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ΕΝΟ-ΤΚΟΣ 
ΠΟΕΜΟΣ 1940-1941
ΕΝΣ ΟΡΕΝΟΣ ΓΝΣ

Η ΠλτκστρττκΗ κτστσΗ 
στΗν ΕρΠΗ κ τ Βλκν Πρν τΗν 

κΗρξΗ τ 
ΕλλΗν-τλκ ΠλΕμ

Ο Ενο-τκός Πόμος 1940-1941 

ντάσστ στ πσ του Β΄ Πγκοσμ-

ου Πομου κ ποτ μ πομκή 

σύξ στον υύτο σττγκό σχ-

δσμό του Μουσον στον χο τς 

Μσογου. Τόσο όμως  Αγγ, όσο κ  

Γμν, υποχθκν ν μπκούν σ’ 

υτόν τον πόμο, μ ποτσμ  σύ-

ξ ν πά υύτ δάστσ κ ν 

πάσ τν κτάστσ στ Μσόγο 

κ κυως τ γμνκή κσττ στ 

Σοβτκή νωσ το 1941.

Στν Ευπ ο Χτ, μτά πό γήγος 

κ θμτκς νκς, μτξύ Σπτμβου 

1939 κ Ιουνου 1940, χ κτκτήσ τν 
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κ γότο πος τν Ευπ, ξτς τς 

μγάς πής γ’ υτς πό τν Ιπων, 

του ττου του του ξον.

Στ Βκάν,  Γουγκοσβ μτά 

τν υπογφή μυστκού συμφνου φς 

μ τ Βουγ, τον Ινουάο του 193�, 

μφνζότν άοτ φοβτνκή κ ά-

οτ φοξονκή, ν  Βουγ σκού-

σ φκτκή κ κοσκοπκή ποτκή. Η 

Ρουμν πό το Σπτμβο του 1940 χ 

ποσχωήσ στον ξον κ τ γμνκά 

σττύμτ χν σθ στο δφός 

τς. Η Τουκ ήτν ουδτ κ  στάσ 

τς, σ ππτωσ πβσς των ν-

κν συνόων, ήτν ποσδόστ.

Ο Μουσον, πόυτος δκτάτος στν 

Ιτ πό το 1922, φοδοξούσ ν κυ-

χήσ στ Μσόγο. Γ’ υτό, μτά τν φ-

νδστκή κτάψ τς Αβνς, άχσ 

ν ποκ συνχς τν Εάδ μ συχνς 

πβάσς του νκού νου χου 

κ οποκς πθσς νντον ν-

κν ποων, βάσμς κτγος γ πο-

χή δυκούνσων σ βάσς στς νυτκς 

κ οποκς δυνάμς των Βτνν κ 

μκοπσόδ στ σύνο μ τ Βό 

πο. Αποκούφωμ ήτν ο τοπσμός 

του νκού πομκού ποου «Έη» στο 

μάν τς νήσου Τήνου του Αγου Πά-

γους, στς 15 Αυγούστου 1940.

 υτά ποσκοπούσν στο ν πο-

κσουν τ β ντδσ τς Εά-

ΚΕΙΜΕΝΟ: Αλκή Δήμα - Δμτρου, Ιστορορφος τς ΔΙΣ/ΓΕΣ

Ποων, τ Δν, τ Νοβγ, τν Ο-

νδ, το Βγο, το Λουξμβούγο κ 

τ Γ. Μόνος σχυός ντπός του 

ήτν  Μγά Βτν, που μός χ 

κδσ τ «Μάχ τς Αγγς» κ γων-

ζότν ν ποτψ τον κνδυνο σβοής 

στ νσά τς.

Πά, τον Απο του 1939, ο 

σύμμχος του Χτ, Μουσον, κτ-

β χως σοβή ντστσ τν Αβν, 

ν στς 10 Ιουνου 1940 σήθ στον 

πόμο κ πόσβ τ Γ που κ-

τ πό τ ντ. Λγους μήνς γό-

τ, τον Οκτβο του 1940, ο τκς 

δυνάμς στν Αφκή υποχωνν τους 

Βτνούς ν συμπτυχθούν στ Μάσ 

Μτούχ τς Αγύπτου. Το δο χονκό 

δάστμ ο συγκονωνς στ Μσόγο, 

ξτς τς συνθκοόγσς τς Γς 

κ τς τκής δάσς, χν κτστ 

δυσχς κ πκνδυνς.

Η Σοβτκή νωσ, μτά το Σύμφωνο 

τς 23ς Αυγούστου 1939 μ τ Γμν 

(Σύμφωνο Ρμπντοπ - Μοότωφ), χ 

κτκτήσ τς Βτκς χς, δάφ 

τς ντοκής Ποωνς κ τς ποχς 

Βσσβ κ Βουκοβν τς Ρουμνς, 

χως ν νμχθ κόμ στ σύξ.

Ο Ηνωμνς Ποτς, πά τν υμ-

νή στάσ τους πος τν Αγγ, πμνν 

κόμ ουδτς, χοντς το βμμ 

στμμνο πσσότο πος τον Ενκό 

...Το οδκό κα σδροδρομκό δκτυο τς προχής, το 1940, 

ήταν φτχό κα, ππλον, μταξύ τς Δυτκής Μακδονας κα 

τς πρου δν υπήρχ οδκή αρτρα, ατ παρμβλλτα ο 

ορνός όκος τς Πνδου. τσ, το όλο Θατρο Επχρήσν δ-

μουρούσ δυσκολς όχ μόνο στ στρατκή συκντρσ 

του Στρατού, αλλ κα στον ανφοδασμό κα τς δακομδς....
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δς, γγονός που θ πχ στν Ιτ 

τν φομή ν πτθ νντον τς. Η 

Ενκή Κυβνσ, δτντς τν 

ψυχμ τς κ μ πθυμντς ν 

μπκ  χ σ πόμο πφυγ γ-

νκά κάθ πόκσ. τσ, φτσ κόμ 

ν μν ποκύψ τν θνκόττ του 

υποβυχου που τοπσ το «΄Εη», π-

ά μόνο στς 30 Οκτωβου 1940, ότν 

χ πον κυχθ ο πόμος.

 Χρσ ΔΕξγγΗσ τν ΕΠΧΕρhσΕν, 
τ σΧΕΔ ΠλΕμ κ 

 ΔνμΕσ τν ντΠλν
Η υύτ ποχή, όπου βν 

χ ο Επχήσς του Ενο-τ-

κού Πομου, οζτ πό τ γμμή 

Αυνς - Πόγδτς πος τ βοοδυ-

τκά κ τν Ενο-βνκή μθόο 

πος τ νοτοντοκά (βπ σχδά-

γμμ 1). Η ποχή υτή ποττ 

πό πος πάς οοσς που 

κοουθούν τ γνκή κτύθυνσ πό 

τ βοοδυτκά πος τ νοτοντο-

κά. Ο πσσότς π’ υτς ν 

δύσβτς κ κάυπτς, ν μκς 

κουφς τους υπβνουν τ 2.000 

μτ. Μτξύ υτν των οοσν 

σχμτζοντ ο στνς κοάδς των 

ποτμν Αου, Σντπόου, Κ-

μά, Δνου κ Δβό.
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Το οδκό κ σδοδομκό δκτυο τς 

ποχής υτής το 1940 ήτν φτωχό κ 

ππον μτξύ τς Δυτκής Μκδονς 

κ τς Ηπου δν υπήχ οδκή τ, 

γτ πμβάτ ο ονός όγκος τς 

Πνδου. τσ, το όο Θτο Επχήσων 

δμουγούσ δυσκος όχ μόνο στ στ-

τγκή συγκντωσ του Σττού, ά κ 

στον νφοδσμό κ τς δκομδς.

Το γγονός υτό πβ το δχω-

σμό του Θάτου Επχήσων κ πό 

τους δύο ντπάους σ δύο τμήμτ, 

τς Ηπου κ τς Δυτκής Μκδονς, 

τ οπο συνδοντν μτξύ τους μ τον 

ονό τομ τς Πνδου.

Το τκό σχδο πχήσων πο-

βπ τν τχ κτάψ τς Ηπου 

μχ τν Πβζ κ τ νσά του Ιον-

ου Πάγους, μ τυτόχον νγ 

πό τ βοοδυτκά, δ μσου του ο-

νού όγκου τς Πνδου. Στ συνχ, τν 

τχ ποσ δύο σχυν φάγγων 

πος τν Αθήν κ τ Θσσονκ γ 

τν κτάψ οόκς τς χς.

Γ το σκοπό υτό ο Ιτο δθτν:

 Το XXV Σμ Σττού (42.000 

άνδς) μ δύο μχς Πζκού («Φ-

ά» κ «Σν»), μ τθωκσμν 

(«Κντύων») κ μ Ιππκού ποσν-

τοσμνς πος τν πο.

 Το XXVI Σμ Σττού (44.000 άν-

δς) μ τς μχς Πζκού («Πά-

μ», «Πμόντ», «Βντσ»), ποσντο-

σμνς πος τ Δυτκή Μκδον κ

 Τν 3 Μχ Απνστν «Τζού-

» (10.�00 άνδς) που βσκότν μτ-

ξύ των δύο ππάνω Σωμάτων Σττού, 

πνντ στον τομ τς Πνδου, νάμσ 

στς οοσς Σμόκ κ Γάμμου.

Το νκό σχδο πχήσων, που 

κττστκ μτά τν κτάψ τς Α-

βνς πό τους Ιτούς κ σχυ στς 2� 

Οκτωβου 1940, ήτν βσκά μυντκό 

κ ντμτπζ κτά ππτωσ, τ 

τυτόχον βουγκή κ τκή π-

θσ ή μόνο τκή πθσ κτά τς 

Εάδς. Επθτκή νγ θ νμ-

βνότν σ δύτο στάδο κ φόσον 

θ χν δμουγθ ο κτάς 

ποποθσς γ το σκοπό υτό.

Εδκότ πος τ νοβνκά 

σύνο χν δτθ:

 Στν πο  VIII Μχ Πζ-

κού (15 τάγμτ Πζκού).

 Στ Δυτκή Μκδον το Τμήμ 

Σττάς Δυτκής Μκδονς μ τν ΙΧ 

Μχ κ τν IV Τξχ Πζκού σ 

πτο κμάκο κ τν Ι Μχ κ τν 

Σχεδιάγραμμα 1
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ποχή τς Πνδου, πό το Ιόνο μχ το 

όος Γάμμος (Βπ Σχδάγμμ 2).

Στο μτωπο τς Ηπου  VIII Μ-

χ πτυχ ν νχτσ τον ντπο 

στν ποωθμν μυντκή τοποθσ 

Ες (Κπάκ) - Κμά. Η μόν π-

τυχ των Ιτν ήτν ν δσδύσουν 

σχτκά βθά στον πκό τομ χω-

ς όμως κνν ουσστκό ποτσμ, 

νκ τς πής ποκοπής τους σ π-

πτωσ συνχσως τς ποάσως.

Στον τομ τς Πνδου πσς, ο -

νκς δυνάμς, ξτς τς συντπτ-

κής υποχής των Ιτν, ξνγκάστ-

κν ν συμπτυχθούν σ σχτκά μγάο 

Σχεδιάγραμμα 2

V Τξχ Πζκού σ δύτο κμάκο.

 Στον Τομ τς Πνδου το Από-

σπσμ Πνδου δυνάμως ππου νός 

συντάγμτος Πζκού (51ο Σύντγμ Πζ-

κού κ 1½ ονή πυοβοχ).

Συνοκά ο νκς δυνάμς ν-

χοντν σ 35.000 άνδς.

Η ΕνρξΗ τν ΕΠΧΕρΗσΕν κ Η 
ΠκρσΗ τΗσ ΕΠθΕσΕσ

28 κτ - 13 νΕ 1940
Η φνδστκή σβοή των τκν 

δυνάμων στο νκό δφος άχσ πό 

τς 0530 τς 2�ς Οκτωβου 1940, μ κύ 

ποσπάθ στν πο κ στν ονή 
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βάθος. Μ τν σπυσμν όμως συ-

γκντωσ των δθσμων δυνάμων 

κ τν υθόμτ συμπάστσ κ 

βοήθ των κτοκων τς Πνδου, ο 

νκς δυνάμς κτόθωσν ν π-

σφξουν κ ν ξψουν στ συνχ 

τον τκό θύκο.

Πά στ Βοοδυτκή Μκδο-

ν ο νκς δυνάμς, πό τς πτς 

μς τς τκής πθσως, νβν 

τν πωτοβου των πχήσων κ 

πτυχν ν κτάβουν σμντκά δ-

φκά σμ π πό τ σύνο.

Η νλΗψΗ τΗσ ΠρτΒλσ τν 
ΕνΕργΕν Π τσ ΕλλΗνκΕσ ΔνμΕσ 

14 νΕ 1940 - 6 ν 1941
Κτά τ δύτ ποδο του Πο-

μου, πό τς 14 Νομβου 1940 μ-

χ τς � Ινουου 1941, ο Ενκός 

Σττός νβ γνκή ντπθσ γ 

τν πή ποκτάστσ κ σ βάθος 

ξσφάσ τς κόττς του θν-

κού δάφους μ ντυπωσκά ποτ-

σμτ (βπ Σχδάγμμ 3).

τσ, στο Νότο τομ, ο νκς 

δυνάμς δμούγσν υνοκς πο-

Σχεδιάγραμμα 3



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

ΣΕΠ. - ΟΚΤ. 2008

ξσφάσν, μτά πό σκό γν 

πό τ δυτκά κ βοοδυτκά.

Κτά τν ποδο υτή  Ενκή 

Δοκσ νπξ πτά νς μχς 

Πζκού (ΙΙ, ΙΙΙ, IV, X, XIII κ XVII), ν ο 

Ιτο νσχύθκν μ οκτ μχς 

Πζκού (2 Απνστν «Τντντν», 

4 Απνστν «Κουννσ», 11 «Μπ-

νο», 33 «΄Ακου», 3� «Μοντν», 4� 

«Τάο», 50 Απνστν «Πουστ», 

53 «Ατζο» κθς κ μγάο θμό 

δφόων άων μονάδων δυνάμως 

συντάγμτος ή τάγμτος.

Σχεδιάγραμμα 4

ποθσς γ τν πή δάνοξ τς 

κοάδς του Σούστσ ποτμού κ 

τ συνχσ τς ποάσως πος τον 

Αυν που ήτν κ το μγύτο 

μάν νφοδσμού των τκν 

δυνάμων.

Στον Κντκό τομ, πά τν σχυ-

ή ντστσ των Ιτν, πτυχν ν 

φτάσουν μχ τος Δκμβου στν 

Κσού κ ν χουν τομόττ ν 

κτάβουν τον ομνυμο οδκό κόμβο.

Στο Βόο τομ, κτβν το 

ζωτκό κόμβο τς Κουτσάς, τον οποο 
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 ΧΕμΕρνΕσ ΕΠΧΕρΗσΕσ κ 
Η ΕρνΗ ΕΠθΕσΗ τν τλν 

7 ν - 26 μρ 1941
Στο χονκό δάστμ πό � Ινου-

ου -2� Μτου 1941 γνν στον Κντ-

κό τομ του μτπου ο σκότο 

κ πο μτο γνς μτξύ των 

ντπων δυνάμων σ ό τ δάκ 

του πομου (βπ Σχδάγμμ 4).

Ο νκς δυνάμς κτβν, ύστ-

 πό σκς μάχς, το σμντκό συ-

γκονωνκό κόμβο τς Κσούς, τον 

οποο κ ξσφάσν μ γνς που 

συνχστκν πά τς δυσμνς κκς 

συνθήκς, τς δυσχς νφοδσμού 

των μονάδων κ τ κούσμτ πγοπ-

ξς που υπβνν τς πς μάχς.

Ο Ιτο, ποδδοντς δτ σ-

μσ στο ζωτκό υτό χο, πχ-

σν ν νκτάβουν τν Κσού-

 χως όμως πτυχ.

Το σμντκότο γγονός στν Ττ 

υτή ποδο του Ενο-τκού Πο-

μου υπήξ  μγά «Ενή» πθσ 

του Ιτκού Σττού. Η τκή πθσ 

άχσ το πω τς 9ς Μτου κ συνχ-

Σχεδιάγραμμα 5
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στκ μ μωτ σφοδόττ μχ τς 14 

Μτου χως όμως ν σμσ κμά 

πτυχ, χά στο κτάβτο θάος 

κ τν υτοθυσ των Εήνων μχτν, 

ο οποο δν πχσν ούτ σπθμή 

νκού δάφους στους πτθμνους 

Ιτούς (βπ Σχδάγμμ 5).

Πν νχωήσ ο Μουσον πό τ 

Τν γ τ Ρμ, π στο Σττγό 

Πκοο: «Σας κσα διτι απφσισα 

να πιστρψω ντς της αύριον ις την Ρώ

μην. ηδασα απ’ ατ το πριβον. Δν 

προχωρσαμν ούτ βμα. Μχρι τούδ μ 

χον ξαπατσι. Πριφρονώ βαθύτατα 

ος ατούς τος ανθρώπος (Σ.Σ. ννο-

 τους σττωτκούς χγούς του). 

πψ πβαα πτομρ κθσιν π της 

καταστσως, ις τον Βασια».

Η γμνκή πθσ κτά τς Εά-

δς στς � Απου 1941 ύτωσ τκά 

τς τκς δυνάμς πό τν ήττ που 

υπστσν στ πωτκά βουνά, σ’ ν 

τχύ δφοκμτοογκό πβάον.

Η μρφΗ τ γν στ 
ΕλλΗν-τλκ μΕτΠ

Ο Ενο-τκός Πόμος ήτν κτ’ 

ξοχήν πόμος ονού γν. Ο Εν-

κός Σττός ντμτπσ μ ποσμ-

ν μσ άμυνς σ ονό κ δύσβτο 

δφος Σττό μγάς υωπκής 

δυνάμως, φοδσμνο μ σύγχον 

μσ κ δτ μ άμτ μάχς κ 

σχυή οπο.

Π’ ό υτά ο πθτκς πχή-

σς που νβν ο νκς δυνάμς 

πό τς 14 Νομβου 1940 στφθκν 

μ πτυχ. Δν γν όμως δυντή  

πγμτοποσ υς κμτύσ-

ως των πτυχν υτν, ν κ πουσά-

στκν υκς που θ μποούσν ν 

οδγήσουν σ σμντκά ποτσμτ, 

γτ ο Ενκός Σττός στούντν 

τθωκσμνων κ τχυκντων μ-

σων ν  Ιτκή Αοπο σχδόν 

κυχούσ στον . Χκτστκό 

πάδγμ ποτ  κτάψ τς 

Κουτσάς, όπως νφτ στν κθ-

σ Ππγμνων του Δοκτή του Γ΄ 

Σμτος Σττού:

«Η Κορτσ κατφθη στις 1800 της 

22ης Νομβρο, ημρα Παρασκ (νατη 

ημρα της πιθσως).

ναμφισβτητα η Κορτσ ταν δνατ 

να καταηφθ απ τις 19 Νομβρο οποια

δποτ ημρα μχρι τις 22 Νομβρο.

Κατφθη μως το βρδ της 22ης 

Νομβρο για να μην ναι αμφβοη η 

διατρησ της. Διατρχομ, ξαιτας της 

ψως αντιαρματικών μσων, τον κν

δνο να ποστούμ πιθτικ πιστροφ 

το χθρού μ αρματικ μσα και να γκα

ταψομ προς στιγμν την πη, οπτ 

η απχηση θα ταν χριστη για την ψ

χοσύνθση το Έηνα μαχητ. Εξαιτας 

ατού κατααμβναμ τα σημα πο θα 

μπορούσαμ να κρατσομ ασφαώς 

και τα οποα μας παρχαν βσις για την 

παραπρα προχώρησ μας».

Η δυνμ υτή νάγκζ τς νκς 

δυνάμς ν ποφύγουν τς πδνς ζνς 

κ ν κνούντ σσόμνς κυως δ 

μσου ονν δβάσων, όπως κτά τς 

πχήσς γ τν κτάψ των ονν 

όγκων Μοάβ - Ιβάν, όπου  κύ πο-

σπάθ του Γ΄ Σμτος Σττού κδ-

θκ σ δφος πού δύσβτο κ ονό. 

τσ, ο νκς δυνάμς πφυγν τν 

πκτσ τς πθσως κτά μήκος του 

πδνού δδόμου τς άνω κοάδς του 

Δβό ποτμού πδή, όγω τς πντ-

ούς ψς τθωκσμνων μσων κ 

τς νπάκς ντμτκν, υπήχ 

άμσος κνδυνος πυοκόπσς των -
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νκν δυνάμων στον πδνό δάδομο 

πό τ χθκά άμτ μάχς. Εππον, ο 

Δβός ποτμός που πβά το όος 

Μοάβ, πουσζ σοβό μπόδο στν 

κνσ των σττυμάτων γτ ο πότομς 

όχθς κ το βάθος του τον κθστούσν 

βτό σ άχστ σμ, τ οπο μάστ 

ήτν σχυά ποσττυμν.

Αποτσμ τς κνσς μσω ο-

νν δβάσων ήτν  πμήκυνσ των 

φάγγων,  πύξσ τς κόπωσς 

των νδν κ των κτνν κ  δ-

μουγ δυσχν στους νφοδ-

σμούς κ τς δκομδς.

Γ τν ντμτπσ των πάγμτ β-

σνστκν υτν ποβμάτων των μχό-

μνων τμμάτων χάστκ πος φος 

ν χσμοποθούν κ ομάδς πό χω-

κούς, γυνκς κ πδά κόμ τς Πνδου, 

τς Ηπου κ ο νς τς Βός 

Ηπου που ποσχοντν υθόμτ 

κ μτφν στους μους τους τ φοτ, 

κνούμνο σ δύσβτ δάφ κάτω πό 

πού δυσμνς κκς συνθήκς. Στν 

κθσ του ΙΙΙ Γφου του Επτου του 

Β΄ Σμτος Σττού σμντ:

«ταν σγκινητικ να βπι κανς γ

νακς, μικρ παιδι, γροντς και γρις να 

μταφρον, πορμνοι η την ημρα, 

πνω σ μικρ ποζύγια, νος και ημο

νος και στος ώμος τος τρφιμα για τον 

μαχμνο Στρατ μ πρσωπα χαρωπ και 

μ φανατικ νθοσιασμ».

τσ, ο κάτοκο των ποχν υτν 

πουσζν στους νς στττς 

που ήδ μάχοντν μ σθνος κ π-

άμο ψυχκό μγο ν μπό 

πάδγμ πτωτσμού, υτοθυσς 

κ μχτκόττς.

Αντθτ, στς πδνς ζνς ο ντπ-

ος, χά στ μχνοκντ μσ που δ-

θτ, κτόθων ν ποσύτ γήγο 

κ ν γκθσττ οπουδήποτ ού μ 

σχτκή άνσ, ν στς ονς ποχς 

πβάδυν τν νκή ποθσ μ 

γς σχτκά δυνάμς. Εππον, ο νο-

Γυναίκες της Βορείου πείρου εργαζόμενες για τη διάβαση του στρατού μας
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μπκόμνς στον γν τκς μονάδς, 

μτφοντν γήγο στο μτωπο μ 

υτοκντ, ν ο ντστοχς νκς, 

στούμνς ττοων μτφοκν μσων, 

φτνν στο μτωπο ύστ πό μκνς 

νυχτνς πος (250-400 χόμτ), μ 

ποτσμ ν μν μποούν ν άβουν 

μσως μος στον γν.

Στο μοόγο Επχήσων τς ΙΙ 

Μχς πό 2� Οκτωβου 1940 μ-

χ 22 Ινουου 1941 δβάζουμ:

«Τσο οι νδρς, σο και τα κτνη πο 

φτασαν οδικώς απ την πριοχ της Καα

μπκας και το Βο, σνχώς πορμνοι, 

χαν πρμτρα καταπονηθ. Ττοια ταν 

μιστα η καταπνηση των κτηνών, ώστ 

τα πρισστρα απ ατ ταν ανκανα να 

βαστζον τος φρτος τος, πιδ χαν 

ποστ τη δσμν πδραση των καιρικών 

σνθηκών, της κακς διατροφς και της 

θιας καταστσως το οδικού δικτύο. Οι 

νδρς μως, παρ τις σνχς βροχς και 

την ν γνι κακοκαιρα, διατηρούν αμωτο 

το ηθικ τος και καταβον πρμτρς 

προσπθις, για να φρον σ ασιο πρας 

τον αγώνα πο χι αναηφθ».

Στον τομ τς γονομκής πσ-

ς, ξτς του γν σ δτ ο-

νό δφος, χκά πουσάστκν πο-

ς δυσχς κ ποβήμτ. Από τν 

κθσ του Δυθυντή τς γονομκής 

πσς του Τμήμτος Σττάς Ηπ-

ου (ΤΣΗ), πό τς 1� Δκμβου 1940 

μχ τ δάυσή του, δβάζουμ:

«… Η φύσις το δφος και η τακτικ 

το πομο ιδως μ τας αροπορικς 

πιδρομς, ως και αι κτσις των τομων 

κστης μραρχας κώον την ταχαν 

και γκαιρον ιατρικν πρθαψιν των τρα

ματιών και ασθνών …». Στ συνχ 

νεφοδιασμός μέσα από χιονισμένες διαβάσεις
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όμως, γ τν ξυπτσ των ν-

γκν του Σττού νσχύθκν τ στ-

τωτκά νοσοκομ, δμουγήθκν 

ν, νπτύχθκν νοσυτκο σχ-

μτσμο κσττς, ονά χου-

γ, μτκνήθκν νφοδστκά 

όγν κ συστάθκν δκά σμτ 

δκομδής. Ο δκομδς πγμτο-

π’ υτς των σκν μχν (25.000 

νς - 22.000 Ιτο πγόπκτο). 

Στν κθσ τς Δυθύνσως γονομ-

κής πσς του Γνκού Σττγου 

νφτ συγκκμν:

«… Καθ’ ον το ξμηνον διστημα 

δικομσθησαν βδομντα πντ χιιδς 

(75.000) σχδν τραμαται, παγπηκτοι 

και ασθνς τοι ανατι

κώς τρικοντα χιιδς 

(30.000) πρπο τραμα

ται, κοσι πντ χιιδς 

(25.000) παγπηκτοι και 

κοσι χιιδς (20.000) 

ασθνς…». Εξάου 

στν κθσ Πομ-

κν Ππγμνων τς 

XVII Μχς Πζκού 

(2� Οκτ - 2� Δκ 1940), 

που δούσ στο όος 

Κάμ νφτ:

«8 Δκμβρο

Ο καιρς ξακοοθ ψχρς μ χινια 

και ομχη. Οι αξιωματικο και οι οπτς 

ποφρον μ καρτρικτητα ξιοι ιδιατ

ρο θαμασμού το δριμύ ατ ψύχος, το 

οποο σνπια ναι ο ποαπασιασμς 

των κροπαγημτων αξιωματικών και οπι

τών και οι σνχς απώις των κτηνών, 

ιδών οπισμού και παντοιδούς ικού».

Από νκής πυάς, πά τον 

χκό φνδσμό, το πόβμ ντ-

μτωπστκ μ πτυχ μ τ χήσ 

πντκν ουσν κ δκν μάνων 

πδσμων κ κτσν, που κτά χά-

δς ο Ενδς κάθ κς πκν 

κ στνν στο μτωπο.

Ο πτυχς του Ενκού Σττού 

κτά τον Ενο-τκό Πόμο δν ήτν 

τυχς. τν ποτσμ τς άτς πο-

πσκυής κ του υψού θκού μχ-

τν κ ού. Αξζ ν σμωθ ότ ο 

ποούντν κτ’ νάγκ τ νύχτ γ τν 

ποφυγή των οποκν πδομν, 

μ ποτσμ τς γνωστς δυσμνς 

ππτσς γ τους δκομζόμνους 

κ το ποσωπκό. Τος,  υγονομκή 

υποστήξ των μχομνων υπήξ -

κτά κνοποτκή κ μ τ βοήθ 

του πουγου Εθνκής Πόνος, τν 

θοντκή ποσφοά υπσν των 

Αδφν Νοσοκόμων, του Ενκού 

Ευθού Στυού, δφόων ογν-

σων κ συόγων κ τος πον 

πνυμων κ ννυμων Ενδων.

ν άο σοβόττο πόβμ που 

δμουγήθκ κ στους δύο ντμ-

χόμνους ξτς του ονού δάφους, 

του ύψους του χονού κ του ποκού 

ψύχους που πκτούσ, ήτν τ κυο-

πγήμτ που τς πσσότς φος 

ποκούσν μγύτς πς 

Γυναίκες της Πίνδου 
στον γώνα 1940-1941
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σμοποσή τους στ οβτκά πυοβό 

�5/19 χοστν κ τ πδνά �5 χοστν, 

κμά σοβή ψ δν πτήθκ 

κτά τον ξάμνο γν.

Πά, ο νς μχτς που 

σ ποσοστό �0% ππου κτάγοντν 

πό ονς ποχς, ήτν σκγω-

γμνο, τοδτο κ ξοκωμνο 

πήως μ τς σκς συνθήκς δβ-

ωσς σ ονό δφος. Εκπδυμνο 

άτ πό σττωτκή άποψ, υπσχυ-

σν των Ιτν ντπάων τους, πδή 

γωνζοντν, υπσπζόμνο τν π-

τδ τους, σ οκο νκό δφος, 

χοντς τ συμπάστσ οόκου 

του θνους. Ιδτ όμως  πκάτ-

σή τους οφότν στο πόθμ θκν 

δυνάμων, στοχο που ποτ σμ-

ντκό πάγοντ μχτκής σχύος, το 

οποο οδήγσ στν ύκο ποσμο-

γή κ τν υψή πόδοσ σ ονό 

δφοκμτοογκό πβάον.

ππικόν Διερχόμενο τον ποταμό Καλαμά 30-10-1940

ψς που πουσάστκν χκά σ 

όμους, ντοποκό κ κυως ντ-

μτκό πυοβοκό οφοντν δως στν 

δυνμ ξύσς πγν πομήθς 

πό το ξωτκό, ξτς τς μποκής 

των πομθυτν χων στον Πό-

μο. μτ χν πγγθ συνοκά 

δκτσσ, �-� τόνων, τ οπο όμως 

δν χν πφθ μχ τν κήυξ 

του πομου. Το μγάο πόβμ των 

πυομχκν ντμτωπστκ κνοπο-

τκά, χως ν δμουγθούν δυσπυτ 

ποβήμτ μχ το τος του πομου.

Χά στ γκ μτ που φμόστ-

κν γ τν ύξσ τς νκής βομχ-

νκής πγωγής στ δυντή κτσ, στν 

πβοή ποσμν, στν κτνάωσ κ 

κυως στν ξοποσ πν ποθμά-

των πυομχκν κ φύων, όπως γ 

πάδγμ, πό το 1939 μτήθκ κ 

τκά πτύχθκ  νσκυή κκτκν 

οβδων σωτκού πυοσωήν γ τ χ-
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Στν κθσ Πομκν Ππγμνων 

τς XVII Μχς Πζκού δβάζουμ:

«Το βάδυ τς 22ς Νομβου νγ-

γθκ  κτάψ τς Κουτσάς πό τ 

Ενκά Σττύμτ. Το γγονός υτό 

κονοποήθκ στς μονάδς τς Μχ-

ς κ ποκάσ ξτκό νθουσσμό 

στους ξωμτκούς κ τους οπτς τς, 

κ κτωσ το άστο θκό τους πά 

τν κόπωσή τους πό τς συνχς νυχτ-

νς πος κ τς δυσμνσττς κκς 

συνθήκς. Ο πάντς κτχοντν πό τ 

μν ν συμμτάσχουν το τχύτο στς 

πχήσς κ ν μπκούν μ ύσσ -

ά κ ποφσστκόττ μ τον χθό».

Ο Ενοτκός Πόμος χ ό τ 

χκτστκά του ονού γν, τ 

οπο πσν τ σχδσ κ δξ-

γωγή, κ πό τους δύο ντπάους, τόσο 

των μυντκν όσο κ των πθτκν 

πχήσων.

Εδκότ πσμνοντ τ ξής:

 Το ντονο ονό δφος τς Ηπ-

ου πσ ντκά τν νάπτυξ 

μχνοκντων μσων, τ δοκσ κ τον 

γχο, τς μτφος, τους νφοδσμούς 

κ τος τς δκομδς.

 Στο δφος υτό γνκά  άμυν υ-

νοήθκ κ  δξγωγή τς γν μ ποά 

οκονομκά μσ, ν  πθσ οπωσδήπο-

τ δυσχάνθκ κ δν χ σχδόν ποτ 

τχ ξξ, ά πτούσ δδοχκς 

ποσπάθς. Πά, τ γχμχ 

όπ ήτν πσσότο ποτσμτκά, 

πό τ τμχ μσ.

 Η δάσ τς Αοπος χ πο-

σμν ποτσμτ, ν  υποστήξ 

μάχς βσστκ σχδόν ξοοκήου στο 

οβτκό πυοβοκό κ τους όμους.

 Ο τκτκός φνδσμός ήτν ύκο-

ος κ μποούσ ν πτυχθ τόσο στν 

πθσ, όσο κ στν άμυν μ γκς 

κ κά ογνωμνς ντπθσς.

 Τος, ο πάγοντς «μχτκής σχύ-

ος», που δσποζ, ήτν το θκό, ο ψυχκς 

τς κ  κπδυσ του μχτή, όπου 

νμφσβήττ  υποχή των Εήνων 

ήτν σύγκτ μγύτ.

Ππ κόμ ν σμωθ ότ μ πό-

ω πτσ τς Εάδς τότ, θ σχυο-

ποούσ το τκό φσστκό κθστς κ 

θ το οδγούσ πος νς κτκτήσς μ 

τκό ντκμνκό σκοπό τν πόυτ 

κυχ σ οόκ τ Μσόγο.

Η νκ των Εήνων κτψ το μύθο 

του ήτττου του ξον κ υποχωσ το 

Χτ, ν πμβ στ Βκνκή κ ν π-

τθ νντον τς Εάδς μ ποτσμ 

ν κθυστήσ  νξ τς πθσς 

νντον τς Σοβτκής νωσς κτά 5-� 

βδομάδς κ ο ωσκός χμνς ν οδ-

γήσ τον πόμο στο σοβτκό μτωπο σ 

χονζουσ κτάστσ.

Η πον σφής δήωσ - ντοκουμντο 

ν υτή που κν ο δος ο Χτ σ 

όγο του στν Κγκ τν νοξ του 

1945: «Το πραγματικ ρώτημα δν ταν πο

μνως: Γιατ η 22 Ιονο 1941, α μον: 

Γιατ χι ακμη νωρτρα;». «Εν δν μας χαν 

δημιοργσι δσκος οι Ιταο μ την η

θια κστρατα στην Εδα, θα χα πιτθ 

στην Ρωσα μρικς βδομδς νωρτρα».

Τος, σ μ ποχή που στν κτκτ-

μν πό τον ξον Ευπ πκτούσ 

πνύμ ττοπάθς κ φόβου,  νκή 

νκ νδυνάμωσ τ θσ γ ντστσ 

όων των Εθνν κ νμφσβήττ συν-

β σμντκά στ δμόφωσ τς τ-

κής συμμχκής νκς κτά του ξον.

ΒΒΟΓΡΦ

 Ιστοκό Αχο ΔΙΣ/ΓΕΣ
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ΕΝΚ
 Θ Ε   Α   Ν  Κ 
 Μτρπλ 

τς Μκδνίς

ΚΕΙΜΕΝΟ-

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:

Ευάλος Ε. 

Τζάχος, Δδάκτωρ 

Μχνκός ΕΜΠ

Η Θελνκη κτχει τ κπτρ νμε τις πλεις της 

Βρευ Ελλδς. διφιλνκητη πρτευ τυ βρειελλ

δικ Ελληνιμ, η νμφη τυ Βρρ διθτει την γλη της 

βυζντινς περιδυ, ε ντθεη με την λλτε Βιλευ, η 

π μετ τις λεηλες κι τις κττρφς, π πρτευ 

της Βυζντινς υτκρτρς, χει υπβθμιτε τ εππεδ 

της πλυνθρπης ντλτικης μεγλπλης. 
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1 δμντου .: Η Βυζντνή Θελονκη, θήνς, Εκδες Ι. Σδρη .χ. 

Η Θελονκη εν η μνη πρθλά πλη της 

ύχρονης Ελλάδος, η οπο π την δρυή της ως 

ήμερ, δεν χε ποτ την εμπορκή της πουδτητ, επεδή 

βρκετ την ευνοκτερη εωρφκή θη της Μκεδονς 

κ το κτλληλτερο ημεο. Έχε δε τη δυνττητ ν υνδ

ε την ενδοχρ με τη θάλ κ ν υμβάλε τ την νά

πτυξη των εμπορκν χεων νάμε την περφρε κ το 

κντρο. Εξάλλου κνν άλλο ημεο των κτν της Μκεδονς 

δεν δθτε τ πλεονεκτήμτ που χε ο εττος υτς μυχς 

του Θερμκού κλπου. Στη θη υτή, το βάθος της θάλς 

εν ρκετ  ν προφρε ν ευνοκ ρξοβλ. 

Η πλη δρύθηκε τς ρχς της ελληντκής περδου. Την 

περοδο εκενη, ο Ελληνκς πολτμς, μετά τς κτκτήες του 

Μεάλου λεξάνδρου, εχε δδοθε ε ολκληρο τον νωτ 

κμο. Η εξάπλωη κ η δεδυη του ελληνμού τς μκρ

νς χρες της ς, τς χρες του ονερου κ του πρμυθού, 

υκλνε το πρν κ επηρε την εξλξη του ρχου κ

μου, εν ο ρυθμς της ζωής μετβλήθηκε κ η νάπτυξη της 

επτήμης επτχύνθηκε. Ο Έλληνες νν φορες του δκού 

τους πολτμού, λλά δχθηκν κ ο δο πολλς επδράες 

π το περβάλλον με το οποο ήλθν ε επφή. Εκενη την 

περοδο, ημεθηκε μ ντονη ντλλή υλκν κ ηθκν 

θν, εμπορευμάτων κ δεν. Επης, ξνες λτρεες κ άλ

λες θρηκευτκς δοξες άρχν ν ερουν την ελληνκή 

χερνηο, ν εχωρούν κ ν βρκουν πήχηη τς ψυχς 

των Ελλήνων. Μετά τς κτκτήες του Μεάλου λεξάνδρου, η 

νάκη εξερεύνηης νων χωρν, η δψ  νη νων λν 

κ πολτμν κ το άνομ νων ορν, πτηε την δρυη 

πλεων, ο οποες θ ντποκρνοντν τ ν δεδομν. Έτ, 

δρύθηκε η ντχε κ η λεξάνδρε, ο οποες υνδεν 

την Ινδ κ την Μεοποτμ με την Ελλάδ. Συχρνως δε, 

δημουρήθηκε κ η νάκη της τενής επφής της Μκεδονς με τς πομκρυ

μνες κτήες της, τς οποες εχν εκττθε Έλληνες. Η νάκη υτή νε 

πο επτκτκή, τν το μκεδονκ κράτος μετά τς προς Βορρά κτκτήες του 

βλά Φλππου Β΄ κ του Μεάλου λξνδρου εχε τη δάθεη του πλού 

ενδοχρ, η οπο πτούε μ φυκή δξοδο προς τη θάλ. Επομνως, 

πρεπε ν βρεθε το κτάλληλο ημεο, το οποο θ δευκλυνε τς εως 

κ εξως των θν π κ προς την ενδοχρ του μκεδονκού βλε

ου. Κμ μως π τς υφτάμενες πλες της Μκεδονς δεν θ μπορούε ν 

ντεπεξλθε τς υποχρεες υτς1.



Η δρσΗ τΗσ ΘεσσλνκΗσ
π τους επνους του Μεάλου λεξάνδρου, ο Κάνδρος, 

ος του ντπτρου, δρυε την Κάνδρε τη θη της ρχς 

Ποτδς τη Χλκδκή. Η πλη υτή εχε μεν επκρη θη ως προς 

τς θλάες επκονωνες, μως δεν θ μπορούε ν εξυπηρετήε 

το εμπρο της μκεδονκής ενδοχρς, επεδή ο ορενς κος της 

Χλκδκής την πομνωνε π το Βορρά. Έτ, ο Κάνδρος νζή

τηε ν νο λμάν, το οποο πρεπε ν χε τ εξής πλεονεκτήμτ: 

επκρη θη, φάλε κ ευκολ  την κάθοδο των κτοκων 

του εωτερκού προς υτ. Έτρεψε λοπν την προοχή του προς 

το μυχ του Θερμκού κλπου, ο οποος δθετε πολλούς φυκούς 

ρμους, κ τελκά ποφάε ν δρύε μ ν πλη τη ημερνή 

θη της Θελονκης2.

Στην περοχή υτήν υπήρχν ήδη πολμτ, τ οπο εχν πά

ντοτε μ τοχεδη εμπορκή κνηη, που εχε νε ζωηρτερη μετά 

την κτάκτηη της Ολύνθου π τον Φλππο το 348 π.Χ. Η θη της 

νς πλης του Κάνδρου τυτζετ πθνττ με υτήν της ρ

χς Θρμης, της οπος το νομ δεν φνετ ν χετζετ με τς 

μτκς πης που βρκοντ κοντά το χωρ Σδες. Την άποψη 

τ η Θρμη βρκτν το μυχ του Θερμκού κλπου ενχύουν 

τ ν νκφκά δεδομν που ποκλύφθηκν την περοχή της 

ύχρονης Θελονκης κ νάοντ ε περοδο προεντερη 

του υνοκμού της. Ο Κάνδρος ονμε τη ν πλη Θελο

νκη, δδοντάς της το νομ της υζύου του Θελονκης, κρης 

του Φλππου Β΄ κ της Ολυμπάδος. Ο Κάνδρος εχε λθε ε 

άμο με την δελφή του Μ. λεξάνδρου Θελονκη, μετά τη 

δολοφον της Ολυμπάδος, μητρς του Μ. λεξάνδρου,  

ν μεε τον ντκτυπο της ποτρπης πράξης του. 

Σχετκά με την δρυη της Θελονκης π τον 

Κάνδρο, ο Στράβων νφρε τ εξής: «επωνμ

ε την πλν π της ευτού υνκς Θελονκης, 

Φλππου δε του μύντου θυτρς, κθελν τ εν 

τη Κρουδ πολμτ κ τ εν τω Θερμω κλπω 

περ ξ κ εκο κ υνοκς ες εν...Των δε υνο

κθεν ην πολλων κ Χλάτρ κ Θρμ κ 

Γρηκς κ νε κ Κς»3.

Προτομή του Φιλίππου Β’, βασιλιά των Μακεδόνων 
(Γλυπτοθήκη Νy Carlsberg, Κοπεγχάγη).

2 Τμπδουυλωντη Μ.: Θελονκη, τον τμο Μκε
δνες ο Έλληνες του Βορρά, θήν 1994, ελ. 4547.

