 

τον Μιο του 334 π.Χ. στον 

μικρ ποταμ της Φρυγας, 

Γρανικ. Η νκη εκενη του 

έδσε απυτη εευθερα 

κινήσεν στην Μ. σα και 

αποτέεσε το υπβαθρο για 

την συνέχιση της εκστρατε

ας μέχρι την τεική νκη.

Ο έξανδρος δημιούργη

σε τη μεγαύτερη αυτοκρα

τορα που εχε δει ο κσμος, 

και την μοναδική που βασ

ΜΑΪΟΣΜΑΪΟΣ

στηκε στον ουσιαστικ εκποιτισμ με 

εεύθερη εκογή τν «υποταγμένν» 

αντ στη βαιη επιβοή προτύπν και 

νοοτροπιών στην οποα επιδθηκαν 

μεταγενέστερες αυτοκρατορες. Δυ

στυχώς, ακμα και αν δεχτούμε τι 

υπήρξαν στρατηγο ισξιοι ή σχεδν 

ισξιοι του, στον τομέα αυτ παραμένει 

ανεπανηπτος.

Οι μέρες τν θριμβν φαινταν να 

έχουν περσει. Η ηπειρτική Εδα 

βρισκταν υπ κατοχή, και οι Γερμανο 

μπορούσαν να υπερηφανεύονται πς 

εχαν καταβει το εηνικ πεσμα, 

μην κρύβοντας στσο τον θαυμασμ 

τους γι’ αυτ. π την η μς, δεν 

εχαν υποογσει τι δεν εχαν ακμη 

αναμετρηθε με τους πεισματδέστε

ρους τν πεισματρηδν Εήνν, 

και η επιχερηση ρμής θα μπορούσε 

κιστα να έχει βγει απ τους χειρ

τερους εφιτες τους.
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11 Ιουνίου 1798

ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΡΑΙΟΣ

Ο ΒΑΡΔΟΣ ΤΗΣ 

ΛΕΥΤΕΡΙΑΣ

ΙΟΥΝΙΟΣΙΟΥΝΙΟΣ

Παρ την τέεια προπαρασκευή και 

την, κατ γενική ομοογα, ριστη επιχειρη

σιακή τους εκτέεση, τις πρώτες μέρες απο

τυγχνουν σχεδν οοσχερώς. Οι ειπώς 

εξοπισμένες δυνμεις που υπερσπιζαν 

το νησ, ένα ετερκητο σύνοο υποειμμ

τν Εηνικών μονδν, Άγγοι, υστρα

Ο βρδος Ρήγας Βεεστινής εναι 

αναμφβοα μια απ’ τις συγκινητικ

τερες μορφές τν προεπαναστατικών 

χρνν. Επηρεασμένος απ τις νέες 

ιδέες που ανέτρεπαν τα πντα στην Ευ

ρώπη, α προικισμένος με μια βαθι 

εηνική συνεδηση και συνασθηση 

της μορας του αού του, ποέμησε με 

πα του το τραγούδι και τα γρμματα, 

μέχρι το τραγικ του τέος, στα χέρια 

του αντιδραστικτερου καθεστώτος 

της Ευρώπης, της υστρουγγρικής αυ

ο και Νεοζηανδο σύμμαχοι, και ποτες 

οπισμένοι με ποιο τρπο μπορούσαν, 

κοταξαν στα μτια τον εχθρ και, ποεμώ

ντας για κθε σπιθαμή γης, προκεσαν 

απώειες απστευτ δυσανογες. Δυστυ

χώς, αυτ θα αποτεέσει και το μνο αν 

και διου ευκαταφρνητο κατρθμ 

τους. Η προβηματική οργνση, αναπ

φευκτη γ τν συνθηκών σχηματισμού 

της «Στρατις Τσέπης» που κήθηκε να υπε

ρασπιστε την Κρήτη, καθώς και ορισμένα 

επιτεικ θη της Συμμαχικής διοκησης, 

έφεραν την τεική ήττα.

Η επικρτηση τν Γερμανών, αν και 

χι χρς αντκρισμα, υπήρξε πύρρεια. 

Η Βέρμαχτ εχε περισστερες απώειες 

στην Κρήτη απ’ ο, τι σ’ η την υποι

πη Ν Ευρώπη, ενώ η επιχερηση ρμής 

αποτέεσε το κύκνειο σμα τν Γερμα

νών αξιπττιστών.
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τοκατορας του Μέττερνιχ.

Ο Ρήγας ανέπτυξε απ νρς επανα

στατική δρση στη Ν Ευρώπη διαθέ

τοντας μεγο κύκο γνριμιών που 

διέδιδε τις ιδέες και τα τραγούδια του. 

Το γνσττερο απ’ αυτ, ο περφημος 

Θοριος, συνδέθηκε ρρηκτα με το 

νομ του και την ιστορα του έθνους. 