3 Στράβων, Γεωρφκν Ζ΄. 
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Ο Κάνδρος, μετά την δρυη της 

Θελονκης, κτεδάφε 26 πράλ 

κ μεε πολμτ το μυχ του 

Θερμκού κλπου κ νάκε τους 

κτοκους τους ν μετοκουν τη ν 

πλη. το, ο ύχρονο τορκο 

μφβάλλουν  την κρβε της πλη

ροφορς υτής κ την ποδδουν ε 

λάθος εκτμηη του Στράβωνος, ο οποος 

κτά την επκεψή του την Θελο

νκη τρες νες μετά την δρυή της, 

εδε πράμτ πολλά π τ πολμτ 

ερεπωμν κ νμε τ υτά κτεδ

φτηκν το 316 π.Χ. με εντολή του Κ

άνδρου. Επης, δεν εχε κρβή δ 

 τον τρπο με τον οποο υνοκτηκε 

η πλη των κλκν χρνων. Δηλδή, 

τ κτλύθηκν τ βουλευτήρ κ ο 

ρχς των άλλων πολμάτων κ τ 

νδεχθηκε βουλευτήρο κ πρυτνεο 

τη ν πλη, που μετφρθηκν κ 

ο υπλοπες ρχς. Τ πλά πολμτ 

δεν κττράφηκν ούτε κ νε ομδ

κς κ βος υνοκμς των κτοκων 

των πολμάτων που υπήρχν ύρω π 

τον μυχ του Θερμκού κλπου, φού 

νωρζομε τ πολμτ, πως η Χλά

τρ κ η νε δεν ερημθηκν, λλά 

υνχν ν κμάζουν ως τον 2ο ν 

π.Χ. Στην πρμτκτητ, φνετ τ 

υνβη υτ που πρτηρετ κ τς 

ημρες μς με την δρυη νων πλεων. 

Ο πλες που υνοκτηκν ως την π

ρκμή κ την ερήμωή τους δτήρην 

μρος του πληθυμού τους κ κάπο 

πολτκή ονττητ. 

Η πουδ εωρφκή θη της 

Θελονκης κ η μεάλη εξλξη κ 

νάπτυξή της προελκυν κ πορρ

φην κτοκους των ύρω πολμάτων, 

τ οπο τη υνχε ερημθηκν. 

το, πρωτεύου του μκεδονκού 

κράτους πρμενε η Πλλ, κ ούτε 

κν υζητήθηκε η μετάθεη της πρωτεύ

ους την Θελονκη. Γ ν μκρ 

μνο δάτημ, επ Κάνδρου, πρω

τεύου νε η Κάνδρε. Η Θε

λονκη πρμενε επνεο της Πλλς κ 

ποτλεε τη βάη του εμπορκού κ 

πολεμκού τλου των Μκεδνων. Το 

δε λμάν της άνετ μπορούε ν δεχθε 

τους μεάλους μκεδονκούς τλους. 

Η εμπορκή εξλξη της Θελονκης 

ήτν εντυπωκή. Πλο π λ τ 

λμάν του ου, π τς κτς της 

Συρς, της Φονκης, της ντς Μκράς 

ς, της ύπτου κ π άλλ μρη 

φτνν το λμάν της  ν ξεφορ

τουν τ εμπορεύμτά τους. Τ πλη

ρμτ των πλοων, Έλληνες κ ξνο, 

νν φορες των νων πολτμν κ 

των θρηκευτκν δοξν4. Έτ, την 

Θελονκη φθε νωρς η λτρε 

του Σρπ κ της Ίδος. Λτρευτκς 

χρος των θεν υτν νκλύφτηκε 

το 1917, τη δνο Βρδρου Δο

κητηρου. Κοντά το ν υτ βρθηκν 

νθημτκά μνημε κ άλλ κτμτ. 

Φνετ τ ο υπτκο θεο λτρεύ

οντν την Θελονκη πολύ πο πρν 

π τη ρωμκή περοδο. νφορκά με 

την λτρε τους χουν ποκλυφθε με

ρκς επρφς, π τς οποες η μ χε

τζετ με την «ρετλο» της Ίδος. 

Στην Θελονκη, εκτς π τς ξνες 

λτρεες, εδυν νωρς κ δάφορες 

εθντητες της ντολής, χοντς εντυπω

τε π το εμπρο της. νάμε ε 

υτούς υκτλοντ κ ο Εβρο. 

Εν μως άνωτο, το πτε ήλθν κ 

4 Βκλπουλος .: Ιτορ της Θελονκης, Θελονκη 1983, ελ. 1921.
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ποος ήτν ο τπος προλευής τους. 

Ίως ν φθν εκε λο μετά την δρυ

η της πλεως. Εξάλλου, ο Εβρο μετά 

το θάντο του Μεάλου λεξάνδρου κ

τοκούν ήδη τς μεάλες πλες της 

Μεοεου. Δεν εν βεβως δυντν 

ο Εβρο, που ήτν εννημνο μπορο, 

ν μην εχν κούε  την Θελον

κη η οπο ήκμζε εμπορκά5. 

Το τχε υπήρξε η εξλξη της 

πλης, τε ήδη το δεύτερο ν π.Χ. 

εν μ περτεχμνη πλη, η οπο 

τφετ με μ ευρύχωρη κ φημμνη 

κρπολη. κμη κ ήμερ, ε μερκά 

ημε του τεχους, δκρνοντ ορθο

νες επμελς πελεκημνες πρνες 

πτρες. Πθνττ μερκς π υτς 

μετφρθηκν π άλλ μρη κ χρη

μοποήθηκν  δεύτερη φορά. 

Στους ελληντκούς χρνους η Θε

λονκη, πως κ ο άλλες ύχρονες 

με υτήν ελληντκς πλες, χε δπλή 

δοκηη. ποτελε μ υτνομη πλη 

του μκεδονκού κράτους, χε δηλδή 

δημοκρτκή δοκηη με βουλή, εκκλη

 του δήμου κ δκούς της πολτκούς 

άρχοντες, λλά κ ο Μκεδνς β

λάς ντπροωπεύετ ε υτή με δκούς 

του άρχοντες, τους Βλκούς, τον «Επ

τάτη» δηλδή τον τρτωτκ δοκητή, 

τον πεπτάτη κ τους ρμοτς. Ο 

βλάς επεμβνε τ εωτερκά θμ

τ της πλης εκδδοντς τς «επτολς» 

ή τ «βλκά δράμμτ»,που χουν 

θη δπλ τους νμους των πλεων κ 

επομνως ποτελούν τη δεύτερη πηή 

δκου. Έτ, τ ελληντκά κράτη δεν 

υπήρχε πλον η ννο της πληςκρά

τους της κλκής περδου. Η πλη τ

ρ χε τυπκή υτονομ, δτ ο κοπο 

της προντολζοντ προς υτού του 

μεάλου κράτους, που περλμβάνε πολ

λς πλες, κωμοπλες κ χωρά.

To νομ της Θελονκης μνημο

νεύετ υχνά την εποχή του Φλππου 

Ε’ (221178 π.Χ.) κ του ου του Περ

 (197168 π.Χ.), δτερ δε, τν ο 

Ρωμο, υποβλποντς τη δύνμη του 

μκεδονκού κράτους, άρχν ν φρ

νουν εμπδ την εξάπλωή του κ 

ν νμνύοντ τ εωτερκά του. Ο 

φοδρο κ μκροχρνο πλεμο του 

Περ κ των Ρωμων κτλήουν 

την ποφτκή μάχη της Πύδνς (22 

Ιουνου 168 π.Χ.) κ την ήττ του Μκε

δν βλά6.

ρμκΗ περδσ 
Ότν ο ημντκτερες πλες της 

Μκεδονς, η Βρο, η Πλλ κ η 

Θελονκη πρδθηκν τον μλο 

Πύλο, η ρωμκή κυρρχ επβλήθηκε 

τη Μκεδον. Η Μκεδον δρθηκε 

π τους Ρωμους ε τερ υτνομ 

τμήμτ: της μφπλεως, της Θελο

νκης, της Πλλς κ της Πελονς. 

Τ τμήμτ υτά ποξενθηκν το ν 

π το άλλο κ κάθε χη μετξύ τους 

πορεύτηκε. Η κάθε μερδ εχε δημο

κρτκή ομοπονδκή δοκηη με επκε

φλής το υμβούλο των υνδρων. Στη 

Θελονκη, ο Ρωμο δεξν κάπο 

εύνο κ της επτρεψν ν δοκετ 

με τους πτροπράδοτους νμους κ 

ν χε τους δκούς της άρχοντες, προ

νμ που δτηρήθηκν ως το 1430. 

το, ο ρωμκς ζυς ήτν δυβά

τκτος κ ο Μκεδνες ξεηκθηκν 

5 Βκλπουλος . ελ. 2223. 
6 Σκελλρου Μ.: Μκεδον, θήν 1982, ελ. 131159. 
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ενντον των Ρωμων με ρχη τον 

νδρκο π το δρμμύτο, ο οποος 

χυρζμενος τ εν ος του Περ, 

κτρθωε ν προελκύε κ ν υκε

ντρε ρκετς δυνάμες που πελευθ

ρων τη Μκεδον. το, μετά π 

υτς τς επτυχες, η τύχη εκτλεψε 

τον νδρκο κ ο Ρωμος τρτης 

Κντος Κκλος Μτελλος τάλθηκε εν

ντον του κ τον νκηε. Ττε, ο Ρωμ

ο νκήρυξν τη Μκεδον ρωμκή 

επρχ (Provincia Macedonia) με ρκετά 

εκτετμνη δοκητκή δκοδο. υτή 

εκτεντν π την δρτκή ως τον 

Ντο κ π τς οροερς ντ των 

Σκοπων ως τον Μλκ κλπο, την 

Οτη κ την Πνδο. Πρωτεύου της 

Η Πέλλα πα-
ρέμεινε πρω-
τεύουσα του 

Μακεδονικού 
Κράτους και 

μετά την 
ίδρυση της 

Θεσσαλονίκης 
(Διαφάνεια Ε. 

Τζάχου 2004).

Επιτύμβια στή-
λη από το νε-
κροταφείο πε-
ριοχής Αγοράς 
τ η ς  Π έ λ λ α ς , 
μ ε  α ν ά γ λ υ φ η 
την μορφή του 
Ξάνθου, όπως 
μαρτυρεί η χα-
ρ α γ μ έ ν η  ε π ι -
γραφή: Ξάνθος 
Δημητρίου 
και Αμαδίκας 
υιός. Μουσείο 
Πέλλας 5ος π.Χ. 
αιώνα δεν επιτρέπει αμφιβολίες για την 
ελληνικότητα της Μακεδονίας κατά την 
αρχαιότητα. Σημειώνεται ότι ακόμη και 
κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους, οι επιγρα-
φές ήταν στα ελληνικά.
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νς επρχς κ δρ του πρτορ 

ήτν η Θελονκη, η οπο χάρη τ 

προνμά της, ονομάτηκε ελεύθερη 

πλη. Η Θελονκη δτήρηε την πο

λτκή της οράνωη, εππλον κ εχε 

το δκωμ ν κβε νομμτ εν δεν 

τάθμευε την πλη ρωμκή φρουρά. Ο 

πρτοράς της επβλεπε κ τη ντ Ελ

λάδ. Η μεττπη του κντρου βάρους 

της Ελλάδος τη Θελονκη οφελτν 

κτά κύρο λο την κττροφή της 

Κορνθου π τους Ρωμους.

Η Μκεδον εν η πρτη ρωμ

κή επρχ ε ελληνκ δφος κ το 

ημντκτερο προεφύρωμ των ρω

μκν λεενων  την κτάκτηη 

των υπολοπων χωρν της Βλκνκής 

Χερονήου. Η κρ θη της Θε

λονκης π τρτηκή άποψη λλά 

κ ο πλούτος μζ με την τορκή της 

πράδοη προδδν ε υτή μεάλη 

λη, τε ο Ρωμο ευενες που ήτν 

υποψήφο δοκητκν ξωμάτων ν την 

προτμούν. Μάλτ, ες τ χρν του 

υούτου υπάοντν δοκητκά τη 

Θελονκη κ ο φημμνες πλες 

της ντς Ελλάδος. 

Πρά τς πρχωρήες της Ρμης 

προς τους κτκτημνους, η δκυβρ

νηη της Μκεδονς δεν δφερε π 

την νττοχη των άλλων ρωμκν 

επρχν. Ο εκάτοτε δοκητς, πρ

μνοντς την πλού Μκεδον, φρ

ντζν κτά τη δάρκε της πρκρης 

πρμονής τους ε υτή ν πλουτουν 

ο το δυντν περτερο, πως κ

νν ρτερ κ ο πάδες της Οθωμ

νκής υτοκρτορς. Ο ντμο δοκητς 

υπήρξν πολύ πάνες εξρες. Εκτς 

π τς κτχρήες των δοκητν, μεά

λη πληή ποτλεε κ η υποχρεωτκή 

τράτευη των νων Μκεδνων, ο 

Η Κασσάνδρεια, που ιδρύθηκε από τον 
Κάσσανδρο στην θέση της αρχαίας 

Ποτίδαιας, δεν μπορούσε να εξυπη-
ρετήσει το εμπόριο της Μακεδονίας 

(Διαφάνεια Ε. Τζάχου 2004).
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οποο ήτν νκμνο ν φήνουν 

τς ερηνκς τους χολες κ εππλον 

ν πληρνουν τ ξοδ της τράτευής 

τους. Μκεδνες, ο οποο υπηρετούν 

τον ρωμκ τρτ, νφροντ δως 

π την περοδο των εμφυλων πολμων. 

Ο Μάρκος Ιούνος Βρούτος (4342 π.Χ.) 

επτράτευε κ εκύμνε υτημ

τκά τους Μκεδνες, υκροτντς με 

υτούς δύο ολκληρες λεενες. Η Μ

κεδον ως ττε ζούε ε μ πολεμκή 

τμφρ κ ήτν υποχρεωμνη ν 

υφττ τον ντκτυπο των επδρο

μν των δφρων βρβρκν λν 

που ζούν την περοχή νάμε τον 

Ίτρο κ το ο. Ο Ρωμο μετά το 

77 π.Χ., εκτλεποντς την μυντκή 

τους τκτκή, πρν την επθεη 

κτά των βρβρκν ετονκν λν, 

τους οποους τελκά υπτξν νάμε 

τ χρν 7728 π.Χ. Μετά τς επτυχες 

τους, ο Ρωμο μεττάθμευν βορε

τερ, τς νες πρμεθρες επρχες 

της Δλμτς κ της Μος. Έτ, η 

Μκεδον πρε τ μετπθεν κ 

νε επρχ προπλμνη (provincia 

inermis), που προττευτν π τς π

ρπάνω μνημονευμενες φρουρς, εν 

π το 45 π.Χ. κ ύτερ προττευτν 

π τς φρουρς της Θράκης7.

Μετά το 146 π.Χ. ρχζε μ ν περο

δος κμής  την Θελονκη, η οπο 

χε κττε πλον η πολυπληθτερη 

πλη της Μκεδονς, η μητρπολή της 

πως τη χρκτηρζε ο Στράβων. Η επ

κτη της Ρωμκής υτοκρτορς προς 

ντολάς υμβάλλε την νάπτυξη της 

Θελονκης, φού υτή νετ ο που

δτερος τρτωτκς κ εμπορκς 

τθμς του μεάλου υτοκρτορκού 

δρμου της ντολής, της Εντς οδού. 

Η Εντ οδς κτκευάζετ μετξύ 

των ετν 146120 π.Χ. π τον νθύπ

το Γνάο Ενάτο, ο οποος της δωε το 

νομά του. Η Εντ, που άρχζε π 

την πολλων ή κ π το Δυρράχο 

της δρτκής κ κτληε τον Έβρο 

κοντά τ Κύψλ, ήτν προκτη της 

οδού Ρμης Κάτω Ιτλς. π την Εν

τ περνούν κάποτε ο ρωμκς λεε

νες, ντερο υπάλληλο της υτοκρ

τορς με τς κολουθες τους, μπορο 

με τ πολύτμ θά τους, κ άλλο 

τξδτες που πήνν την ντολή 

ή επτρεφν την Δύη. 

Με την επκτη της Ρωμκής υ

τοκρτορς προς το Βορρά, μελνε 

κ η ενδοχρ της Θελονκης κ 

κτλμβάνε μελύτερη κτη, με 

το λμάν της ν ποτελε το τρμ του 

δρμου που υνδε το Βορρά με το 

Ντο. Έτ, η Θελονκη νετ το 

κτλληλτερο ημεο  το ρήορο 

πρμ π τς πρδουνάβες χρες 

προς την ντολή κ δεν ποτελε μνο 

το επκεντρο των υκονωνν ντο

λής Δύης λλά κ Βορρά Ντου. Γ 

το λο υτ η Θελονκη υχνά ήτν 

κντρο πολεμκν επχερήεων λλά κ 

εμπορκν υνλλν. 

Η εκτάτη των Ιτλν εμπρων 

κ των ποκων το Δο, την Κάν

δρε, την Πλλ κ τους Φλππους, 

ως ν μετβλε το οκονομκ κ δημο

ρφκ υπβθρο της χρς, μως δεν 

επφερε τον εκλτνμ των κτοκων. 

H πνευμτκή κνηη της μελούπολης 

εχε περεχμενο κθρά ελληνκ. Πρά 

την επρροή της ρωμκής κυρρχς, η 

λ που ομλετο ήτν η ελληνκή, 

7 Σκελλρου Μ.: Μκεδον, ελ. 192199.
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πως εξάλλου κ ε ολκληρη τη Μ

κεδον. π λο το πλήθος των επρ

φν που χουν βρεθε την Θελονκη 

ελάχτες εν λτνκς. κμη κ ο 

Εβρο εχν ως μητρκή λ την 

ελληνκή8.

Ο ρχς του Χρτνμού τη Μκε

δον νάοντ τον πτολο Πύλο. 

Στους Φλππους, ν Σάββτο του τ

λους του τους 49 μ.Χ. ο Πύλος κήρυξε 

 πρτη φορά το Ευλο ε ευρωπ

κ δφος. Ο Πύλος δδξε επης τρ 

δδοχκά Σάββτ τη Θελονκη 

κθς κ τη Βρο, προηλυτζοντς 

πολλούς Έλληνες κ Ιουδους. π την 

θήν ή την Κρνθο πεύθυνε δύο επτο

λς προς τους Θελονκες.

Σε υτ το κντρο της ελληνκής πνευ

μτκής κ κλλτεχνκής πράδοης ήλθε 

8 Σκελλρου Μ.: Μκεδον, ελ. 203221.

Η αρχαία αγορά της 
Θεσσαλονίκης. Στην ει-

κόνα διακρίνεται τμήμα 
της νότιας στοάς. 
 Στη εικόνα δίπλα 

το αρχαίο Ωδείο 
της Θεσσαλονίκης. 

(Διαφάνειες Ε. Τζάχου 
2004).

ο Λουκνς κ νε δεκτς με ενθου

μ. Στ ρ του νφρετ τ ο Θε

λονκες πρκολουθούν με μεάλο 

ενδφρον τους λους των ρητρων κ 

περβλν με άπη τους οφούς δκά

λους. Όμως, η εοδος τ χολε των με

άλων πλεων ήτν προνμο των πδν 

ευπρων οκοενεν. Επης, η μη κ  

ντερη εκπδευη ήτν ποκλετκ 

προνμο των νων των πλεων. ς κτ’ 

εξοχήν κντρο πολττκ με δεθνή φήμη 

εμφνζετ η Θελονκη, που ρχοντν 

ν εκττθούν ή ν πευθυνθούν ε 

ν κλλερημνο κροτήρο ποητς, 

φλοφο κ ρήτορες. Ββ, η πλη εχε 

κ δκούς της ποητς. Ο ντπτρος ήτν 

νς π τους δημτερους επρμμ

τοποούς. Τη νκη ε ν «προοδου» 

τ Μου των Θεπν ππε 
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περ τ τλη του 2ου ν μ.Χ. ο Δμ

ος, του οποου νωρζομε ν ποημ 

π μ επρφή της Θελονκης, 

φερωμνο τους θεούς της ύπτου. 

Δάημος Μκεδνς ήτν ο νδρν

κος Κυρρητής, κτκευτής του 

ωρολοου που κομε την Ρωμκή 

ορά των θηνν.

Ο υμνκο κ μουκο νες 

ποτελούν τη Μκεδον το ελκυ

τκτερο τμήμ των δημοων εορ

τν. Στ τλη του 2ου ν μ.Χ., ο 

νο της Θελονκης τελούν το 

υμνάο νες φερωμνους το 

θε Φούλβο. ρτερ, τη Θελο

νκη κθερθηκν τ Πύθ, τ οπο 

ετελούντο κάθε πντε χρν. νάμε 

τς θετητες που λτρεύοντν τη 

Μκεδον, ο Ολύμπος Ζευς κτχε 

την πρωτεύου θη. Όμως, τ νομ

μτ της Θελονκης πεκονζετ 

ο πλλων Κθρωδς μνος, ή με τον 

Κάβερο, ο οποος ήτν ο πολούχος 

θες που ωε την πλη π τους 

Γτθους το 268 μ.Χ. Το εονς υτ 

δωνζετ ε νμμ του Κλυδου 

Β’ κ υνοδεύετ με την επρφή 

Deo Cabiro. 

Σήμερ την Θελονκη, τη 

Μία από τις επιτύμβιες στήλες από την επίχωση της 
«Μεγάλης Τούμπας» στη Βεργίνα με τα ονόματα των νε-
κρών: Ξενοκράτης Πιερίωνος και Δρύκαλος Πιερίωνος. 

Τα ονόματα Δρύκαλος (αυτός που είναι από ξύλο δρυός) 
και Πιερίων είναι χαρακτηριστικά μακεδονικά ονόματα. 

Η στήλη χρονολογείται στα μέσα 4ου ή αρχές 3ου αιώνα 
π.Χ. (Θεσσαλονίκη, Αρχαιολογικό Μουσείο). Η ελληνική 

γραφή αλλά και τα ονόματα μαρτυρούν ότι οι νεκροί 
Μακεδόνες ήταν Έλληνες, υπήκοοι του βασιλιά της 

Μακεδονίας. Σημειώνεται ότι η μακεδονική δεν γράφτη-
κε ποτέ και δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι μιλιόταν στους 

μετά Χριστό αιώνες. 

ων 

του τουρ

κκού 

χμάμ, 

που βρ

κετ επ της Εντς τ Ν της 

ρχς οράς, ζοντ τ ερεπ 

μς ρωμκής εξδρς. νττοχή της 

πρπε ν υπήρχε κ την ΝΔ ων 

πληον της Πνς των Χλκων. 

νάμε δε τς δύο εξδρες βρκ

τν η προψη της ρχς οράς, 

η οπο εκτεντν ως τη ύχρονη 

οδ Ολύμπου. Τ ωζμεν κτρ

κά λεψν της οράς βρκοντ 

νάμε την οδ Ολύμπου κ την 

οδ Φλππου, νήκουν δε το βρεο 

άνδηρο της ρχς οράς. Το ντο 

άνδηρο, νωτ την βυζντνή περ

οδο ως Μελφορος, κλύπτετ ή

μερ π πρς κ δενδροτοχες. 

Στο βρεο άνδηρο, το υκρτημ 

ποτελετ π μ πλκοτρωμνη 

πλτε. Στς τρες πλευρς υπήρχν 

τος με δπλή ερά κνων ε άμεη 

επκονων με την περμετρκή ζνη 

δημοων χρων. 

Η ντ τοά εδρζτν επάνω ε 

μ δπλή θολωτή υποδομή, η οπο 
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κτά το ν τμήμ της ήτν ημυπ

ε, ξοποντς τ την φυκή 

κλη του εδάφους. Νοττερ, κ ε 

λο το μήκος της κρυπτής τοάς, ν

πτυτν μ ερά κττημάτων 

με προψη προς την ρχ οδ, η 

οπο υμππτε με τη βρε πλευρά της 

ημερνής οδού Φλππου. Στο βάθος της 

ντολκής τοάς βρκετ το δεο, το 

οποο χε ορχήτρ τρωμνη με μάρμ

ρο. Το κολο του τηρζετ ε κμροκε

πες τος. Έχε κηνή κ προκήνο, το 

οποο κομούν άλμτ Μουν9. 

Μετά την πρευη των Ολυμπ

κν νων το 394 μ.Χ. κ των νων 

νάμε ε μονομάχους το 405 μ.Χ., το 

δεο νοντ μετκευς κ υνεχζο

ντ ο θηρομχες κ τ κυνή. Ή μετά

βη π το άνω το κάτω Άνδηρο ( π 

το βρεο το ντο) πρμτοποετ με 

λθνη κλμκ. Η προψη του λου υ

κροτήμτος προς την Εντ ήτν με

λπρεπη, φού η δτονη τοά φερε τον 

ροφο πεούς με νάλυφες μορφς, 

Μνάδς, του Δονύου, της ράδνης, 

του Γνυμήδη, της Λήδς, της Νκης, της 

ύρς κ ενς π τους Δκουρους. Η 

προψη υτή βρκτν την υλή ενς 

εβρκού πτού, το οποο τοποθετετ 

πθνττ ε μ βρε πάροδο της 

Εντς οδού, που βρκτν το εβρ

κ κτο. Στο πτ υτ κτοκούε ο 

χχάμης, πως ο Εβρο ονμζν τον 

ρβνο. Τους Εβρους, ο οποο εχν 

υποτε δωμούς την Ιπν π την 

Ιερά Εξτη, εκττηε την πλη 

της Θελονκης ο ουλτάνος Μπ

ζτ Β΄(14801512). Ο πονο τους εν 

εκενο που ονμν τ άλμτ της 

9 Τουράτολου Ι. Μκεδον, Ιτορ, Μνημε, Μουε, 1995, ελ. 88. 
10 Perdrizet P.: L’ Incantada de Salonique, Monuments et Memoires, Paris 1930, ελ. 5190. 
11 Schoenebeck H.:Die Stadtplannung des Roemischen Thessalonike, VI Int. Kongress der Archaelogie, Berlin 1940. 

δτονης τοάς Las Incantadas, δηλδή ο 

«μεμνες». Τ ρχτεκτονκά μλη κ 

τ άλμτ των Incantadas μετφρθη

κν π τον Γάλλο Ε. Μλλερ το Πρ 

μετά το 1860 κ βρκοντ ήμερ το 

Μουεο του Λούβρου10.

τ ρμτμκo σχeδ
Μετά τη νκη του Οκτβνού κτά 

του Βρούτου το 42 π.Χ. η πλη επ

τλους ζε κάτω π την προτ 

της Pax Romana, τ μετπθεν των 

πολεμκν επχερήεων. Έτ, η Θε

λονκη μζ με την υπλοπη Μκε

δον θ μπορε ν νπτυχθε. Το 

ρυμοτομκ χδο της πλης, που 

εχε χρχτε την ελληντκή περο

δο, επεκτάθηκε κ νερθηκν δε 

μελπρεπ κ επβλητκά κτρκά 

υκροτήμτ. 

Η κυρτερη ρτηρ της πλεως 

ήτν η Εντ οδς, η Via Regia, ο 

Decumanus maximus, που άρχζε π 

τη Χρυή Πύλη ή Πύλη του Βρδρου, 

κ τελεωνε την Πύλη του Κάν

δρου. υτή η πύλη οδηούε τους τξ

δτες προς τη Χλκδκή κ εδκτερ 

προς την πλητερη χερνηο της 

Κάνδρς. Ντ της Εντς κ 

πράλληλ προς υτήν κ κτά μήκος 

του πρθλάου τεχους, υπήρχε 

κμη μ λεωφρος που άρχζε π το 

τετράωνο τεχνητ λμάν του Μεάλου 

Κωντντνου κ κτληε την Πύλη 

της Ρμης, κοντά το Λευκ Πύρο. 

Μ κάθετη οδς, νττοχη περπου 

με την Ίωνος Δρούμη, ξεκνούε π 

το χρο των βυζντνν νκτρων κ 

φθνε ως τη θάλ11.
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Στην κρδά της Θελον κης, 

την πλτε εμπρς π το Δοκητή

ρο, η ρχολοκή κπάνη πεκά

λυψε ρχτητες που νάοντ ε 

λες τς περδους, κτά την δάρκε 

των οποων άκμε η Θελονκη. Ο 

ρχολοκς χρος βρκετ νά

με τους ορζντους άξονες της 

ρχς πλεως, που υμππτουν με 

την οδ ου Δημητρου κ Ολύμπου, 

κ τους κάθετους άξονες που υμπ

πτουν με τς οδούς Ίωνος Δρούμη 

κ Βενζλου. Στη δυτκή πλευρά του 

νκμμνου χρου κ πράλληλ 

με την Ι. Δρούμη βρκετ ο ρ

χος δρμος με ποκλυφθν μήκος 

68,5 μ. κ πλάτος 4.80μ. ντολκά 

του δρμου, το μελύτερο τμήμ του 

ρχολοκού χρου κτλμβάνε 

οκοδμημ, του οποου η νερη 

νάετ τον 3ο ν π.Χ. Επάνω 

το ελληντκ υτ κτρο, νερθη 

ρτερ ν ρωμκ. Το δροφο 

οκοδμημ κτμνο ε άνδηρ εχε 

εωτερκή υλή με άρτ δτηρημ

νο δάπεδο, ύρω π την οπο υπήρ

χν τος με δωμάτ. Ο δτάες 

του κτρου (40Χ50μ.) πτοποούν τ 

πρκετ  ν ημντκ οκοδ

μημ. Μετά την κττροφή του π 

πυρκά, επκευάτηκε τον 4ο ν 

μ.Χ. π τον 7ο ν κ μετά, νπτύ

χθηκν το χρο δάφορες τκς 

δρτηρτητες. Κτά την ύτερη βυ

ζντνή περοδο ημενοντ λλς 

τη χρήη του χρου. Εντοπτηκε 

μονχωρο τφκ πρεκκλή με κ

μροκεπή τάφο. Επης, νπτύχθηκε 

ορνωμνο νεκροτφεο με λκκοε

δες κ κβωτχημους τάφους. Κτά 

την τουρκοκρτ τη θη υτήν νε

ρθηκε ν χμάμ. 

Οι ανασκαφές προ του Διοικητηρίου της 
Θεσσαλονίκης απεκάλυψαν αρχαιότητες 
που ανάγονται σε όλες τις περιόδους ακμής 
της πόλεως. (Διαφάνεια Ε. Τζάχου 2004).

Αργυρό τετράδραχμο της «δευτέρας μερίδας» 
της Μακεδονίας. Περίοδος Ρωμαιοκρατίας, 
168-148 π.Χ. Χαρακτηριστική είναι η ελλη-
νική επιγραφή ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑΣ.
(Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο).
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 Γλερσ κ Η ΘεσσλνκΗ
Η ερήνη που επκρτούε  ν χρον

κ δάτημ δτράχθηκε μλς τ μ 

του Γ΄ ν μ.Χ. ν με τς επδρομς 

των Γτθων. υτο, με τρες λλεπάλληλες 

επθες το 253, το 262 κ το 269 μ.Χ. προ

πάθην ν κτλάβουν τη Θελονκη, 

μως ποκρούτηκν χάρη τ χυρά 

τεχη που δθετε η πλη.

Η νκη του Κλυδου Β’ κοντά τη Ν

 δωε προωρνά τλος τους κν

δύνους των βρβρκν επδρομν. Με 

την άνοδο την εξου του Δοκλητνού 

το 284 μ.Χ. κ τη δημουρ της πρτης 

τετρρχς το 293 μ.Χ., η πούνθεη του 

ρωμκού κράτους προλμβάνετ κ η 

Θελονκη νετ δρ του τμήμτος 

της υτοκρτορς που περελάμβνε τη 

Χερνηο του μου. π τη δοκηη 

ενς π τους τετράρχες του Γλερου 

(Gaius Galerius Valerius Maximianus), η 

Θελονκη θ νθήε κ θ ποκτή

ε εξρετκή λη μ π την οκοδο

μκή δρτηρτητ, που τρ ποκοπε 

κυρως την κφρη κ επβολή της 

δυντκής πολτκής. Στς ρχς του Δ΄ 

ν μ.Χ. ο τετράρχης Γλρος μετφερε 

την πρωτεύου της τετρρχς του π 

το Σρμο τη Θελονκη. Την εκτά

τή του τη νύμφη του Θερμκού 

θληε ο Ρωμος τρτης ν υνδε 

με την νερη ρθμού λμπρν μνημε

ων, τ οπο ήμερ εν νωτά ως το 

υκρτημ του Γλερου. Τ κύρ μνη

με εν τ εξής: η Θρμβκή ψδ, το 

νκτορκ υκρτημ με το Οκτάωνο, 

ο Ιππδρομος κ η Ροτντ12. 

Η θρμβκή ψδ νερθη πρν το 

305 μ.Χ.  ν δωνε με νάλυφες 

πρτάες της νκες του Γλερου εν

ντον των Περν το 297 μ.Χ. Σήμερ, δ

τηρούντ μνον ο δύο π τους τερς 

πεούς που ποτελούν το μνημεο. Το 

νάκτορο τυτζετ με το τετράπλευρο κτ

ρκ υκρτημ, τ ερεπ του οποου 

βρκοντ το χρο της ημερνής πλτε

ς Νβρνου. Το Οκτάωνο, που εν προ

ρτημνο το ΝΔ άκρο του νκτρου, 

πτεύετ τ ποτελούε την θου του 

θρνου. Ο Ιππδρομος εκτενετ κάτω π 

την ομνυμη πλτε, λλά η νκφή 

του δεν χε ολοκληρωθε. 

H Ροτντ κττηκε ύρω το 300 μ.Χ. 

Ο προορμς του κτρου δεν προδορ

ζετ φς. Πτεύετ ωτο, τ ο Γ

λρος προρζε το κτρο  Μυωλεο. 

Ο δος μως ετάφη μκρά π τη Θε

λονκη. Έχε δτυπωθε επης η υπθεη, 

τ το κτρο ήτν νς φερωμνος τον 

Δ. Με την επκράτηη του Χρτνμού 

το κτμ μετετράπη ε ν, φερωμνο 

πθνς τους ωμάτους ή ρχλους. 

Η δε μεττροπή του ε ν ως υνβη 

τη βλε του Θεοδοου κτά το τλος 

του Δ΄ ν, περοδο κτκευής κ των 

περφημων ψηφδωτν. Μετά τη μεττρο

πή της ς Σοφς της Θελονκης ε 

τζμ το 1523, η Ροτντ νε μητροπολτ

κς νς μχρ τη μεττροπή της ε τζμ 

το 1591. Μετά την πελευθρωη το 1912, 

μεττράπηκε ε ν. Το 1920 ο νς εχε 

ήδη πύε ν λετουρε κ χρημοποε

τ ως μουεκς χρος. Με το εμ 

του 1978, το μνημεο υπτη οβρς 

ζημς. Η Ροτντ εν ν κυλνδρκ 

κτρο τεμνο με ημφρκ θλο. 

Ο τοχος του, πάχους 6,30 μ. εν κτ

κευμνος το κάτω τμήμ του με ενλ

λμενη τοχοδομ π ρολθοδομή 

κ ζνες πλνθων, εν ο θλος κτκευά

12 Σ κελ λ ρ ου Μ.: Μ κε δον , ελ. 224230.
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Θεσσαλονίκη,
η Ροτόντα 

 (Άγιος Γεώργιος)
 ανεγέρθη από τον 

Γαλέριο και αργότε-
ρα μετατράπηκε σε 

χριστιανικό ναό.
(Διαφάνεια Ε. 

Τζάχου 2004).

τηκε ποκλεστκά 

με πλνθους. Η κυρ 

εοδος βρκτν 

τη ντ κμάρ, 

που κτληε η πο

μπκή οδς, δεξά κ 

ρτερά της οπος 

υπάρχουν δύο κλμ

κες που οδηούν τη 

τη. Οκτ κχες 

νοοντ το εωτε

ρκ του κυλνδρκού 

τοχου κ κλύπτο

ντ με ημκυλνδρ

κά τξ. Πάνω π 

τς κχες υπάρχουν 

οκτ μεάλ πράθυρ κ άρθμ ημ

κυκλκά φωττκά νομτ τη βάη 

του τρούλου. Γ τη μεττροπή της Ρο

τντς ε χρτνκ ν πτήθηκε 

η κθρεη τμήμτος του κυκλκού 

εξωτερκού τοχου κ της νττοχης 

κχης του ρωμκού μνημεου, προκε

μνου ν προτεθε το Ιερ Βήμ. Την 

δ περοδο, το εωτερκ του μνημεου 

δκομήθηκε με ψηφδωτά εκπληκτκής 

τχνης τς κμάρες των κοχν, τ φω

ττκά νομτ κ τον τρούλο. Τ 

ψηφδωτά της Ροτντς δκρνοντ με 

βάη τη θεμτολο τους ε τρες ομά

δες. Στη δκμηη της πρτης ομάδς 

νήκουν τ ωζμεν ψηφδωτά τς 

κμάρες της δυτκής, ντς κ νοτοδυ

τκής κχης κ τς τερς φωττκς 

θυρδες της βάης του τρούλου, τ οπο 

εκονζουν εωμετρκά θμτ ή θμτ 

π το φυκ κμο. Στη δεύτερη ομάδ 

νήκε η δκμηη του τυμπάνου του 

θλου, που χωρζετ ε τρες επάλληλες 

ζνες. Τον Θ΄ ν, μετά π μεάλο 

εμ, πφτε η κυκλκή τοά του δκτυ

λου κ κττρφοντ το μρτύρο, το 

βπττήρο, το Ιερ Βήμ κ τμήμ της 

ντολκής πλευράς του θλου, περορ

ζοντς το μνημεο τς ρωμκς του δ

τάες. Ττε, νοκοδομετ η ψδ κ 

κτκευάζοντ εκτρωθεν του Ιερού 

βήμτος δύο ντηρδες. Την δ εποχή 

εκονορφετ την κχη του Ιερού η 

τοχορφ της νάληψης13.

13 Velenis G.: Some observations on the original form of the Rotonda in Thessaloniki, Balkan Studies 15, 1974. 

Θεσσαλονίκη, 
αερoφωτογραφία 

του Οκταγώνου, 
που αποτελεί τμή-

μα του ανακτορι-
κού συγκροτήμα-
τος του Γαλερίου. 

Το Οκτάγωνο πι-
θανώς ταυτίζεται 

με την αίθουσα 
του θρόνου.
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 Γσ δΗμΗτρσ
Ο Δημήτρος, Ρωμ

ος ξωμτκς κ κ

τμενος π επφνή 

οκονε, μυήθηκε το 

Χρτνμ κ μρτύρη

ε, ύμφων με ρπτή 

πράδοη, κτά δτή 

του Γλερου τ υπ

ε ρωμκού λουτρού, 

που ρτερ κττηκε 

ο περκλλής νς του. 

Η λτρε του μάρτυρ 

Δημητρου ήδη π την 

εποχή εκενη υνδθηκε 

τενά με τη ζωή των κ

τοκων της Θελονκης, 

κ δδθηκε το πολύ, 

τε κ άλλες πλες ν 

δεκδκούν την κτω

ή του. Ο «μυροβλήτης» κ 

«φλπολς»,ο «ωπτρς» 

κ «υπρμχος» Άος, που 

ωε νρθμητες φορς την 

πλη του κ τους κτοκους 

της π εχθρούς, επδημες κ 

λμούς, μελλε ν θεωρηθε ο 

προτάτης Άος της Θελο

νκης κ ενκτερ μ π 

τς ημντκτερες μορφς 

του ελληνκού ολοου. 

Ο μκρττος Δημή

τρος εκ νους περδξων κ 

ξωμτούχος Ρωμος πολ

της υνελήφθη π τους τρ

ττες του Γλερου μ ε 

μ π τς υπεες τος του 

Μελοφρου που λετν Χλκευτκή, 

ν υμμετχε ενερά τς υκεντρες 

των Χρτνν. Δεμνος δε οδηήθηκε 

το Γλρο, ο οποος τυχε εκενη τη 

τμή ν νεβνε π τ νάκτορ 

τον Ιππδρομο  

ν πρκολουθήε 

νες μονομάχων. 

Γ’ υτ κ δτξε ν 

κρτηθε ο Δημήτρος 

προωρνά ε κάποο υπεο δμρμ 

του δημοου λουτρν που ετνευε με 

τον Ιππδρομο. Την ημρ εκενη υμμε

τεχε τους νες ο Λυος, νωτς μο

νομάχος κ πητς του Γλρο. υτς, 

Θεσσαλονίκη, η βα-
σιλική του Αγίου 
Δημητρίου κτίστη-
κε τον 5ο αιώνα και 
ανακαινίστηκε μετά 
από πυρκαγιά τον 7ο 
αιώνα. (Διαφάνεια Ε. 
Τζάχου 2004).
Στη εικόνα δίπλα το 
ψηφιδωτό του 7ου 
αιώνα από τον ναό 
του Αγίου Δημητρίου, 
με θέμα την αφιέ-
ρωση παιδιών στον 
προστάτη άγιο της 
Θεσσαλονίκης.
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κθς τ πνεύμτ των θε

τν ήτν τρμν π 

τς υλλήψες, προκλούε 

τους Χρτνούς ν ν

μετρηθούν μζ του. Ττε, 

κάποος νερς ονομζ

μενος Ντωρ πρν ελθε 

την ρν υνντήθηκε 

με τον Δημήτρο κ τη 

υνχε ωντηκε με τον 

Λυο, τον οποο νκηε. Τ

τε ο Γλρος, επεδή πτε

ψε τ η νκη του Ντορ 

οφελτν την ευχή που 

δωε ο Δημήτρος τον Ν

τορ, δτξε «λχς κ

τφήν» τον Δημήτρο 

μ τ λουτρά. Την δ 

νύχτ, μερκο Χρτνο 

κψν τάφο τον τπο 

της φής κ θψν το μ του Δη

μητρου. Μετά το 313, κττηκε προς τμήν 

του Δημητρου νς μκρς «οκκος» το 

χρο του μρτυρου του, που πτευν 

τ βρκετ κ ο τάφος του14. 

 μεΓσ Θεδσσ
Μετά το Γλρο, ο Μ. Κωντντνος 

πρμενε  ν χρονκ δάτημ 

(322323) την Θελονκη, προκεμ

νου ν προετομτε  τον πλεμο 

ενντον του Λκνου. Μ το πλο 

των πολεμκν προπρκευν, δνο

χτηκε κ ν τεχνητ λμάν  τον 

νεφοδμ του τρτού με τρφμ. 

π την πλη υτή ξεκνηε ο Μ. Κωντ

ντνος, με το χρτνκ λάβρο κ τον 

ενθουδη τρτ του,  ν νκήε 

τον υνάρχοντά του Λκνο, πρτ την 

δρνούπολη, τς 3 Ιουλου 324, κ 

μετά τη Χρυούπολη τς 18 Σεπτεμβρ

ου324, δνοντς τλος τους εμφυλους 

πολμους της Τετρρχς. Η τελευτ 

υτή φάη δεν ποτελε πολτκή λύη 

του ντωνμού των δύο νδρν, λλά 

δεολοκή ύκρουη δύο ολκληρων 

κομοθεωρν, της εδωλολτρς του 

ρχου κμου κ του χρτνμού, 

με ποτλεμ την επβολή του νου 

νθρωπτκού κνήμτος.

Στο τλος του Δ΄ ν, ο Θεοδος 

ο Μς δμενε υχνά την πλη της 

Θελονκης, π που εξορμούε  

τς επχερήες του κτά των Γτθων. 

Εκενη την περοδο νθεε τον τρ

τη Ορμδ ν επεκτενε τ τεχη της. 

Η Θελονκη, μετά την δρυη της, εχε 

βεβως ποκτήε οχύρωη, λλά τ 

κτοπνά χρν εχε πρμεληθε η πε

ρτεχη της. Η νοκοδμηη τμημάτων 

του τεχους, κυρως του ντου τμήμτς 

του, πρμτοποετ τ μ του Γ΄ 

ν μ.Χ., τν ο Γτθο κ ο Ερούλο 

πελην τη Θελονκη. Με τη δη

μουρ τον ντολκ τομ της πλης 

του νκτορκού υκροτήμτος π τον 

Γλρο, πτήθηκε κ η μεττπη του 

τεχους προς ντολάς. Επ Θεοδοου κ 

μετά, τ τεχη θ περορουν την πλη 

του Κάνδρου με δύο πράλληλους 

βρχονες ντολκά κ δυτκά, ο οποο 

κτλην την κρπολη. Τ τεχη εν

χύθηκν με πύρους, πύλες, πυλδες κ 

προτεχμ την ντολκή κ δυτκή 

πλευρά. π τους πύρους του τεχους 

ζοντ ήμερ ύρω τους πενήντ15.

Το νομ του υτοκράτορ Θεοδο

ου υνδετ κ με τη φή τον 

14 Σωτηρου Γ. κ Μ.: Η βλκή του ου Δημητρου Θελονκης, θήν 1952.
15 Μπκρτζής Χ.: Η θλά οχύρωη της Θελονκης, Βυζντνά 7, 1975, ελ. 291341.
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Ιππδρομο της Θελονκης, η οπο 

υνβη την Άνοξη του 390. Ο Θεοδ

ος εχε δεχθε τους Γτθους ως υμμά

χους της Ρμης. Στη υνχε δε, τους 

ευνηε κ τους νθεε τρτωτκά 

κ δοκητκά ξμτ, προκλντς  

τη δυρκε του ελληνορωμκού 

πληθυμού. Ότν κτά την δάρκε 

μς εκτρτες του άφηε την Θε

λονκη τον Βουτρχο, δοκητή των 

δυνάμεων του Ιλλυρκού, νν επε

δ τον Ιππδρομο με ποτλεμ τη 

δολοφον πολλν ρχντων, νάμε 

τους οποους ήτν ο δος ο Βουτρχος 

κ ο τρττες του. Ττε, ο Θεοδος 

ποφάε ν εκδκηθε τους Θελο

νκες κ τους κάλεε προφζμενος 

την δεξωή νων τον Ιππδρο

μο. φού υκεντρθηκν λο εκε, 

Γτθο τρττες, μετά π δτή 

του Θεοδοου, ρμην ενντον του 

άοπλου κ νυποψτου πλήθους κ 

τους φξν λους νεξρτως. Στ 

μτηρά υτά εοντ χν τη ζωή 

τους τουλάχτον 7.000 άνδρες, υνκες 

κ πδά, που πδεύτηκν με δλο 

π τον υτοκράτορ. Ττε ο επκοπος 

Μεδολάνων ρνήθηκε τον υτοκράτο

ρ τη θε μετάληψη κ τον νάκε 

ν δκηρύξε δημ το μάρτημά του 

κ ν δηλε μετάνο16. 

ΒζντνΗ περδσ 
 Μετά το θάντο του Θεοδοου, η 

υτοκρτορ δρθηκε τ δύο. Η 

Θελονκη ποτλεε την δεύτερη 

ε μεθος πλη του ντολκού τμή

μτος της, το οποο ζηε πάνω π 

1000 χρν ως Βυζντνή υτοκρτο

16 Ostrogorsky G.: History of the Byzantine State, Rutgers UP, 1957, ελ. 4750. 
17 Ostrogorsky, ελ. 8392.

ρ. Πολύ μεάλη δοκμ υπτη η 

Μκεδον κτά τη δεκετ 473483 

π τους Οτροτθους. Ο Φλππο 

κ η Θελονκη πελήθηκν άμε, 

λλά η Θελονκη θηκε χάρη τς 

δπλωμτκς ενρεες του υτοκράτο

ρ Ζήνων. Το 540, τφη π ομάδες 

Ούννων μζ με Βουλάρους κ Κουτρ

ούρους, προπάθην ν λουν την 

Θελονκη λλά η πλη θηκε χάρη 

τ πρθητ τεχη της, ύμφων με τον 

τορκ Προκπο.

Προς το τλος του κτου ν, ο β

ρολβκς επδρομς κτά της Θελον

κης θ θουν την πλη κ πάλ ε δοκμ

. Ο επδρομς υτς ντκτοπτρζοντ 

τη υλλοή των θυμάτων του ου 

Δημητρου. Η πρτη επθεη νε το 586 

ή 587. Η πολορκ της Θελονκης κρά

τηε επτά ημρες κ ληξε με την κτ

τρπωη του εχθρού κτπν επμβης 

του ου, ο οποος «εν οπλτου χήμτ», 

νεδεχθη νκητής. Μετά π πολλς επ

θες, το 618 ο Σλάβο, επκουρούμενο 

π τους βάρους, πολρκην εκ νου 

την πλη επ 33 ημρες με πολυάρθμες 

μηχνς, ο οποες μως δεν τάθηκν κ

νς ν ρξουν τ τεχη της Θελονκης17. 

ρτερ, ο Βυζντνο υτοκράτορες θ 

περάουν ε ντεπθεη εκτρτεύοντς 

ενντον των Σλάβων κ των Βουλάρων. 

Έτ, ο Κντς Β’ το 656657 επετθη εν

ντον τους, χμλωτζοντς κ υποτάο

ντάς τους. Στη υνχε ο Ιουτννς Β’ το 

688 εκτράτευε ενντον των Βουλάρων 

κ των Σλάβων, τους οποους υπτξε. 

Ττε μετφρθηκν 80.000 Σλάβο την 

Μ. , πράμ που υνετλεε την ε

ρήνευη της περοχής. 
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Στς ρχς του Θ΄ ν ο υτοκράτο

ρς Νκηφρος ’ δτξε τη μετφορά 

χρτνκού πληθυμού τς περοχς 

των Σλάβων,  ν επτύχε την φομο

ωη των τελευτων. Στ πλ υτά 

εντάετ κ το εκπολττκ ρο 

του Κυρλλου κ του Μεθοδου, ο οπο

ο με πλο τη ρφδ, επτυχν ν υπο

τάξουν τους Σλάβους. Ο Κύρλλος κ ο 

Μεθδος ήτν ο τρτωτκού ξω

μτούχου του θμτος Θελονκης. 

Ο Μεθδος εννήθηκε ύρω το 815, 

εν ο ΚύρλλοςΚωντντνος ύρω 

το 825.Τ δύο δλφ μετβην το 

86061 την πρωτεύου των Χζάρων, 

την Κπ θάλ. Λο ρτερ, 

ο βλάς Ρτλάβος της Μορβς 

ζήτηε π τον υτοκράτορ Μχ

ήλ Γ’ την ποτολή εροδδκάλων. 

Ο υτοκράτωρ άδρξε την ευκρ 

κ τράφηκε προς τον Κύρλλο κ 

τον Μεθδο. Έτ, ο δύο Μκεδνες 

νν ο πτολο των Σλάβων. Δεν 

δων μνο το λφάβητο τους Σλά

βους λλά κ την ερμηνε της Ββλου 

κ τ λετουρκά κεμεν. Επης, δ

μρφων τη φλολοκή λ των 

λβκν λν, τους οποους μύην 

την πράδοη του ελληνκού κ ευ

ρωπκού πολτμού. Το ρο τους 

υνεχτηκε π το Μκεδν μθητή 

τους Κλήμη, ο οποος εκχρτάνε 

τους Βουλάρους18. 

Μετά τς μεάλες ρβκς κτκτή

ες κ την πλε των τκν κ 

φρκνκν τμημάτων της υτοκρτορ

ς, ο βυζντνς πολτμς νπτύχθηκε 

ποκλετκά χεδν την Κωντντνού

πολη. π τς πλες της Μκεδονς, τς 

οποες δτηρήθηκε τκς βος, μνο 

τη Θελονκη υνεχτηκε η κλλ

ρε των ρμμάτων κ των τεχνν. 

Ο δάφορο πνηυρκο λο που 

ζοντ  τον ο Δημήτρο, χουν την 

πρχή τους τον κτο ν. 

Στς ρχς του 10ου ν, ο Σρ

κηνο περτς προπάθην ν κτ

λάβουν την Θελονκη με τον ρνη

θρηκο Λοντ. Ο υτοκράτωρ Λων ΣΤ΄ 

ο οφς τελε τρες τρτηούς του 

ενντον τους, ο οποο δεν μπρεν 

ν νκψουν την ορμή των ράβων. 

το, ο πρωτοπθάρος Πετρωνάς, 

με τη βοήθε των κτοκων, ενχύε την 

Μικρογραφία από 
την Χρονογραφία 
του Ιωάννη Σκυλίτση. 
Αριστερά απεικο-
νίζεται η πόλη της 
Θεσσαλονίκης με τους 
Θεσσαλονικείς να τρέ-
πουν τους Βούλγαρους 
επιδρομείς σε φυγή. Η 
επιγραφή «Bούλγαρους» 
στα δεξιά της παράστα-
σης πάνω από τα κε-
φάλια των ιππέων είναι 
χαρακτηριστική του κλί-
ματος που επικρατούσε 
την εποχή εκείνη.

18 Vasiliev A.A.: Η τορ της Βυζντνής υτοκρτορς, θήν 1954, ελ. 354.
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Θεσσαλονίκη, εσωτερική όψη του 
βορείου τμήματος των τειχών 

(Διαφάνεια Ε. Τζάχου 2004).

οχύρωη της πλης. Βλποντς δε τ το 

πλον ευάλωτο ημεο ήτν το θλάο 

τεχος, δτξε τη ρήψη οκολθων προ 

του τεχους,  ν εμποδε την προ

η των ρβκν πλοων. Δυτυχς 

μως το χδο υτ εκτλεφθηκε, 

κ ο δάδοχος του Πετρωνά Λων Χτζ

λάκης δτξε την ύξηη του ύψους του 

θλου τεχους. Ότν ο ρχκς επθ

ες των ράβων κτά του χερου κ 

θλου τεχους πτυχν, ο πολορ

κητς υνδεν με λυδες νά δύο 

τ πλο τους, την ψηλά νάμε 

τ κτάρτ του κάθε ζεύους πλοων 

ξύλνους περφρμνους πύρους ψη

λτερους π τ τεχη, τους οποους 

τοποθτην επλεκτους μχητς. Την 

επομνη μρ πλευν ρά προς τ 

τεχη, ε ημε που η θάλ ήτν β

θά  ν μην προράξουν, ενήρην 

ποφτκή φοδο κ κτρθων ν 

πρβάουν το θλάο τεχος. Την 

εοδο των ράβων την Θελονκη 

επκολούθην φς κ χμλωες. 

Γύρω τους 22.000 κάτοκο μετφρθη

κν τ κλβοπάζρ της ντολής19.

Την δ περοδο, η Θελονκη δο

κμάτηκε π τς επδρομς του Βούλ

ρου τάρου Συμεν (893927) κ του 

Σμουήλ (9761014). Ο λλεπάλληλο 

νες των Βουλάρων ενντον των 

Βυζντνν υνεχτηκν με μεωτη 

ντη, ως τη δάλυη του βλεου 

τους το 971 π τον Ιωάννη Τμκή. 

Όμως, μετά το θάντο του Τμκή το 

976, ο Βούλρο επντάτην κ 

πάλ, κ το 994, επτθηκν κτά της 

Θελονκης κ ποδεκάτν τη φρου

ρά της, λλά δεν ποπεράθηκν ν την 

19 Ostrogorsky, ελ. 22829. 
20 Schlumberger G.: L’ epopeé byzantine a la fin du X siecle, Paris 1925. 

πολορκήουν. Λ χρν ρτερ ο 

Βλεος Β’ ο επονομθες Βουλροκτ

νος, θ κτορθε ν νκήε ποφτ

κά τους Βουλάρους κ ν δλύε ξνά 

το βλεο τους το 1018, νκουφζοντς 

τους κτοκους της Θελονκης π τς 

βρβρτητες του εχθρού20. 

Κτά τη δάρκε των πρτων νων, 

νερθηκν την Θελονκη πολυάρθ

μο χρτνκο νο. Ο Άος Δημήτρος 

εν το πουδτερο μνημεο της Θε

λονκης π θρηκευτκής κ εθνκής 

άποψης υνάμ δε χε μ νάλοη κλ

λτεχνκή ξ. Στ μ του Ε΄ ν ο 

Λεντος, πρχος του Ιλλυρκού, επεδή 
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τρεύτηκε π βρά θνε με τη βο

ήθε της θυμτουρής χάρης του ου, 

κτε μεάλη βλκή τη θη μς άλ

λης μκρτερης κ ρχτερης εκκλης, 

φού προηουμνως κθάρε τ ερεπ 

του προπάρξντος τη θη υτή ρωμ

κού λουτρού. Μολοντ ο πληροφορες 

 τη βλκή του Λεοντου εν λοτς, 

φνετ τ υτή δεν ήτν μκρτερη π 

τη ημερνή εκκλη. Το 629634 η β

λκή κττράφηκε π πυρκά κ 

ο επκοπος Θελονκης Ιωάννης, με 

τη υμβολή των κτοκων, νλβε την 

πρωτοβουλ  την νερη της νς 

βλκής επάνω τ θεμλ της πλάς. 

Ήδη με την νερη της πρτης βλ

κής, ο τάφος του ου μετφρθηκε π 

το μκρ οκκο μ το ν. Δεν εν 

νωτ εάν ο τάφος περεχε το λεψνο 

του ου. Το πθντερο εν τ υτς 

ήτν ν κενοτάφο. Στο μο του κεντρ

κού κλτους του νού κ προς τ ρτε

ρά, τοποθετήθηκε το περφημο κβρο, 

ρυρ ρχκά, που περεχε τη λάρνκ 

του ου. Έτ ολκληρος ο νς πήρε 

τη ημ ενς τφκού μνημεου, δτ 

ο χρτνο πτευν τ «υπ ήν κετ 

το πνάον λεψνον».Το ρυρ κβρο 

κττράφηκε το 904 π τους Άρβες κ 

ντκττάθηκε π άλλο μρμάρνο. 

Η Θελονκη τμούε επημ τον 

πολούχο της, πως κ ήμερ, τς 26 

Οκτωβρου. Ο ορτς περελάμβνν 

ομλες, ύμνους κ μ μεάλη λτνε 

την πρμονή της εορτής. Εξήντ τρ 

χρν μετά την άλωη της Θελονκης 

π τους Οθωμνούς, ο νς νε τζμ 

κ ονομάτηκε Κμ τζμ. Ο τάφος 

του ου μετφρθηκε το ΒΔ ωνκ 

δμρμ, που υπάρχε μχρ ήμερ. 

Στς 26 Οκτωβρου του 1912, η Θε

λονκη πελευθερθηκε κ ο νς του 

πολούχου επετράφη τον ορθδοξο 

κλήρο21.  Το 1917 κττράφηκε χεδν 

ολτελ π τη μεάλη πυρκά που κ

ψε το κεντρκ τμήμ της πλης.

Τ νδεκ ψηφδωτά που θηκν π 

την κττροφή του 1917 κλύπτουν την 

περοδο π τον 5ο ως τον 9ο ν, μ 

περοδο που εν πτωχή ε ωζμεν ζω

ρφκά μνημε του ντολκού τμήμτος 

της Βυζντνής υτοκρτορς. Τ ψηφδω

τά εν υκεντρωμν τον τοχο που 

χωρζε το νάρθηκ π τον κυρως ν κ 

τους δύο μεάλους πεούς του ερού Βή

μτος. Η τοποθτηή τους δεν κολουθε 

κάποο εκονορφκ πρρμμ, λλά 

υτά ποτελούν νθημτκς προφορς 

χορην ή της πλεως. Το ψηφδωτ που 

πεκονζε την προφορά πδν τον 

Άο Δημήτρο βρκετ επάνω π τη 

ντ τοξωτή εοδο του νάρθηκ προς 

τ ντ κλτη. O Άος Δημήτρος εν 

τοποθετημνος ε χμηλ βάθρο ε 

τυπκή τάη δεομνου. Φορά ποδήρη χ

τν, που υκρτετ τη μη με λεπτή 

ζνη κ χλμύδ με το τβλον ύφμ, 

δφορετκού χρμτος ρμμνο επάνω 

της, ήμ νωτρου τρτωτκού ξ

μτος. Η χλμύδ τερενετ με πρπη 

το δεξ μο κ φήνε την πλευρά υτή 

κάλυπτη. Φορε λευκς κάλτες κ ελ

φρά νδάλ. Με υτήν την τυπκή τολή 

υπάτου εκονζετ ο Άος ε λ χεδν 

τ ψηφδωτά του νού. Το τρουλ πρ

ωπ του τρφετ προς τ δεξά, κ με 

το πδ που προβάλλετ ελφρά πρνε 

μ κνηη ολκληρο το μ. Τ μο

φμν χελη χρζουν το πρωπο ν 

νεπθητο μεδμ κ τ μύρ μάτ 

21 Κουζνπουλος Σ.: Το μεάλο άλμ, η πελευθρωη της Θελονκης, θήν 1997. 
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δνουν μ λάμψη ζωντάνς. Σε υτή την 

οκε κ φλκή μορφή νενρζν ο Θε

λονκες τον πολούχο κ προτάτη άο 

τους. Πθνττ, ο ψηφωτής ντρψε τη 

φορητή εκν του ου που θ υπήρχε 

ττε το ν. Πω π τον άο εκονζετ 

το κβρο που περεχε τη λάρνκά του. 

Στ δεξά, μ υνκ φρνε το πδ της. 

Τ χρ της κλύπτοντ με το χτν κ 

τηρζοντ τη ράχη του πδού. Το πδ 

προχωρε με τ χρ κάτω π το ρούχο 

ε προφορά. Στο ψηφδωτ που βρκε

τ την νττοχη βρε θη του δου 

τοχου εκονζετ νς άελος, ο οποος 

προβάλλε μ π πολύχρωμ κ φωτε

νά ύννεφ κρτντς άλπ. Τ ρμο

νκά χρκτηρτκά δνουν το πρωπο 

του λυκύττη κφρη. Η πλού κμη 

δνετ με λευκή τενή τν. Γερμνος 

προς τ εμπρς κ με λοξ βλμμ οδηε 

τον πτ προς τον Άο Δημήτρο, ο οποος 

εκονζετ κτ’ ενπον φορντς την υπ

τκή τολή. Το πρωπο με ντονο μύρο 

περρμμ προβάλλετ επάνω το χρυ 

φωτοτφνο. Η κμη εν κοντή, πως ο 

κομμες του τλους του Δ  ́κ των ρχν 

του Ε΄ ν. Εδ, πως κ το προηού

μενο ψηφδωτ, υπάρχε η πρου του 

υπερβτκού ε φυκ χρο. Κ τ δύο 

ψηφδωτά χρονολοούντ τ μ του 

Ε΄ ν κ νήκουν τη ψηφδωτή δκ

μηη της βλκής του Λεοντου.

Στο ψηφδωτ του ου Δημητρου με 

τους κτήτορες, ο άος εκονζετ με νν 

επκοπο κ νν πρχο. Ο άος φορά 

την υπτκή τολή. Η επρφή που υνο

δεύε την εκν χε ως εξής: «Κττς θεω

ρες του πνενδξου δμου εκεθεν νθεν 

μάρτυρος Δημητρου του βάρβρον κλύδω

ν βρβάρων τλων μεττρποντος κ 

πλν λυτρουμνου».Η επρφή νφρε

τ πθνς την τρτη πολορκ π τους 

Σλάβους τς ρχς του Ζ΄ ν22.

Εκτς π τον ν του ου Δημητρου 

κ την μεττροπή της Ροτντς ε χρτ

νκ ν, την Θελονκη κττηκν πολ

λο χρτνκο νο. Εν δε ο εξής: 

Η χερπτς. Πτεύετ τ κττηκε 

ως ύμβολο της νκης της Ορθοδοξς 

ενντον της ψευδοδδκλς του Νετο

ρου. Η Τρτη Οκουμενκή Σύνοδος (431) κ

τδκε την ρετκή δδκλ, εν την 

πφη λεε τ «δ την της υχύτου 

ενεως (του Θενθρπου) ννον ομο

λοούμεν την ν Πρθνον Θεοτκον». 

Πθνττ νερθη την περοδο 431450.

Η χεροποητος εν τενά υνδεδεμνη 

με τη λτρε του ου Δημητρου. Στην 

επτεο της μνήμης του ο μεάλες τελετς 

ως πρτο τθμ εχν υτήν. Η χερο

ποητος εν ν ορθονο οκοδμημ 

με τρες τες, τη με υπερυψωμνη, 

μφκλνη κ τς δύο πλάες μονρχτες. 

Ο νάρθηκς κτλμβάνε λο το δυτκ 

πλάτος του νού. Ο κυρως νς εν χω

ρμνος με δύο κονοτοχες 12 κνων 

ε τρ κλτη. Στην πληξη του κεντρκού 

κλτους κτκευάτηκε ημκυκλκή κχη. 

Τ ψηφδωτά των τοχων χουν λ κτ

τρφε. Τ εωρράχ των τξων των κο

νοτοχν δτήρην μερκά ψηφδωτά 

δκομητκά θμτ. 

Όσς δαδ. Πρκετ  το κθολκ 

της μονής του ου Ζχρ, που εν 

νωτή ως η μονή του Λτμου. Το ρχκ 

χδο του νού του Οου Δβδ πρ

μορφθηκε πολύ κτά την τουρκοκρτ, 

τν εχε μεττρπε ε τζμ. Στην κχη 

του ερού ζετ η ψηφδωτή πράτ

η «του ομομτος δξης Κυρου». Στο 

22 Μπκρτζής Χ.Ν.: Η βλκή του ου Δημητρου, Θελονκη 1972.



Ελληνική Θεσσαλονίκη

Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η  Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η 41

κντρο εκονζετ ο Χρτς μ ’ ν 

δκο δξς. Στο νενκ του πρωπο 

εννετ η δροά της ντης με τη οβρή 

ξοπρπε. Το φωτεν του πρωπο πλ

νετ π πλού κτνή κμη.

Η γα σφα23. Σε χρο που υπήρχε τον 

Ε΄ ν η πεντάκλτη βλκή του ου 

Μάρκου, νερθη τ μ του Ζ  ́ν ο 

νς της του Θεού Σοφς, με τετράωνη κά

τοψη κ ημφρκ τρούλο. Στην κχη 

του Ιερού υπάρχε η ψηφδωτή πράτη 

την Πνς Βρεφοκρτούς, εν το 

μεάλο ψηφδωτ του θλου εκονζετ η 

νάληψη του Χρτού24. 

 επδρμεσ τν νρμνδν,
 τν στρφρν κ τν Θμνν

Μετά τους Σλάβους, Βούλρους κ 

Άρβες, νς νος κνδυνος φάνηκε ν πε

λε τη Θελονκη κ τη Μκεδον εν

κτερ, προερχμενος υτή τη φορά π 

τη Δύη. Το 1081, ο Νορμνδο, που εχν 

εκττθε τη Σκελ, ποββάτηκν 

κ κτλβν το Δυρράχο, εχρην 

τη Μκεδον κ κτλβν την Κτο

ρά, λλά πτυχν ν λουν τη Βρο 

κ άλλες πλες της δυτκής Μκεδονς. 

Όμως, το 1083 ο λξος ’ Κομνηνς κτρ

θωε ν νκτλάβε την Κτορά. Το δε 

1085 ο Νορμνδο εκπρθην ξνά το 

Δυρράχο κ τς 6 υούτου φθν 

προ των τεχν της Θελονκης. Στς 15 

υούτου επλευε κ ο νορμνδκς 

τλος το Θερμκ κλπο. Ο Νορμν

δο πολρκην την πλη π τερά 

κ θάλ κ επωφελούμενο π την 

νκντητ του τρτωτκού δοκητή 

της, την λλεψη μυντκής προετομς 

κ την κκή κτάτη των τεχν, κτρ

θων μετά π φοδρς μάχες ολων 

ημερν ν κτλάβουν τη Θελονκη25. 

Επκολούθην άρες φς κ χμ

λωες, ο οποες περράφοντ με κάθε 

λεπτομρε π τον λο μητροπολτη 

Θελονκης Ευτάθο. Ο νεκρο π 

τς φς ξεπρν τους 7.000. Ο Νορ

μνδο λεηλάτην τς εκκληες, πολλο 

δε ερες θντθηκν πω π το Ιερ 

Βήμ. Επης ύλην τον τάφο του ου 

Δημητρου κ νάκψν τ δάπεδ των 

πτν  πολύτμ ντκεμεν. Ο Νορ

μνδο πρευν την Θελονκη 

κμη κ τς κωδωνοκρουες. 

Μετά την κτάληψη της Θελον

κης, ο Νορμνδο προχρην προς 

την Κωντντνούπολη, μως κοντά τη 

Μουνπολη, επτθηκε ενντον τους ο 

τρτης λξος Βρνάς κ τους νκη

ε. Στη υνχε, ο Βρνάς προχρηε 

προς την μφπολη κ την τοποθε 

νωτή ως «ο τπος του Δημητρτζη» 

τους νκηε κτά κράτος, χμλωτζο

ντς το νύρχο του νορμνδκού τ

λου κθς κ τον τρτη του εκτρ

τευτκού μτος. Μετά π υτά τ 

εοντ, ο Νορμνδο εκκνων τς 

Σρρες, τη Θελονκη κ το Δυρράχο 

κ ππλευν  τη Σκελ. 

Το 1204, ο δμελμς της Βυζντνής 

υτοκρτορς π τους τυροφρους 

της Ττρτης Στυροφορς προρψε 

τη Θελονκη το Βονφάτο μρκήο 

του Montferrat, τον πρτο βλά του 

λτνκού βλεου της Θελονκης. 

Ττε, ο Άος Δημήτρος κ η  Σοφ 

μεττράπηκν ε φρκκς εκκληες. 

Μετά την κτάληψη της Κωντντνουπ

λεως π τους τυροφρους το 1204, η 

23 Pelekanidis S.: I mosaici di Santa Sophia di Salonico, CorsiRav. 1964, ελ. 33749.
24 ΚουρκουτδουΝκολδου Ε.,Τούρτ .: Περπτο την βυζντνή Θελονκη, θήν 1997. 
25 Ostrogorsky G., ελ. 355.
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Θελονκη μετμορφθηκε ε που

δο πολττκ κντρο κ δτήρηε 

νπφες τς ββλοθήκες της. Σημντκς 

ρθμς νθρπων των ρμμάτων εκ

ττάθηκν την πλη της Θελονκης 

κ δρν εκε. νφρομε ενδεκτκά 

τον Ιωάννη πκυκο, το Δημήτρο Χω

μτν, το Θωμά Μάτρο, τον Κων

τντνο ρμενπουλο κ το Δημήτρο 

Τρκλνη. Η πολττκή δρτηρτητ 

της Μκεδονς, κ της Θελονκης 

εδκτερ υνεχτηκε κθ’ λη τη δάρ

κε της Τουρκοκρτς26.

Ο άξετος Νορμνδς κτκτητής 

εχε ν’ ντμετωπε π την ρχή της 

εκθδρυής του την ντδρη των 

Ελλήνων, λλά κ των Βουλάρων. Ο 

δυνάμες των Ελληνκν κρτν που δη

μουρήθηκν την Ήπερο κ τη Νκ 

μετά την πτη της Κωντντνουπλεως 

κροφυλκτούν, κ το 1224, η Θελο

νκη θ πελευθερωθε π τον δεπτη 

της Ηπερου Θεδωρο Άελο, ο οποος 

τφθηκε υτοκράτωρ π τον ρχεπ

κοπο χρδς Δημήτρο Χωμτν την 

Θελονκη. Μετά τον Μνουήλ Άελο, 

Ιωάννη Άελο κ Δημήτρο Άελο, η π

λη περήλθε το 1246 τον υτοκράτορ 

της Νκς Ιωάννη Βτάτζη. Ύτερ δε 

π την κτάληψη της Κωντντνουπ

λεως π τον Μχήλ Η΄ Πλολο, η 

Θελονκη ποτλεε κ πάλν τμήμ 

της Βυζντνής υτοκρτορς. Η περο

δος που κολουθε χρκτηρζετ π 

τς δυντκς ρδες των Πλολων 

κ των Κντκουζηνν, τς φλοδοξες 

των Σρβων, τς επδρομς της Ετρες 

των Κτλνν, το κνημ των Ζηλωτν 

κ των Ηυχτν. 

Ο δυμενες υτο π

ράοντες, εκτς π 

την ντρχή κ 

ντάτωη που επ

φρουν τη Βυζντνή 

υτοκρτορ κ τη 

Θελονκη δτερ, 

προετομάζουν την ν

πφευκτη εξθνηη 

πνντ την τουρκκή 

πελή. Ο ΙΔ΄ νς ε

ν ο «χρυς νς» 

της Θελονκης π 

κλλτεχνκή κ φλολο

κή άποψη. Ττε νε

ρθηκν πολλο νο. 

νάμε τους νούς της νννηης 

των Πλολων δκρνουμε τους εξής: 

Άγ πστλ. Πρκετ  το κθολ

κ της μονής της Θεοτκου, που δρυε ο 

Πτράρχης Νφων ’ νάμε τ 1310 

κ 1314. Ο νς νήκε τον τύπο του 

ύνθετου τετρκνου τυροεδούς 

εερμνου με νάρθηκ κ περτωο, 

με πντε τρούλους, κ ποτελε ν π 

τ ρτουρήμτ της περδου των 

Πλολων27.

παναγα χαλκων. Σύμφων με την κτητο

ρκή επρφή ο νς νερθη το 1028 

π τον βλκ πρωτοπθάρο της Λ

ουβρδς. νήκε τον τύπο του τυ

ροεδούς με τερς κονες κ τρούλο, 

που δδθηκε κτά την δάρκε της 

Μκεδονκής Δυντες. Ο ζωρφκς 

δάκομος ζετ ε κκή κτάτη, 

μως ως επ το πλετον νήκε την δ 

περοδο με την νερη του νού28. 

26 Miller W.: Η Φρκοκρτ την Ελλάδ,θήν 1960, ελ. 68124.
27 Rautman M.: The church of the Holy Apostles in Thessaloniki, Indiana University 1984. 
28 Ευελδης Δ., Η Πν των Χλκων, Θελονκη 1954.
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Άγς παντελεμων. Ιτορκς ρευνες 

τυτζουν το ν με το μοντήρ της 

Θεοτκου Περβλπτου, νωτή κ ως 

μονή του κυρ Ιάκ, π το μονχκ 

νομ του δρυτή της Ιάκ, ο οποος 

δετλεε μητροπολτης Θελονκης 

(12951315). Ο νς νήκε τον τύπο 

του ύνθετου τετρκνου τυροε

δούς εερμμνου μετά τρούλου, 

νάρθηκ κ περμετρκή τοά. π τς 

ρχκς τοχορφες ζοντ μνον 

ελάχτες. 

Η γα κατερν. Η ρχκή ονομ 

του νού πρμνε άνωτη. Ορμνο 

ερευνητς τον τυτζουν με το κθολκ 

του Χρτού Πντοδύνμου. νήκε τον 

δο ρχτεκτονκ τύπο με τον ν των 

ων ποτλων κ χρονολοετ 

την εποχή των Πλολων. Η κτ

κευή των τοχορφν τοποθετετ 

ύρω το 1315. 

 πρφτς Ηλας. νερθη την εποχή 

των Πλολων. Η τύτη του εν 

νμτκή. Επεδή ο ρχτεκτονκς τύπος 

του νού τράζε με κθολκ μονής, 

ορμνο ερευνητς τον τύτν με τη 

Ν Μονή. Άλλος ερευνητής πρτενε 

την τύτη του νού με το κθολκ 

της μονής κπνου. Ο νς νήκε τον 

τύπο του τετρκνου τυροεδούς ε

ερμμνου με πλάους χορούς, που 

επνοήθηκε π τον Άο θνάο τον 

θωντη, δρυτή της Μετης Λύρς. 

 Θμνκoσ ζΓoσ 
Το 1352 ο Οθωμνο κτλμβάνουν 

τ φρούρ κοντά την Κλλπολη κ 

κολούθως το 1354 την ομνυμη π

λη. Ο Σρρες πεν τ χρ τους το 

1383 κ η Θελονκη το 1387. Μετά 

τη μάχη της κύρς το 1402 μετξύ 

Τούρκων κ Μολων, ο ς του Μπε

ζτ ’ Σουλεμάν, υπρψε υνθήκη 

με το Βυζάντο, ύμφων με την οπο 

ο Βυζντνο κτλβν τη Θελονκη 

κ τς πράκτες λωρδες της Θράκης. 

Στη αριστερή εικόνα ο βυζαντινός 
ναός του Αγίου Παντελεήμονος 
ανεγέρθη την περίοδο των 
Παλαιολόγων. 
Στη δεξιά εικόνα ο βυζαντινός ναός 
της Αγίας Αικατερίνης, ανήκει στον 
ίδιο αρχιτεκτονικό τύπο με τον ναό 
των Αγίων Αποστόλων και κτίστη-
κε την εποχή των Παλαιολόγων. 
(Διαφάνειες Ε. Τζάχου 2004).
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Όμως, η ήττ του Σουλεμάν π τον 

δελφ του Μουά το 1411, δημούρη

ε μ ν κρη, που κορυφθηκε με 

την πολορκ της Κωντντνουπλεως. 

Με την νκήρυξη του Μεχμτ ’ (1413

1421) ουλτάνου της Οθωμνκής υτο

κρτορς, ο χες νάμε τους 

Βυζντνούς κ Τούρκους βελτθηκν 

κ ο Μνουήλ Β’ άδρξε την ευκρ 

ν επκεφθε τη Θελονκη. Όμως, ο 

θάντος του Μεχμτ ’ κ η νάρρηη 

του Μουράτ Β’ (14211451) το θρνο, 

ήμνε κ το τλος της Θελονκης. 

Ο τρτος ος του Μνουήλ νδρνκος 

εχε ορτε δεπτης της πλης, η οπο 

λμοκτονούε. Ο νδρνκος το 1423 

πρδωε την πλη τους Βενετούς, 

μως η πράξη του υτή προκάλεε το 

θυμ του Μουράτ Β’, ο οποος το 1430 

εμφντηκε προ των τεχν της Θε

λονκης. Η πλη πεε τς 29 Μρτου 

του 1430. κολούθην δε ο υνήθες 

εκ μρους των Οθωμνν φς, λεη

λες κ εξνδρποδμο. 

Πρά τους εποκμούς μουουλμά

νων κ ουδων, η Θελονκη δεν 

πυε ν ποτελε το προπύρο του Ελ

ληνμού. Η ύνδεη της με ευρύτερους 

εωπολτκούς χρους την μετβάλε ε 

εμπορκ κντρο κ της ποφρε πλού

το. Το 1430 η Θελονκη εχε 7.000 

κτοκους, εν το 1519 εχε 29.000. Ο 

ημντκτερο βυζντνο νο μεττρ

ποντ ε τζμά, εν ο υπλοπο κτ

τρφοντ κ εξφνζοντ. Επης, 

κτεδφζοντ λ τ μεάλ κτρ της 

βυζντνής περδου κ μεττρποντ 

ε οκοδομκ υλκ, με το οποο νεε

ροντ ορς, λουτρά κ χάν29. 

Την περοδο υτήν, χυρ πράλο 

τεχος προτάτευε την Θελονκη π 

τη μερά της θάλς κ πελρο πύρ

ο με χυρά πυροβλ ντολκά κ 

δυτκά ποτελούν εύηη  την 

φάλεά της πλης.O ν

τολκς πύρος, νωτς 

ως Λευκς Πύρος, ρο 

των μων του ΙΕ΄ ν, 

εν το μνο που πμενε 

π τ τεχη υτά, τ οπο 

κτεδφτηκν μετά το 

1870. π τ πο ντπρο

ωπευτκά δεμτ της 

περδου υτής εν ο 

μετβυζντνο νο, που 

κττηκν κτά μήκος της 

Εντς. Έτ, ν υκρ

τημ Ελληνκν υνοκν 

πληον της ημερνής 

Εντς οδού ποτλεε 

τον πυρήν ύρω π τον 

οποο υπερθηκε ο μ

κεδονκς Ελληνμς. Ο τπενο με

τβυζντνο νο, που ήτν κρυμμνο 

πω π τ πτ κ τ μκρομάζ, 

πετλεν τους δάετους μάρτυρες 

των δύκολων χρνων που πρε η 

Θελονκη κτά τη δάρκε του τουρ

κκού ζυού που δάρκεε ως το 1912. 

h πελεΘeρσΗ τΗσ ΘεσσλνκΗσ
Η Κυβρνηη της Ελεύθερης Ελλάδος 

τς 5 Οκτωβρου 1912, με νκονωή 

της που επδθηκε την κυβρνηη του 

Σουλτάνου, κήρυξε τον πλεμο κτά της 

Οθωμνκής υτοκρτορς. Το πρω 

της 5ης Οκτωβρου ο Στρτς Θελ

ς, ποτελούμενος π τς Μερρχες 

Ι ως VII, την Τξρχ Ιππκού κ τ 

ποπάμτ Ευζνων Γεννάδη κ Κων

29 Nicol D.M.: Ο τελευτο νες του Βυζντου, 12611453, θήν 2001, ελ. 54248.
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εξρμηε  την εκπρθηη των Στενν 

του Σρντπρου. Μετά π κληρς 

μάχες, ο Τούρκο υμπτύχθηκν προς 

τ Σρβ. Το πευμ της δς ημ

ρς, τμήμτ της ΙV Μερρχς εήλθν 

τ Σρβ, υχρνως δε κτλβν τη 

φυρ επ του λάκμονος ποτμού  

ν εξφλουν την προλη προς την 

Κοζάνη. Η πλη της Κοζάνης κτελήφθη 

την 11η Οκτωβρου π την Τξρχ 

Ιππκού δχως νττη30.

Η Ελληνκή Κυβρνηη, χοντς εξ

κρβωμνες πληροφορες τ ο Βούλ

ρο ενδφροντν ν κτλάβουν την 

Θελονκη προτού υτή κτληφθε 

π τον Ελληνκ Στρτ, τς 12 Οκτω

βρου πτηε π τον ρχη Στρτού 

Θελς δάδοχο Κωντντνο, την 

προς Βρο  Θελονκη, κ εξδω

ε προς τούτο τς νάλοες δτς. 

Εππλον, με ν τηλεράφημ της 

13.10.1912, πρκάλεε τον πουρ 

Στρτωτκν Ε. Βενζλο ν μην επηρε

άζε με τς επεμβάες του τη δεύθυνη 

των επχερήεων. Όμως, τς 14.10.1912, 

με δτή που εκδθηκε την Κοζάνη, 

το Γενκ Στρτηεο δτξε την Στρτά 

ν κνηθε προς την Θελονκη. Στς 

16.10.1912, ο Ελληνκς Στρτς φθε 

την πεδάδ της Βρος κ κτλβε 

την πλη. Η δτή επχερήεων, που 

εκδθηκε  την 19η Οκτωβρου, προ

βλεπε την προθηη πντε Μερρχν 

προς τ Γνντά, κ πρμονή της VII 

Μερρχς ντ της λμνης των Γνν

τν, την περοχή λεξάνδρες. Στην 

δ δτή νφερτν τ ο Τούρκο 

εχν πουρθε ντολκά του Λουδ πο

τμού, δχως ν δευκρνζετ εάν υτο 

βρκοντν νάμε τον Λουδ κ τον 

Έλληνες στρατιώτες προ του 
Μοναστηρίου το 1912. Ο Ελληνικός στρα-
τός κατέλαβε την Άρνησσα και συνέχισε 
προς Μοναστήρι, όμως λόγω της τουρκι-
κής αντίστασης το Μοναστήρι κατελήφθη 
από τους Σέρβους. Έτσι, οι Έλληνες του 
Μοναστηρίου εγκαταλείφθηκαν στην 
τύχη τους. Τα ελληνικά σχολεία έκλεισαν 
καθώς και οι εκκλησίες όταν επιβλήθηκε 
η λειτουργία στα σερβικά. Η χρήση της 
ελληνικής γλώσσας αποτελούσε παρά-
πτωμα που τιμωρείτο με πρόστιμο. Μετά 
τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο οι Έλληνες 
του Μοναστηρίου εγκατέλειψαν τις εστίες 
τους και μετανάστευσαν στην Ελλάδα και 
την Αμερική. Έτσι, οι Σλάβοι απέκτησαν 
την πλειοψηφία στο Μοναστήρι.

30 ΔΙΣ/ΓΕΣ: Επτομη Ιτορ των Βλκνκν Πολμων 191213, θήν 1987, ελ. 2245. 

τντνπουλου, άρχε ν προελύνε 

πρν των βορεων υνρων κ τς 6 

Οκτωβρου πελευθρωε την Ελν. 

Στς 9 Οκτωβρου, ο Ελληνκς Στρτς 

κτάληψη της Θελονκης. το, 

το Γενκ Στρτηεο εχε την πρθεη 

ν κνηθε με τον κο των δυνάμεων 

του πρτ προς το Μοντήρ κ μετά 
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ξ, ή πρν του ξού. Επεδή το Γενκ 

Στρτηεο προβλεπε τ η προλη 

της Στρτάς προς τ Γνντά θ ντν 

δχως οβρή εμπλοκή με τον εχθρ, εχε 

κθορε η προλη του κου της Στρ

τάς προς τον ξ ν νε δ της εδφκής 

ζνης βρε της λμνης των Γνντν, 

δθτοντς την VII Μερρχ,το ππ

μ των Ευζνων Κωντντνπουλου 

κ την Τξρχ Ιππκού  την κάλυψη 

του δεξού πλευρού της ντ της λμνης. 

Ήτν μάλτ το ββο το Γ. Στρτηεο 

τ βρε της λμνης δεν υπήρχε εχθρς, 

τε ρε ως δρ του Στρτηεου τ 

Γνντά, που μως εχε υκεντρωθε 

ολκληρη η τουρκκή δύνμη. 

Την επομνη, τν ο ΙΙ κ ΙΙΙ Μερρχες 

κνήθηκν ντολκά, ύντομ βρθηκν 

ντμτωπες με την εμπροθοφυλκή των 

Τούρκων. Πρά την νττη, η εμπροθο

φυλκή των δύο Μερρχν κτάφερε ν 

κτλάβε άθκτη τη φυρ του προπ

τμου κ ν Τάμ πρε την ντολ

κή χθη του ποτμού. Ο δύο Μερρχες, 

δυντντς ν περάουν το ύνολο 

τους τη φυρ, υκεντρθηκν τη δυ

τκή χθη κ ο νς τον τομ υτν 

περορτηκε ε μονομχ πυροβολκού. 

Όμως, το βράδυ τμάτην τ πυρά του 

τουρκκού πυροβολκού, κ ο δύο Μερρ

χες προθην ντολκά της φυρς 

λες τς δυνάμες τους. 

Το Γενκ Στρτηεο, κνούμενο δ 

της μξτής οδού προς τ Γνντά, πλη

ροφορήθηκε τς μεημβρνς ρες  

την κτάτη που εχε δημουρηθε, 

κ φού τάθμευε δυτκά της Κρυτ

ς, δτξε τη υνχη της κτά μτωπο 

επθεης κτά των Γνντν με πράλ

ληλη υπερκρη. Τη νύκτ της 19/20ης 

Οκτωβρου ο νς δκπηκε κ ο 

ντπλο εκττην τμήμτ φλε

ς προ των θεων τους, νμνοντς την 

επνάληψη της μάχης την επομνη. Στο 

μετξύ, η βροχή που υνεχζτν λη την 

νύκτ τλπωρούε πολύ τ τμήμτ κ 

δημουρούε δυκολες τους νεφοδ

μούς κ τη μετφορά των τρυμτν. 