Συνέταξε επσης ένα μεγο χρτη της 

ανατοικής Ευρώπης και της Μέσης 

νατοής, καθώς και πήθος επαναστα

τικών κειμένν που διαδδονταν χέρι 

με χέρι. ταν σς ο πρώτος που διέ

κρινε τι η κα

ύτερη υποθή

κη για την εευ

θερα ήταν, πε

ρισστερο κι 

απ τα πα, 

η  συνε δηση 

της εηνικής 

ταυττητας 

στηριγμένη σε 

ουσιαστική παι

δεα.

Η  σ ύ   η 

ψή του έγινε 

στην Τεργέστη 

το 1797, απ 

προδοσα συ

νεταρου του 

συνεργτη του 

ντ. Κορνιού. 

Παρηα, οι 

υστριακές 

αρχές συνέα

β α ν  σ χ ε δ  ν 

ο τον κύκο 

τν συναγ

ν ι σ τ ώ ν  τ ο υ . 

Παρέμεινε για 

κποιους μή

νες έγκειστος στη Βιέννη, για να πα

ραδοθε αργτερα στους Οθμανούς 

που τον φυκισαν στο κστρο της Νε

μπισα στη Σερβα. Εκε, αφού υπέμει

νε φριχτ βασανιστήρια επ σαρντα 

ημέρες, στραγγαστηκε μαζ με τους 

συναγνιστές του, και τα πτώματ τους 

ρχτηκαν στον Δούναβη. Τα τεευταα 

για του μεγου εθνομρτυρα απο

δεχτηκαν προφητικ: Λξε Τορκε! 

Δεν εξλεφεις μ’ μάς κι τον προν 

τς ελεθερς. Οι εκδικτ μς γλήγο

ρ θ’ νβλτήι…
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21 Ιουνίου 1913

Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ - 

ΛΑΧΑΝΑ

ΙΟΥΝΙΟΣΙΟΥΝΙΟΣ
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Παρ’ ,τι ο ’ Βακανικς Πεμος ε

χε ήξει με κέρδος για ους γο πού 

τους συμμχους, κανες δεν έτρεφε ψευ

δαισθήσεις για την προσριντητα της 

ειρήνης. π τις πρώτες κιας ημέρες, 

η Βουγαρική πευρ ρχισε να προβα

νει σε σειρ διφορούμενν ενεργειών, 

που μς μαρτυρούσαν τις διαθέσεις 

της. υτ οδήγησε στην σύναψη Εηνο

σερβικής συνθήκης, σχεδν ταυτχρονα 

με την έναρξη τν εχθροπραξιών.

Στις 16 Ιουνου 1913 οι Βούγαροι 

επιτθενται απροειδοποητα και στις 

δύο κατευθύνσεις. Στχος τους, ο αιφ

νιδιασμς και η δημιουργα τετεεσμέ

νν προτου οι δυνμεις προβουν 

να επέμβουν. Παρ τις μικρές τοπικές 

επιτυχες που προκεσαν την μερική 

σύμπτυξη τν Εηνικών, κυρς, δυ

νμεν αφού ο μεγος ΝΣΚ ήταν 

αναμφβοα η Θεσσαονκη η επιχε

ρηση δεν απέδσε τα προσδοκώμενα. 

Και ταν ο Εηνικς Στρατς ρχισε 

την αντεπθεση, αποδεχτηκε πσο 

εσφαμένες ήταν οι εκτιμήσεις του 

Βουγαρικού Επιτεεου.

δη τρεις μέρες αργτερα, στις 19 

Ιουνου, ο ΕΣ περν στην επθεση βο

ρες του Γαικού (Εχεδώρου) ποτα

μού, και συναντ τους αντιπους του 

νοτς του Κικς. Η σχετική υπεροχή 

τν Εήνν σε αριθμούς γνεται σχε

δν ασήμαντη μπροστ στις πού κα 

οχυρμένες Βουγαρικές θέσεις. Παρ’ 

ο’ αυτ, μια νυχτερινή επθεση στο 

πευρ της γραμμής ύνει τον γρφο 

της εκπρθησης. Η έφοδος ξεκιν τις 

πρώτες πρινές ώρες, και με μεγες 

δυσκοες καταφέρνει να διασπσει 

και να καταβει τα βουγαρικ οχυ

ρ, κυριοεκτικ με τη γχη.

Μα ημέρα αργτερα, γα χιιμε

τρα ανατοικ, το δεξι τμήμα του ΕΣ 

ετοιμαζταν να εφορμήσει στον Λαχα

ν. πέναντι στις υπέρτερες εχθρικές 

δυνμεις σημεσε κποιες επιτυχες, 

μς η δισπαση του μετώπου στο 

Κικς υποχρέσε τους Βουγρους να 

υποχρήσουν. κοούθησε καταδξή 

τους μέχρι το 63ο χμ Θεσσαονκης 

 Σερρών, ενώ στην κατοχή τν νικη

τών περιήθαν σημαντικ εφδια (16 

πυροβα, 1.300 τυφέκια).

Η μχη του Κικς  Λαχαν αποτέε

σε την πρώτη νκη του Β’ Βακανικού, 

προοινζοντας τις επιτυχες που θ’ 

ακοουθούσαν μέχρι την οριστική προ

σρτηση της Μακεδονας και σχεδν 

τον διπασιασμ του εδφους και του 

πηθυσμού της χώρας.