Την επομνη, η ΙΙΙ Μερρχ, ευρκομνη 

ντολκά της φυρς Μελ, πληροφο

ρήθηκε νκρβς τ ο Τούρκο εχν 

εκτλεψε τς θες τους κ κνήθηκε 

προς τ Γνντά, μως ύντομ εβλή

θη π δρτκά πυρά πυροβολκού. Η 

ΙΙ Μερρχ κνήθηκε επθετκά κτά των 

τουρκκν θεων του τομ της κ με το 

πυροβολκ της υποχρωε τους Τούρκους 

ν εκτλεψουν τ χρκμτά τους. Η 

ΙV Μερρχ, το πρω της 20ης Οκτωβρου, 

κλνε τς θες των Τούρκων με εύτοχ 

πυρά, εν η VI Μερρχ κτρθωε με το 

9ο Τάμ Ευζνων ν κτλάβε το νεκροτ

φεο των Γνντν κ τους ύρω λφους. 

Στη υνχε, το ηρωκ 9ο Τάμ Ευζνων 

προωθήθηκε ντολκά των Γνντν. 

Μετά τη ενκή υποχρηη των Τούρκων, 

η ΙΙ κ η ΙV Μερρχ μζ με λχο του 9ου 

Τάμτος Ευζνων εήλθν κτά τς 1100 

της 20ης Οκτωβρου τ Γνντά31.

μως μετά τη μάχη, η Ελληνκή Στρ

τά λβε λ τ πρτητ προπρ

κευτκά μτρ, προκεμνου ν δβε 

τον ξ ποτμ κ ν κνηθε τη υν

χε προς την Θελονκη. Κθρε την 

προθηη των μονάδων της προς τον ξ 

κ την ζεύξη του ποτμού με πρχερ υλ

κά, φού ο Τούρκο εχν κττρψε τς 

φυρες, εν τ νερά του ποτμού εχν 

δοκωθε με τς υνεχες βροχοπτες. 

Στς 25 Οκτωβρου, ο τερς μερρχες 

31 ΔΙΣ/ΓΕΣ: Ο Ελληνκς Στρτς κτά τους Βλκνκούς Πολμους του 191213, Τμος Ά, θήν 1989, μάχη 
Γνντν ελ. 82102.
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(I, ΙΙ, ΙΙΙ, IV) εχν περάε τον ξ, δχως ν 

μπορουν ν φθάουν ως το βράδυ τς 

περοχς υκεντρεως που εχν κθορ

τε π τη δτή επχερήεων. 

Την δ μρ φθν την Σνδο ο 

πρξενο των Μεάλων Δυνάμεων με τον 

Τούρκο τρτη Σεφκ Πά, επβνοντες 

ε εδκή μξοτοχ. υτή, φού πρ

λβε τους Δοκητς του ποπάμτος 

Ευζνων κ της ΙΙΙ Ημλρχς, επτρεψε 

την Θελονκη μω της δηροδρομ

κής ρμμής προς τ Σκπ κ φθε 

το χωρ Γφυρ, που ο επβνοντες 

υνντήθηκν με τον ρχη του Ελλην

κού Στρτού δάδοχο Κωντντνο. υτς 

πρρψε τους ρους των Τούρκων κ 

πτηε την άμεη πράδοη του τουρ

κκού τρτού. Μετά δε π δβουλεύ

ες κ την επελθού προθηη των 

ελληνκν δυνάμεων, ο Στρτης Χάν 

Τχν, νκάτηκε ν πρδε την 

Θελονκη κ τον τουρκκ τρτ τς 

23.00 της 26 Οκτωβρου 1912. Συνολκά 

πρδθηκν 25.000 Τούρκο οπλτες κ 

1000 ξωμτκο. Τς μεημβρνς ρες της 

27ης Οκτωβρου εήλθε την Θελονκη 

το ππμ Ευζνων Κωντντνπου

λου με τμήμ ππκού κ κτευθύνθηκε 

μω των κεντρκν οδν το Δοκητή

ρο, που κ εκττάθηκε τους εκε 

τρτνες32.

Μολοντ η πλη της Θελονκης κ 

ο τουρκκς τρτς εχν πρδοθε τς 

ελληνκς δυνάμες, η VII Βουλρκή Με

ρρχ υνχε ν κνετ προς την Λητή, 

εν μ πυροβολρχ της βλε κτά των 

τουρκκν θεων. Ο πρωτοβουλες των 

Βουλάρων προκάλεν τς δμρτυρες 

των Τούρκων, εν το Γενκ Στρτηεο 

με επτολή του ζήτηε π τους Βουλ

άρους ν τμτήουν την προλη 

τους κτά της Θελονκης. Στο μετξύ, ο 

Νομάρχης Θελονκης πτελε εδκή 

μξοτοχ τη Γφυρ κ ζήτηε π 

τον Δάδοχο Κωντντνο ν εππεύε 

την εοδ του την πλη. Έτ, τς 11.00 

της 28.10.1912 ο Κωντντνος, μζ με το 

επτελεο του επκεφλής της Ι Μερρχς, 

εήλθε θρμβευτκά την Θελονκη 

κ πρτη τη δοξολο που νε τον 

ν του ου Μηνά. Στη υνχε, ο Κων

τντνος, ο οποος εχε πελευθερε την 

πλη της Θελονκης π τον τουρκκ 

ζυ μετά π χεδν 500 χρν κλβάς, 

πήε το Δοκητήρο κ πρκολούθηε 

την πρλη της Ι Μερρχς33.

32 ΔΙΣ/ΓΕΣ: ο Ελληνκς Στρτς κτά τους Βλκνκούς πολμους, 191213, Τμος ΄, η πελευθρωη Θε
λονκης, ελ. 116130. 

33 Κουζνπουλος Σ., η πελευθρωη της Θελονκης, θήν 1997, ελ. 174189. 
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06-09-2007

Η Σμπρ ήρθε στο νο θερπετι

κό κντρο γι γνκες εθισμνες στ 

νρκτικά, με ν σχεδισμό κι στόχο 

στο μλό της. Μσ σε 5 μρες, θ μπο

ροσε ν ελγξει μζ με την κόρη της 

τον εθισμό, κι τή τη φορά ν ξεφγει 

πό την ηρνη οριστικά.

Κι.... τότε η Σμπρ πήγε σπτι. 

Μσ σε λγ λεπτά άρχισε ν κπν

ζει την κφ σκόνη πάν σ΄ ν μικρό 

κομμάτι ελάσμτος σχήμτος κνό. Το 

διο κνν κι τ 2 πιδιά της. Ο γιος 

της, Ζχρ, ενι μόλις 14. Η κόρη της, 

Γκολπρη, ενι 12. Η οικογνει πε

σε πότομ κι κάθισε στ μξιλάρι 

κομπντς προς τον τοχο. Ο Ζχρ 

μόλις κι μετά βς κρτοσε τ μάτι 

το νοιχτά, τριβε την κοιλτσ το κι 

μορμοριζε «Θέ, θέ μου -Allah, Allah». 

Η Γκολπρη χθηκε στην γκλιά της 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ 
ΣΤΟ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 

ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΟΨΗ ΤΟΥ 
ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ 

ΣΟΔΕΙΑ ΕΘΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΠΝΙΓΕΙ ΕΝΑ ΕΘΝΟΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΠΖ) Χαράλαμπος Ρισκάκης, Ανθλγός (ΤΘ) Νικόλαος Κύργος

Σ’ να τόπο όπου 

το όπιο και η 

ηρνη που παράγε-

ται εναι περισσότε-

ρα απ’ όσα κατανα-

λνονται σ’ ολόκλη-

ρο τον κόσμο, 

οι Αγανο παγιδεύ-

ονται ολονα και 

περισσότερο.



Ελληνική Αποστολή στο Αφγανιστάν· Μία Άλλη Όψη του Νομίσματος 

Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η  Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η 49

μητρς της κι τη σφιχτγκάλιζε. 

Τ δάχτλά τος ήτν μρ πό την 

πσσ. «Νιθω πέρντη λπη γι’ υτό, 

στνοχωριέμι» επε η Σμπρ, η οπο 

δεν χει κθόλο επθετο, όπς άλλ

στε κι πολλο Αφγνο, κι ποθτει 

ότι ηλικικά βρσκετι γρ στ 45 χρό

νι. «Ενι δικό μου το λθος που νι 

θισμέν τ πιδι μου. Ενι λθος μου 

που δν μπορον ν στμτσουν».

Σ’ τή τη γη (Αφγνιστάν=γη τν Αφ

γνν) όπο πράγετι όπιο κι ηρνη 

περισσότερο π΄ όσο κτνλνετι σ’ 

ολόκληρο τον κόσμο, οι Αφγνο όλο κι 

περισσότερο πγιδεοντι πό το διο το 

δικό τος πργόμενο προόν. 

Κι σήμερ οι Αφγνο γιτρο νφ

ρον ότι όλο κι περισσότερες γνκες 

χρησιμοποιον τ νρκτικά, πογοη

τεμνες κι πελπισμνες, προκειμνο 
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ν ξεφγον πό την κτάθλιψη κι τον 

πόνο. Οι γνκες γλφον κομμάτι οπο 

σχήμτος μπιζελιο κάτ πό τη γλσσ 

τος, το μσον ή το πνον με τσάι (σνη

θισμνο ρόφημ μοσολμάνν). πς 

κι η Σμπρ, τσι ρκετς άρχισν ν κ

πνζον ηρνη, η οπο ενι περισσότερο 

εξεγενισμνη πό το όπιο κι θερετι 

πολ πιο εθιστική.

Σχνά, οι μητρες πρσρνον μ

ζ τος τ πιδιά. Δνον το περβλημ 

(φλοδ) το φροτο της εθιστικής 

ππρονς στ πεινσμν μρά τος 

γι ν τ κάνον ν νιθον πλήρη 

(κορεσμν πό φγητό). Φσον τον 

κπνό στο στόμ τν μρν τος πο 

κλνε γι ν ησχάσον μ πρκτική 

την οπο οι προειδοποιήσεις της δημό

σις πηρεσς προσπθον ν ποθρ

ρνον. Ή, όπς λει κι η Σμπρ ότι 

κνε 2 χρόνι πριν, ποφεγον ν 

δνον εξηγήσεις στ πιδιά τος πο 

πορον «τι κνι η μητέρ τους κι τι 

προσπθ ν πτχι μ’ υτό» κι τσι τ 

πρσρον στον διο βορκο.

Ως πάντηση το προβλήμτος πο 

ολον κι μεγλνει στην πρτεοσ, 

ρχετι ν κινοριο θερπετικό κ

ντρο γι γνκες τοξικομνες πο άνοιξε 

στην Κμπολ τον περσμνο Ιολιο. Ενι 

το όγδοο θερπετικό κντρο πο άνοιξε 

στην πόλη μετά την πτση τν Τλιμπάν, 

οι οποοι πγόρεν με δριμτητ την 

κλλιργει ππρονς, κι η πρτη σε 

σθενες κλινική πο θερπεει κι δχε

τι μόνο γνκες. πάρχον οικογνειες 

πο στο σνολό τος χρησιμοποιον ηρ

νη, νφρει ο Dr. Shaista, σντονιστής 

το κβερνητικο προγράμμτος Sanga 

Amaj γι θερπετικό κντρο, το οποο 

φροντζει σθενες γι ν μήν κι μετά 

τος ποστηρζει γι ν σνεχζον (επ

νλμβάνον) τη θερπε.

«Κνένς δν το στμτ. Κνένς 

δν το πγορι. Η στυνομ υπρ-

χι, λλ δν κνι τποτ. Σ κθ γων 

της πόλης, οι νθρωποι πωλον ηρωνη» 

ποστηρζει ο Dr Shaista. Μχρι σήμερ 

τόσες γενις Αφγνν κλλιεργοσν 

ππρονες στο ξερό γι τη χρ τος 

κλμ, λλά πρδοσικά δεν χρησιμο

ποιοσν ηρνη. Αντ’ το εξήγγν 

κτργστο όπιο πο εξεγενιζότν 

σε ηρνη τοιμη προς πληση στη 

Δση. Από το 2001 πο οι Τλιμπάν 

πεσν πό την εξοσ, οι ππρονες 

πειλον ν εξπλθον σν χλ στην 

Αφγνική γροτική γη, κι ιδιτερ 

στη Νότι. Κι επιπλον, η κτεργσ 

της ηρνης γνετι στο εστερικό της 

χρς, σμφν με πηγς τν Ην

μνν Εθνν κι τν Τοπικν ρχν. 

Ετήσι ρεν γι την ππρον πο 

πργμτοποιήθηκε πό το γρφεο το 

ΟΗΕ κι φοροσε τ νρκτικά κι το 

γκλημ, δημοσιεθηκε στις ρχς Σε

πτεμβρο 2007 κι δειξε γι κόμη μι 

χρόνι ρεκόρ κτγρφής (πο στόσο 

σπσε!) γι την πργγή ππρονς 

στο Αφγνιστάν, το οποο πλον ενι ο 

πγκόσμιος σχεδόν ποκλειστικός χορη

γός ηρνης. Κμ άλλη χρ δεν χει 

κάνει πργγή νρκτικν σε τόσο 

μεγάλη κλμκ, πό το 19ο ιν πο 

το εχε κάνει η Κν. 

Εφανση πΕρσστΕρων

γνακων στα θατα

Γιτρο κι κοιννικο λειτοργο 

νφρον ότι βλπον περισσότερες 

γνκες ν χρησιμοποιον νρκτικά 

ή τολάχιστον ν νζητον θερπε. 

Στο Νο Κντρο Ζής (νζογόνησης), 

το οποο περιθάλπει κρς άντρες, λλά 
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ντς τη μητρ τος ν τος σερβρει 

πρινό. Αλλά εδ, στις φτχογειτονις 

της Αφγνικής πρτεοσς δεν χεις 

κμ επιλογή γι κορνφλεικς, δημη

τρικά, τοστ, κι μρμελάδ. πάρχει 

μόνο ΗΡΩΙΝΗ. Χρησιμοποιντς κο

φιες κερες πό ράδιο ς τοσχδιες 

ππες (κπνσμτος), η εντεκάχρονη 

Γκολπρη κι ο δεκτετράχρονος 

δελφός της Ζχρ, εισπνον το λιμ

νο κφ γρό πό τη χοάνη της ππς 

πο βρσκετι μπροστά τος. Η χήρ 

μητρ τος Σμπρ, η οπο κάθετι 

σκμμνη στη γν εισπνει κι κενη 

κι κονιτι ελφρά με πόγνση γι 

ν ξεχάσει τ προβλήμτά της.

«Το ν κπνζις ηρωνη δν νι κι 

μγλο πργμ» μο λει η Γκολπρη, η 

οπο την άρχισε ότν ήτν οχτ χρονν. 

«Συνθισ ν βλέπω τη μητέρ μου ν κ-

πνζι ηρωνη. Κθς νπνέω τον κπνό 

υτό, μ κνι ν νιθω μι λφρότητ 

μι ζλδ. Την πρτη φορ που το ‘χ κ-

νι, χ πόνους στ πόδι μου. Δν χμ 

φρμκ κι η μητέρ μου όπως κι λλοι 

νθρωποι μου πν ότι υτό θ μ κνι 

ν νιθω κλτρ. τν το ισέπνυσ 

ρχισ ν νιθω κλ. Δν νιθις κνέν 

πόνο ότν πνργ κι έχις νβσμένη 

διθση, μέχρι ν ξσθνσι κι ν σβσι 

η πδρσ του, οπότ πρέπι ν κπνσις 

κι λλο. τν τν πι ργ κτλβ ότι 

μουν θμ κι χ θιστ κι τν πι το 

μόνο πργμ (το κάπνισμ) που μ νδιέφ-

ρ. Κνένς δν μου π ότι τν κκό.»

Μόλις η ηρνη άρχιζε ν τελεινει, 

η Γκολπρη, η οπο δεν ξρει ν δι

βάσει ή ν γράψει κι τρει μόλις μετά 

βς, ρχζει ν’ νησχε πς θ βρει 

50π πο πιτοντι γι την επόμενη 

δόση της. Φορντς μι κορελιάρικη 

ενδμσ «δολεει» ς πορτοφο

χει κι πρόγρμμ εξτερικν σθενν 

γι γνκες, το προηγομενο τος εχν 

κτγρφε 123 σθενοσες. Σήμερ, 

865 γνκες ενι εγγεγρμμνες στο 

πρόγρμμ. Η Σμπρ νφερε ότι άρ

χισε τη χρήση οπο μετά το θάντο το 

σζγο της, ο οποος ήτν πάλληλος 

κι πθνε πό κρδική προσβολή πριν 

4 χρόνι. Ήτν μελγχολική, θλιμμνη, 

φτχή κι ισθνότν μεγάλο πόνο. τσι, 

κτφγε στην ηρνη. Η κόρη της, η 

Γκολπρη, ξεκνησε το κάπνισμ στ 9 

ή στ 10 της. «Ήρθ κι κθισ δπλ μου 

κι μου π: ’Τ κνις;΄ Η Σμπρ πο

κρθηκε «Αυτό που κνω δν νι κλό 

πργμ.» Κι η Γκολπρη ξνρτησε 

«Αφο δν νι κλό γιτ το κνις;». Τε

λικά της δσε λγο ν δοκιμάσει, κι 

μρ με τη μρ εθστηκε κι η κόρη της. 

Κι τότε άρχισε κι ο γιός της ο Ζχρ. Η 

οικογνει σήμερ ζει κι μνει δρεάν 

σε ν δμάτιοποθήκη στο σπτι ενός 

οικογενεικο φλο πο τος λπήθη

κε κι τος το πρχρε. Η Σμπρ 

ζητινεει μερικς φορς με τη βοήθει 

της κόρης της. Ο Ζχρ ενι πολ δν

τος. Κι τ δο πιδιά ενι κοκλιάρικ, 

εξσθενημν, ξερκινά. Εκεν λνε ότι 

θλον ν ξεφγον κι ν’ ποβάλον τη 

κτάρ τή, λλά σε μι προσπάθει 

πο κνν πριν ν χρόνο, πτχν. 

«Μισ, σιχνομι υτ τη συνθι τον 

θισμό που έχω» λέι η Γκολπρη. «Μισ, 

σιχνομι υτ τη ζω».

ηρωνη γα πρων 

07-10-07

Ενι νρς το πρ στην Κμπολ, 

κι δο κοκλιάρικ πιδιά κάθοντι 

σκφτά κι κμπορισμν μζ πάν 

στο βρμικο πό τη σκόνη κι τη λάσπη 

κτφλι της ‘’κλβς’’ τος, περιμνο
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Ολον ξνόμενος ενι κι ο ριθ

μός τν γνικν, οι οποες κόμ 

χειρότερ φσον το κπνό το οπο 

στ πρόσπ τν μρν τος γι ν 

στμτήσον το κλάμ τος πο προκ

λετι πό την πεν. Η Γκολπρη κι 

η οικογνειά της χει πρόμοι ιστορ 

με άλλες οικογνειες, μσ σε μι χρ 

πο βσνζετι πό πόλεμο 2 δεκε

τιν. Την Σμπρ ο πτρς της την πά

ντρεψε στ δεκτρ της με νν άντρ 

35 χρονν. Ο σζγός της, της δσε 

ν Κλάσνικοφ κι της επε ν πολε

μήσει στον πόλεμο ενάντι 

στος Ρ

σος.

λο δηλ. λποδτης στ πζάρι της 

Κμπολ, εν η μητρ της κάθετι 

σε μι γνιά το δρόμο εκε κοντά, 

φορντς τη μποργκ της κι ζητι

νεει. Η Γκολπρη ενι μόλις ν πό 

τ τολάχιστον 60.000 (στην πργμτι

κότητ κόμη περισσότερ) πιδιά τ 

οπο ενι θμτ της ηρνης στο 

Αφγνιστάν θμτ της κτγρφής 

ρεκόρ, γι τη χρόνι τή, σοδειάς οπ

ο (ποιος μπορε άργε ν ‘νι πεθ

νος;). Στην πργμτικότητ, η τιμή της 

στος δρόμος της πρτεοσς χει 

πσει πότομ στο μισό πό το 2001.

Ενι πργμτικά τρομερό, όμς 

πάρχον σήμερ σχεδόν 

ν εκτομμριο νρκο

μννεθισμνν στο 

Αφγνιστάν3% το 

πληθσμο. 
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τν ο άντρς της πθνε πό κρ

δική προσβολή, η Σμπρ πρεπε ν 

ζητήσει στήριγμ κι βοήθει πό την οι

κογνειά το κι νς ξάδερφός το επε 

σ’ τή ν δοκιμάσει όπιο ότν εχε τρ

μ κι πληγς στο πόδι της. «Ζοσ στη 

Χρτ (πόλη στ δυτικ του Αφγνιστν) 

κι όπως όλοι οι νθρωποι που δολυν 

στ χωρφι, χν πντ διθέσιμ κι 

κλλιργοσν όπιο κι ηρωνη, κθς 

φρμκ δν υπρχν» λει η Σμπρ, 

η οπο δεν κτχει επσημ γγρφ

πιστοποηση της ημερομηνς γννησής 

της, κι ποθετικά πιστεει ότι ενι 45 

χρονν. «Ξκνησ το κπνισμ οπου 

κι συνέχισ μ ηρωνη, γιτ τ ποτλέ-

σμτ κι οι πιδρσις τν κλτρς. 

τν κοιτζω τ πιδι μου ν κπνζουν 

ηρωνη μ πονι, μτνι η κρδι μου 

κι νησυχ μ γων γι το μέλλον τους, 

λλ δν ξέρω πως ν τ κνω ν στμ-

τσουν, φο δν μπορ ν στμτσω 

γ τον διο μου τον υτό.» τν τά 

δεν γρζον στος δρόμος ψάχνοντς 

μσ σε άχρηστ, σκοπδι κι πράγμ

τ, προκειμνο ν βρον την επόμενη 

δόση τος, μνον μζεμνοι σν «οικο-

γένι» σε μι βρμικη κι πεχθή πρά

γκκλβ (πς λλις ν περιγρφε 

τό το πράπηγμ;) το οποο νήκει κι 

τό σε μποροπργμτετή νρκτι

κν. Δεν πάρχει κθόλο γιεινή οτε 

κν ποχτεση, κι ο κθνς μπορε 

ν δικρνει μ πό σφγισμνο ρ

ν ν κλάει νάμεσ στ σοκάκι τν 

λκν φτηνν κτσκεσμάτν «πο

λκτοικιν» μις πόλης γεμάτης πό 

ττοιες πράγκες φτχογειτονις στην 

περιοχή Kotisangi.

Νερά πιδιά μχρι 4 χρόνν περ

πο, φροντζον τ μρά ή τ βρφη 

κι πηγνον κι φρνον νερό πό 

πηγς ή πό πηγάδι, διότι οι γονες 

ή τ μεγλτερ δλφι κι δελφς 

τος ενι μεθσμν πό το «κφι». Η 
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Γκολπρη λει: «Ενι πολ κολο ν’ 

γορσις ηρωνη στη Κμπολ. Πολλ 

μγζι την πωλον κτω πό τ ρφι 

τους  δπλ στο μτρητ τους κι μπο-

ρ ν την γορσω. Ν, δς το, κι τρ 

μπορ ν στην γορσω κι θ’ μι πσω 

σ πέντ λπτ. Η φιλοδοξ μου κι το 

όνιρό μου νι ν’ πλλγ πό τ νρ-

κωτικ κι ν πω στο σχολο όπως όλ 

τ λλ μικρ κορτσι τ οπο ζηλω 

μ την κλ έννοι. Θέλω ν γνω γιτρός 

γι ν νημρνω κι ν προιδοποι τον 

κόσμο γι την ηρωνη». Ο δερφός της 

Ζχρ δικόπτει κι προσθτει: «χω 

προσπθσι ν το κόψω κποις φο-

ρές, λλ πντ πιστρέφω πσω σ’ υτό. 

Λέω θ το στμτσω, θ το κόψω την 

πόμνη βδομδ, λλ όποτ έρχτι 

η πόμνη βδομδ λέω, «την πόμνη 

βδομδ θ το κόψω οριστικ». 

Πρά τ μεγάλ λόγι κι τις ποσχ

σεις τν ηγετν το κόσμο, το εμπόριο 

της ηρνης κμάζει, νθζει κι ξάνε

τι. Η σοδειά το οπο χει περδιπλ

σισθε τ τελετ 2 χρόνι, ιδιτερ 

στις περιοχς όπο ελγχοντι κόμ πό 

τος Τλιμπάν, όπς στις περιοχς της 

Χελμάντ κι Κντχάρ, όπο οι Βρετνο 

ξιμτοχοι της Βρετνικής Πρεσβε

ς (η Βρετν χει νλάβει την 

Σχνά οι γνακες δεν πολγνρζον 

τι καταστροφή φέρνει η ηρνη και 

το πιο, κι ακμα κι αν το σνειδητο

ποιήσον, σνεχζον να τα ταζον 

τα παιδιά τος, γιατ δεν μπορούν 

να τος παρέχον κατάλληλη φαρμα

κετική αγγή ταν ατά ασθενούν.



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

ΣΕΠ. - ΟΚΤ. 2008

κτστολή τν νρκτικν στο Αφγνι

στάν) πρδχοντι ότι ενι εξσο δ

σκολο κι επικνδνο ν ντιμετπιστε. 

Μ πό τις πολλς επιλογς ενι 

ν μζεον ππρονες κι ν πρά

γον νόμιμ δισκχάπι μορφνης. Η 

κθηγήτρι ιτρικής Farida Bashadost, 

η οπο ποστηρζει το πρόγρμμ 

«Οι ππρονς στη Φρμκυτικ» 

λει: «Αντ ν ξριζνουν κι ν ξολο-

θρουν τ χωρφι ππρονων, οι 

νθρωποι θ πρέπι ν πληρνοντι 

γι ν κλλιργον ππρονς νομ-

μως γι την πργωγ μορφνης». Στην 

πρόσκληση ν κτπολεμήσομε την 

νάπτξη τν θμάτν ηρνης στις 

πόλεις όπς η Κμπολ, ρκετά κντρ 

ποτοξνσης χον εγκτστθε. 

Το Κντρο Νς Ζής στη Κμπολ, 

το οποο κτσκεάστηκε με ξοδ 

της Βρετνικής Κβρνησης, χει 10 

κλνες γι εξρτημνος νρκτικν 

κι τος νλμβάνει γι ν μηνιο 

πρόγρμμ ποκτάστσηςνζογό

νησης. Από το 2003 πο άνοιξε, η Ν 

Ζή χει προσφρει βοήθει σε 1403 

νθρπος, εκ τν οπον 1169 ενι 

γνκες κι πιδιά. Αλλά ενι πάρ 

πολ δσκολο ν πεσεις γνκες ν το 

πρκολοθήσον, κθς οι σζγο 

τος τος πγορεον την νζήτηση 

ιτρικής βοήθεις κι θερπες.

Σε μι σγκντρση ενημρσης

σμβολετικής νρκτικν, μ ν 

κρ η Ρόν, 31 χρονν, επε ότι γν

νησε τ δδμ της 4 μήνες νρτερ 

επειδή τργε όπιο. Αφο τ γννησε, 

εκενη το βρζε κι το δινετάιζε στο 

βρφος κορτσι της Μάνγκ κι στο 

νήπιο, πο κόμ δεν εχε περπτήσει, 

γιό της Τόχμπες σε μπιμπερό. Ο σντονι

στής της Νς Ζής Fauzia Louden επε: 

«Συχν οι γυνκς δν πολυγνωρζουν τι 

κτστροφ φέρνι η ηρωνη κι το όπιο, 

κι κόμ κι ν το συνιδητοποισουν, συ-

νχζουν ν τ τζουν, γιτ δν μπορον 

ν πρέχουν κτλληλη φρμκυτικ 

γωγ στ πιδι τους ότν υτ σθ-

νον». Μι χτδ χράς κι ελπδς ε

νι ότι η Γκολπρη κι η μητρ της 

Σμπρ ενι πό τις πρτες γνκες 

στο Αφγνιστάν πο τος επιτράπηκε η 

εσοδος στη μονδική κλινική ποτοξ

νσης. Η κθηγήτρι ιτρικής Shaesta 

Foormuli ήτν περβολικά σκληρή κι 

ειλικρινής σχετικά με τις πιθνότητες 

επιβσης της Γκολπρη λγοντς 

«Δν θ προλβι ν ζσι κι ν χρ 

τ 20 χρόνι της, ν συνχσι ν κπνζι 

ηρωνη. Κι ν δν πθνι πό κτχρηση 

νρκωτικν, νι σγουρο έως πιθνό 

ν πθνι πό πνυμον πιδ το νο-

σοποιητικό της σστημ νι ρκτ 

ξσθνημένο».

Το Κντρο νλμβάνει γνκες κι 

πιδιά σε ενττικό πρόγρμμ διάρ

κεις ενός μηνός κι ελπζει ν τος βρει 

κάπο ν μενον ότν τελεισον κι 

φγον. Η Σμπρ λει: «Θέλω ν’ ρχ-

σω μι κινορι ζω λλ θ’ νι δσκο-

λο κθς δν ξέρω ν διβζω οτ ν 

γρφω, θ ‘θλ όμως η κόρη μου κι ο 

γιός μου ν ‘νι γρο (πό υγ) κι δυ-

ντο. Νιθω σν ν έχω τη δυντότητ 

κόμ κι τρ ν γνω μ κλ μητέρ» 

κι νλογζετι ότι πάρχον μητρες 

πο «Φυσον τον κπνό του οπου στ 

πρόσωπ των βρφν τους προκιμένου 

ν στμτσουν ν κλν πό τη πν...

κι υτό νι το πρωινό τους».

Σμφν με την γγλική εφημερδ 

The Mirror 

«ξγγές θντου: πό τότε που 

έπεσν οι Τλιμπν πό την εξουσ, 
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η πργγή οπου έχει περισσότερο 

πό διπλσισθε μέσ στ 2 τελευτ 

χρόνι-η χρ έχει σήμερ 193.000 

εκτρι πό εκτσεις με ππρονες. 

ιδικο λένε ότι η τρομκτική συγκο-

μιδή υτής της χρονις θ σκοτσει 

100.000 νθρπους μεσ ή έμμεσ. 

τσι υτή τη χρονι έχουν πρχθε 

8.800 τόνοι οπου ξς 50 δισεκτομ-

μυρν γγλικν λιρν. Περπου 3,3 

εκτομμρι φγνν εμπλέκοντι 

στην νπτυξη κι κλλιέργει του οπ-

ου. Μ οικογένει κερδζει κτ μέσο 

όρο 950 γγλ. λρες το χρόνο».

ΕσαγωγΕσ 

αθλτητασ - δστχασ - πν 

Το Αφγνιστάν πρχει το 95% της 

ηρνης στη Βρετν. Από την εισβο

λή στο Αφγνιστάν το 2001 πάρχον 

περισσότεροι πό 40.000 χρήστες στο 

Ην. Βσλειο, κι πάρχει τόσο μεγάλη 

ποσότητ ηρνης στος δρόμος πο 

οι μποροι προσφρον «φθηνς δό

σεις». Σε τρ χρόνι το κόστοςτιμή θ 

χει μειθε 20% της σημερινής ξς 

(43 λρες το γρμ.). πς νφρει το 

Home Office, ν θμεξρτμενος 

ξοδεει γρ στις 100 λρες τη μρ σε 

ηρνη κι πάρχον 282.000 θμτ

εξρτμενοι στο Ηνμνο Βσλειο.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 Daily Mirror.

 Προσπικς ρενες, μελτες κι πρτηρήσεις.

 Αρχεο ISAF CJ2.

 ρεν Ο.Η.Ε. 2007 γι το όπιο στο Αφγνιστάν.

 Γι περισσότερες πληροφορες κι ερτήσεις: 

arrisriskakis@hotmail.com, 

Matoneri@yahoo.com
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ΤΟ ΝΓΙΚΟ ΠΛΙΣΙΟ ΣΤΟΝ ΤΟΜ 

ΤΩΝ ΘΛΣΣΙΩΝ ΜΤΦΟΩΝ

Σκπός της πρσς μλτης νι η 

πρσση νλλκτικών τρόπων πρ

γωγής νργις γι ντικς φρμγς. 

Στις πόμνς πργρφς θ νλθν 

ι τχνλγικς ξλξις στν τμ της 

θλσσις νργις κι πρόωσης, ι πρι

ρισμ, ι μλλντικς πρπτικς, κθώς 

κι ι τσις της γρς σ κθ τμ.

Λόγι όπως η ξηση της τιμής των 

κσμων, η νργική πξρτηση πό 

τρτς χώρς, η ργδ λλγή των κλιμ

ΚΕΙΜΕΝΟ: Αθππλαχς (Μ) Γώγς Γκγκλδης

Στις μρες μας, η σντριπτική πλειψηφα των αγαθών διακι

νεται μσω των θαλασσων δών. Η μεταφρά των αγαθών 

απαιτε κατανάλωση ενργειας και χει ως απτλεσμα την 

κλση ρπων στ περιβάλλν. Αν στα παραπάνω πρσθ

σμε και τη χρήση των πλων ως μσ μεταφράς επιβα

τών, γνεται εκλα αντιληπτό ότι η εξερεση λσης στ 

ενεργειακό και περιβαλλντικό πρόβλημα χει χαρακτήρα 

επιτακτικό, ιδιατερα στ χώρ της νατιλας.

τλγικών σνθηκών τ πλνήτη, κθώς 

κι η θσπιση νμθσιών γι τη σνχή 

μωση της κπμπής των ρπων, χν 

νγκσι τς σχδιστς πλων, λλ 

κι τς πλικτήτς, ν μλτήσν νλ

λκτικς τρόπς πργωγής νργις 

κι πρόωσης. Σνήθως, ι νλλκτικς 

γκτστσις πργωγής νργις χρη

σιμπιντι ως σμπληρωμτικς, μις 

κι δν μπρν ν κλψν πλήρως τις 

νργικς νγκς μγλης κλμκς.

Η ρνητική δρστηριότητ πρσ

ντλζτι σ διφρς κτθνσις, 

ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ

               ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ 

ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ

ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
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2004 μ στόχ λκλήρωσης τ τρ 

τη. Η δτρη φση τ πργρμμτς, 

HERCULESβ, θ ριστικπιηθ τ 2007. 

Στόχς νι η πτξη πδόσων της 

τξης τ 60%, μ πρλληλη μωση της 

κτνλωσης κι των κπμπών τ δι

ξιδ τ νθρκ (CO
2
). Τλικός στό

χς νι η δημιργ μηχνών ντζλ 

μ ξιρτικ χμηλ ππδ κπμπών 

ρπων, πλ χμηλότρ πό τ όρι 

π χι κθρσι  ΜΟ (International 

Maritime Organization), μ κτληκτικό 

τς τ 2015. Τ ν όρι κπμπής ρ

πών τθηκν σ ισχ μ την φρμγή 

τ πρσρτήμτς VI της σνθήκης 

MARPOL 73/78 στις 19 Μ 2005.

ΙΟΛΙΚΗ ΝΓΙ

πό την ρχιότητ κι μχρι πριν πό 

δ ιώνς, η κρι πηγή πρόωσης των 

πλων στηρζντν στη χρήση της ιλι

κής νργις μ τη χρήση ιστων. Η χρή

ση ιστιφόρων σκφών ξκλθ κι 

στις μρς μς, λλ κρως στν τμ 

όπως η βλτωση πρχόντων σστη

μτων π θ κτνλώνν λιγότρ 

κσιμ κι θ κπμπν λιγότρς 

ρπς (ξδι ζώτ NO
x
, ξδι 

θ SO
x
, δργννθρκς HC κλπ.), η 

χρησιμπηση νλλκτικών κσμων, 

νώ τλς πρχν πργρμμτ γι 

την νπτξη νων τχνλγιών. Μγλη 

μφση χι πσης δθ κι στην ν

πτξη μθόδων γι πτλσμτικότρη 

χρήση των ννώσιμων πηγών νρ

γις, όπως η ιλική κι η ηλική. 

Μγλ ρνητικ πργρμμτ 

νι σ ξλιξη, όπως η σμπρξη των 

πγκόσμιων κλσσών στ χώρ των 

ντικών μηχνών, Wartsila Corporation 

κι MAN Diesel, γι την νπτξη μη

χνών ντζλ π θ ντπκρνντι 

στις πρνφρθσς πιτήσις. Τ 

μγλτρ ρνητικό πρόγρμμ π 

βρσκτι σ ξλιξη τή τη στιγμή νι 

τ HERCULES (High Efficiency R&D on 

Combustion with Ultra Low Emissions 

for Ships). Τ πρόγρμμ ξκνησ τ 

Η ξλξη των πμπών ΝΟx των νατών μηχανών
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της νψχής. Τ μγλτρ ιστιφόρ 

σκφς τή τη στιγμή νι τ 88 μτρων 

Maltese Falcon. Η γστρ τ νι κτ

σκσμνη πό χλβ κι τ κτόπισμ 

τ φτνι τς 1240 τόννς. 

ν σκφτ κνς ότι πρχν πλ 

σνλικ κτπσμτς 600.000 τόννων, 

όπως τ δξμνόπλι ULCC (Ultra Large 

Crude Carrier), νι κλ ντιληπτό ότι η 

χρήση πνιών νι μι τχνικ δντη λ

ση. πιπλν, πρ πό τς πριρισμς 

μγθς, πιτήσις ψηλών τχτήτων 

λλ κι θμτ ργνμς κι σχδισ

ως, δν πιτρπν τη χρήση ιστων πό τ 

σγχρν μπρικ κι πλμικ σκφη.

Μι διφρτική πρσγγιση στη χρή

ση της ιλικής νργις πρτνι η 

Γρμνική τιρ SkySails μ τη χρήση 

πνιών τχνλγς «χρττ». Τ σ

στημ χι ήδη γρστ πό την τι

ρ Beluga Shipping γι τπθτηση 

στ 140 μτρων φρτηγό πλ Beluga 

Skysails, νώ ι δκιμς θ ξκινήσν 

ντός τ 2007. Τ σστημ δν πριλμ

βνι ιστς π ξνν τη σνλική 

ντστση τ σκφς, λλ κι μπδ

ζν τη φόρτωση τ πλ. Τλς, λόγω 

της λλιψης ιστ, η κλση μ την π 

πλι τ σκφς νι πλ μικρότρη πό 

τ σμβτικ ιστιφόρ. τή νι μ ση

μντική πρμτρς, ιδιτρ ότν πρό

κιτι γι φρτηγ πλ ξηρ ή γρ 

φρτ, όπ ι μτκινήσις φρτ 

λόγω κλσων μπρν ν πηρρσν 

την σφλι τ σκφς.

Τ ττργωνικό πν, π χρησιμπι

τι γι πβήθηση της πρόωσης, νι 

πρσδδμν στην πλώρη τ σκφς, 

νώ ττόχρν κμτλλτι κλτρ 

την νργι τ ρ, μις κι λιτργ 

σ πλ μγλτρ ψς πό τς σμ

βτικς ιστς. Η τιρ ισχρζτι 

ότι τ σστημ θ μπρ ν πδώσι 

μχρι κι 5.000 KW ισχς, κι ν πτχι 

μωση της τήσις κτνλωσης κσ

μ της τξως τ 10%35%.

Πρόμις τχνλγς χν ν

πτχθ κι πό λλς τιρς, όπως η 

μρικνική KiteShip, η π σκπ

ι ν τπθτήσι ν πν πιφνις 

8.000 ττργωνικών πδών σ πρχν 

κρζιρόπλι γι πδιξη τχνλ

γς. πσης, η Γρμνική τιρ Sail 

Log μλτ την τπθτηση νός πνι 

Τ σστημα SkySails
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σνλικής πιφνις 8.000 ττργωνικών μτρων σ ν πλ 50.000 dwt χδην 

φρτ. Οι μχρι τώρ δκιμς χν δξι ότι τ μγθς panamax φρτηγό 

πλ θ μπρ ν μιώσι τ λιτργικ τ ξδ κτ 22%.

Τ πλνκτημ σ όλς τις πριπτώσις νι ότι τ σστήμτ τ νι 

πλ στην κτσκή τς, νώ πρλληλ νι πλ κλ ν τπθτηθν 

σ πρχντ πλ χωρς την πτηση σημντικών μτσκών. Πρλ’τ, τ 

πρνφρόμν σστήμτ μπρν ν χρησιμπιηθν μόν ως σμπληρω

μτικ, κι σ κμ πρπτωση δν μπρν ν ντικτστήσν τ σμβτικ 

σστήμτ πρώσως σ πλ μγλ μγθς.

ΗΛΙΚΗ ΝΓΙ

Οι σημρινς τχνλγικς δντότητς δν νι σ θση ν μς ξσφλσν 

χμηλ κόστς κι πρκή πσότητ ηλικής νργις. Τ φωτβλτκ 

στιχ πτλντι πό ημιγωγς πριτ, ι πι χν ψηλό βθμό 

πόδσης λλ κι ψηλό κόστς πργωγής. Φθηνότρ λικ τ π νι 

διθσιμ κι χρησιμπιντι γι την κτσκή ημιγωγών, δν μπρν ν 

πιτχν την πόδση τ πριτ. Τη λση σως δώσι η κβντμηχνική μ 

την νπτξη των quantum dots, δηλδή ξιρτικ μικρών κρστλλων πό 

ημιγωγς π χν μγθς της τξως μρικών ννμτρων. 

Στν τμ των ντικών φρμγών χν γνι κπις πρσπθις γι τη 

χρήση της ηλικής νργις γι πρόωση. Η τιρ Solar Sailor Holdings Ltd μ 

δρ την στρλ, χι νπτξι μ σιρ μντλων π χρησιμπιν την 

ηλική νργι γι την πρόωση των σκφών. Η τιρ χι κτσκσι πό 

τ 2000 ν σκφς τπ catamaran, τ π ξπηρτ πιβτς στ λιμνι 

τ Σδνϋ. Τ πλ νι χωρητικότητς 100 τόμων κι πρωτχρησιμπιήθηκ 

στς λμπικς γώνς τ Σδνϋ.

Τ σκφς χι τπθτημνς, στ πρωρ κι στ πρμν τμήμ τ, σιρς 

φωτβλτκών στιχων. πιπλν φωτβλτκ στιχ νι τπθτημν σ 

πτργς, π βρσκντι στ νω μρς της πρκτσκής τ σκφς, κι χρησι

μπιντι πσης κι ως πνι, σλλγντς ιλική νργι. Οι πτργς, πνω στις 

πς νι πρσρμσμν τ φωτβλτκ στιχ, λγχντι πό πλγιστή κι 

πρσντλζντι νλγ μ την κτθνση της ηλικής κτινβλς. Η ηλική νρ

γι πθηκτι σ μπτρς κι μπρ ν δώσι στ πλ τχτητ 5 κόμβων.

Δ πρόμις τχνλγς σκφη, δντότητς 600 πιβτών, χν πργγλθ 

στην τιρ γι δρμλόγηση στν κόλπ τ Σν Φρνσσκ, όπ θ μτφρν 

πιβτς στ νησκι π βρσκτι η φλκή τ λκτρζ. Τ σκφη τ νι τπ 

trimaran κι τ πρώτ πό τ δ νμντι ν δρμλγηθ στη γρμμή τ 2008. 

ν λλ πλ φιλόδξ γχρημ νι η δισχιση τ τλντικ πό τ σκ

φς Sun21. Τ σκφς νι τπ catamaran κι κιντι πκλιστικ κι μόν μ 

ηλική νργι. Τ 14 μτρων μήκς κι 6.6 μτρων πλτς σκφς πτχ ν 

κλψι μι πόστση 7000 ντικών μιλων μ μση τχτητ 56 κόμβων. Τ Sun21 

νχώρησ πό τη Σβλλη τ Δκμβρι τ 2006 κι κτπλσ στη Ν Υόρκη 
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στις 8 Μ 2007. Τ γχρημ τ χι 

νλβι η τιρ Transatlantic21, νώ 

τ σκφς χι κτσκστ πό την 

MWLine στ Υβνντ της λβτς.

Κι στις δ πριπτώσις, λλ κι 

γνικότρ τ τχνλγικ πρβλήμτ 

π πρπι ν ξπρστν φρν 

στην πθήκση της ηλικής νργις. 

Οι σημρινς μπτρς χν μικρή 

πόδση κι σημντικό βρς, π σ 

πλλς πριπτώσις ξνμζι τ πλ

νκτήμτ χρήσης ηλκτρικής νργις. 

Σγκριτικ γι την πργωγή δις π

σότητς νργις, τ βρς των μπτ

ριών νι δκ φρς μγλτρ πό 

τ ντστιχ βρς κσμ.

ΚΨΛΙΔΣ ΚΣΙΜΩΝ (FUELL CELLS)

Οι κψλδς κσμων νι ηλκτρχη

μικ μττρπς νργις, δηλδή μτ

τρπν τη χημική νργι νός κσμ 

σ ηλκτρική. Η μττρπή τή σντλτι 

χωρς την νδιμση πργωγή μηχνικής 

νργις κι την πρσ κσης.

Οι κψλδς κσμων χωρζντι 

σ διφρς κτηγρς νλγ μ 

τν τπ τ ηλκτρλτη π χωρζι 

τ ηλκτρόδι της νόδ μ τό της 

κθόδ. τσι χμ τις: μμβρνη π

λμρς ηλκτρλτη PEM (Polymer 

Electrolyte Membrane), λκλικς AFC 

(Alkaline Fuel Cell), στρ ξιδ 

SOFC (Solid Oxide Fuel Cell), φωσφρι

κ ξιδ PAFC (Phosphoric Acid Fuel 

Cell), κι γρ νθρκικ ξως MCFC 

(Molten Carbonate Fuel Cell).

πσης δικρνντι στις πρκτω 

τρις κτηγρς νλγ μ τη θρμκρ

σ λιτργς: χμηλών θρμκρσιών, 

μσων κι ψηλών. Χμηλής θρμκρ

σς θωρντι ι PEM. Πρσφρν 

γρήγρη κκνηση κι νι σμπγς, 

λλ πιτν ψηλής κθρότητς δρ

γόν κι χρήση γνών μτλλων ως 

κτλτς. Χρησιμπιντι κρως στν 

τμ των μτφρών. Στν τμ της 

βιμηχνικής πργωγής νργις, χρησι

μπιντι κρως κψλδς κσμων 

ψηλών θρμκρσιών, SOFC κι MCFC, 

ι πς χν χμηλότρ κόστς κι 

Τ ηλιακό σκάφς Sun 21
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Solar Sailor catamaran

ικνπιητικό βθμό πόδσης. 

νι ργς στην κκννηση, λλ 

η πργώμνη θρμότητ μπρ 

ν ξιπιηθ πριτρω.

λς ι πρνφρθσς κ

τηγρς πρσιζν κπι 

κιν κι πλ σημντικ πλ

νκτήμτ π μπρν ν σν

ψιστν στ κτωθι: νι φιλικς 

πρς τ πριβλλν φόσν δν 

πργν ρπς, πρσιζν 

ψηλή ξιπιστ κι πιτν 

μικρή σντήρηση μις κι χν 

λχιστ κινμν μρη, χν 

ψηλό βθμό πόδσης, κι τλς 

νι θόρβς κι χωρς κρδ

σμς, κτι τ π χι ιδιτρη 

ξ σ πλμικς φρμγς.

Τ μινκτήμτ τς νι 

τ ψηλό κόστς, η πτηση 

γι ψηλής πιότητς κσιμ, 

η πθήκση τ κσμ, κι 

ιδιτρ τ δργόν όπ 

πιτντι ψηλς πισις, κι γνικό

τρ η τχνλγική νωριμότητ στ 

σγκκριμν χώρ.

Τ κριότρ όμως μινκτημ γι 

την ρ μπρική χρήση τς πτ

λ η μιωμνη πργωγή νργις. Τ 

σημριν σστήμτ μπρν ν πρ

γν ισχ της τξως των 2 MW, τη στιγ

μή π μ σγχρνη φργτ πιτ γι 

την πρόωσή της ισχ της τξως των 60 

MW. Γι τ λόγ τό, ι κψλδς κ

σμων χρησιμπιντι ως βηθητικ 

σστήμτ πργωγής νργις.

Μχρι στιγμής ι κψλδς κσμων 

σημιώνν μπρική πιτχ στν τμ 

πρόωσης των πβρχων. Ο κριότρς 

χρησιμπιμνς τπς νι  PEMFC. 

Σστήμτ τ δς χρησιμπιντι 

πό τ ντικ της Γρμνς, της τλς, 

της λλδς, της Πρτγλς κ... Στ 

πβρχι τπ 212 της HDW χρησιμ

πιντι σνλ των 40 KW, νώ στ π

βρχι τπ 214 κθ σνλ πργι 

120 KW. Τ σνλ τ νι σνδδμν 

σ σιρ ή κι πρλληλ, νλγ μ την 

πιθμητή πργωγή νργις.

Τ κριότρ χρησιμπιμν κσι

μ νι τ δργόν τ π ντιδρ μ 

τ ξγόν πργντς ηλκτρική νργι. 

κτός πό τ δργόν, κιν κσιμ 

όπως τ φσικό ρι, η μθνόλη, η βνζ

νη κλπ., μπρν ν χρησιμπιηθν στις 
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κψλδς τπ SOFC. Στην πρπτωση 

τή, τ ξγόν τ ρ ντιδρ μ τ 

κσιμ σ σνθήκς ψηλής πσης κι 

θρμκρσς, χωρς ν πρχι κση.

Η ρωπκή νωση, στηρζντς την 

πρσπθι νπτξης τχνλγιών φιλι

κών πρς τ πριβλλν, χρημτδτ 

ν πρόγρμμ γι την νπτξη μις 

μνδς ισχς 250 KW π θ χρησιμ

πι τη μθνόλη ως κρι κσιμ. Τ 

όλ γχρημ π νμζτι METHAPU 

(Methanolbased Auxiliary Power Unit,) θ 

κστσι 1.9 κτμμρι ρώ, νώ κ

ρις νδχς νι η τιρ Wartsila. 

ΝΛΛΚΤΙΚ ΚΣΙΜ

Τ σχήμ π κλθ στη διπλνή 

σλδ νι νδικτικό της τσης πξρ

τησης πό τ πρδσικ κσιμ των 

πργώγων τ πτρλ π χρησιμ

πιντι σήμρ κτ κόρν. λς ι 

μγλς τιρς κτσκής σστημτων 

πρώσως κι πργωγής νργις πλ

ων νι στ στδι ξλιξης μηχνών π 

θ χρησιμπιν νλλκτικ κσιμ. 

Υπρχν ήδη διθσιμς μηχνς π 

χρησιμπιν δ δη κσμων (dual 

fuel), όπως τ πτρλι κι τ φσικό 

ρι. Οι σγκκριμνς μηχνς βρσκν μ

γλη φρμγή σ πλ μτφρς γρ

πιημν φσικ ρ LNG (Liquefied 

Natural Gas), κθώς τ μτφρόμν 

φσικό ρι μπρ ν τρφδτήσι τις 

μηχνς τ πλ. πιπλν, πρχν 

μηχνς π χρησιμπιν πκλιστικ 

φσικό ρι (gas engines). 

στόσ, τ σνηθστρ κσιμ π 

χρησιμπιντι στις θλσσις μτφρς 

νι κλσμτ πόστξης τ πτρλ 

κι χωρζντι στις πρκτω κτηγρς 

νλγ μ τ ιξώδς τς: Κηρζνη, MGO 

(Marine Gas Oil), MDO (Marine Diesel Oil), 

IFO (Intermediate Fuel Oil), MFO (Medium 

Fuel Oil), κι HFO (Heavy Fuel Oil). Τλς, ως 

νλλκτικ, ρζντι τ κσιμ π δν 

νήκν σ μι πό τις νωτρω κτηγρς. 

Ττι κσιμ μπρν ν θωρηθν τ 

δργόν, η ιθνόλη, τ βιντζλ κλπ.

Σγκριση κψελδων κασμων με σμβατικά σστήματα πρόωσης
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ΔΟΓΟΝΟ

Τ δργόν θωρτι ως ν πό τ 

πι φιλικ πρς τ πριβλλν κσιμ, κι 

μι πό τις πλλ πσχόμνς πηγς νρ

γις στ μλλν. Πρς τ πρόν, πρ

χν ρκτ τχνλγικ πρβλήμτ 

π πρπι ν ξπρστν κι φρν 

κρως στην πργωγή, μτφρ λλ 

κι γνικότρ πδμή χρήσώς τ ως 

κσιμ. Τ δργόν μπρ ν πρχθ 

τ πθς πό τ ρκτ κσιμ, τ 

πό τ διχωρισμό των μρων τ νρ 

χρησιμπιώντς ηλκτρική νργι.

Οι μγλς όμως πιτήσις νργις 

γι την πργωγή τ δργόν τνν 

ν κρώσν τ πλνκτήμτ τ ως 

ν πό τ κθρότρ διθσιμ κσι

μ. πως κι στην πρπτωση πργω

γής λλων νλλκτικών κσμων, τσι 

κι γι τ δργόν πιττι κριβής 

πλγισμός τ νργικ ισζγ, 

πρκιμν ν κθρισθ ν η πρ

γωγή κι χρήση τ νι ικνμικ κι 

ικλγικ πδτική. ς νργικό 

ισζγι ρζμ την νργι π πι

ττι γι την πργωγή τ νλλκτ 

κσμ πό τη μι, κι την νργι 

π τό πργι πό την λλη.

νδικτική νι η νλση τ Joseph 

Romm, όπ πδικντι ότι ν όχημ 

κινμν μ δργόν μμσ θ πρή

γγ 4 φρς πρισσότρ διξδι τ 

νθρκ π΄ότι ν λλ π κιντι μ 

σμβτικ κσιμ. ν πτθ ότι ν 

σμβτικό όχημ γι ν δινσι μ πό

στση 1.000 μιλων πργι 485 λβρς 

διξδι τ νθρκ, τ ντστιχ 

δργνκνητ πργι 2100 λβρς. 

τό σμβνι γιτ η πργωγή τ 

δργόν πιτ ηλκτρική νργι 

της τξως 1 MWh, η π φσικ πρ

γτι πό την κση νθρκ.

ΒΙΟΚΣΙΜ

Βικσιμ νμζντι τ κσιμ, 

γι την πργωγή των πων, ως πρώτη 

λη χρησιμπιτι η βιμζ. Η βιμζ 

πρρχτι κρως πό γωργικ πρόντ 

(κλμπόκι, ζχρκλμ), λλ κι πό 

γωργικ κτλιπ, όπως γι πρδιγμ 

φλι δντρων, κτσνι φτών κλπ. Τ π

ργόμν κσιμ, όπως γι πρδιγμ 

Πιθανό σενάρι μελλντικών κασμων
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η ιθνόλη, χν ντστιχς ιδιότητς μ 

τ π πργντι πό την πξργσ 

τ πτρλ, ή τ νθρκ, κι γι τ 

λόγ τό μπρν ν χρησιμπιηθν 

πό τις πρχσς ντικς μηχνς π 

νι σχδισμνς γι τ σγκκριμν 

κσιμ. νδικτική νι η νπήγηση τ 

σκφς Earthrace Boat, τπ trimaran, 

μ στόχ τ διπλ της Γης πκλιστικ 

μ τη χρήση βιντζλ. 

Χώρς, όπως η Βρζιλ, κλπτν σ 

μγλ πσστό τις νργικς τς ν

γκς μ τη χρήση βικσμων. Η Βρζιλ 

νι  μγλτρς πργωγός κι ξγω

γς ιθνόλης στν κόσμ. ς πρώτη λη 

γι την πργωγή ιθνόλης χρησιμπι

τι τ ζχρκλμ, π κλλιργτι 

κρως στις νότις πριχς της χώρς.

Η διδικσ πργωγής νι πλή κι 

βσζτι κρως στη φσική μττρπή 

της κτρρνης σ ιθνόλη μ τη βήθι 

μικρργνισμών κι νζμων. Γι τη βλ

τωση της διδικσς πργωγής, ι ρ

νς στρφντι στν τμ της βιλγς 

κι στχν στην νπτξη κι μτλ

λξη μικρργνισμών π θ πργν 

ιθνόλη σ μγλτρς πσότητς.

Τλς, λλς χώρς πργωγής ιθ

νόλης νι ι ΗΠ κι η Κν, όπ η 

ιθνόλη πργτι πό την κλλιργι 

κλμπκι. ξτζντς τ νργικό 

ισζγι, όπως κι στην πρπτωση τ 

δργόν, ρνς χν δξι ότι τ 

νργικό κρδς πό την πργωγή 

ιθνόλης πό κλμπόκι νι της τξ

ως τ 25%, πσστό τ π θωρτι 

μικρό. ντθτ, η κλλιργι σόγις γι 

την πργωγή βιντζλ δνι νργικό 

κρδς της τξως τ 93%.

ORIMULSION

Orimulsion νμζτι τ πρόν της 

μξης σφλτ (bitumen) κι νρ σ 

νλγ 70/30. Τ πρόν τό δημιρ

γήθηκ πρκιμν ν κμτλλτν 

τ τρστι πθμτ φσικής σφλ

τ π πρχν στην ρτρη πρι

χή τ Ορνόκ πτμ στη Λτινική 

Τ trimaran σκά φς Earthrace
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πρώτ ν πιλθν σημντικ τχνλγι

κ πρβλήμτ. νι σχδόν ββι, ότι 

στις μσως πόμνς δκτς, η χρήση 

των σμβτικών σστημτων θ πτ

λ την κρι πηγή πργωγής νργις 

κι πρόωσης στις ντικς φρμγς. 

Πρλ΄ τ, ι μχρι τώρ ρνς π

δικνν ότι τ πσστ πργωγής 

νργις πό νλλκτικς πηγς θ 

ξνντι μ την πρδ των χρόνων.

μρική. Τ κσιμ π πρκπτι πό 

την νμιξη της φσικής σφλτ κι 

τ νρ νι ν γλκτωμ, στ π 

τ στγνδι της σφλτ ιωρντι 

μσ στ νρό μ τη βήθι χημικών 

πρσθτων κι μηχνικής νδσης. Τ 

κσιμ χι πκνότητ 1.0113 kg/m3 κι 

νι ρκτ στθρό. Η διχρισή τ 

δν διφρι σ τπτ πό τή των κι

νών κσμων κι γι τ λόγ τό δν 

πιττι λλγή τ μηχνλγικ 

ξπλισμ πξργσς κσμ.

Στ χώρ των ντικών μηχνών χν 

κτλστ πιρμτ κρως μ ργόστρ

φς κι μσόστρφς μηχνς τπ ντζλ. 

Τ πτλσμτ νι πλ νθρρντικ 

κι δχνν ότι η πόδση τ orimulsion 

νι σγκρσιμη τής των κινών κσ

μων. Τ μνδικό σως μινκτημ σ 

σχση μ λλ νλλκτικ κσιμ ινι 

τ ππδ κπμπής ρπων. Τ orimulsion 

πριχι θ σ πσστό 2.8% κι γι’ τό 

πιττι η χρησιμπηση τχνικών π

μκρνσης των ξιδων τ θ (SΟx). 

ULO

Μι ντλώς διφρτική πρσγγιση 

στη χρήση νλλκτικών κσμων νι 

η χρησιμπηση μτχιρισμνων λιπ

ντλων ULO (Used Lube Oil) νμμιγ

μνων μ σμβτικ κσιμ σ πσστό 

της τξως τ 5%. Τ μχρι τώρ πιρ

μτ δν νι ιδιτρ νθρρντικ, 

νι όμως νδικτικ της κτθνσης 

πρς την π κινντι ι ρνς γι 

την ξρση νλλκτικών λσων.

ΣΜΠΣΜΤ

Οι φρμγς π νφρθηκν νωρ

τρ, ν κι στη μγλη τς πλιψηφ, 

δν νι νς ως ιδς, δν μπρν ν 

φρμστν σ μγλη κλμκ χωρς 
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Ο λκλρΠλστν,πτςδο

πλερέςτοΙορδάνποτμοκ

 χερσνσος το Σνά, εν γ

τον χρστνκ κσμο «ο γο Τπο»,

στοςοποοςπργμτοποθκνλ

τμεγάλθρσκετκάκστορκάγε

γονττςΠλάςκΚνςΔθκς.

δώ έλβε χώρ  ννθρώπσ το

ΥοκΛγοτοΘεο,κ δρθκε

πρώτκκλσ.Μέσστονχώρο

τ νπτχθκε ο Ιοδσμς κ εδώ

πρτοκρχθκεκεδρώθκεοΧρ

στνσμς.πσς,εδώέζσνκέδρ

σνΠροφτες,Πτράρχεςκβσλες

πεστλμένοτοΘεο.

Τ γεγοντ τά τς Θεοφάνες,

πς σνέβσν κ περγράφοντ

στν Ιερά Bβλο, εν σνδεδεμέν με

σγκεκρμένος γεγρφκος χώρος,

μελθνέςονομσεςτοποθεσών,ποτ

μών,βονών,πεδάδν,χρδρώνκγε

νκάμετοπογρφκοςχώροςδτερ

σμντκος.νστορκάποδεδεγμέ

νοπςκτάτοςπρώτοςώνεςοΧρ

στνογνστκνσκλράγτνεπ

βστος.Ημεγάλλλγεπλθεστς

ρχέςτο4οώνμετονθρμβοτο

Χρστνσμοκτντελκνγνώρσ

τοςτμνκεπσμθρσκετο

νεοσσττοττεβζντνοκράτοςλ

λάκτςτοκρτορκςλς.

Ττε,ολκλρΠλστννκ

ρχθκεεπσμςγΓκο δος

ο τοκράτορς Μέγς Κνστντνος

έδσε εντολ, δθέτοντς τ πτο

μεν μέσ κ χρμτ, γ τν δρσ

τνπρώτνμεγλοπρεπώννώνστος

ΙεροςΤπος,πςτοΓολγοθά,τοΠ

νγοΤάφοτοΚρο,τςνάλψς

στοροςτνλών,τοΣπλοτς

Γεννσες στ Βθλεέμ κ το χώρο

Μμβρ στ Χεβρών. Ο ερχομς τς

γςλένς,μτέρτοΜ.Κνστντνο,

στνγΓκνέγερστνπρώτν

τώνχρστνκώννών,άνοξντονδρ

μογτννγνώρσκτνττσπο

λάρθμνάλλντπνποσνδέοντν

μετγεγονττςγςΓρφς.

Κτάτος4ο,5οκ6οώνες,το

κράτορες το Βζντο, Πτράρχες

κ επσκοπο, πλο μονχο κ πστο

προσκντέςάρχσννσρρέονστν

Πλστν γ ν επσκεφθον κ ν

προσκνσον τ Θεοβάδστ Χώμ

τ (βλ. Ιραποδμα). Σκοπς τος τν

ν επσκεφτον λος τος πθνος

χώρος τν θρσκετκών σμβάντν,

τοςτάφοςτνΠροφτώνκτνβ

σλέντςΠλάςΔθκς,τχρά

πποπέρσεοΧρστςκομθ

τές Το, γ ν ντλσον ελογ κ

πνεμτκδνμ.Πάνστοςχώρος

τοςκτστκνκάλλονοκμο

νστρ,πομέσςμεττράπκνσε

μεγάλπροσκνμτκάκέντρ.

Στ χρν τς βζντνς κμς

(325640μ.Χ.),ολκλρχώργέμσε

με εκκλσες κ ερά προσκνμτ.

Ο Πέρσες εσβολες κτέστρεψν κ

ερμσντπερσστερμονστρ,

ενώέκψντςεκκλσεςκτπροσκ

νμτ.Ηρβκκτάκτσ,ποεπ

κολοθσελγχρνμετάτνπερσκ

εσβολ, επδενσε τν κτάστσ. Ο

ρθμςτνΧρστνώντςΠλστνς

ελττώθκεσθτά.Ομονχσμςτς

ερμο εξφνστκε, εκτς π λγ

μονστρ,ποσνέχσντν στορ

τοςπράτςπολλέςντξοττες.

Προς το τέλος το 10ο ών, λγ

μνοπροσκνμτεχνμενεάθκτ

κ ενεργά στ χέρ τν Χρστνών,
Η Αγία Αυλή και η Α΄ Πύλη του ναού της 
Αναστάσεως
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τ οπο σν κ τ σποδτερ. Η

έμπρκτ κ ποφσστκ επέμβσ

τν Βζντνών τοκρτρν κθώς

κεπμονπροσρώνμονχών

τςορθοδξοΠστεςσντέλεσνστ

δτρστςχρστνκττςκτςε

ρττςτώντνχώρν.Ηκτάκτσ

τνΣτροφρνκεπνφοράτς

Πλστνς στ χρστνκ κρρχ,

βελτσεπροσρνάτνκτάστσ.

Τ700χρνποκολοθσνπ

τν πομάκρνσ τν Στροφρν

μέχρτμέστο18οών,χρκτ

ρζοντςτδσκολτερκσκοτεν

τερ τς στορς. Ο Μμελοκο, κ

ργτεροΟθμνοΤορκο,εκμετλ

λετκντνκτάστσκμετέτρεψν

τοςΙεροςχώροςσε«εμπρεμ»,πο

τοεκποοσνσεσοςτοςέδνντ

περσστερ. Η άθλ τ κτάστσ

σνεχστκεμέχρτμέστο19οών.

Το1857πεγράφπερφμ«Σνθκ

τνπροσκνμάτν».Ησμφντ

κθορζετνκρρχκτδκώμτ

κάθεΚονττς,δεθετώντςτςμετξ

τοςσχέσες.Σμερ,οτποτνγν

Προσκνμάτνενκέντρσμφλ

σςκμοβςμετξτνδφρν

εθνοττνχρστνκςγάπς.

ΤΟ λλΝΟΘΟΔΟΞΟ ΠΤΙΧΕΙΟ

ΙΕΟΣΟΜΩΝ

Στνστορτνπροσκνμάτντς

γς Γς, το ελλνορθδοξο Πτρρ

χεο πζε, νμφβολ, πρτεοντ

ρλο.Ησστστονάγεττντν

μέρτςΠεντκοστς,τγενέθλμέ

ρτςκκλσςτοΧρστο.Σμφν

με μρτρες ποστολκών σγγρφέ

ν, ο πρώτος επσκοπος τς κκλσς

τν Ιεροσολμν πρξε Ιάκβος ο

δελφθεος, πο σστμτοποσε τ

Θε Λτρε στο «περώον» τς γς

Σών,σνέτξεστελλνκάτνπρώτ

ΘεΛετοργκσνέβλεσμντκά

στνποστολκ Σνοδο, ποσνλθε

στ Ιεροσλμ περ το 5051 μ.Χ., κ

 οπο δκρξε τν τοτέλε το

Χρστνσμοκτνελεθερτοεκ

τομσκοΝμο.Ηκτστροφτς

Ιεροσλμ π τος Ρμος το 70

μ.Χ.εχετργκέςεππτώσες.Το251μ.Χ.

στο δγμ τν Χρστνών επ Δεκο,

λλάκστοςδγμοςποεπκολο

θσν ές το 313μ.Χ., οΧρστνσμς

προσέφερεπλθοςμρτρν.

πτον4οώνμ.Χ.τ Ιεροσλμ

σγκεντρώνοντνπροσοχτνβζντ

νώντοκρτρνκκκλσξν

βρσκετνπλάγλκκτνοβολ

τςμετνερεστοΤμοΣτροπ

τνγλένκτνδρσμεγλοπρε

πώννώνστΠνάγπροσκνμτ.

ΗνοκοδμστοΝοτςνστά

σεςκτνπολοπνερώνκτσμάτν

στον Γολγοθά κ στο σμεο ερεσς,

νδεκνον τν Ιεροσλμ σε Πν

χρστνκκέντρο.νδφέρονέδεξεκ

οτοκράτορςΗράκλεος,οοποοςμε

τοςνκφροςπολέμοςτοεξεδξε

τος Πέρσες, ψσε τον Τμο Στρ

κπροχώρσεστννοκοδμστν

ερών κτσμάτν. Περφμ κ σστ

μτκ,εξάλλο,πρξεγνστθεολο

γκδδσκλ ΙάννοτοΔμσκ

νο,ποκτγτνπτμέρεκεν.

Το1099μ.Χ.οΣτροφρομπνον

στνΙεροσλμ.ΟΈλλνεςμονχοπ

ργκνζοντ.Τον14οώνΦργκσκ

νομονχοκτορθώνοννδεσδσον

στεράπροσκνμτ.Ηπρκμτο

Βζντο κ  άλσ τς Κνστντ

νοπολςπτοςΟθμνοςτο1453,

δσχερνε περσστερο τ θέσ το
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ΠτρρχεοΙεροσολμν.Hέντστο

γών κπσε στ μέσ μλς το 19ο

ώνμε τνπογρφτς«Σνθκς

τνΠροσκνμάτν»(Status Quo).

λοτοδετερομστο19οών,το

Πτρρχεοεσλθεσεμλμπρπερο

δονσγκρτσςκνγέννσς.Ο

ορθδοξοςχρστνκςκσμος,μεεπκε

φλςτοελεθεροπλέονλλνκΚράτος,

σνέβλεμεδρεέςκπολλπλέςχρ

μτκέςβοθεεςσετντονγώντς

νδμοργς.ξάλλομονχο,δρ

τέςκμέλτοΠτρρχεογρσν

εκτάσες,έκτσνεκκλσες,νκνσν

κεπνδρσντερεπμένμονστ

ρ,δμοργώντςέτστνπρττ

οκονομκβάσγτνπστστο

Πτρρχεο.Σμερ,μετςεθνεςπο

τοπερβάλλον,μετμκρχρονστο

ρτοκτντεράστκλρονομάτο,

ψώνετφτενκπερφνοσελο

τονχρστνκκσμο,γνρζοντςπς

πρέπε ν σνεχσε κ στο μέλλον τον

άγοκερπροορσμτο.

O NΟΣ ΤΣ ΝΣΤΣΕΩΣ

Σμφνμεορσμένεςπρδσες,Ιε

ροσλμποτελετοκέντροτοκσμο.

Σεττνπολσμντκέντονσε

λτςπλ-πτχρώμττςν

O Πανάγιος Τάφος και ο θόλος του 
Ναού της Αναστάσεως 
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τολς κτςδσςτολομέχρτος

νθρώποςκτοχτσμένοτοπο- βρσκε

τκκτνοβολεμέσστοςώνεςμ

γνσσνθετελλνκβζντνπρο

σ.ΟΝςτςνστάσες,τοερτερο

μνμεοτςχρστνοσνς,σντρεγ

κάθεεσεβΧρστντοντκεμενοτν

ονερντο,ώστενξθεκάποτεστ

ζτοντονεπσκεφθε.Στνπργμτ

κττ,οενδοξτεροςνςτοΧρστν

σμο,ποστρώθκεκνστθκε

ο Χρστς, δεν εν έν ενο κτρο,

λλάπολλάκδάφορποενώνοντ

μετξτος.OεστερκςχώροςτοΝ

οπερλμβάνεεκκλσες,πρεκκλσ,

προσκνμτ,πνοδμάτ,μπλκν,

δδρμοςκβοθτκοςχώρος.Η

δρχτεκτονκ«ρρθμ»επκρτε

κστοεστερκτοΝο,πράτοτ

τμνμεδτροντντοτέλεάτος

εστερκάκεξτερκά.

Οεστερκςδάκοσμοςενποκ

λμορφος με βζντνές τοχογρφες,

εκνεςκγάλμτ,χάλκνσκλστά

τςνγέννσςκσγχρονεντοχ

ψφδτά. Μέσ στον Ν πάρχον

πάνπδέκεροχώροκπροσκ

νμτ, σνδεδεμέν με το Πάθος το

Κρο,τνΣτρσ,τονΘάντο,τν

ΤφκτννάστσΤο.

Τα κυριότερα από αυτά είναι:

 Ηγποκθλσ.

 Οτπος,ποστέκοντνοάγες

γνκεςκτάτΣτρσ.

 ΤογοΚοβοκλο,ποοΤάφος

τοΧρστοκογοςΛθος.

 ΟΓολγοθάς.

 Τοπρεκκλσοτοδάμ.

 Τοπρεκκλσοτοκάνθνο

Στεφάνο.

 Ο χώρος ερεσς το Τμο

Στρο.

 ΤοΠρεκκλσοτοεκτντρχο

Λογγνο.

 ΤοΠρεκκλσοτοΔμερσμτος.

 ΤοΠρεκκλσοτνΚλπών,πο

κφλκτοΧρστο.

 ΗΚολώντοΔρμο.

 Το Πρεκκλσο Μρς τς Μ

γδλνς.

Μερκάπτπροσκνμττά,

πςοΓολγοθάςκοΤάφοςτοΧρ

στο,έχονγογρφκ,τοπογρφκ

κστορκθεντκττ.λλ,πς

 ποκθλσ, το «Μ Μο πτο»

κοΤάφοςτοΙσφ,έχονκθορ

στε κοντά στο χώρο το Γολγοθά ς

σνφμετνάλογ στορκάγεγο

νττςΣτρσςκΤφς.λλ,

ενφερμένσεκάποοπρσπο

 γεγονς, πς το Πρεκκλσο το

Λογγνο,ΚολώντοΔρμοκτο

ΠρεκκλσοτνΚλπών.λ,μς,

τπροσκνμττοΝοενώνοντ

μετοδοκτροκμετοδοστορκ

γεγονς, το Πάθος κ το Μρτρο

τοΚρο.

TO ΙΕΟ ΣΚΕΟΦΚΙΟ 

ΤΟ ΠΝΓΙΟ ΤΦΟ

ΣτοΠτρρχεοΙεροσολμνπάρχε

ένπτρχτερκτποσμντκά

σκεοφλάκτςΟρθοδξοκκλσς.

Τσκεοφλάκπρχννέκθενπρο

σρτμένστοςπτρρχκοςνοςκ

χρσμενγτδφλξκτνπρο

στστνπολάρθμνγνλεψάνν,ε

ρώνμφν,εκκλσστκώνντκεμένν,

στχμέννχερογράφνκδκν,φορ

τώνεκννκγενκάλντνερώνκε

μλν.Γτονλγοτ,τσκεοφλάκ

ρχκάονομάζοντνκεμλρχεκδ

κρνοντνσεκεμλρχεσκεοφλκν

κσεκεμλρχεδκονκών.Σμφν
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με ιστορκέςμρτρες,τνγλέν

νγερετονπρώτοντςνστάσες,

μερμνσεώστενδμορφθεδτερος

χώροςγτφλξτνερώνφερμά

τν.Στοχώροτκττέθκνπολτμ

τοκρτορκάνθμτ,κθώςκρ

γρχρσθκ,πρσκεσθεσπ

τςγςλένς,ποπερεχεπολτμο

τεμάχοτοΤμοΣτρο.πσς,οΜ.

Κνστντνοςπροσέφερεστονετεκτο

σκεοφλάκοτοΝοπλοσδώρ,

«παντοδαπά χρσά και αργρά, και λθοις 

τιμοις πποικιλμένα».

Στ σνέχε, το ερ σκεοφλάκο

τοΠνγοΤάφοεμπλοτστκεκμε

άλλφερώμτ,πςτάτςτοκρά

τερς δοκς κ το Θεοδοσο, ο

οποος, μετξ τν άλλν, προσέφερε

κ «σταρόν χρσούν διάλιθον προς το 

παγήναι ν τω αγω Κρανω».ΗγοστΘε

οδώρφέρσεεδώτομργρτπλεκτο

στρτςκο Ιοστννςπέστελε

πλθοςάλλν ερώνκεμλν,πςτο

γοΠοτροπνχ,τοοποο,κτά

τνΠράδοσ,χρσμοποσεοΧρστς

στονΜστκΔεπνο,κθώςκτχρσά

σκετοΝοτοΣολομώντ.

λ τά τ πολτμ φερώμτ

μς σλθκν κτά τν άλσ τς

γςΠλςτο614μ.Χ.πτοςΠέρσες,

τνπρπολθκεκκτστράφκεο

Νςτςνστάσες.Μετάτννάκτ

στνγνΤπνπτονΗράκλεο,

επστράφκν πολλά π τ δρπγέ

ντ ερά κεμλ στο σκεοφλάκο

το Πνγο Τάφο, το οποο άρχσε

1. Μίτρα του Πατριάρχη Ιεροσολύμων 
Αθανασίου του Ε΄(19ος αιώνας)
2. Μέγα Ωμοφόριο της Μεγάλης 
Παρασκευής (έτος 1853)
3. Επιμανίκια του Πατριάρχη Διόδωρου
4. Επιγονάτιο της Μεγάλης Παρασκευής 
1850-1855

1

2

3

4
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εκ νέο ν εμπλοτζετ με δρεές.

στσο, ένς μεγάλος ρθμς ερών

κεμλν κτστράφκε π τς επ

νελμμένεςπρπολσεςτοΝοτς

νστάσες,τςσνεχεςλελσες,ενώ

άλλεκποθκνγεξοκονμσχρ

μάτνστςδσκολεςγτοΠτρρχεο

εποχές. Το 1009, τν κτστράφκε ο

ΝςπτονΧλφλΧκμ,οστρ

τώτες το άρπξν λ τ ερά άμφ

κ τ χρσά κ ερά σκε, πο εχν

ποθσρσθεστοσκεοφλάκοτο

Πνγο Τάφο. Ομος, ο Λτνο το

1187,τνεκδώχθκνπτονΣλδ

νο,πρνμζτοςλτφερώμτ

τοΝοτςνστάσες.

τντο1439οΜμελοκοεπχερ

σννκτλάβοντονΝκντον

μεττρέψον σε τέμενος, ο Πτράρχς

Ικεμτοςεξγρσε,προσφέροντάς

τος6.500βενετκάχρσάνομσμτκ

πολλά π τ ερά κεμλ το σκεο

φλκοτοΠνγοΤάφο.Κτάτ

μετβζντνπεροδο,τοσκεοφλάκο

τοΠνγοΤάφοδέχθκεπροσφορές

μέγστςξςπτοςτσάροςτςΡσ

ςκτοςγεμνεςτνπρδονάβν

γεμονών.Το1593οΒρςΓοδονώφ,

πρντστέψτο,εχεποστελεστον

ΠνάγοΤάφοκρστάλλνοποτρο,δκο

σμμένο με πολτμος λθος. Έτσ, ο

τσάρος,ςντπδοστνδώρνπο

έλβεπτονΠτράρχΣφρνο,πέ

1

2 3

4 5

1. Γεωργιανό Μέγα Ωμοφόριο με σκηνές 
του Δωδεκαόρτου
2. Πατριαρχικός Σάκκος της Δευτέρας 
Αναστάσεως (Β΄ μισό 19ου αιώνα)
3. Πατριαρχικό Επιτραχήλιο της 
Μεγάλης Παρασκευής
4. Πατριαρχικός σάκκος του Πατριάρχη 
Διόδωρου έτος 1981
5. Γεωργιανό Επιτραχήλιο με τη ρίζα 
του Ιεσσαί (έτος 1681)
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στειλε το 1604 στον ΠνάγοΤάφοελλ

νκ γγέλο, πλοσ δκοσμμένο

μεπολτμοςλθοςκμργρτάρ.

ΜεγάλβοθεπροσέφερεστονΠνάγο

Τάφοτο1643κοΤσάροςΜχλκτά

τντελετποστολτοΠτράρχο

ΘεοφάνοςστΡσπτονρχμνδρ

τνθμο.ξοσμετ,επσς,πρξε

προσφοράτοτσάρολέξοκτς

σζγοτοτο1652,οοποοπέστελν

στονΠνάγοΤάφοερέςεκνες,εκκλσ

στκάσκεκεράάμφ.Τοσκεοφλά

κοτσμερφλάσσετ,πςκ

ολχρσμτρτοΠτράρχΠσο,

ποκτσκεάστκετο1657.

Ιδτεροενδφέρονγτντάξκ

τονεμπλοτσμτοεροσκεοφλ

κο επέδεξε το 1664 ο Πτράρχς

Νεκτάρος. Φρντσε ν τξνομθον

σεκρστάλλνεςθκεςσάγλεψν

βρσκοντνεκε,τοποθετώντςκεδκ

επγρφ σε κθέν π τά. Τον 18ο

ών,στοερσκεοφλάκοπρχν

πολλάκξλογ εράκεμλεσε

βών γεμνν, γοτφτών Πτέρν,

ερένλλάκπροσκντών.

Το1808,μετμεγάλπρπλστο

Νοτςνστάσεςπτοςρμεν

ος, πάρ πολλά άμφ κ ερά σκε

κτστράφκν, λλά ετχώς σώθκε

τοΜέγΣκεοφλάκο,ποφλάσσο

ντνάγλεψν,εράσκεκκεμ

λ.Τδφλξ,λλάκτνεπμέλε

κσντρστνερώνκεμλν,έχε

ποκλεστκά ο Γέρν Σκεοφλξ. Το

ξμτποτελεεξέχοσδάκρσ

στνγοτφτκδελφττ.

ΣΟΓ ΕΚΘΕΜΤΩΝ ΣΤΟ 

ΠΤΙΧΙΚΟ ΜΟΣΕΙΟ ΙΕΟΣΟΜΩΝ

ΟθσροτνΙερώνΠροσκνμά

τντςγςΓςκτοΠτρρχεο

Ιεροσολμνπολλέςφορέςτέθκνσε

κνδνο, άλλες φορές κτστράφκν

 φθάρκν, ενώ σχνά δοκμάστκν

κτάτςπερδοςκρσςλςτςχρ

στνοσνςτνορθδοξνπροσκ

νμάτνστνπεροχτςΠλστνς,

στΙεροσλμ,στΜονστρ,στος

νος, στς Λρες κ στ σκτρ.

Σμερ, στο Μοσεο το λλνορθ

δοξοΠτρρχεοστ Ιεροσλμ,ο

επσκέπτςκπστςμπορενπολ

σε σρκοφάγος, ενεπγρφες τφκές

πλάκες,λχνες,πλνες«ελογες»,νά

γλφκολγλφγλπτά,νομσμτ,

λεψνοθκες,μκρογρφμένχεργρ

φ,εκνες,τρπτχ,σμάλτ,στρος

ελογς,εγγελοκλμμτ,δσκοπ

τρ,μτρες,άμφ,επτάφος,σμέν

πνάκ,πρπεςκλοπάχρσά,ργρά,

πλν, χάλκν, γάλν κ σδερέν

ντκεμεν. Πολλά ντκεμεν, κρς

σκεκεκνες,δκοσμονχρσμο

ποοντσενος,μτροπλεςκστο

Πτρρχεο.ππλέον,μεγάλοςρθμς

εκθεμάτν βρσκοντ σε μονστρ

στνερεπεροχτςγςΓς.

πτςδσθεσεςεκνεςελάχστες

προέρχοντπτβζντνπεροδο.

Οπερσστερεςνκονστμετβζντ

ν,ενώμεγάλοςρθμςτοςστοςδο

τελετοςώνες.ξζενσμεθε

δάσστςεκνςτςΒάπτσς,πον

κεστβζντνπεροδοτο14οών.

ρκετέςσποδεςεκνεςκοσμοντος

πτρρχκοςχώροςκτπροσκνμ

ττοΝοτςνστάσες,τοΝοτς

ΚομσςτςΘεοτκοστΓεθσμν,

τοΝοτςΓέννσςτοΧρστοστ

Βθλεέμ,τςΜονςτογοΛζάρο

στΒθν,τςΜονςτςΜετμορφώσε

ςστοροςΘβώρ,τςνδρώςΜονς

τοΤμοΣτρο,κθώςκτνερών
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Μονών το γο Σάββ κ το γο

ΓεργοτοΧοζεβά.

κτςπτςάγεςεκνες, εράκε

μλ πάσς φσες φλάσσοντ στο

Πτρρχεο, στον Ν τς νστάσε

ς, στ Μονστρ κ στ ερά Προ

σκνμτ. Σλλογές γν λεψάνν

σκτώντςερμοπογνοντντκε

μενοελβοςπροσκνσεςκεράς

κτνξεςσεπολτμεςλεψνοθκες,

εξρετκοχρσοποκλτοσεσκλστ

ξλο  σμλτμένο στρο ελογς,

μονδκς ξς ερά άμφ κεντμέν

μεχρσοκλστέςσμοκλστές,ολ

χρσργράχάλκνεκκλσστ

κά σκε κ προπντς ο Στρς, το

μεγλτεροσζμενοτεμάχοτοΤμο

Ξλο,ποτελονκλρονομάτςπρώ

τςκκλσςτςχρστνοσνς.

Ξεχρστ, μς, πνεμτκ θ

σρ το Πτρρχεο Ιεροσολμν

ποτελον τ 1.750 περπο ελλνκά

χεργρφτςβζντνςκμετβ

ζντνςπερδο,ποενοπρνς

τςββλοθκςτο,έργοτοΠτράρχ

Νκδμο, ο οποος σνέλεξε ,τ εχε

πομενελώβτοπτςκτστροφές,

τςπρκγέςκτςλελσες.

Η πόλη της Ιερουσαλήμ
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ΤΟ ΠΤΙΧΙΚΟ ΧΕΙΟ ΙΕΟΣΟΜΩΝ

στερετ πγ πλροφορών γ

τ ζ κ τ δράσ το Πτρρχεο

ποτελε το Ιστορκ ρχεο, το οποο

βρσκετ τξνομμένο μέσ στο π

τρρχκ οκοδμμ σε έξ δμάτ.

Χλάδεςέγγρφέχονεδώκτγρφε

κ τξνομθε, με τέτοο τρπο, πο

φνερώνετνπροσοχστλετοργκ

ττκτνεργονομποεπδεκνε

 δοκσ το Πτρρχεο, δς σε

θέμτρχεοθέτσς.

Το λκ έχε τξνομθε νά θεμ

τκ δρστρττ, το οκονομκ,

κτμτκ,προσκνμτκ,δοκτκ,

λλλογρφςκκτλοπν.Στοπ

τρρχκ ρχεο μπορε κνες ν βρε

κ τοπλτεροπρττποέγγρφο

γρμμένορβστσεπεργμνμεχρο

νολογ1166.Ηεμβάθνσστολκτο

πτρρχκορχεομπορε,νμφσβ

ττ,νδφτσεπλρςτονμελεττ,

προσφέροντςπνεμτκδερνσστ

θέμττςπτρρχκςκτνοβολςσε

λοντονορθδοξοχρστνκκσμο.

 ΠΤΙΧΙΚ ΒΙΒΙΟΘΚ

ΗΠτρρχκΒβλοθκπερλμβά

νε σλλογές χερογράφν κ εντπν

ββλν,ποέχονδσθεπτςλε

λσεςκτςκτστροφές.Ησμερν

ΒβλοθκτοΠτρρχεο Ιεροσολ

μνσγκροτθκετχρντςρβο

κρτς,ρχκάχςοργνμένοτμ

μτοΠτρρχεο,λλάςσλλογ

ββλνθρσκετκοπερεχομένομε

εράκεμενπροερχμενπτνγο

τφτκδελφττκτςάλλεςΜονές,

πςττογοΣάββ.Σμντκές

προσπάθεεςγτννσγκρτσκ

νδάρθρστςΠτρρχκςΒβλοθ

κς,πράλλλμετονεμπλοτσμτο

λκο,κτέβλνολγοΠτράρχες,

πςοΠτράρχςΝεκτάροςκοΔο

σθεος.στσο,ξλογεςπροσπάθεες

σμεώθκνκπάλλοςΠτράρχες,

πςτοΝκδμοκτοΚρλλο.

ΟπλογράφοςθνάσοςΠπδ

πολος Κερμές, δμοσεσε το 1891

κτάλογοπεργράφοντςτσλλεγέντχε

ργρφποβρσκοντσμερστνΠ

τρρχκΒβλοθκ.Πρκετγτρες

μεγάλεςσλλογέςχερογράφν,δλδ

645 χεργρφ το Πτρρχεο, 706

τςεράςΜονςτογοΣάββκ147

τςΜονςτοΣτρο.ΣτΒβλοθκ,

φσκά,περλμβάνοντκμκρτερες

σλλογέςχερογράφν.Τοπερεχμενο

τώννφέρετσεθρσκετκάθέμτ,

τσοπτνΠλάκΚνΔθκ,

σο κ π τς Θεες Λετοργες, ενώ

πάρχονκχεργρφφλολογκο,

νομκοκμθμτκοπερεχομένο,

κμάλστσεδάφορεςγλώσσες,πς

ρβκ,σλβκκρμενκ.

Σμερ,  Πτρρχκ Ββλοθκ

Ιεροσολμν, χάρ στν πλρ ν

κνσ το κτρο, κθώς κ στν

τξνμσ το ρχεκο λκο με

νέεςμεθδος, ποτελεένχώρο άξο

λγο,πομετλμπρττκτνε

ρττάτοπροσελκετονπροσκντ

νγνώστνμθεστθενθρώπν

τεκμρτςχρστνκςΠστς.

ΤΟ ΠΤΙΧΕΙΟ ΙΕΟΣΟΜΩΝ ΜΕΤ 

ΤΙΣ ΣΝΘΚΕΣ ΤΩΝ ΠΙΣΙΩΝ (1856) 

ΚΙ ΤΟ ΒΕΟΙΝΟ (1878)

νμφσβττ,οδεθνεςσνθκες

τνΠρσντο1856κτοΒερολνο

το1878,έθεσντέρμστνπροβλμ

τκκτάστσποκρτοσεσεπνε

μτκχμλστσοτοΠτρρχεο

Ιεροσολμν,σοκτνγοτφτκ
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δελφττ.ΟλκλροτοΟρθδοξοερ

τεοέπρεπενβρσκετσεετομττ

κ σε σνεχ εγργορσ, δεξάγοντς

πολμέτπογώνενντοντνπράνο

μνδεκδκτώντνπροσκνμάτν.Ο

πολμέτποςτςγώνςεκφρζτν

μεποκλοςτρπος.ΗμετάβσσεΟρ

θδοξεςμκρνέςχώρεςγοποδποτε

λκκθκσμπράστσ,κθώςκ

τνπρεμπδστςέκδοσςτςεφρ

μογςσολτνκώνδτγμάτνενοκών

γΛτνοςκρμενος,λλάκτν

επδξέκδοσςντστοχνπέρτν

Ορθοδξν.Σεπροσπκεππεδο,ντ

μετώπζντονκνδνονμετβλθον

σεθμτεπθετκώνενεργεών.

Η ποδέσμεσ το Πτρρχεο

πτοάγχοςτοπροσκνμτκοζ

τμτος, τος έδδε τν δντττ ν

σχολθονμεάλλποσοβράθέμτ.

ΜετάτονφνδοθάντοτοΙερθεο,

Πτράρχς εξελέγ ο ρχμνδρτς

Φώτος(1882),τονοποονΥψλΠ

λ δεν ποδέχθκε, επβάλλοντς νέ

εκλογ. Η Ιερά Σνοδος εξέλεξε ς νέο

Πτράρχτονμέχρττεντπρσπο

το Πνγο Τάφο στ Ρσ, Νκ

δμο.Ηδρστρτττο,τσοστν

επβολ τς τάξς στν γοτφτκ

δελφττσοκστδφλξτν

Πνάγνπροσκνμάτν,πρξεξο

θμστ.Μερμνσεγτνλετοργ

τν σχολεν το λο, τ Θεολογκ

Σχολ το Τμο Στρο, προνσε

γ τν κτγρφ κ τ μετφορά

λν τν πολτμν κδκν πο βρ

σκοντνστββλοθκτςΜονςτο

ΤμοΣτροκστΛρτογο

Σάββ, κ τ σγκέντρσ τος στ

ββλοθκτοΙεροΚονο.Πρ’λες

τςπροσπάθεέςτογτνπεράσπσ

τν δκμάτν τν Ορθοδξν στ

ερά προσκνμτ, κτγορθκε τ

οδγσε τν γοτφτκ δελφττ

σε οκονομκ δέξοδο, κ μετά π

μδολοφονκππερενντοντο,

Η είσοδος του ιερού Σκευοφυλακίου στον Πανίερο Ναό της Αναστάσεως
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οδγθκε οκοθελώς σε πρτσ.

Μετάτνπρτστο,Πτράρχςεξε

λέγοΓεράσμος(18911897),οοποος

επέδεξε δτερο ζλο κ γνστκ

ττ. κτς π το οξττο οκονομκ

πρβλμ, ντμετώπσε το πολκροτο

προσκνμτκ ζτμ, πο δμορ

γσν πρώτ ο Λτνο κ στερ ο

ρμένοστονερΝτςΒθλεέμ,σχε

τκάμετδάβστοορθδοξοερέ

πτβρεΠλτογοΣπλο,

τδνομντδώροκάλλσνφ

ζτμτ. Φρντσε γ τν νάπτξ

κτβελτστςεκπδεσςμετν

νσστσ κ πάλ τς Θεολογκς

ΣχολςτοΤμοΣτρο,μετνρ

γτοΣκεοφλκθμο.

ΤονΠτράρχΓεράσμοδδέχθκε

ο ρχεπσκοπος Φλδελφες Δμ

νς(18971931).Ηπτρρχτοτν

γεμάτ π γεγοντ κ γώνες, πο

ποκνοντντσοπξένοςπράγο

ντες,σοκπδφνοντμέλτς

γοτφτκςδελφττς.Ηκνττά

τονντμετπζετοςετερδοξος,

πολτκτοεστροφκεπμον

τοβοθσνστδάσστνδκ

μάτντοΈθνοςστεράπροσκνμ

τ. πσς, μερμνσε γ τν επσκε

νών,σχολεν,νοσοκομενκάλλν

εγών δρμάτν. Μετά τν πρέλε

σ τεσσάρν περπο χρνν π τον

θάντοτοΔμνο,ΠτράρχςΙερο

σολμν εξελέγ ο μέχρ ττε ρχεπ

σκοποςΙορδάνοΤμθεος(19351955),

λγος εράρχς κ άξος εργάτς τν

γρμμάτν. Η δπλμτκττ κ 

βθάτογνώσγτπτρρχκάθέ

μττονέκννννπτξεπολσχδ

δράσ.νγερεοκοδομμτκν

κνσετΜεγάλΒσλκστοροςτν

λών. Σνετέλεσε στν επσκε τς

στορκςΜονςτογοΣάββ,ενώ,

πράλλλ, εγκτέστσε νέο πεστρο

στοτπογρφεοτοΠτρρχεο.Γεν

κά,πρξενποχώρτοςπερσπστς

τοΠροσκνμτκοΚθεστώτος.Τον

Τμθεοδδέχθκεομέχρττερχε

πσκοπος Τβεράδος Βενέδκτος (1957

1980), ο οποος κτά τ μκρχρον

πτρρχτοντμετώπσεμεεπτχ

τνέκρθμκτάστσποπελοσε

τπρονμτοΠτρρχεοκτθέ

στνΟρθοδξνστνγΓ.Έτσ,με

προσπκτοπρέμβσστονβσλά

τςΙορδνς,πέτχετο1958τνέκδοσ

νμο,μετονοποονγνρστκεκ

ρτττςγοτφτκςδελφττς

κδσφάλστνπεροσκώνστο

χεν το Πτρρχεο. Πράλλλ,

οργάνσε τν εστερκ δοκσ το

Πτρρχεοκσνέβλεστδτρ

σ τν προσκνμάτν. Τον Βενέδκτο

δδέχθκε στον Πτρρχκ θρνο ο

μέχρ ττε ρχεπσκοπος Ιερπλες,

Δδρος (19812000). π τν ρχ,

επδθκε στν νέγερσ κ νκν

σνώνκκτσμάτν,κθώςκστν

ξοποστςπτρρχκςπεροσς.

Σνετέλεσε στ στέγσ τς Βσλκς

τς Γεννσες στ Βθλεέμ, κθώς κ

στ σνέχσ τν εργσών νστλ

σςτοΝοτςνστάσες.

Στονκεντρκδρμοποσνδέετν

Ιεροσλμ με τ Βθλεέμ, βρσκετ

τομονστρτοΠροφτΗλ.Πρ

δσεςθέλοντοσμεονποτελετο

μέροςποοπροφτςΗλςκρφθκε

πτνοργτς Ιεζάβελ,ενώ,σμφ

νμεάλλες,θερετοτποςποο

ΜάγοξνεδντοστέρτςΓέννσς

μετάτσνάντστοςμετονΒσλά

ΗρώδστνΙεροσλμ.πσς,λέγετ

τ εν ο τπος πο  Πνγ κ ο
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Ισφ κάθσν ν ξεκορστον κτά

το τξδ τος προς τ Βθλεέμ. Πάν

στο Κάθισμα, πς λέγετ σμερ το

προσκνμτ,ποτνππλά

γνστστνπεροχ,κτσθκεεκκλσ

κμονστρκτάτον5οών.

Τ ΠΟΣΚΝΜΤ ΤΟ ΝΟ ΤΣ 

ΝΣΤΣΕΩΣ - ΙΕΟΣΜ

(ΤΟΠΟΓΦΙΚ ΣΤΟΙΧΕΙ)

Ηφμτςερςπλςτςοφελετ

στπγκοσμοενδφέροντος στορκά

γεγοντ,τοποδμέσοτνώνν

δδρμτστκνσετ.νκτσμέν

σετργνκοροπέδο,δτκάτοβορεο

άκροτςΝεκράςΘλάσσς.Βρετς

Ιεροσλμ,εκτενετκεντρκοροσε

ράτςΠλστνς.Στοντολκτμμ,

ποενκτομκρτερο,δκρνοντ

δολφο,οβρεος(Αμωρα)κοντος

(Σιών). π τς Σών εγκτστάθκε ο

Δβδ,τντνκτέλβεεκτνΙεβο

σν.ντολκάτςπλεςψώνετ

το ρος τν ελών, ενώ πέρν το

εκτενετέρμοςτοΙοδ.



 ΓΙ ΠΟΤ

Bρετςγςλςκετεσο

δοςτονοτςνστάσες.Πρκετ

γτοξτμνμεκεσοδοκτσκε

σμένπξλοκπρσσοκκρ

δάς, κ ποστρζετ εστερκά με

δο σδερένες πλάκες. πάν στ δο

σδερέν ρπτρ τς εν χργμένες

ρβκές επγρφές. Στο δεξ ρπτρο

σμεώνετ:«Απόλα τον πόθο σο, προ

σκντά. Εσλθ ις τν χαράν το Κρο, 

ις τον πολύφωτον ορανόν….μήτρ των 

Εκκλσιών». Στο δετερο, νγράφετ:

«Εισέλθτ, ώ ξένοι, ις τας αλάς το Κρ

ο, ις τον Τάφον τς Ζωής, ένθα οικ  Χά

ρις και πιπολάζι το λογμένον Φως».

ντολκάτςγςΠρτς,πάρχε

δετερπλπνομοτπ,ποκλεσθ

κετο1187.Οδοπλεςπλσώνοντμε

έντεκκονεςπλεκκπράσνομάρ

μρο,ποφέρονκορνθκάκονκρ

ν.Στομκκλκτμπνοπάνπτν

γΠρτ,εκονζοντνσενάγλφες

πρστάσεςΒφρος,οΙερςΝπτρ,

ΈγερστοΛζάροκοΜστκςΔε

πνος,οοποεςσμερφλάσσοντστο

ΜοσεοΡοκφέλερτςΙεροσλμ.Κτά

τδάρκετςνκτς,γΠρτπ

ρμένεκλεστ,ενώτκλεδάκρτον

μεκλρονομκδκμθρροΜο

σολμάνο.τκθέρσεοσολτάνος

Σολεμάντο1520μ.Χ.,προκεμένον

ποφεχθονοπροστρβέςμετξτν

χρστνκώνδογμάτν.Γτοεπσμο,

μς, άνογμ κ κλεσμο τς πλς

τοΝοέχεδμορφθεδτεροτελε

τοργκ,στοοποοπρττενκ

προστοΈλλνπορτάρ.

 ΓΙ ΠΟΚΘΩΣ

Ο προσκντς, μλς περάσε τν

γΠρτ,σνντάμέσστονΝτς

νστάσες τν γ ποκθλσ. Η

σμερν τς μορφ ποτελε νετερ

κτσκε κ οφελετ στς νκν

στκέςεργσεςτο1810.Έχετρπεζο

εδέςσχμκένπορφρλεκομάρ

μρομκοςπέντεμέτρνκεβδομντ

εκτοστών,κπλάτοςενςμέτροκ

τράντ εκτοστών. πσς, εξέχε π

τοέδφοςτράντεκτοστάκσκεπά

ζετοντποποποκθλσντογο

σώμτοΚροο«εσχμνΙσφκ

Νκδμος».πγρφσχετκκλπτε

κ τς τέσσερες πλερές: «Ο σχήμων 

Ιωσήφ από το ξύλο καθλών το άχραντόν Ο Πανάγιος Τάφος
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σο σώμα, σνδόνι καθαρά ιλήσας και αρώ

μασιν, ν μνήματι καινώ κδύσας απέθτο» 

(Μτθ.28,5761,Ι.19,3942).Ηποκ

θλσπλσώνετπέξμεγάλκ

έξ μκρτερ μνοάλ. π τς οκτώ

κνδλες,ποκρέμοντπάνπτοερ

προσκνμ,οτέσσερεςνκονστος

Ορθοδξος,οδοστοςρμενοςκ

πμστοςΛτνοςκστοςΚπτες.

Στοπροσκνμτέχονδκώμτ

κοτρεςΚονττες:τνΟρθοδξν,

τνΛτνν,κτνρμενν.

Ο ΤΟΠΟΣ ΤΩΝ ΓΙΩΝ ΓΝΙΚΩΝ 

ΚΤ Τ ΣΤΩΣ

Οχώροςτςσνδέετμετονμρ

τρκθάντοτοΘενθρώπο.Δτκά

πτνγποκθλσδσώζετ

τμμστρογγλομρμάρνοκβρ

ο(0,70),ποπστεετττνθέσ

ποστέκοντνΠνγ,ομροφρες

γνκεςκογγελστςΙάννς,τν

οΧρστςεπεπτονΣτρπροςτν

ΠνγΜτέρΤο«Γύναι, ιδού ο ιός 

σο»κπροςτονγπμένοΤομθτ

«Ιδού  Μήτρ σο».Σμερτοπροσκν

μτνκεστοςρμενος.

ΤΟ ΙΕΟ ΚΟΒΟΚΙΟ

Το ερΚοβοκλοβρσκετδτκά

τοΚθολκοΝοτςνστάσες.Οεκ

κλσστκςστορκςσέβοςνφέρε

τοΠνάγοςΤάφοςτνδκοσμμένος

με ρττος κονες, λλά δεν κάνε

λγογκλεστοκοδμμ.ντθετ,

σμφνμετοΟδοπορκτςθερς,

ο Πνάγος Τάφος βρσκτν δ μέσ

σε κλεστ οκοδμμ. Με τ μεγάλ

κτστροφτοΝοπτονλΧκμ

(19091912),οβράχοςσοπεδώθκεκτο

οκοδμμ,ποτοπερέκλεε,κτστρά

φκεολοσχερώς.Τσμερντομορφ

το ερκοβοκλοέλβετο1810,πς

μρτρενάγλφεπγρφστνπρ

σοψτο.«Ανωκοδομήθ το Κοβούκλιον 

το Παναγο Τάφο όλον κ θμλο δι’ 

λέος των ορθοδόξων Ρωμαων π τής Πα

τριαρχας κρο Πολκάρπο ν έτι αωι 

κατά μήνα Μάρτιον».Φέρεδεπλοσεξ

τερκκεστερκδκσμσ.Στν

πρσοψκπάνπτθρεκονζετ

νάγλφπράστσμετννάστσ

Η Σταύρωση του Κυρίου 
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το Χρστομε

ργρεπχρσ

επένδσ. Πάν

πτνπράστσ

σχμτζετελτάρο

μετνεπγρφ:«ΤΩ ΖΩΟ

ΔΟΧΟ ΣΟΥ ΤΑΦΩ ΠΑΡΕΣΤΩΤΕΣ ΟΙ 

ΑΝΑΞΙΟΙ ΔΟΞΟΛΟΓΙΑΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝ ΤΗ 

ΑΦΑΤΩ ΣΟΥ ΕΥΣΠΛΑΧΝΙΑ ΧΡΙΣΤΕ Ο ΘΕΟΣ 

ΗΜΩΝ». Στο κάτ μέρος τς πράστ

σςπάρχεελτάρο,ποφέρετνεπ

γρφ:«ΑΝΑΣΤΑΣΙΝ ΧΡΙΣΤΟΥ ΘΕΑΣΑΜΕΝΟΙ 

ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΩΜΕΝ ΑΓΙΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΙΗΣΟΥΝ 

ΤΟΝ ΜΟΝΟΝ ΑΝΑΜΑΡΤΗΤΟΝ».Μπροστά

πτννάγλφεκντςνστάσες

πάρχονκνδλες,ποκνεμετνεθ

ντνΟρθοδξν.Στονώττοσμεο

τςπρσοψς,σετργνκπλσοπο

περκλεενάγλφοοφθλμ«οφθαλμός 

τα πανθ’ ορά»ενώεντπσκνθέμο

κοσμετβάστο.Στνπρσοψτο

εροΚοβοκλοέχονγνεπροσθκες

πρμένοςκΛτνος,φοέχονκ

τοδκώμτεπτοεροΚοβοκλ

ο. πσς, εν χργμέν επγρφ.

Το γο κοβοκλο περβάλλετ π

λθνεςτορνετέςκγκλδες.Στςπλάγες

πλερέςτοκοβοκλοπάρχονδο

οεδ νογμτ π πο ο Π

τράρχς,κτάτντελεττο

ΜεγάλοΣββάτο,μετ

δδετογοΦςτς

νστάσες.

ΤοερΚοβο

κλοδρετσε

δομέρ:)τον

γοΛθοπ

ρεκκλσο το

γγέλοκβ)

τονΠνάγοΤά

φοτοΧρστο.

Ο γος Λθος

κτλμβάνετον

προθάλμοτοΠ

νγοτάφο.Πρκε

τγτετράγνο, σ

πλερο χώρο με θολτ

στέγσ,ποδρρθμστκε

το1810πτονρχτέκτονΚομνν

τονΜτλνο.Στονχώροτβρσκετ

μκρτετράγντράπεζ,ποπερέχετμ

μτολθο,ποκθτνογγελοςκτά

τννγγελτςνστάσεςτοΚρο
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στις Μρφρες. Στις τέσσερεις πλερές 

εναι χαραμένς  εαελικς στχς: 

«Άλος Κρο κτβάς ξ ορνού προσλ

θών πκύλσ τον λθον πό της θύρς τού 

μνημο» (Ματθ. 28, 2).

Ρη σκνησης καταλαμβνν τν 

πρσκνητή μλις εισέλθει στν Πανι 

Τφ και αντικρσει τ Μνήμα, π ενταφ

ασαν τ ι σμα τ Κρ. Ο Πανις 

Τφς απαρτζεται απ έναν ρθνι 

θλαμ, λαξεμέν στν βρχ και καλμ

μέν στην κρια και νω πλερ τ απ 

ρθμαρμρωση. π πνω κρέμνται 

δεκαπέντε κανδήλες των Ορθδξων, των 

Λατνων, των ρμενων και των Κπτν, 

π εναι πνττε αναμμένες, εν εσωτερι

κ απεικνζεται με ανλφ τρπ η εις 

δ Κθδς, η νσταση, π πρχει 

και σχετική εχρακτη επιραφή με την αε

λα τής ζωηφρ ναστσεως: «ΤΙ ΖΤΕΙΤΕ 

ΙΣΟΥΝ ΤΟΝ ΝΖΡΝΟΝ ΤΟΝ ΕΣΤΥΡΜΕ

ΝΟΝ ΓΕΡΘ, ΟΥΚ ΕΣΤΙΝ ΔΕ. ΙΔΕ Ο ΤΟΠΟΣ 

ΟΠΟΥ ΕΘΚΝ ΥΤΟΝ». Οι Μρφρες, 

ι ελι εσωτερικ και  πρθλαμς 

φέρν ρθμαρμρωση και δπεδ, π 

καλπτεται με πλχρωμα μρμαρα. 

Τ καθατ μνημε βρσκεται στα β

ρεια τ θαλμ. Περιβλλεται απ 8 πρ

φρλεκς κνες, π βαστζν ισριθ

μες αψδες και δημιρν τη στέη, π 

έχει περμετρ έξι μέτρα. σωτερικ ρφ

νται πλλ εαελικ στχι π έχν 

σχέση με τν ενταφιασμ τ Χριστ και 

απεικνζνται ανλφες παραστσεις. Τ 

ι Κβκλι ανήκει στς Ορθδξς, 

και Ορθδξς μναχς διρζεται ως φρ

ρς τ Πανα Τφ, βεβαινντας τα 

απαρραπτα δκαια των λλήνων.

ΤΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ

νατλικ τ ιερ Κβκλ 

επεκτενεται  κρις Νας, νωστς 

ς «Κθολκ»,οοποοςενπτος

μεγλοπρεπέστερος νος τς ντο

λς.Πρκετγστενμκρ,μεγάλν

δστάσεν, θοσ 31,50 μ. κ πλά

τος 14,50 μ. ν βσλκ με τρολο,

ποστρζετπάνσε4μεγάλοςπεσ

σος. Οκολώνες κοσμοντ με κορν

θκά κονκρν. Ο ψδες, ο θλο

κοτρολοςενπτςρχτερες

κτσκεές, ενώ ο πλάγες πλερές, 

κγχτοΙεροΒμτος,κθώςκτο

μρμάρνο τέμπλο ποτελον νετερες

προσθκες,ποσχετζοντμετνν

κνστοΝοτο1810πτονρχ

τέκτονΚομνντονΜτλνο.

Τομεγλοπρεπέςμρμάρνοτέμπλο

σχμτζετ π επτά ψδες σε δο

σερές.Οδοπλερέςοδγονστπ

ρβμττοΙεροκκεντρκ,πο

ποτελετνρΠλ,στοερθσ

στρο.Τςεπτάψδεςεπστέφεμρμά

ρνο επστλο με τ μεγλογράμμτ

επγρφ:«ΧΙΡΣΙΝΓΙΜΗΤΗΡΤΝ

ΚΚΛΗΣΙΝ ΘΟΥ ΚΤΟΙΚΗΤΗΡΙΟΝ. ΣΥ

ΓΡ ΔΞ ΠΡΤΗ ΦΣΙΝ ΜΡΤΙΝ

ΔΙΤΗΣΝΣΤΣΣ».

ΤογοΒμψώνετένπερπο

μέτρο π το δάπεδο το Κθολκο,

ποστομέσοντοέχετοποθετθε

γΤράπεζ.Ορβφνοονομάζον

τοΚαθολικό«ΝοσολΤν»,ποσμ

νετο«μέσοντοκσμο».Οστορκς

Ιώσποςχρσμοποετονελλνκρο

«ομφαλός τής γς», γ ν χρκτρσε

τν Ιεροσλμ κ, σγκεκρμέν, τον

Ντς.Πρκετγμρμάρνσφ

ρ(Ομφαλό),ποψώνετσεδτερ

βάσμέσςμετάτνεσοδο.Σμβολ

ζετοπνεμτκκέντροολκλροτο

χρστνκοκσμο.

ΣτνμκκλκψδτοΙεροσχ

μτζετμφθετρκάμρμάρνοσν
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θρονο,στομέσοντοοποοψώνετ

οθρνοςτοΠτράρχκστπλάγ

πάρχοντκθσμττνάλλνκλρ

κών,ποπροσέρχοντκτάτςγορτές

πλτμέρτςγς.Δεξάκρ

στεράτογοΒμτοςπάρχονδο

κλμκες, π τς οποες  δεξά οδγε

στονΓολγοθάκρστερστςστοές,

πσ π το μεγάλο τέμπλο. Μέσ στο

γο Βμ πάρχον δο πρτες: μ

προςτονΒορρά,ποοδγεπροςτοΙε

ρΣκεοφλάκο,κμπροςτονΝτο,

ποοδγεστοΦρκτΓολγοθά.

O ΦΙΚΤΟΣ ΓΟΓΟΘΣ

ΟΓολγοθάςενοτποςτομρτρ

οτοΧρστο.ποτελετσγκλονστ

κτερ εμπερ γ κάθε προσκντ,

ποπροσέρχετστονΝτςνστάσε

ς.νάνοδςτοεςτονλεγμενον

«Κρανο τόπον», εβρστ Γολγοθάς (Ι.

19, 17). κε σντελέστκε άπξ στν

Ιστορ το μστρο τς Θες Οκονο

μς κ σφργστκε  Κν Δθκ

με το μ το Θενθρώπο. ρχκά, ο

λφοςτοΓολγοθάσμπερλμβντν

στντγντοεστερκοθρο

τοσγκροτμτοςτοΜ.Κνστντνο,

πο εχε τοποθετθε μεγάλος χρσς

στρςσενάμνστοκοσμοστρο

γεγοντος.Οστρςτς,σμφνμε

τςπγές,ποτελοσεφέρμτοτο

κράτορΘεοδοσοτοΒ’.Οβράχοςτο

φρκτοΓολγοθάσμερέχεκλφθε

με μρμάρν επένδσ. Βρσκετ στ

νοτοντολκπλεράτοΚθολκοκ

ψώνεττέσσερκμσμέτρπτο

δάπεδοτοΝο.Στονχώροτοδ

γοντέσσερεςκλμκες,πτςοποες

πρώτβρσκετντολκάτςγςπρ

τς,δετερπένντπτνεσοδο

τςντςπλεράςτοΚθολκο,τρτ

ρχζεπτο ερΒμτοΚθολκο

κ  τελετ π τ νοτοντολκά

δώμττοσγκροτμτος.Πσπτν

γΤράπεζψώνετοστρμένος,

δορφορομενοςπτΘεοτκοκτον

γο Ιάνν τονΠρδρομο.Βρετς

γςΤράπεζςσχμτζετκονοστρ

κτμετμορφκβροκΠρθεσ

μετνεπγρφ:«ΣΩΤΗΡΙΑΝ ΕΙΡΓΑΣΩ ΕΝ 

ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΓΗΣ ΧΡΙΣΤΕ Ο ΘΕΟΣ ΕΠΙ ΣΤΑΥΡΟΥ 

ΤΑΣ ΑΧΡΑΝΤΟΥΣ ΧΕΙΡΑΣ ΕΞΕΤΕΙΝΑΣ».Ντ

τςγςΤράπεζς,πάρχεσχσμστον

βράχοποέγνετστγμκτάτνοπο

οΘεάνθρπος,λγοπρνεκπνεσε,ελ

γσετοςστρτέςΤοκχνοντςτο

ΤμοκΠνάγΤομγτλτρσ

τνμρτώνμς.πσς,στντπλε

ράπάρχεπράθρο,ποάλλοτετν

εξτερκπρττοΓολγοθά.πτν

εσλθεοτοκράτορςΗράκλεοςτο629

μ.Χ.,μετφέροντςτονΤμοΣτρστον

ώμοτο.ΣμφνμετνΠράδοσ,τν

εσλθεστονΓολγοθάοτοκράτορς,

τοέπεσετοβσλκστέμμ.τερμ

νετκεςθεοσμεο,γτστονΓολγοθά,

ποοΘεάνθρποςΣτρςφρεσετο

κάνθνοΣτεφάν,δενέπρεπεάλλοςΧρ

στνςτοκράτορςνφοράβσλκ

στέμμ.Γ’τκμέχρσμερ,τνο

ΠτράρχςάλλοςρχερέςτελεΘε

Λετοργ,δενφοράμτρ.Στνντολ

κπλερά,νάμεσστοΟρθδοξοκΛ

τνκπροσκνμ,σώζετργμστον

βράχοτοΓολγοθά,πο,σμφνμετν

Πράδοσ,σχμτσθκεπτονσεσμ

κτάτνώρτςΣτρώσες.

ΤΟ ΓΙΟ ΦΩΣ

Σμβολζε, λλά κ ποδεκνε

περτρν, το Μέγ Μστρο τς εκ

νεκρών νστάσες το Κρο Ισο

Χρστο.Μςγεμζεσθμτπνεμ
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τικς,ψχκςκθρσκετκςνάτ

σς.Οκρδέςλνχτπονππστ,

θμσμκελπδπένντστομέγ

μστρο τς Ζς κ το Θνάτο.

Πρκετ γ λθν θμ, πο δεν

επδέχετκμμφσβτσ.

π το πρ το Μεγάλο Σββά

το χλάδες πστο τς Ιεροσλμ κ

προσκντές π λ τ μέρ το κ

σμοκτκλζοντονΝτςνστά

σεςγνπρκολοθσοντνΤελε

ττογοΦτς.

Στς12τομεσμέρ,οΟρθδοξοςΠ

τράρχςτνΙεροσολμν,μεσνοδε

ρχερένκάλλνΚλρκών,προσέρ

χετστονερχώρο.σέρχετστογο

Βμ το Κθολκο κ ο ετερδοξο

λμβάνονάδε,προκεμένονλάβον

κτομέροςστντελετ.ΚτπνοΠ

τράρχςενδετπλρτνρχερτκ

στολμετάτνρχερένκλοπώνΚλ

ρκών.ΟΠτράρχςγεττςπομπς,

 οπο ξεκνά π το γο Βμ το

Κθολκοκκάνε τρεςγροςγρ

πτοερΚοβοκλοπτοςχος

τνψλμδών,οοποοψάλλον«Τν 

Ανάστασν σο Χριστέ Σωτήρ….».

ννγκοντονσομετοετε

ρδοξοέχονπροκτβολκάερενσε

λοτοεστερκτο εροΚοβοκλ

ο,γνπστοποσοντδενπάρχε

κάποο νμμένο κνδλ  άλλ πγ

φτς. Μετά τ λτνε, ο Πτράρχς

στέκετμπροστάστθρτογοΚο

βοκλο,βγάζετάμφκπερμένε

μετοστοχάρ,τοπετρχλκτζών.

Οετερδοξοκάνονέρεν,γνβε

βθοντεπάντοδενέχεκάτπο

θμποροσενδμοργσεπνοες,

νκνσεποψες.τνολοκλρθε

έρεν,οφλκεςβγάζοντςσφργδες

πτθρκοΠτράρχςεσέρχετ

στοΙερΚοβοκλομεδοδεσμδεςσβ

σμέννκερών.Μζτομπνονστον

προθάλμοορμένοςΠτράρχςκο

Δργομάνος,οοποοπρμένονστον

προθάλμο.ΣελοτονΝεπκρτεερά

σγκνσκγν.

Ο Πτράρχς, γοντστς μπροστά

στονΠνάγοΤάφο,προσεχετπροςτον

ΣτρθέντΚρο,κρτώντςδοσβ

στέςλμπάδεςμετπενσκελάβε

κνπέμποντςτνκλοθεχ:

«Δέσποτα Κύρι Ισού Χριστέ,  αρχ

φωτος σοφα τού ανάρχο Πατρός. Ο φως 

οικών απρόσιτον, ο ιπών κ σκότος φως 

λάμψαι, ο ιπών γννθήτω φως και γέντο 

φως. Κύρι, ο το φωτός χοργός, ο ξα

γαγών μάς από το σκότος τής πλάνς 

Το Α΄ Τμήμα του Ιερού Κουβουκλίου
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Ο Γολγοθάς
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και ισαγαγών ις το θαμαστόν φως τής 

σής πιγνώσως, ο τν γν μν πάσαν δια 

τς ν ατή νσάρκο παροσας σο, τα 

καταχθόνια δ δια τς ις δν καταβάσ

ώς σο φωτός πλρώσας και χαράς, μτά 

δ ταύτα δια των αγων σο αποστόλων 

φως καταγγλας πάσι τοις έθνσιν. Εχαρι

στούμν σοι, ότι δια τς σβούς πστως 

μτήγαγς μάς από σκότος ις φως και 

γγόναμν ιο δια το αγο βαπτσματος, 

θασάμνοι τν δόξαν σο πλήρ ούσαν 

χάριτος και αλθας. Αλλ’ ώ φωτοπάροχ 

Κύρι, ο το μέγα φως ον ο ιπών, ο λαός ο 

καθήμνος ν σκότι. Δέσποτα Κύρι, το 

φως το αλθινόν, ο φωτζι πάντα άνθρω

πον ρχόμνον ις τον κόσμον. Το μόνον 

φως το κόσμο και φως τής ζωής των 

ανθρώπων, ο από τς δόξς πλρώθ τα 

σύμπαντα, ότι φως ις τον κόσμον λήλθας 

δια τς νσάρκο σο οικονομας, ι και οι 

άνθρωποι γάπσαν μάλλον το σκότος ή το 

φως. Σ Κύρι φωτοδότα, πάκοσον μών 

των αμαρτωλών και αναξων δούλων σο 

των τ ώρα ταύτ παρισταμένων τω πανα

γω σο και φωτοφόρω τούτω τάφω και 

πρόσδξαι μάς τιμώντας τα άχραντα πάθ 

σο, τν παναγαν σο σταύρωσιν, τον κού

σιον θάνατον και τν ν τω πανσβάστω 

τούτω μνήματι το τθωμένο σο σώ

ματος κατάθσιν και ταφήν και τριήμρον 

ξανάστασιν, ν χαρμονικώς ήδ αρξάμ

νοι ορτάζιν, μναν ποιούμθα και τς ν 

δο καθόδο σο, δι’ ής τας κσ των 

δικαων κατχομένας ψχάς δσποτικώς 

λθέρωσας τή αστραπή τής σής θότ

τος φωτός πλρώσας τα καταχθόνια. θν 

δ αγαλλομέν καρδα και χαρά πνματι

κή κατά τούτο το πρλογμένον Σάβ

βατον το ν γ και πο γν θοπρπώς 

τλσθέντα σοι σωτριωδέστατα μστήριά 

σο ορτάζοντς και σ το όντως ιλαρόν και 

φτόν φως ν τοις καταχθονοις θκώς πι

λάμψαν αναμιμνσκόμνοι, φωτοφάνιαν 

ποιούμθα, σο τν προς μάς σμπαθώς 

γνομένν θοφάνιαν, ικονζοντς. Επιδή 

γαρ τ σωτρω και φωταγ νκτ πάντα 

ππλήρωται φωτός ορανός τ και γ και 

τα καταχθόνια δια το πρφές μστήριον 

τς ν δο καθόδο σο και τς κ Τάφο 

σο τριμέρο αναστάσως. Δια τούτο, κ 

το π τούτον τον φωτοφόρον σο Τάφον 

λαβώς λαμβάνοντς, διαδιδόαμν τοις 

πιστύοσιν ις σ το αλθινόν φως και 

παρακαλούμν και δομθά σο, Πανάγι Δέ

σποτα, όπως αναδξς ατό αγιασμού δώρον 

και πάσς θκής σο χάριτος ππλρωμένον, 

δια τς χάριτος το Παναγο και φωτοφόρο 

Τάφο σο. Και τος απτομένος λαβώς 

ατού λογήσς και αγιάσς, το σκότος 

των παθών λθριών και των φωτινοτά

των σο σκνών καταξιώσς, όπο φως το 

ανέσπρον τς σς θόττος λάμπι. Χάρισαι 

ατος, Κύρι, γαν και ζωαν και τος ο

κος ατών παντός αγαθού πλήρωσον. Ναι, 

Δέσποτα φωτοπάροχ, πακοσόν μο το 

αμαρτωλού ν τ ώρα ταύτ και δος μν τ 

και ατος πριπατν ν τω φωτ σο και ν 

ατώ μένιν, έως το φως τής προσκαρο ζω

ής ταύτς έχωμν. Δος μν, Κύρι, να το φως 

των καλών έργων μών λάμπ έμπροσθν των 

ανθρώπων και δοξάζωσ σ σν τω ανάρχω 

σο Πατρ και τω Παναγω Πνύματι. Εις φως 

γαρ θνών μάς τέθκας, να ατος τή σκοτα 

πριπατούσι φανωμν. Αλλ’ μς γαπήσαμν 

το σκότος μάλλον ή το φως, φαύλα πράσσο

ντς. Πας γαρ ο φαύλα πράσσων μισ το φως 

κατά τον αψδή λόγον σο. Δια τούτο οσ

μέραι προσκόπτομν αμαρτάνοντς, πιδή 

πριπατούμν ν τ σκοτα. Αλλ’ αξωσον μάς 

το πόλοιπον τς ζωής μών βιωτύσαι πφω

τισμένος τος οφθαλμούς τς διανοας μών. 

Δος μν, να ως τέκνα φωτός πριπατήσωμν 

ν τω φωτ των ντολών σο. Το το αγο 

βαπτσματος φωτινόν ένδμα, όπρ δια των 
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έργων μαρώσαμν, λύκανον, ως το φως, 

ο αναβαλλόμνος το φως ώσπρ ιμάτιον. 

Δος μν νδύσασθαι τα όπλα τού φωτός, 

να δι’ ατών τον άρχοντα το σκότος τρο

πούμθα, ος μτασχματζται ις άγγλον 

φωτός. Ναι, Κύρι, και ως ν ταύτ τ μέρα 

τοις ν σκότι και σκιά θανάτο καθμένοις 

φως έλαμψας ούτω σήμρον λάμψον ν ταις 

καρδαις μών το σον ακήρατον φως να 

τούτο φωτιζόμνοι και θρμαινόμνοι ν 

τ πστι, δοξάζωμέν Σ τον μόνον κ μόνο 

το αρχιφώτο φωτός, ιλαρόν φως ις τος 

ατλτήτος αιώνας. Αμήν».

Μετά το πέρςτςεχς,οΠτράρ

χςτοποθετετοβμβάκστονΠνάγο

Τάφο κ με θμστ τρπο, τοτο

νάβε.Μετ,νάβεπρώττκερά

κβγνεπτοΙερΚοβοκλο.Το

σποδοενττογοΦςγλγ

λεπτάδενέχεπράδ·δλδ,νένς

πστςτοκομπσεστχέρτο,δεν

θκε.Πράγμτ,ποτελε,νμφσβ

ττ, έν πτ μεγλτερ Θμτ

τς χρστνοσνς,

πο επνλμβάνε

τκάθεχρνοκτά

τοΜέγΣάββτο.

ΠΟΣΚΝΤΙ ΤΩΝ ΓΙΩΝ ΤΟΠΩΝ

ΠροσκντάρτνγνΤπνονο

μάζονττχεργρφποπερέχον

τνπεργρφτς Ιεροσλμκτν

πολοπν ρχολογκών χώρν κ

μνμενστνΠλστν.Ηονομσ

τοςσχετζετμετονσκοπτςπρξς

τος, ο οποος τν ν κθοδγσον

τονΧρστνστνπεργστοστος

κθγσμένος τπος. Η σγγρφ

τνπροσκντρνεπέφερεψχκλ

τρσστονσγγρφέ,ενώνάγνσ

προσέφερε στος προσκντές ψχκ

νάτσ.Πλεστελλνκάχεργρφ

έχονδσθεκέχονρχεoθετθε

σεββλοθκεςτςλλάδςκτοεξτε

ρκο.Τρχτερχρονολογονττον

16οών,μετάτντορκκκτάκτσ

τςΠλστνς.Μετάτμσάτο18ο

ών,πργγχερογράφνπερορ

ζετ,κθώςκμάζεπλέονέντπμορ

φββλν.Τπερσστερχεργρφ

εκάζεττσντάχθκνμέσστνΠ

λστν,ενώελάχστφέρονπογρφ

πτοσγγρφέτος,πςτονΔνλ,

τονΣμεών,τονκάκο,τονθνάσοκ

άλλος.Τπερσστερεννπγρφ

κπστεεττοσγγρφεςτοςτν

κλλγράφο, ο οποο έγρφν

κάλλχεργρφ.Κον

σμεολν,μέρστ

γάπ τος γ τος

γοςΤπος.

Η Μονή του Προφήτου Ελισσαίου 
στην περιοχή της Ιεριχούς
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σον φοράστοπερεχμενοτνΠρο

σκντρν,τά,πράτογεγονςτ

ενμκροσχμτος,μελγφλλ,περ

γράφονεμπερσττμένκρτττ

τμνμετνγνΤπν,φερώνοντς

μεσγγστνστορτοςκπερνώ

ντςστνπεργρφτνερώνπροσκν

μάτν.Ηξτοςπρμένεπέρττ,

κθώςποτελονστερετπγπλ

ροφορώνγτνέρενκμελέττς

στορςτςπεροχςτςΠλστνς.Ο

νγνώστςγνετγνώστςτνθώνκ

εθμντςπεροχς,τςδράσςτςγο

τφτκςδελφττςκτνβντν

γν.Μεγλώσσπλκκτνοτ,τ

Προσκντάργνοντπροστάστοςπρο

σκντέςκάθεμορφτκοεππέδο,πο

σπεδονμεελάβενπροσκνσον

τοςτοςκθγσμένοςτπος,σμ

βάλλοντςέτσκοκονομκάστοΠτρρ

χεο Ιεροσολμνγτννκνσκ

δτρσλντώντνπνάρχν

κερώνπροσκνμάτν.

ΜΕΓΕΣ ΘΣΚΕΤΙΚΕΣ ΤΕΕΤΕΣ ΤΣ 

ΕΚΚΣΙΣ ΙΕΟΣΟΜΩΝ

ΗγΓποτελε,νμφσβττ,το

κέντροτοΧρστνσμοκπλοέλξς

λντνΧρστνώντςΓς,δεδομένο

τεκεπργμτώθκεστορκάΣάρκσ

τοΘεοκΛγοτοΣτροςμών,στο

«Υπερώον»τςγςΣώνκτλθεκτά

τνμέρτςΠεντκοστςτογοΠνεμ

κεκεενκτκλεδγεννθκεπρώτ

Η Ιερά Μονή του 
Αγίου Σάββα του Ηγιασμένου
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ΣΠΟΔΙΕΣ ΠΝΕΜΤΙΚΕΣ ΜΟΦΕΣ

ΤΩΝ ΓΩΝ ΤΟΠΩΝ

Στν περοχ τς Πλστνς πρν

2008 χρν πργμτοποθκε το

μονδκ γεγονς, πο σφράγσε τν

πνεμτκζκστορτοκσμο,

 Γέννσ το Θενθρώπο,  οπο

έμελλε ν επρεάσε ρζκά τν νθρ

πττ κ σε άλλος τομες το πολ

τσμο, κτρρπτοντς κάθε φλετκ,

εθνκ, κοννκ, γλσσκ  άλλ

δάκρσ. Ο θεοβάδστο τπο τς Π

λστνς κ  Ιεροσλμ ποτελον

έκφρστοτοψστογεγοντος

κκέντρπροσκνμτος,χρστνκς

λτρες κ θρσκετκς ελάβες

κ κτάνξς. Ιδρθκν ερο νο σε

κάθε περοχ, με σκοπ κ ποστολ

τος τ δφλξ κ σντρσ τν

ερώνπροσκνμάτν,μετν ερρχ

κ το πλρμ το Πτρρχεο, τον

κλροκτονμονχσμςάγρπνος

φρορος κτά τν βνδλσμών κ

βέβλνσμπερφορώνλλοδπώνκ

ετερθρσκν.

δπτον4ομ.Χ.ώνσγκροτε

ττοΤάγμτν«Σποδν»μονχών,

ποστολτοοποοτνάμεσεπ

λσπροβλμάτν,πογεννοντνετε

π τ σρρο τν προσκντών, ετε

π περστσκος εξγενες πράγο

ντες.Βέβ,ολετοργκςπροσντο

λσμς το Πτρρχεο στχεε στν

πλρξοποστνερώνπροσκν

μάτνγτνπνεμτκνάτσλο

τοχρστνκοκσμο.

π τς προνφερθεσες εκκλσ

στκές τάξες νδεχθκν σποδες

πνεμτκές μορφές, πο γνστκν

γ τ δτρσ κ δάδοσ τς λ

μπρττςτοΠτρρχεοΙεροσολ

μν κ σνετέλεσν τ μέγστ στν

κκλσ.Στοςτποςτος,μεπνεμ

μστγγς,πλθοςπστώνπροσέρχετ

γψχκκάθρσκγνπροσκνσε.

ΜετθεμελσστοςγοςΤποςμε

γλοπρεπώννώνλλάκτοΝοτς

νστάσες,περοχκτέστθρσκετ

κκλτρετκκέντροτοΠτρρχεο,

ππο,φσκά,δενμποροσενλεπε

λετοργκζ.ΟγοςΤάφοςποτελε

τοκέντροτντελετοργών,πονέκ

θενπροσττοοπσκοποςΙεροσολμν,

κολοθώντςτοΙροσολμιτικό Τπικό.Ο

σμερνέςτελετοργεςτςκκλσςτν

Ιεροσολμνδενδφέρονστος«τπος»

πτέςτών4οκ5ομ.Χ.ώνν.Ο

μεγάλεςτελετέςτςΣντδςκκλσς

τελοντκθ’λτδάρκετοέτος

στγΠροσκνμτπροςνάμνσ

τνσποδτερνγεγοντντοεπ

γεοβοτοΚρο.πσς,στονπνερο

Ντςνστάσεςεπτελετκσμερ

κάθεεροπρξ,ποετελετοτον4ομ.Χ.

ώνπτο«Τάγμα των Σποδαων»,π

τοςγοτφτεςμονχος.κτςπτον

Ντςνστάσες,μεγάλτελετοργκά

κέντρπρξνττεκσμερΒσλ

κτςΓέννσςστΒθλεέμ,ονςτς

νλψεςστοροςτνλώνκτο

ΥπρώονστονλφοΣών,Γεθσμνκ

οΤάφοςτςΥπεργςΘεοτκο.

Ομεγάλεςσγχρονεςτελετέςτςκ

κλσςτνΙεροσολμνσμερεν:

τνΧρστογένννστΒθλεέμ,

Βφρος,

τοΘεοΝπτρος,

 το πτφο στον Πνερο Ν

τςνστάσες,

 τογοΦτς,

τςνστάσεςκτοσπερνο

τοΘεοΠάσχκ

τοπτφοτςΥπεργςΘεο

τκοστΓεθσμν.
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πνεμτκκθοδγστνΧρστνών.

Στον4οώνμ.Χ.δεσπζεμορφτο

ρχεπσκποΙεροσολμνΚρλλο,ο

οποοςμετςπερφμες Κατχήσις το

προετομζετοςπστοςνδεχτοντο

ερμστροτοβπτσμτος.Στον5ο

ών,κρρχεμορφτοΠτράρ

χ Ιεροσολμν Ιοβενάλο, ο οποος

άσκσεμεγάλεπρροκτάτνΓ’κ

Δ’ΟκομενκέςΣνδος.

Ο θεοβάδστο τπο ποτέλεσν,

πςτννμενμενο,ορμτροτν

σκτών,πτοςοποοςμεγάλεςμορ

φέςνδεχθκνςπρτπμονχ

κο βο κ ττχρονο γών γ

τν εδρσ τς Ορθοδοξς κ τς

ενγένεχρστνκςπνεμτκττς.

Στον6οών,κρρχονοσκτκές

μορφέςτνοσνΣάββτοΗγσμέ

νο κ Κρλλο το Σκθοπολτ,

κθώςκτοΛεντοτοΒζντο,

μεγάλοθεολγοτςεποχς,προςτς

οποεςοτοκράτορςΙοστννςο

’ επέδεξε μεγάλο σεβσμ κ εμπ

στοσν,νάγοντάςτοςςεφλτρ

τςλςεκκλσστκςτοτοποθέτ

σςκπολτκς.

Λμπρ πρτπο τς γστς σ

μπνοςκενττςμετξτςσκ

τκςθερςκτςγνστκττς

γτθεμελστςΟρ

Ο Ναός των Αγίων Αποστόλων στη 
Θάλασσα της Τιβεριάδος 
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θοδξο Πστες πρξε ο μεγάλος

πτράρχς Ιεροσολμν Σφρνος.

Τονσχοπνεμτοκφέρσ

τς ζς το στον Μονχσμ κ στ

δκοντςΟρθδοξςκκλσςσνέ

βλνστνεκλογτοστοΠτρρχεο

Ιεροσολμν.ξάλλο,ςπλςμον

χς,οδοςμεκλντχρστνκπ

στποδοκμσετςρέσεςτοΜονο

θελτσμοκτοΜονοενεργτσμο

τν Πτρρχών Κνστντνοπλες

ΣεργοκλεξνδρεςΚρο.

Ο σποδο το πνεμτκο τ

γοτνγνΤπνμετνδάσεστ

πνεμτκ κ θεολογκ τος θε

ντ, δμοργσν γερά κ στθερά

θεμέλ, πάν στ οπο προσέθεσν

τοδκτοςλθάρτοΠτρρχεοΙερο

σολμνκγοτφκδελφττ

κτάτοςχλεποςκροςτςκρρ

χς τν ράβν, τν Στροφρν

κ τν Οθμνών στν περοχ τς

Πλστνς.Ηγοτφκδελφττ

κτάφερενπρμενονλώβττ

εράπροσκνμτ,πτοΣπλοτς

ΒθλεέμμέχρτονΓολγοθάκτονΚεν

Τάφο.κμκσμεργοτφκ

δελφττκτοΠτρρχεοΙεροσο

λμνέρχοντντμέτπομεποκλ

μορφος κνδνος κ ντξοες ές

κ εχθρκές πολλές φορές σνθκες,

ποστχοέχοντδάρρξγενκάτς

ενττςτςΟρθοδξοΠστες.

BΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 ΙννδοΒ.,ρχμ,Προσκντάροντςγ

ςΓς,ΗγΠλςτςΙεροσλμκτπερχρ

τς,ενΙεροσλμος1877.

 Κδά Σ., Ιερά Μον κ ρχεπσκοπ Σνά,

Προσκντάρο το γο κ Θεοβδστο ρος

Σνά π δέκ λλνκά Χεργρφ 16ο 17ο, εκδ.

δρμροςΣνά,θν2003.

ΜλράΚ.,ρχμ,ΟγοΤποενΠλστν

κτεπ’τώνΔκτολλνκοΈθνος,τμο

’Β’,Θεσσλονκ2002.

 Oλμπο Ν., Ιερά κεμλ το Πνγο Τά

φο,θν2006.

 ΠπδοπολοΧ., Ιστορτςκκλσςτν

Ιεροσολμν,ενθνς1972.

 ΣφρερΣ.,γοΤποΙστορκΠροσκ

νμτ,εκδ.λλνκάΓράμμτ,θν2000.

 ΤζφέρΒ.,γοΤπο,θν1997.

Η Ιερά Μονή του Αγίου Νικολάου 
στη Θάλασσα της Τιβεριάδος
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Single Euro 
  Payments Area 

Η ΝΓΚΙΤΗΤ ΚΘΙΡΣΗΣ ΤΥ SEPA

Μτά την δρση της Ερπκής Οι
κνμικής Κιντητς τ 1958, διάφρ 
γγντ χν σφργσι την πρ πρς 
την λκλήρση της ρπκής χρημ
τπισττικής γράς. Τ πι μφνή νι 

νμφισβήτητ η ιθτηση τ ρώ τ 
1999 κι η μτάβση στ ρώ σ φσική 
μρφή στις χώρς της Ερζώνης τ 2002. 
Λιγτρ μφνής, λλά πσης πλύ σημ
ντική, ήτν η δημιργ τ TARGET1, τ 
σστήμτς τν κντρικών τρπζών γι 
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πληρμών τς ν τηρύν τρπζικύς 
λγρισμύς σ πλλς π τις χώρς 
π σκύν πιχιρημτικς δρστη
ριτητς. Ατς  κτκρμτισμς δν 
πηρζ μν τις δισνρικς πλη
ρμς λλά κι τις γχώρις πληρμς 
σ ρώ, κθώς πτλύσ φργμ γι 
την νάπτξη κιντμν πρκτικών κι 
τν ντγνισμ σ ππδ ζώνης ρώ. 
τν πρτητη λιπν η δημιργ 
νς κινύ πλισ π θ πλ τ 
ζήτημ στν τμ τν πληρμών, ν
ξάρτητ π θνικά σύνρ.

Πράλληλ, χν δημιργηθ κι 
άλλ πρβλήμτ. Οι πρισστρι 
κτνλτς πρμνν τι τ ρώ θ 
κτρριπτ τ ικνμικά σύνρ νά
μσ στις χώρς της Ερζώνης μτά 
την 1η Ινρ 2002. Πρλ τά, 
ι τράπζς σνχισν ν χρώνν 
πρβλικά ψηλς πρμήθις κι ξ
δ γι τη μτφρά χρημάτν (κνηση 
κφλν) π χώρ σ χώρ (ντς 
Ερζώνης) κι μτά τ 2002. 

Τ 2002,  ρπς κτνλτής 
διπστσ τι μπρ ν χρησιμπι 
μι τμτη τμιλγιστική μηχνή 
(ΑΤΜ) στη χώρ τ χρς κνν σχ
δν κστς, λλά η δι σνλλγή νι 

ΤΟ ΠΟΜΝΟ ΜΓΛΟ ΒΜ ΠΡΟΣ 

ΤΝ ΡΠΪΚ ΟΛΟΚΛΡΣ

 

τις πληρμς μγάλης ξς, την 
1η Ινρ 1999. Τ TARGET 
πτλ τν κντρικ άξν τ 
χρημτπισττικύ σστήμτς, 
σν φρά τ ρώ κι τ μσ 
φρμγής της νις νμισμτικής 
πλιτικής τ Ερσστήμτς.

Πρά την ισγγή τ ρώ τ 
1999 κι την νάπτξη τ TARGET, 
τ κινύ σστήμτς πληρμών 
μγάλης ξς σ ρώ, η πξργ
σ τν ηλκτρνικών πληρμών 
μικρής ξς ξκλθύσ ν 
γντι μ διφρτικ τρπ στις 
πιμρς χώρς της ζώνης τ 
ρώ. Σνλικά, π ττ π ι
σήχθη τ ρώ, δν χ σημιθ 
κμ σιστική μτβλή σν 
φρά τν ριθμ κι την πικι
λμρφ τν μσν πληρμών, 
τν πρτύπν κι τν πδμών 
π σχτζντι μ την πξργσ 
πληρμών μικρής ξς.

Σ ν ττι πριβάλλν, ι 
ικνμικ φρς (φσικά πρ
σπ, τιρς, δημσις τμς 

κλπ) π δινργύν μγάλ ριθμ δι
σνρικών πληρμών, ήτν πχρ
μνι στ πλσι της διχρισης τν 

KEIMENO: Τχης (Ο) Γεώργιος Κονδύλης

1 TARGET νι τ ρχικά τ TransEuropean Automated Realtime Gross settlement Express Transfer system, 
δηλδή τ Διρπκύ Ατμτπιημν Σστήμτς Τχς Μτφράς Κφλν σ Σνχή Χρν. 
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πλύ «κριβή» μλις πράσι τ σύνρ 
της, γγνς πλύ σνηθισμν κι κθη
μριν γι κτμμύρι ρπς. Γι 
μάς τς Έλληνς, η ννι τν κινών 
χρσν σνρν μ μι άλλη χώρ 
της Ερπκής Ένσης δν νι κμ 
ικ, πς γι λς τς πλιπς 
τρς μς. Δν χμ λιπν ντιλη
φθ στην πράξη την άμση κτάρρσή 
τς, πς χι σμβ πντύ στην 
Ερώπη κι σνκλθ δν χμ 
ντιληφθ στην πράξη την κτάρρση 
τν ικνμικών σνρν. Δν μς χι 
κστσι λιπν ψχλγικά τ γγνς 
τν διφρτικών σνθηκών στις δι
σνρικς σνλλγς, τ π ήτν 
πλύ ντν στην ΕΕ. Ανλγισττ 
την δι τράπζ ν χι διφρτικς 
χρώσις γι σνλλγς στ δι ν
μισμ, σ διφρτικά κτστήμτά 
της σ δ διφρτικς χώρς (π 
μπρ ν πχν μτξύ τς μρι
κς κτντάδς μτρ), μτξύ τν 
πν μς δν πάρχι πλν κμ 
φσική ρτή ννι σνρ, πρά 
μν στ χάρτη. 

στσ, τ ι σνλλγς γνντι 
σ μι χώρ, τ σ μι άλλη χώρ της 
Ερζώνης, πρκιτι γι τ δι χρ
τνμσμτ κι κρμτ. Ατ ισχύ
ι νξάρτητ π τ μσ πληρμής 
(μτρητά, πιτγς κλπ). Στ στρικ 
κάθ μις π τις χώρς της Ερζώνης, 
τ κστς της σνλλγής νι τ δι, 
νξάρτητ π την πστση στην 
π βρσκτι  πδκτης τ πσύ. 
Οι κτνλτς πστν κι πιστύν, 
τι η ρχή τ νι χώρ πληρμών 
πρπι ν ισχύσι γι τ σύνλ της ζώ
νης τ ρώ: τ ρώ πρπι ν πτλ
σι την κινητήρι δύνμη της μτάβσης 
π τς θνικύς χώρς σ νν νι 

«γχώρι ρπκ χώρ». 
Την άπψη τή δπτ σμμ

ρστηκν ι τράπζς μ πτλσμ 
τις ξημνς τρπζικς χρώσις κι 
την πρβλή σθνρής ντστσης κ 
μρς τς στις πισις τν νώσν 
κτνλτών γι την μσή τς. Οι 
τράπζς πστηρζν τι πβλήθη
κν σ τράστι ξδ γι την ισγγή 
τ ρώ, πρλ τά μς, τ κρδη, 
π πρσσν στς ισλγισμύς 
τν τλτν τών ήτν τράστι. 

Η στάση τν τρπζών χ ξργσι 
τς κτνλτς κι τς χ κάνι ν 
νιώθν πς ι κβρνήσις τς χν 
ξπτήσι, φσν σνχιζν ν πληρώ
νν τσ κριβά τις τρπζικς δισν
ρικς τς σνλλγς. Κι τ, γιτ 
η πρώτη πσχση π λβν ήτν τι 
τ κιν νμισμ θ νι φθηντρ κι 
τσι θ μπρύν χρς κρφς πιπλν 
χρώσις ν πιλγν πρντ κι πη
ρσς π λς τις χώρς της Ερζώνης. 
Ο κλνισμς της μπιστσύνης τν κτ
νλτών ήτν τι χιρτρ θ μπρύ
σ ν σμβ, μ λθρι πτλσμτ 
κτά την φρμγή τ ρώ. Έν ζήτημ 
λιπν, τ π ξκνησ ς πρβλημ 
νπησης σνλλκτικών ηθών, κτλη
ξ ν πτλ πλιτικ ζήτημ γι τις 
ρπκς κβρνήσις τν διπστσν 
τι η θσπιση τ ρώ δν ήτν ρκτή 
π μνη της γι τη δημιργ τ κι
νύ χώρ σνλλγών. 

Η ΝΝΙ ΤΥ SEPA

Την πάντηση στς πρβλημτι
σμύς τύς πτλσ  SEPA (Single 
Euro Payments Area) ή Ενις Χώρς 
Πληρμών σ Ερώ, δηλδή ένας χρος 

στον οποο οι καταναλτές, οι ταιρς και 

οι λοιπο οικονομικο παράγοντς θα ναι 
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σ θέση να δινργούν και να δέχονται γχ

ρις και διασνοριακές πληρμές σ ρ 

μ τος διος βασικούς ρος και τα δια 

δικαιματα και ποχρσις, ανξαρττς 

της γγραφικς τος θέσης.

Ο σκπς τ SEPA νι η πρώθηση 
της ρπκής λκλήρσης μσ μις 
ντγνιστικής κι κιντμικής γράς 
πληρμών μικρής ξς στη ζώνη τ 
ρώ π θ πρχι ψηλτρ ππδ 
πηρσιών, πι πτλσμτικά πρ
ντ κι φθηντρς νλλκτικς λύσις 
γι τη δινργι πληρμών.

Στν SEPA σμμτχν ι χώρς της 
Ερζώνης (η Αστρ, τ Βλγι, η Φιν
λνδ, η Γλλ, η Γρμν, η Ελλάδ, η 
Ιρλνδ, η Ιτλ, τ Λξμβύργ, ι 
Κάτ Χώρς, η Πρτγλ, η Ισπν κι 
π τις 1 Ινρ 2007, η Σλβν), 
σν λ τ άλλ κράτη μλη της Ερπ
κής Ένσης, μζ μ την Ισλνδ, τ Λι
χτνστάιν, τη Νρβηγ κι την Ελβτ. 

λς ι χώρς της Ερζώνης θ πη
ρστύν π τν SEPA, σν φρά στις 
πληρμς στ στρικ λλά κι σ τς 
π νργύντι ξ π τ σύνρά τς, 
πρς άλλς χώρς π μτχν στ SEPA. 
Η πιδξη τ SEPA νι ν κτργήσι 
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κρής ξς σ ρώ θ γνν «γχώρις», 
δηλδή θ πάψι ν φσττι διάκριση 
μτξύ γχώριν κι δισνρικών 
πληρμών ντς της ζώνης τ ρώ. 
Τ σχδι SEPA δν πβλπι μν 
στη βλτση της πδτικτητς τν 
δισνρικών πληρμών, λλά κι 
στην νάπτξη κινών μσν, πρτύπν, 
διδικσιών κι πδμών γι την πρ
ώθηση ξιλγν ικνμιών κλμκς. 
Εντς τ SEPA, ι πλάτς θ μπρύν 
ν πργμτπιύν πληρμς σ λκλη
ρη τη ζώνη τ ρώ μ την δι πδ
τικτητ κι σφάλι, πς σμβνι 
σήμρ ντς τν χρών τς. Εάν τ 
πιθμύν, θ μπρύν ν τ πράξν 
χρησιμπιώντς ν μν λγρισμ 
κι μ μν κάρτ πληρμών.

τά τ σύνρ κι ν δημιργήσι νν 
Ενι Χώρ Πληρμών σ Ερώ. 

Ο SEPA νι νς χώρς στν π ι 
κτνλτς, ι τιρς κι ι λιπ ι
κνμικ πράγντς θ νι σ θση ν 
δινργύν κι ν δχντι γχώρις κι 
δισνρικς πληρμς σ ρώ μ τς 
δις βσικύς ρς κι τ δι δικιώ
μτ κι πχρώσις νξάρτητ π τη 
γγρφική τς θση. Σκπς τ SEPA 
νι η δημιργ μις νπιημνης, 
ντγνιστικής κι κιντμικής γράς 
πληρμών μικρής ξς στν ρπκ 
χώρ, π ι πληρμς σ ρώ χρς 
μτρητά θ δινργύντι μ τη χρήση 
νς μν τρπζικύ λγρισμύ κι 
μις νις δσμης μσν πληρμών.

Ατ σημνι τι λς ι πληρμς μι
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Ο SEPA πτλ φσική ξλιξη της ι
σγγής τ ρώ κι γι’ τ πικντρών
τι στη ζώνη τ ρώ. Εντύτις, θ σμ
βάλι πσης στη βλτση της Ενις Αγ
ράς κι στην κπλήρση τν στχν τ 
πργράμμτς της Λισσβνς. Ο SEPA 
πτλ σημντικ ρπκ στχ,  
πς π άπψη φιλδξς, μγθς 
κι πλπλκτητς μπρ ν σγκριθ 
μ τη μτάβση στ τρπζγρμμάτι κι 
τ κρμτ ρώ. Σνπώς, πρπι ν κτ
λστ πς ν σχδι: μπρ ν πιτύχι 
μν άν λ τ νδιφρμν μρη π 
σμμτχν στη διδικσ θσν τς 

τ 2002  τρπζικς κλάδς δημιύρ
γησ τ Ερπκ Σμβύλι Πλη
ρμών (European Payments Council 
 EPC). Τ EPC κθρζι τς νς 
κννς κι διδικσς γι τις πληρ
μς σ ρώ. Σ τή τη διδικσ χι 
σμπριλάβι τ νδιφρμν μλη 
χι μν π τη ζώνη τ ρώ, λλά 
κι π άλλς χώρς της Ερπκής 
Ένσης (ΕΕ), την Ισλνδ, τ Λιχτν
στάιν, τη Νρβηγ κι την Ελβτ. O 
SEPA, π τ πρντς, χι φρμγή 
σ 31 χώρς. Έτσι, κιντητς κτς της 
ζώνης τ ρώ θ χν τη δνττη

«Η εισαγωγή του Ευρώ ως του ενιαίου νομίαματος της ζώνης του ευρώ θα 

ολοκληρωθεί μόνο όταν ο SEPA καταστεί πραγματικότητα . . . »

Κοινή Δήλωση της Ευρωπαϊκής επιτροπής και της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας της 4ης Μαΐου 2006.

δις στχς κι κλθήσν τ δι 
πργρμμ μ σμφνηθντ ρσημ. 

Ενπκιντι στις δημσις ρχς, 
στ Ερσύστημ κι στην Ερπκή 
Επιτρπή, ν πσφηνσν τς τλι
κύς στχς τ SEPA, φύ ξτάσν 
πρσκτικά τις πρσδκς λν τν 
νδιφρμνν μλών. Λγ τ πλι
τικύ χρκτήρ τ SEPA, νι πσης 
πλύ σημντικ η δημσι δικηση, η 
π χρησιμπι πηρσς πληρμών 
σ πλύ μγάλ βθμ, ν πτλσι π
ράδιγμ κι ν νι  πρώτς τμς 
π θ πρσχρήσι στν SEPA. 

Ο τρπζικς κλάδς νλβ ν π
ρδώσι τ πρντ τ SEPA, ιδς τις 
πρδιγρφς τν νν μσν πληρ
μής. Στ πλσι τής της πρκλησης, 

τ ν σμμτάσχν στ σστήμτ 
πληρμών σ ρώ κι ν ιθτήσν 
τ πρτπ κι τις πρκτικς τ SEPA, 
σμβάλλντς μ τ τν τρπ στη 
δημιργ μις νις γράς γι τις 
πηρσς πληρμών.

Ένς κμ ργνισμς π θ δι
δρμτσι ν βσικ ρλ στ SEPA 
νι τ δκτ SWIFT2, τ π χι 
νλάβι την πχρση ν βηθήσι τ 
μλη της Ένσής τ ν φρμσν τ 
SEPA μ τν ικνμικά πδτικτρ 
τρπ. Ένς π τς στχς τ EPC 
νι ν κθριστύν τ σχδι τ SEPA 
γι τις μτφρς πιστώσν κι τις άμ
σς χρώσις. Στην πράξη τ σημνι 
την σγγρφή κννισμών γι τά τ 
δύ ργλ πληρμής. Τ SWIFT π

2 SWIFT νι τ ρχικά της Security for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, δηλδή της Έν
σης γι την Πγκσμι Διτρπζική Χρημτικνμική Τηλπικινν.
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στηρζι την κιντική πρσπάθι μ 
την μττρπή τών τν κννισμών 
τ EPC σ τχνικά πρτπ3 (π θ 
νι μρς τ πγκσμι σνλ 
πρτύπν τ). Τ SWIFT θ σμβάλι 
πσης πριτρ μ τν κθρισμ τν 
δηγιών φρμγής γι τ πρτπ, 
πρκιμν ν ξσφλιστ η τχνική 
διλιτργικτητ κι άμση δνττη
τ λπησης μσ στ SEPA. 

 
Τ ΧΡΝΔΙΓΡ ΥΛΠΙΗΣΗΣ

ΤΥ SEPA

Τ EPC χι κθρσι τ χρνδιάγρμ
μ γι τν SEPA σ τρ κύρι στάδι: τ 
στάδι τ σχδισμύ, τ στάδι της λ
πησης κι τ στάδι της μτάπτσης.

Τ πρώτ στάδι, δηλδή τ στάδι 
τ σχδισμύ, ξκνησ τ 2004 κι χι 
σχδν λκληρθ. Αφρά τ σχδι
σμ τν νν σστημάτν μτφρών 
πιστώσν κι άμσν χρώσν, κθώς 
κι τ πλσι γι την πδμή τν σ
στημάτν κρτών κι τν σστημάτν 
κκθάρισης4 κι δικννισμύ5 τν σ
νλλγών. Τ πρτητ πρτπ χν 
ήδη δημιργηθ, πς πσης χν κ
θριστ κι ι πιτήσις σφλς.

Τ δύτρ στάδι, τ π φρά 

την λπηση, ξκνησ στ μσ τ 
2006 κι πρβλπτι ν λκληρθ 
στ τλς τ 2007. Ατ τ στάδι 
πικντρώντι στην πρτιμσ της 
φρμγής τν νν μσν, πρτύ
πν κι πδμών SEPA. Σ τ τ 
στάδι θ διξχθύν κι δκιμς. Οι 
θνικ φρς π χν νλάβι σ 
κάθ χώρ της ζώνης τ ρώ την 
λπηση ή/κι τη μτάπτση θ σν
δράμν σ τή την πρσπάθι, π
ρκλθώντς την πρτιμσ τν 
διφρν νδιφρμνν μρών γι 
την φρμγή τ SEPA. Η σύνθση τν 
νδιφρμνν μρών χρκτηρζτι 
π ντνη πικιλμρφ, κθώς πρι
λμβάνι τράπζς, φρς διχρισης 
πδμών, φρς δημσις δικησης, 
πιχιρήσις κι άλλς χρήστς.

Τ τλικ στάδι πτλ μι πρ
δ μτάπτσης, κτά την π τ 
θνικά σστήμτ πληρμών θ σν
πάρχν μ τ ν σστήμτ SEPA. 
Οι πλάτς θ χν στη διάθσή τς 
τσ τ «πλιά» γχώρι μσ σ κι 
τ ν μσ SEPA, νώ ι πδμς κ
κθάρισης κι δικννισμύ θ νι 
σ θση ν πξργάζντι πληρμς 
κι μ τ δύ δη μσν. Ο στχς 

3 Τ τχνικά πρτπ νι πρτητ γι την λληλπδρση κι τη διλιτργικτητ μτξύ τν πληρ
φρικών σστημάτν κι γι την πρώθηση της τμτπησης της διδικσς πληρμών. Τ EPC χι 
ιθτήσι μι νι πρσγγιση γι την νάπτξη πρτύπν πρκιμν ν πιτρψι την τμτπιημνη 
πξργσ λν τν πληρμών σ ρώ, δηλδή χι πριγράψι τς τύπς δδμνν π θ ντλλάσ
σντι μτξύ τν φρν χρημτπισττικής διμσλάβησης, πς τ SWIFT. Ατ ι τύπι δδμνν δι
τθντι στς κννισμύς γι τις μτφρς πιστώσν κι τις άμσς χρώσις SEPA κι δημσιύτηκν στ 
πδιγμ δδμνν τ SEPA (SEPA Data Model). Ο Διθνής Οργνισμς Τππησης (ISO) χι μττρψι 
τύς τς λγικύς τύπς δδμνν σ πρτπ μηνμάτν γι τ χρημτπισττικ κλάδ σ γλώσσ 
XML (ISO 20022 universal financial industry (UNIFI) message standards). Ατά τ πρτπ θ πτλσν τη 
βάση γι τη δημιργ μηνμάτν σ τππιημνη γλώσσ. Τ EPC χι πφσσι τι η χρήση τν πρτύ
πν UNIFI θ νι πχρτική γι την πικινν μτξύ τρπζών κι πρτινμνη γι την πικινν 
μτξύ πλάτη κι τράπζς.

4 Εκκαθάριση νι μι διδικσ π πριλμβάνι τη μτββση ντλών πληρμής, την πτξη σμφ
νς λγρισμών, την πιββση ντλών πληρμής κι τη δημιργ τλικής θσης γι δικννισμ (μ 
βάση τ μμνμνς σνλλγς τ δσμς σνλλγών).

5 Διακανονισμός νι η μτφρά κφλν μτξύ τ ντλ κι τ δικιύχ (μτξύ της τράπζς 
τ ντλ κι της τράπζς τ δικιύχ).
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νι η στδική μτάπτση στν SEPA, 
η π θ κθδηγτι π την γ
ρά, ώστ μχρι τ τλς τ 2010 ν 
χι πιτχθ η μτάπτση μις κρ
σιμης μάζς σνλλγών. Στη Λκή 
Ββλ τ Μ 2002, 42 ρπκς 
τράπζς κι ι ρπκς νώσις 
τ πισττικύ τµ δήλσν τι η 
πλήρης µτάπτση στν SEPA θ χι 
πιτχθ µχρι τ τλς τ 2010.

στσ, ρισμνς τράπζς κι άλλ 
νδιφρμν µλη θσν π μφισβή
τηση τή την πρθσμ, δηλώνντς 
τι η πλήρης µτάπτση π τ θνικά 
µσ/σστήμτ στ µσ/σστήμτ τ 
SEPA µχρι τ 2010 δν νι ρλιστική 
κι τι η διδικσ κσγχρνισμύ κι 
νπησης της γράς πληρμών µικρής 
ξς µπρ νδχμνς ν πιτχθ µ
τά την ηµρµην τή. Τ Ερσύστηµ 
χι ξτάσι διξδικά τς τις ντιρρή
σις κι σήμρ θρ τι ι πρισστρι 
στχι τ SEPΑ µπρύν ν λπιηθύν 
µχρι τ τλς τ 2010, δηλδή στη λήξη 
της πρθσμς π θσν ι τράπζς τ 
2002. Ενι πιθν τι ρισμν στιχ 
τύ τ σχδ κι κρς τά π 
σνδντι µ λλγς τν πδμών κι 
την πλήρη ξάλιψη τν θνικών µσν, 
δν θ χν πιτχθ πλήρς µχρι 
τ τλς τ 2010. στσ, νι σφς 
τι η πρ τή πρπι ν νι µη ν
στρψιμη κι τι η στδική ξάλιψη τν 
θνικών µσν θ πρπι ν χι πρχρή

σι σ πλύ µγάλ βθμ µχρι τ τλς 
τ 2010. Στην Τρτη Έκθση Πρδ, 
τ Ερσύστηµ πρσσ πρτση, 
σύμφν µ την π θ πρπι ν δθ 
η κιρ στς πλτς κι στις μπ
ρικς πιχιρήσις ν χρησιμπιύν τ 
πνρπκά σστήμτ γι θνικς κι 
δισνρικς πληρμς, ήδη π την 1η 
Ινρ 2008. Η πρθσμ τή χι 
γνι ρς πδκτή π τις τρπζικς 
κιντητς κι σήμρ πτλ σημντικ 
ρσημ τ σχδ SEPA. 

Μ την πρτση Οδηγς τ Ερ
πκύ Κινβλ κι τ Σμβλ
 σχτικά μ τις πηρσς πληρμών 
στην στρική γρά, θσπστηκ ν 
νρμνισμν νμικ πλσι γι την 
γρά πληρμών της Κιντητς. Επσης 
 Κννισμς (ΕΚ) 2560/20016 σχτικά μ 
τις δισνρικς πληρμς σ ρώ, 
κθρισ την ξσση τν πρμηθιών 
μτξύ τν γχώριν κι δισνρικών 
πληρμών γι πσά ς 50.000€.

Η ΝΠΤΥΞΗ ΤΥ SEPA

Ο τρπζικς κλάδς χι νλάβι 
την νάπτξη τν μσν πληρμών 
SEPA. Γι ν ντπξλθι στις νς 
πρκλήσις χι πικντρώσι τις πρ
σπάθις τ σ τρ ππδ. 

Σ πρώτ ππδ,  τρπζικς κλά
δς νπτξ ν σστήμτ πληρμών 
γι τις μτφρς πιστώσν7 κι τις 
άμσς χρώσις8 κι δημιύργησ ν 

6 REGULATION (EC) No 2560/2001 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 19 December 
2001 on crossborder payments in euro.

7 Μεταφορά Πιστσεων νι η νργπηση πληρμής π τν ντλ. Στην πρπτση της μτφράς 
πιστώσν, πστλλτι μι ντλή πληρμής στην τράπζ τ ντλ (στην τράπζ τ πστλ), μ 
την π μτφρτι τ πσ στην τράπζ τ δικιύχ (στην τράπζ τ πρλήπτη), πιθνν μσ 
διφρν νδιάμσν φρν.

8 μεση Χρωση νι μι μτφρά π νργπιτι π τ δικιύχ (πρλήπτη) μσ της τράπζς 
τ δικιύχ κτπιν σμφνς μτξύ δικιύχ κι πληρτή (πστλ). Οι άμσς χρώσις σχνά 
χρησιμπιύντι γι πνλμβνμνς πληρμς (πς ι λγρισμ πηρσιών κινής φλις) στ 
πλσι πρηγύμνης σμφνς μ τν πληρτή. μσς χρώσις χρησιμπιύντι κι γι φάπξ πληρ
μς π  πληρτής γκρνι μμνμνη πληρμή.
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πλσι γι τις πληρμς μ κάρτ. Τ 
ν σστήμτ πληρμών π θ πρ
χντι π τν τρπζικ κλάδ θ βσ
ζντι σ μι ν δσμη κννν, πρκτι
κών κι πρτύπν γι τις πληρμς σ 
ρώ. Τ EPC χι νπτύξι κννισμύς 
γι δύ ν σστήμτ πληρμών κι 
ν πλσι στ π ι τράπζς μπ
ρύν ν νπτύξν πρντ πληρ
μών SEPA: μτφρς πιστώσν SEPA, 
άμσς χρώσις SEPA κι πληρμς μ 
κάρτ SEPA. σν φρά τις μτφρς 
πιστώσν κι τις άμσς χρώσις, π
λγη μι στρτηγική «ντικτάστσης», 
μ ν κινά σστήμτ γι τις πληρμς 
σ ρώ κι γι τις δύ πριπτώσις. Α
τά τ σστήμτ κτγράφντι στν 
Κννισμ 2560/01, π κλύπτι τς 
κννς, τις πρκτικς κι τ πρτπ 
π ισχύν γι τις ν λγ πληρμς 
σ ρώ. Αντθτ, γι τις πληρμς μ 
κάρτ πλγη μι στρτηγική «πρσρ
μγής», πρκιμν ν δθ η δντ
τητ στ πάρχντ σστήμτ κι τς 
διχιριστς τς ν πρσρμστύν σ 
μι ν δσμη πιχιρημτικών κι τχνι
κών πρτύπν κι διδικσιών. 

σν φρά στις μτφρς πιστώ
σν, η πρδς π χι πιτχθ, 
σύμφν μ την 4η Έκθση Πρδ 
τ SEPA (Φβράρις 2006) π σ
ντάχθηκ π την Ερπκή Κντρική 
Τράπζ, νι σημντική. Στην κδση 
τ Κννισμύ π ιθτησ τ EPC 
τ Σπτμβρι τ 2005 γι θνική δι
βύλση, μ ντικμν τις µτφρς 
πιστώσν τ SEPA, κθρζι µι βσι
κή µτφρά πιστώσν γι µη πγ
σς πληρμς. Θ δισφλζι τη δντ
τητ πλήρς πρσβσης, θ γγάτι 
την πστση λκληρ τ πσύ στ 
λγρισμ τ πδκτη κι δν θ 

θτι ρι στην ξ της πληρμής. Στην 
πρύσ µρφή τ κννισμύ,  χρ
νς κτλσης της μτφράς δν θ 
πρπι ν πρβνι τις τρις τρπζικς 
ημρς π την ηµρµην πδχής. 
Στην τλτ πρτση δηγς γι τις 
πηρσς πληρμών στην στρική 
γρά, η Ερπκή Επιτρπή πρβλπι 
τη θσπιση νμικής πχρσης π θ 
µιώνι τ µγιστ χρν κτλσης σ 
µ µν τρπζική ημρ (Η+1) µχρι 
τ 2010. Τ Ερσύστηµ θ ξτάσι 
κτά πσ η πρτση τή νι φικτή, 
γγνς π θ µπρύσ ν πιτήσι 
ψηλς πνδύσις π τν τρπζικ 
τµ σ ρισμνς χώρς της ΕΕ. 

Επσης, τ EPC κλτι ν διρ
νήσι την πιθντητ νάπτξης νς 
πρτύπ SEPA γι ντπ µτφράς 
πληρμών π δν χν ηλκτρνική 
µρφή (κι τ ντστιχ σχδι πληρ
μών π βσζντι στ διδκτ) τ 
π θ χρησιμπιύντι γι πν
ρπκς µτφρς πιστώσν (π 
τ 2008 κι µτά), ώστ ν πφχθ 
 σχδισμς ιδικών πρτύπν γι κά
θ χώρ. Οι ργσς γι τ τ ζήτημ 
π χν ξκινήσι ήδη πριν π µρικά 
χρνι θ πρπι ν σνχιστύν. Δν 
πάρχι ββι πρθση ν νθρρνθ 
η χρήση µσν µη ηλκτρνικής µρφής. 
Τ µσ τής της µρφής θ πρπι 
στδικά ν ντικτστθύν π πι 
πδτικά ηλκτρνικά µσ. Η χρήση 
τς µς π πρά πλλύς τρπζι
κύς πλάτς νι µι πργμτικτητ 
π πρπι ν ληφθ πψη.

σν φρά στις άμσς χρώσις 
νμντι τι, την 1η Ινρ 2008, 
τ βσικ σύστηµ άμσης χρσης τ 
SEPA θ χι τθ σ πλήρη λιτργ 
κι θ νι διθσιμ γι σνλλγς 
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χρήστς χν πιφλάξις σχτικά µ τ 
πιλγμν µντλ. Κτά σνπι, τ Δ
κμβρι τ 2005, τ EPC πφάσισ ν 
διρνήσι κτά πσ θ µπρύσν ν 
φρμστύν πρσθτς διδικσς γι 
τη διχριση ντλών. 

Ενι σφς τι τ σύστηµ άμσν 
χρώσν π πρτιν τ EPC τιριάζι 
ιδς στις µζικς πληρμς π τς κτ
νλτς πρς τις τιρς, τς ργνισμύς 
κινής φλς ή τις δημσις πηρσς 
(π.χ. λγρισμ ηλκτρικύ ρύμτς ή 
πληρμς φρν). Τ σύστηµ τ δν 
νι τσ κτάλληλ γι σνλλγς µ
τξύ τιριών, π κτά κνν πιτύν 
διφρτικς πρμτρς (π.χ. µικρτρ 
χρν νάκλησης κι µικρτρ χρν 
κτλσης). Τ EPC σμφώνησ τ Δκμ
βρι τ 2005 ν ξτάσι την πιθντητ 
κθρισμύ πιλγών στ πλσι τ σ
στήμτς π θ τριζν κλύτρ σ 

µτξύ πιχιρήσν κι κτνλτών, 
κθώς κι µτξύ πιχιρήσν. Πιθνς 
πρσθτς πιλγς, ι πς ξτάζ
ντι π τ πρντς, θ νι νδχ
μνς διθσιμς τ 2008. Ο κννισμς 
γι τις άμσς χρώσις τ SEPΑ9 χι 
τθ σ φρμγή. Σκπς τ ν λγ 
κννισμύ νι η πρσση µις πλή
ρς σιράς πιχιρημτικών κννν, 
πρκτικών κι πρτύπν π θ διπν 
τ σύστηµ άμσν χρώσν τ SEPA. 
Πριχι διτάξις γι τ πδ φρμ
γής τ σστήμτς, τς ρλς κι τις 
θύνς τν σµµτχντν, πιχιρημ
τικύς κι λιτργικύς κννς κι τ 
νμικ κι σμβτικ πλσι.

Μι βσική δσκλ π πρπ ν 
ξπράσι τ EPC κτά τη σύντξη τ 
κννισμύ γι τις μσς Χρώσις τ 
SEPA, ήτν τ γγνς τι ι θνικς πρ
κτικς γι τη διχριση ντλών διφ
ρν σημντικά σν φρά την κδση, 
την τρππηση κι την κύρσή τς. 
Σ ρισμνς χώρς,  φιλτης δνι 
ντλή πθς στν πισττή χρς 
μπλκή τ τρπζικύ τµ στη 
διχριση της. Στις χώρς τς, 
 χρώστης χι τ ρύτρ 
δικμ ν πρρπτι τις 
άμσς χρώσις. Σ άλλς χώ
ρς,  χρώστης δνι ντλή 
στην τράπζά τ, τ π
θς τ µσ τ πισττή, 
γι κτλση της άμσης χρ
σης. Η άμση χρση τ 
SEPA πρσγγζι πρισστ
ρ τ πρώτ μντλ. στσ, 
στις θνικς διβλύσις π 
διργάνσ τ EPC στ τλς τ 
2005, φάνηκ τι σ ρκτς χώρς ι 

9 SEPA DIRECT DEBIT SCHEME RULEBOOK, EPC01606, EPC.
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τή την κτηγρ πληρμών. Τ Ερσύ
στηµ νθάρρν τ EPC ν σνχσι τς 
τις ργσς γι την ξύρση κτάλληλης 
λύσης γι τς τιρικύς πλάτς. στσ, 
νι σημντικ η δνττητ πιλγής ν 
δθ τσ στν πισττή, π µπρ νδ
χμνς ν πρσφρι µ ή πρισστρς 
πιλγς, σ κι στν χρώστη, π µπρ 
νδχμνς ν πφσζι ν θ δχτ ή 
χι τις πιλγς π πρσφρι  πισττής. 
Ατ σημνι τι  τρπζικς τµς θ 
πρπι ν νι σ θση ν πξργάζτι 
λς τις λύσις κι τ θνικά σχδι λπ
ησης π δν θ πρπι ν πτρπν τη 
χρήση κάπις π τς. 

Στη διάρκι τ σχδισμύ τ 
κννισμύ γι την άμση χρση τ 
SEPΑ, τ Ερσύστηµ πσήμν π
νιληµµν τι ν βσικ κριτήρι 
πιτχς τ ν σστήμτς νι 
η δνττητ πλήρς πρσβσης σ 
λς τις χρώστρις τράπζς π πι
δήπτ σνλλγή άμσης χρσης 
τ SEPA. Ατ πρπθτι τι λς ι 
τράπζς της ζώνης τ ρώ θ νι 
σ θση ν λμβάνν ντλς άμσης 
χρσης π τις πιστώτρις τράπζς 
χρησιμπιώντς τ ν σύστηµ κι 
πρτπ. Η τρχσ µρφή τ κ
ννισμύ δν πρχι στιχ γι τν 
τρπ πτξης της δνττητς πλή
ρς πρσβσης. Τ EPC κλτι ν 
ξτάσι τ τ ζήτημ χρς κθστ
ρηση, πρκιμν ν ξσφλσι τι 
τ σχτικά µτρ θ χν θσπιστ 
πριν τ σύστηµ άμσης χρσης τ 
SEPA διτθ σ λς τς χρήστς 
τν Ινάρι τ 2008. 

σν φρά στις κάρτς, τ Ερ

σύστηµ νμνι τι µχρι την 1η 
Ινρ 2008:

 λς ι τχνικς κι σμβτικς 
διτάξις, πιχιρημτικς πρκτικς κι 
πρτπ π χν δηγήσι σ κτ
κρµτισµ της ζώνης τ ρώ σ θνι
κ ππδ θ χν ξλιφθ. 

 Θ χν κθριστ κτάλληλς 
τχνικς κι σμβτικς διτάξις, πιχιρη
μτικς πρκτικς κι πρτπ (ιδς, τ 
τχνικά πρτπ γι κάρτς, σσκς π
δχής POS κι ΑΤΜ, δισνδσις πικιν
νς, πλτφρμς πξργσς κ.λπ.) π 
θ δισφλζν τη διλιτργικτητ 
κι πμνς την λιξ κι νξρτησ 
στην πιλγή τν πρχν πηρσιών.

 Θ πρπι ν χι κθριστ κι 
ν χι πβληθ πρς γκριση στην Ε
ρπκή Επιτρπή µι διφνής μθδ
λγ µ βάση τ κστς, σ πρπτση 
θσπισης διτρπζικής χρσης.

 Θ πρπι ν χι νπτχθ µι 
λκληρμνη στρτηγική γι τν π
ριρισμ της πάτης µ κάρτς, ιδς σ 
δισνρικ πλσι.

Μχρι τ τλς τ 2010, θ πρπι ν 
χι πιτχθ  τλικς στχς τ SEPA: 
λ τ σστήμτ κρτών θ πρπι 
ν νι σμβτά µ τ πρτπ EMV10, 
σµπριλµβνµνης της χρήσης πρσ
πικύ ριθμύ νγνώρισης (ΡΙΝ). Στς 
κτχς κάρτς κι στς μπρς 
θ πρσφρντι δύ µν µρφς πη
ρσιών: µι γχώρι µρφή πηρσς, 
πνμιτπη γι λη τη ζώνη τ ρώ, 
κι µι διθνής µρφή πηρσς γι τς 
κτχς κάρτς της ζώνης τ ρώ π 
τξιδύν κτς της ζώνης τ ρώ. 

Επ τ πρντς, σ κάθ χώρ της 

10 Τ πρτ π EMV  χι κ θ ρι στ  π τ μ γ λύ τρ δι θνή σ στή μ τ κρ τών, δη λ δή τ Euro pay 
International, την MasterCard International κι την Visa International.



Το Επόμενο Μεγάλο Βήμα προς την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση

Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η  Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η 105

σν φρά τν ντγνισμ. Αλλά η 
πρδς σ τ τν τµ νι σημ
ντική. Τ πλσι τ SEPA γι τις κάρτς 
θ πρπι ν σμπληρθ µ ρχς γι 
µι πλιτική διτρπζικών χρώσν. Τ 
Ερσύστημ πρτήρησ πσης τι τ 
πλσι τ SEPA γι τις κάρτς πιτρπι 
τη θσπιση σμφνιών γι διτρπζικς 
χρώσις ντς γγρφικών πμάδν 
µλών σ σστήμτ κρτών, γγνς 
πράδκτ, πιδή η διφρπηση µ
ν βάσι γγρφικών πργντν δν 
νι σμβτή µ την ννι τ SEPA. 

Σ κάθ πρπτση, ν θσπιστύν 
διτρπζικς χρώσις, θ πρπι ν 
ντνκλύν τη µση τ κστς 
δικπρσης γι πληρμς µ κάρτ 
ντς τ SEPA. 

Σ δύτρ ππδ,  τρπζικς κλά
δς διρύνησ τη δνττητ πρχής 
πρσθτν πριρτικών πηρσιών π 

ζώνης τ ρώ, λιτργ τλάχιστν 
ν σύστηµ κρτών σ θνικ ππδ, 
πρχντς σ γνικς γρµµς ψηλ 
ππδ πηρσιών σ λγικς τιμς. Οι 
πρισστρς τράπζς σμμτχν σ 
τλάχιστν ν διθνς σύστηµ, τ 
π χρησιμπιτι γι σνλλγς 
π πργμτπιύντι κτς της χώ
ρς. Η µτφρά τύ τ πιτχημ
ν µντλ στη ζώνη τ ρώ πιτ 
την μφάνιση ρπκών σστημάτν 
π θ ξπηρτύν µρς ή τ σύνλ 
τ SEPA, σ σνδσμ µ σνχή πρ
σφγή σ διθνή σστήμτ κρτών γι 
πνρπκή πρσβση ή/κι σνλ
λγς κτς της ζώνης τ ρώ. Τ δι
θνή σστήμτ κρτών θ μπρύσν 
ν σγκτλγντι µτξύ τών τν 
σστημάτν της ζώνης τ ρώ, π 
την πρπθση τι, ντ ν πρχν 
σήμρ τις δύ µρφς θνικών κι δι
σνρικών πληρμών, θ ρχσν ν 
πρχν µι διπλή µρφή πηρσς 
π θ φρά σνλλγς ντς κι 
κτς της ζώνης τ ρώ.

Τ διθνή σστήμτ κρτών θ δι
δρμτσν κντρικ ρλ στη διδικ
σ νπησης. Ο τρπζικς τµς 
θ στηριχθ σ τά γι ν πρχι, σ 
λς τις πριπτώσις, πηρσς κτς 
της ζώνης τ ρώ µ την δι ψηλή 
πιτητ, πς σμβνι µ τη δισν
ρική πηρσ π πρχν σήμρ. 
Θ χν τη δνττητ ν πρχν 
πηρσς ντς της ζώνης τ ρώ 
τνμ ή µσ σµµχιών.

Τ πλσι τ SEPA γι τις κάρτς νι 
σχτικά ριστ σν φρά τις διτρπ
ζικς χρώσις. Τ Ερσύστηµ θρ 
τι θ πρπι ν θσπιστύν δισφλσις 
τν  τρπζικς κλάδς ξτάσι τ 
τ θμ, τ π γρι λπτά ζητήμτ 



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

ΣΕΠ. - ΟΚΤ. 2008

σμύ μτφρών πιστώσν (πληρμς 
κτά πρτριτητ), π ι τράπζς 
θ πιτρπν τ δικννισμ πιγ
σών μτφρών πιστώσν την δι 
τρπζική ημρ. Μι άλλη βλτση 
νι η δνττητ ι πλάτς ν δι
νργύν πληρμς μν μ τν κδικ 
ΙΒΑΝ, δηλδή χρς την πρσθήκη τ 
κδικύ BIC,  πς θ ντπζτι π 
τν πάρχ της πηρσς μσ τ κ
δικύ ΙΒΑΝ. Οι πηρσς ρζντι ς 
πηρσς μ πρσντλισμ πρς τ 
μλλν π σχνά σνδντι μ τ μσ 
πληρμών SEPA. Οι ν λγ πηρσς 
μπρύν κτ’ ρχήν ν πρχντι τσ 
π τρπζικά σ κι π μη τρπζικά 
ιδρύμτ πς θ δύμ πρκάτ. 

Τ Ερσύστημ χι νθρρύνι τη 
σνργσ τ EPC κι τν πιχιρήσν 

θ μπρύσν ν βλτιώσν τ χιρισμ 
τν πληρμών. Μ βάση τ σστήμτ 
SEPA, τ χρημτπισττικά ιδρύμτ μπ
ρύν, τ μμνμν τ στ πλσι 
σνργσς, ν νπτύσσν κι ν π
ρχν στς πλάτς τς βλτιμν 
πρντ ή πηρσς. Οι βλτιώσις π
ριλμβάνν τν τχύτρ δικννισμ 
τν πληρμών κι τν ντπισμ τ 
Κδικύ Ανγνώρισης Τράπζς (Bank 
Identifier Code  BIC) π τ Διθνή Αριθ
μ Τρπζικύ Λγρισμύ (International 
Bank Account Number  IBAN). Οι πη
ρσς πριλμβάνν την ηλκτρνική 
τιμλγηση, την ηλκτρνική σμφν 
λγρισμών κι λύσις γι τη δινργι 
πληρμών μσ τ διδικτύ. 

Έν πράδιγμ βλτσης πρντς 
νι η δνττητ τχς δικννι

ΠΓ: ΑΝ ΑΜΡΟ analysis, 2006. WORLD PAYMENTS REPORT 2006

ΑΛΛΑΓ ΤΣ ΔΟΜΣ ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΠΛΡΩΜΩΝ
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γι την νάπτξη λύσν κι τν κθρισμ 
λάχιστν πρτύπν γι ρισμνς π τις 
πηρσς πρστιθμνης ξς π χρησι
μπιύντι πι σχνά. Οι ργσς γι την 
ηλκτρνική τιμλγηση χν ήδη ξκινή
σι. Πρκιτι γι μι πηρσ π πρχ
τι πριν π την πληρμή: ι λγρισμ 
πστλλντι πθς στην φρμγή 
ηλκτρνικών τρπζικών σνλλγών 
(web banking) τ ντλ κι, φύ τς 
πδχτ τ λγρισμ, κδδτι ντλή 
τμτης πληρμής μ λ τ σχτικά 
στιχ τσ τ ντλ σ κι τ 
δικιύχ. Μι άλλη πηρσ, η π π
ρχτι μτά την πληρμή, νι η ηλκτρ
νική σμφν λγρισμών: πρκιτι γι 
ηλκτρνική ντιστχηση πληρμών κι 
λγρισμών, μ την τμτη νημρ
ση της κτάστσης τρπζικών κινήσν 
τ δικιύχ. Ο σνδσμς τν πη
ρσιών πρστιθμνης ξς μ τ μσ 
πληρμών SEPA δημιργ σημντικά 
πριθώρι πρικπής τ κστς, κθώς 
κτργτι η ντπη μρφή τν διφ
ρν γγράφν κι πιτγχάντι πλήρς 
τμτπιημνη πξργσ.

Σ τρτ ππδ, κθρισ ρχς γι 
τη λιτργ τν πδμών πξργσ
ς πληρμών κι μρμνησ γι ζητήμ
τ τππησης. Οι πδμς πρχν 
τ λιτργικ κμμάτι της κκθάρισης 
κι τ δικννισμύ πληρμών σ 
ρώ. Τ EPC χι κθρσι ν πλσι τ 
π πσφηνζι τς κννς κι τις 
διδικσς π πρπι ν κλθύν ι 
πάρχι πδμής (π.χ. τ τμτπιη
μν σστήμτ κκθάρισης, ι φρς 
πξργσς σνλλγών μ κάρτ κι 
λιπ φρς π χιρζντι, διβιβά
ζν κι ντλλάσσν πληρφρς 
π σχτζντι μ πληρμς γι χρημ
τπισττικά ιδρύμτ). 

Πρδσικά, τ ι πάρχι π
δμής νι ρμδιι γι τη διχριση 
τν κννν, τν πρκτικών κι τν 
πρτύπν π φρύν τις πληρμς 
π δινργύντι σ μι χώρ, νώ 
σνήθς πρσφρν πηρσς π
ξργσς σ χρημτπισττικά ιδρύ
μτ. Στ ν πριβάλλν τ SEPA, ι 
κννς κι τ πρτπ ρζντι στ 
σστήμτ SEPA, τ π γνικά δι
χρζντι π τις πδμς πξρ
γσς. Ατή η διάκριση θ πιτρψι 
τν ντγνισμ μτξύ τν πρχν 
πδμής, νώ θ τς δώσι κι τη 
δνττητ ν πρσφρν τις πη
ρσς τς σ πιδήπτ τράπζ 
ή σύστημ κρτών.

Η ΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΓΤΙΚΤΗΤ

Η Ελληνική τρπζική κιντητ χι 
δχθ την νγκιτητ μτάβσης στν 
Ενι Χώρ Πληρμών κι χι γι τ 
σκπ τ δημιργήσι κτάλληλη 
ργντική δμή. Σ ππδ ργάν
σης χι σστθ τ SEPA Forum μ 
ντικμν την πρκλύθηση της 
πρτιμσς μτάβσης. Στ SEPA 
Forum πρδρύι  πδιικητής της 
Τράπζς της Ελλάδς κι σμμτχν 
η Ελληνική Ένση Τρπζών, η ΔΙΑΣ Α.Ε., 
η π διχιρζτι κι λιτργ σύ
στημ πληρμών λινικής, τ πργ 
Οικνμς κι Οικνμικών, η Ένση 
Ελληνικών Εμπρικών Επιμλητηρν,  
Σύνδσμς Ελληνικών Βιμηχνιών, τ 
Εμπρικ κι Βιμηχνικ Επιμλητήρι 
Αθηνών, Επιχιρήσις Κινής φλις 
κι Ενώσις Κτνλτών. Η Ελληνική 
Ένση Τρπζών χι νλάβι τ σχ
δισμ κι την λπηση, μσ ιδικών 
μάδν ργσς π χι σστήσι γι 
την πξργσ τν πιμρς θμάτν, 
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κι της Εκτλστικής Επιτρπής π π
τλ τ νώττ ργν λήψης πφά
σν γι τις τράπζς. Έχντς πψη τ 
χρνδιάγρμμ λπησης π τθηκ 
π τ EPC, ι τράπζς άρχισν ντς τ 
2007 ν νπτύσσν τ πρντ SEPA, 
τ π θ ρχσν ν διθτν στ 
κιν π τν Ινάρι 2008. Οι τχνι
κς δκιμς στ πρντ τά θ γνν 
στην πρδ Μ  Νμβρ 2007.

Οι λληνικς τράπζς τιμάζντι ν 
δώσν σκληρή μάχη σ διθνς ππδ 
ν ψι της δημιργς μις νις χρη
μτπισττικής ρπκής γράς, π 
ι κτνλτς θ μπρύν ν πργμτ
πιύν τις σνλλγς τς μ τις τράπζς 
(δάνι κι κτθσις) μ τ δι κστς 
σ κάθ χώρ της Ένσης. Στην Ερώπη 
ι πληρμς δν λιτργύν μ νι τρ
π. πάρχν θνικς λύσις, διφρτικς 
μπιρς, standards κι νμι πρστσς 
κτνλτών, τ π κθιστύν δσχρή 
την πτλσμτική διχριση τν πληρ
μών π τις τράπζς, τις πιχιρήσις κι 
τς πλύς κτνλτς. Ο SEPΑ θ πισι 
την γρά γι ρθλγική ργάνση, π 
τλικά θ δηγήσι σ λχιστπηση τ 
κστς μ πτλσμ τις χμηλς τιμς 
γι λς. Απ πιχιρημτικής άπψης, 
πρσφρντς ι τράπζς ν πρντ, 
νμνν ν ξηθύν ι πλάτς π 
θ τ πρτιμήσν, ξισρρπώντς, 
κτά κάπι τρπ, την πώλι στην 
κρδφρ τς στην πριχή τν πλη
ρμών. Πράλληλ, θ χν σμβάλι 
στ ρμ τ SEPA κι ι κτνλτς 
θ φληθύν π ιδιτρ κλς πη
ρσς π λς τις πψις. 

Γι τ λληνικ τρπζικ σύστημ ς 
σύνλ, τ πτλσμ λιτργς τ 
SEPA θ ξρτηθ πιθνττ π την 
ικντητ τν τρπζών ν µιώσν 

τ κστς π φρά τις πδμς, τη 
διτήρηση διφρτικών διδικσιών γι 
τις γχώρις πληρμς κι τις πληρμς 
στη ζώνη τ ρώ ή τ χιρισμ µ µη 
µηχνικ τρπ ρισμνν τµηµάτν της 
λσδς δικπρσης πληρμών. Ατ 
φντι π τ γγνς τι η νπηση 
σ θνικ ππδ τν πδμών της γ
ράς, η π πργμτπιήθηκ τις πρη
γύμνς δκτς, βάσι τν ρχών τ 
ξρθλγισµύ κι τ τµτισµύ, 
δήγησ σ πιχιρημτικά µντλ π 
πρμνν πικρδή γι τις τράπζς. Η 
δι ξλιξη θ πρπι ν ισχύσι σ ππ
δ ζώνης ρώ, π πάρχι ήδη τ πι
χιρημτικ κνητρ γι ξρθλγισµ κι 
νς ψηλτρς βθμς τµτισµύ. 
Σ τ τ πλσι, τ πνδτικ κστς 
γι τ µσ κι τις διδικσς τ SEPA 
µπρ ν ντιμτπιστ ς νάπτξη 
δρστηριτήτν π πρηγμνς χν 
πρκύψι σ κθρά θνικ πλσι.

Ββι, ι λλγς π πρχντι 
στ χώρ τν ρπκών πληρμών, 
μ φρμή τν SEPΑ, χν πιπτώσις 
γι τις τράπζς π θ πρπι ν πά
ρν στρτηγικς πφάσις, κθώς θ 
πάρξι ισχρς ντγνισμς κι χι 
μν μτξύ τς. πς διφντι, θ 
πάρξν κι άλλι μη τρπζικ ργνι
σμ (Payments Institutions) ι πι, κ
λπτμνι π τ δι νμικ πλσι μ 
τις τράπζς, θ δικδικήσν τ φιλτ 
τν πληρμών πρσφρντς ιδιτρ 
λκστικς, κιντμς κι ικνμικς 
λύσις στς κτνλτς.

Στην κτύθνση τή ι τράπζς 
σχδιάζν νς σύνθτς λύσις πς η 
νάπτξη νλλκτικών δικτύν γι την 
πρσλκση τν πλτών κι την πώληση 
τν πρντν τς. Ατά τ νλλκτι
κά δκτ θ πριλμβάνν κμη κι 
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σφλιστικς τιρς, πς νκνσ 
πρσφτ η Εθνική Τράπζ, π θ 
πλάι στγστικά δάνι π τη θγ
τρική σφλιστική της τιρ. Κθώς ι 
τράπζς θ δημιργήσν νλλκτικά 
δκτ πώλησης τν πρντν μσ π 
μσιτικς κι κτσκστικς τιρς 
ή κι ηλκτρνικά π τ internet, ι 
πλάτς θ χν πλν τη δνττητ 
πιλγής τράπζς σ πιδήπτ χώρ 
της ΕΕ. Ατ πρκτικά γι τς Έλληνς 
κτνλτς σημνι τι θ μπρύν ν 
πρνν φθηντρ στγστικά ή κτ
νλτικά δάνι π ξνς τράπζς11. 

Επσης μ τ SEPA, θ νι δντή η 
πληρμή λγρισμών σ ρώ σ άλλς 
χώρς. Γι πράδιγμ, νς Έλληνς φι
τητής π βρσκτι στη Γρμν ή νς 
Σηδς σντξιύχς π διμνι γι 
ρισμνς μήνς τ χρν στην Κρήτη 
θ νι σ θση ν πληρώνν λγρι
σμύς στις χώρς πδχής τς π 
τς τρπζικύς λγρισμύς σ ρώ 
της χώρς πρλσής τς, μ τ δι κ
στς π τς χρώντι στη χώρ τς. 
Τ SEPA θ σημνι πσης τι ι πλτς 
της ΕΕ θ μπρύν ν χρησιμπιύν την 
δι θνική χρστική κάρτ γι την νά
ληψη ρώ σ πιδήπτ σημ της 
ΕΕ, πράγμ π θ σημνι την νάγκη 
ν χν λιγτρς κάρτς στ πρτφλι 
τς ή κμ κι μ μν κάρτ. 

Πρκιμν ι λληνικς τράπζς ν 
ντιμτπσν τις λλγς, κλύντι ν 
πνξτάσν τις πδμς, τις λιτργς 
τς κι θ πρπι ν πρβύν σ κάπις 
γνικς νργις π φρύν λ τ μσ 
πληρμών. Κρς μς ν σχδιάσν κι 
ν πρσφρν ν πρντ SEPΑ, π τν 

Ινάρι τ 2008 κι ν πνξτάσν 
την τιμλγική τς πλιτική, σν φρά 
τη δμή της, μ γνώμν την ντγνιστι
κτητ τν πρντν, την πρώθηση τν 
ηλκτρνικών σνλλγών (χρς μτρητά), 
λλά κι την πφγή στρικύ ντγνι
σμύ (π.χ. πιτγς, μτρητά). 

ΔΙΠΙΣΤΣΙΣ 

Οι διπιστώσις κλιδιά π της πρ
ς λπησης τ SEPA πτπώνντι 
πλύ χρκτηριστικά στ πρκάτ ση
μ π κτγράφντι στ πρμι 
τ WORLD PAYMENTS REPORT 2006: 

 Σ ξι χώρς της ρζώνης, τ 85% 
λν τν πληρμών χρς μτρητά γν
ντι ήδη χρησιμπιώντς μσ πρμι 
μ τ SEPA (κάπι μρφή άμσης χρ
σης, λγιστικής μτφράς, ή πληρμής 
κρτών), πδηλώνντς τι η «κρσιμη 
μάζ» τ SEPA μπρ ν πιτχθ μάλ
λν ύκλ. Απ τν τν γκ, 58% νι, 
ή θ μπρύσν ύκλ ν νι, σμβτά 
μ τ SEPA, νώ τ 42% βρσκτι πλύ 
κντά στ πρτπ τ SEPA.

 Η πιτχ τ SEPA ξρτάτι π 
την τχύτητ κι την πιτητ τ θνικύ 
σχδ φρμγής τ κι την στσή τ 
στις τχνικς κι λιτργικς λλγς. Γι 
τ μγιστ δντ πτλσμ, τά τ 
θνικά σχδι πρπι ν θγρμμιστύν 
πνρπκά γι ν ξσφλιστ ν σ
νπς κθστώς SEPA.

 Ο στχς τ SEPA πρ μσης 
τν μτρητών δν χι πιτχθ κ
μ. Οι πστητς τν μτρητών κμ 
ξάνντι στην Ερώπη.

 πάρχν σημντικς διφρς στις 
σνλλγς χρς τη χρήση μτρητών μτ

11 Γι πράδιγμ, στγστικά δάνι π τράπζ της Γλλς, π τ πιτκι νι 4,09%, νώ στην Ελ
λάδ νι 4,50% ή κτνλτικά δάνι, π τράπζ της Φινλνδς, π τ πιτκι ς ν τς νι 
4,83% νντι 8,19% στην Ελλάδ.
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ξύ τν χρών. Η μάδ χρών μ μηψηλή χρήση μτρητών σγκλνι στις 230 σνλ
λγς χρς μτρητά νά κάτικ τησς, λλά διάφρς άλλς χώρς κθστρύν 
κι δν πρσιάζν κνν σημάδι μτκνησης σ πι ψηλά ππδ χρήσης.

 Οι τρχντς Κννισμ γι τις λγιστικς μτφρς κι τις άμσς χρώσις 
κλύπτν τ ισχύντ βσικά ργλ πληρμών. Τ EPC ν μρι θ κλύψι τ 
κνά μτξύ τν ισχντν ργλν πληρμών κι τν ντστιχν θνικών, λ
λά ι πηρσς πρστιθμνης ξς, πς ι άμσς πληρμς κι η ηλκτρνική 
τιμλγηση, θ πρπι ν νπτχθύν π άλλς πρχς.

 Η τρχσ κδση τ θσμικύ πλισ τ SEPA γι τις κάρτς θ μπ
ρύσ ν θήσι μμνμνς χώρς (κι τράπζς) ν ρμηνύσν τς κννς 
διφρτικά, δημιργώντς πρβλήμτ κτά την φρμγή τ.

 Η νάλση ισδήμτς πιββσ γνικά τ σμπράσμτά μς τ πρσμν 
τς. Μτά π τ 2010, ι τράπζς της Ερώπης τν 12 νι πιθν ν κτλήξν μ 
18  29 δισκτμμύρι € (38%62%) λιγτρ σ άμσ κρδη, π τά τ π θ 
χν χρς τ SEPA. Βλπμ ς πιθν γι τις τράπζς της Ερζώνης ν ξήσν 
τ κρδη κτά 8 δισκτμμύρι € (18%) μ νς πρτβλς, πλν τν φσικών π
σστών ύξησης τ γκ ργσιών π δν φρά σνλλγς. Εντύτις, μτά π 
τ 2010, ι ξήσις γκ ργσιών, τ πλύπλύ, θ ντιστθμσν μν τ 4,3 
δισκτμμύρι € π τ χμν κρδη.

 Γι ν σντηρήσν τ κρδη, ι 
τράπζς στην Ερώπη πρπι ν βλτιώ
σν τις στρτηγικς τιμλγησής τς. 
Η τρχσ τιμλγηση δν πικνζι 
τις στρικς δπάνς τν τρπζών κι 
πτγχάνι ν πράσχι κνητρ στς 
κτνλτς ν χρησιμπιήσν τις ι
κνμικώς πδτικτρς λύσις πληρ
μών. Οι τράπζς πρπι ν πκινήσν 
τ ικνμικώς πδτικά μσ, πς ι 
ηλκτρνικς πληρμς, ις βάρς τν 
νπρκών πηρσιών πς τν νλή
ψν μτρητών κι τν πιτγών. 

 Οι τράπζς πρπι πιγντς 
ν πνξτάσν τις μκρπρθσμς 
στρτηγικς τς στις πληρμς (μζ μ 
τις σνηθισμνς πρσπάθις ν βλτιώ
σν τις στρικς τς νπάρκις) 
γι ν ντιστθμσν τις πώλις τν 
σδν τς. Ατ πρπι ν σνπάγ
τι μι πνξιλγηση κάθ δρστηρι
τητς κι πρντς πληρμών κι τη 
χρήση κιντμν στρτηγικών.
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Η κρξ τς κντής τλφνας που δαδρα

ματζτα στς μρς μας, χ πυροδοτήσ να 

κμα αμφσβτήσν γα το αν  να τχνολογα 

πρζ αρντκ τν υγα, δκ από τς 

κρας που χουν τοποθτθ στς κατοκμ

νς προχς. Κατ πόσο όμς χουν βσ ο 

δφορς πφυλξς κα φήμς; Ο τλυτας 

πστμονκς απόψς μας θον να αναθ

ρήσουμ τς πποθήσς μας κα να ξγουμ 

κποα χρήσμα συμπρσματα.

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
Οι πιφλξις και οι πνοις πο χον διατπθί κατ 

καιρούς για πιθανή βλαβρή πίδραση στην γία μας απ τις 

κραίς της κινητής τηλφνίας χον προκαλσι ανασφ

λια και πολλ ρτηματικ, χι μνο στος χρήστς ατής 

της προηγμνης τχνολογίας, αλλ κρίς στος κατοίκος 

τν πριοχών οπού χον τοποθτηθί ατς οι κραίς.

Η πιστημονική κοιντητα, μτ απ τη δινργια πολ

λών μλτών και λγχν, αθώνι τις κραίς, αφού αποδί

χτηκ τι λιτοργούν πολύ πιο κτ απ τα ρια ασφαλίας 

πο χον τθί για την προστασία της δημσιας γίας.

Ατ λοιπν τα ρια ασφαλίας πο χον θσπιστί για 

το γνικ πληθσμ απ τος παγκσμιος οργανισμούς, 

ίναι 50 φορς χαμηλτρα απ τα ανώτατα πιτρπμνα 

πίπδα απορρφησης νργιας, στα οποία ο ανθρώπινος 

οργανισμς δν παροσιζι καμία βιολογική βλβη.

Κντή Τλφνία & γία

ΚΕΙΜΕΝΟ: θανσος Παπανδρου, ΦαρμακοποόςΤοξκολόγος,

Επστμονκός Συνργτς του Οφθαλμολογκο

Ινσττοτου θνών

Μθοι και πραματικττες 
ια τ μεταξ τους σχσ
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Ο Παγκσμιος Οργανισμς γίας χι 

πρι θση και αναφρι πς τα τρχο

ντα πιστημονικ στοιχία αποδικνύ

ον τι η κθση σ ηλκτρομαγνητική 

ακτινοβολία,πς ατή πο κπμπται 

απ τις κραίς κινητής τηλφνίας, ίναι 

απίθανο να προκαλί καρκίνο.

 Η διαπίστση ατή γιν ύστρα απ 

κλινικς μλτς πο πραγματοποιήθη

καν σ ζώα και διξαν πς δν πρ

χον στοιχία πο να σσχτίζον την 

ηλκτρομαγνητική ακτινοβολία ραδιοσ

χνοτήτν μ την πιθαντητα μφνισης 

καρκίνο οποιασδήποτ μορφής1.

Η ΚτΣτΣΗ ΣτΗΝ Εδ
Μχρι σήμρα, λς οι μτρήσις 

πο χον γίνι στην Ελλδα για την 

νταση της ηλκτρομαγνητικής ακτινο

βολίας απ τις κραίς κινητής τηλφ

νίας ίναι καθησχαστικς. Οι μτρήσις 

ατς, καθώς και οι λγχοι για την 

τήρηση τν ορίν ασφαλίας, γίνονται 

αποκλιστικ απ την Ελληνική Επιτρο

πή Ατομικής Ενργιας.

Ο φορας ατς χι πραγματοποι

ήσι πλήθος μτρήσν της ντασης 

τν ραδιοκμτν στος πριβλλοντς 

χώρος τν κραιών της κινητής τηλ

φνίας.

λς οι μτρήσις διξαν τι η ακτινο

βολούμνη ισχύς ίναι απ δκδς ς 

χιλιδς φορς χαμηλτρη απ τα ρια 

ασφαλίας πο χι θσπίσι η λληνική 

νομοθσία, ακμα και πν στις οροφς 

τν πολκατοικιών στις οποίς ίναι γκα

τστημνς οι ν λγ κραίς.

χοντας π’ ψιν τα δδομνα ατ 

ο Ακαδημαΐκς καθηγητής της Ιατρικής 

Σχολής Αθηνών και το Πανπιστημίο 

το Harvard στις ΗΠΑ κ. Δ. Τριχπολος 

χι διαββαιώσι το κοιν πς «δν 

πρχι καννας κίνδνος για την γία 

το πληθσμού πο κατοικί κοντ σ 

σταθμούς βσης κινητής τηλφνίας».

Παρλληλα, ρνητική ομδα το 

Πολτχνίο χι παροσισι μλτς 

σύμφνα μ τις οποίς «η ηλκτρομαγνη

τική ακτινοβολία κοντ σ κραίς κινη

τής τηλφνίας ήταν πολλς φορς κτ 

απ τα ρια ασφαλίας». Επιπλον η Ελ

ληνική Επιτροπή Ατομικής Ενργιας,πα

ροσιζοντας τα αποτλσματα λγχν 

της, τνισ τι «λς οι μτρήσις διξαν 

πς η κπομπή ηλκτρομαγνητικής ακτι

νοβολίας απ τις κραίς πήρξ πολλς 

δκδς φορς χαμηλτρη απ τα ρια 

ασφαλίας»2.

Στη χώρα μας ισχύι να απ τα πιο 

αστηρ νομοθτικ πλαίσια σ ,τι αφο

1 «International Health Regulations», Ετήσια κδοση 
το Παγκσμιο Οργανισμού γίας, Γνύη 1999.

2 Ε. Χ. Μπίλλη: «Τηλπικοιννιακ Σστήματα», Εκ
δσις Σμμτρία,σλ.182185.



ρ τα ηλκτρομαγνητικ πδία και την 

πίδρασή τος στην γία.

Τα σναρμδια ποργία Ανπτ

ξης, ΠΕΧΔΕ, γίας και Μταφορών

Επικοιννιών χον πογρψι Κοινή 

ποργική Απφαση για τα μτρα προ

φύλαξης το κοινού απ τη λιτοργία 

τν κραιών κινητής τηλφνίας πο 

χον γκατασταθί στην ξηρ.

Η απφαση ατή, πο ισχύι απ 

το Σπτμβριο το 2000, ιοθτί ο

σιαστικ τη σύσταση το Σμβολίο 

τν Ερπαΐκών Κοινοτήτν «Πρί το 

πριορισμού της κθσης το κοινού σ 

ηλκτρομαγνητικ πδία» προσθτοντας 

λλον ναν παργοντα ασφλιας της 

τξης το 20%. Δηλαδή τα ρια ασφα

λίας πο χον θσπιστί στη χώρα 

μας ίναι κατ 20% αστηρτρα απ 

ατ πο ορίζι η Ερπαΐκή Σύσταση. 

Τα ρια ασφαλίας πο αναγρφονται 

στην Κοινή ποργική Απφαση, χον 

καθοριστί κατ ττοιον τρπο, ώστ να 

λαμβνονται π’ ψη παργοντς πς 

η ατομική αισθησία, οι πριβαλλοντι

κς σνθήκς, οι διαφορς ηλικίας το 

πληθσμού καθώς και οι αντίστοιχς 

διαφορς στην κατσταση γίας3.

μΟδΙΟΙ ΦΟΕΙΣ τΟυ ΕξτΕΙΚΟυ
Εκτς Ελλδας, πρχον πολλοί δι

θνίς ανξρτητοι πιστημονικοί οργανι

σμοί, πο αναλύον και αξιολογούν λς 

τις ρνς πο διξγονται σ σχση μ 

την κπομπή ραδιοκμτν απ τις κ

ραίς κινητής τηλφνίας και θσπίζον 

καννς για την προστασία της δημσιας 

γίας. Σ ατούς τος φορίς σμπριλαμ

βνονται η Διθνής Επιτροπή Προστασίας 

απ μη Ιονίζοσς Ακτινοβολίς (ICNRIP),το 

American National Standarts Institute,το 

National Radiological Protection Board 

(NRPB) και φσικ ο Παγκσμιος Οργανι

σμς γίας (WHO).

Οι οργανισμοί ατοί κατληξαν στο 

σμπρασμα πς η κθση σ ηλκτρο

μαγνητική ακτινοβολία κτ απ τα 

ρια πο χον θσπίσι οι ICNNRIP 

και NRPB δν προκαλί δσμνίς πι

πτώσις στη δημσια γία. Επομνς 

οι κτοικοι πο ζον κοντ σ κραίς 

κινητής τηλφνίας δν διατρχον 

καννα κίνδνο,καθώς το πίπδο της 

ηλκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στο 

οποίο κτίθνται ίναι πολύ χαμηλτ

ρο απ το ριο ασφαλίας4.

Η ΗΕΚτΟμΓΝΗτΙΚΗ ΚτΙΝΟβΟΙ 
ΣτΗ ζΗ μΣ

Είναι αρκτ πολύπλοκη η λιτοργία 

τν σταθμών βσης της κινητής τηλφ

νίας, καθώς λη η μθοδολογία στηρίζται 

σ μια ξαιρτικ προηγμνη τχνολογία.

Αν μιλήσομ σγκριτικ, μπορού

μ να πούμ πς η ισχύς μ την οποία 

λιτοργί μια τπική κραία κινητής 

τηλφνίας, η οποία ίναι της τξης τν 

1040 Watt, ισοδναμί μ την ισχύ νς 

μ δύο σμβατικών λαμπτήρν φτι

σμού, τν γνστών μας λαμπτήρν π

3 C. Kittel  D. Knight  M. Ruderman: «Berkeley Physics Course», κδοση το Παν/μίο το Berkeley, 
California,σλ. 270271.

4 «International Health Regulations», Ετήσια κδοση το Παγκσμιο Οργανισμού γίας, Γνύη 1999.
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ρακτώσς. Ββαια οι κραίς κινητής 

τηλφνίας δν ίναι οι μνς πηγς πο 

κπμπον ραδιοκύματα. Στο κοντιν μας 

πριβλλον πρχον ηλκτρομαγνητικ 

πδία τα οποία παργονται απ οποια

δήποτ σσκή «μταφρι» κατ τη 

λιτοργία της ηλκτρικ φορτία5. Στην 

κατηγορία ατή ανήκον μταξύ λλν 

οι ηλκτρονικοί πολογιστς, οι φούρνοι 

μικροκμτν, οι τηλορσις και τα ρα

διφνα. Μλιστα, η ισχύς κπομπής τν 

παραπν σσκών ίναι κατ μρικς 

χιλιδς φορς ισχρτρη απ την ισχύ 

κπομπής τν κραιών. Σνπώς τα πίπ

δα κπμπμνης ισχύος κοντ σ ραδιο

τηλοπτικούς σταθμούς ίναι ψηλτρα 

απ τα αντίστοιχα κοντ σ σταθμούς 

βσης κινητής τηλφνίας.

μυθΟΙ ΚΙ ΗθΕΙΕΣ
Τλικ μς ποια ίναι η πραγματικ

τητα για τος διφορος φβος πο 

χον κφραστί κατ καιρούς σ σχση 

μ την κινητή τηλφνία;

Οι πιφλξις πο χον διατπθί 

για το αν και κατ πσο πηρζον την 

γία οι κραίς κινητής τηλφνίας, φαίν

ται λοιπν πς δν χον πιστημονική β

ση. Απ την λλη πλρ μς, ο θρβος 

πο χι ξσπσι οφίλται μλλον στο γ

γονς τι η κινητή τηλφνία βασίζται σ 

μια να πρτοποριακή τχνολογία, η οποία 

ίναι ακμα γνστη στο ρύ κοιν.

Το σστ λοιπν θα ήταν να βασι

στούμ σ πιστημονικ τκμηριμνα 

στοιχία και σμπρσματα, ακολοθώ

ντας την πποίθηση το μγλο λληνα 

φιλοσφο Αριστοτλη, τι δηλαδή «η 

Γνώση διώχνι το φβο».

5 «New Standard Encyclopedia», Εκ δ σις Standard 
Educational Corporation, Chicago, τ μος 9, σλ. 452453.
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μθος 1ος: Οι σταθμοί βσης κινητής τηλφνίας μπορούν να πηρσον μφ

τμνς ιατρικς σσκς, πς π.χ. τος βηματοδτς.

λθεια: Τα σήματα πο κπμπον οι κραίς χον ιδιαίτρα χαμηλή νταση και 

σνπώς δν μπορούν να απορρθμίσον τος βηματοδτς, ούτ λλς παρμοις 

σσκς. Δν πρχον πιστημονικ στοιχία πο να αποδικνύον τι οι κραίς 

τν σταθμών βσης πηρζον τος καρδιακούς βηματοδτς ή λλς μφτύσιμς 

σσκς, σο τα πίπδα κθσης βρίσκονται ντς τν ορίν ασφαλίας.

μθος 2ος: Τα παιδι και οι γναίκς σ κατσταση γκμοσύνης κινδνύον π

ρισστρο απ τα ραδιοκύματα πο κπμπον οι κραίς κινητής τηλφνίας.

λθεια: Τα ρια ασφαλίας πο χον θσπίσι οι αρμδιοι πιστημονικοί φορίς 

παγκοσμίς λαμβνον π’ ψη ττοιο ίδος ιδιαιτρτητς και αφήνον μγλα 

πριθώρια, μ αποτλσμα να γγώνται την απλτη ασφλια το κοινού.

μθος 3ος: Κατ πσο λιτοργούν οι σταθμοί βσης κινητής τηλφνίας μ βση 

τα ρια πο χον θσπίσι οι Διθνίς Οργανισμοί;

λθεια: Η λληνική νομοθσία προβλπι μτρα λγχο ασφαλούς λιτοργίας 

τν κραιών, πς την κπνηση μλτών ακτινοπροστασίας για κθ κραία και 

τη δινργια πριοδικών μτρήσν. Ττοιος λγχος πραγματοποιί η Ελληνική 

Επιτροπή Ατομικής Ενργιας. Τα αποτλσματα δίχνον τι οι κραίς στην λληνι

κή πικρτια λιτοργούν κτ απ τα ρια ασφαλίας πο χον θσπιστί.

μθος 4ος: Μήπς οι πιπτώσις στην γία απ την ηλκτρομαγνητική ακτινοβο

λία ίναι μακροπρθσμς;

λθεια: Η κινητή τηλφνία δν αποτλί την πρώτη φαρμογή της ηλκτρομα

γνητικής ακτινοβολίας. Μ το ίδιο σύστημα λιτοργούν οι κραίς τν ραδιοτηλο

πτικών σταθμών, τα ραντρ, οι κραίς πικοιννίας της Αστνομίας, της Προσβ

στικής και τν ταξί. Οι μλτς τν τλταίν δκατιών δν χον δίξι κποιο 

δσμνς αποτλσμα στην γία.

μθος 5ος: Κινδνύι η γία τν ανθρώπν πο διαμνον κοντ σ σταθμούς βσης;

λθεια: Οι κραίς τοποθτούνται μ βση τις ποδίξις της Ελληνικής 

Επιτροπής Ατομικής Ενργιας. Μρικ μτρα μπροστ απ την κραία για 

σταθμούς βσης τοποθτημνος στις οροφς τν κτιρίν, τα πίπδα ντασης 

τν ηλκτρομαγνητικών πδίν πο πγονται απ την κραία ίναι αρκτς 

φορς κτ απ τα ρια ασφαλίας. Σύμφνα μ βρτανική μλτη: «μ βση 

τα πιστημονικ δδομνα, δν πρχι κίνδνος για την γία τν ανθρώπν 

πο διαμνον κοντ σ σταθμούς βσης, καθώς οι κθσις ατς ίναι σχδν 

πντα κτ απ τα ρια ασφαλίας»6.

6 Fred Grundy, MD: «Preventive Medicine and Public Health», Εκ δ σις H. K. Lewis & Co.Ltd.  London 1994, 
σλ. 305312.



Κινητή Τηλεφωνία και Υγεία

Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η  Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η 117

τ ΚΙτΗΙ ΕΓΚτΣτΣΗΣ
τΝ ΚΕΙΝ

Η τοποθτηση κραιών κινητής τη

λφνίας μσα σ αστικς πριοχς δν 

πρπι να δημιοργί κανναν προβλη

ματισμ, καθώς οι κραίς ατς ίναι 

σχδιασμνς ώστ να λιτοργούν μ 

ιδιαίτρα χαμηλή ισχύ και να χον πολύ 

μικρή μβλια.

Κθ φορ πο πληκτρολογίται νας 

αριθμς κλήσης σ να κινητ, τα ραδιο

κύματα μταδίδον το τηλπικοιννια

κ σήμα στην πιο κοντινή κραία. Στις 

αστικς πριοχς οι κραίς ατς γκα

θίστανται κατ κύριο λγο πν στις 

οροφς πολκατοικιών και σο πληθαίνι 

ο αριθμς τος τσο μιώνται η ισχύς 

κπομπής τος7.

Αξίζι να σημιθί τι το ηλκτρομα

γνητικ πδίο πο δημιοργίται γύρ 

απ τις κραίς, οι οποίς ίναι τοποθτη

μνς σ πκνοκατοικημνς πριοχς, ί

ναι χαμηλτρο ακμα και απ ατ πο 

δημιοργούν μσα σ να σπίτι οι ηλ

κτρικς οικιακς σσκς ταν λιτορ

γούν τατχρονα πολλς μαζί. Άλλστ 

η κινητή τηλφνία στηρίζι τη λιτορ

γία της στις ίδις ακριβώς αρχς μ την 

τηλραση, το ραδιφνο, το ασύρματο 

τηλφνο και πολλς λλς σσκς 

πο ίναι αναπσπαστα σνδδμνς μ 

την καθημριντητ μας. Στην Ελλδα, 

πς και στις πρισστρς χώρς το 

κσμο, χρησιμοποιίται το σύστημα ψη

φιακής κινητής τηλφνίας GSM (Global 

System for Mobile Communications),το 

οποίο δημιοργήθηκ το 1987 στο πλαί

σιο της νιαίας Ερπαΐκής πολιτικής για 

τις τηλπικοιννίς.

Πρκιται για να κψλοιδς σύ

στημα το οποίο αποτλίται απ να 

δίκτο σταθμών βσης. Κθ σταθμς 

βσης απαρτίζται απ 3 σνήθς κ

ραίς, οι οποίς καλύπτον αντίστοιχα 

3 γγραφικς πριοχς, πο ονομζο

νται πίσης κψλς ραδιοκλψης. 

Επιδή κθ κψλη μπορί να δχτί 

7 Serway: «Physics for Scientists & Engineers», β΄ τ μος, Εκ δ σις Saunders College Publishing, Philadelphia, 
σλ. 113115.



πριορισμνο αριθμ χρηστών, οι ται

ρίς κινητής τηλφνίας φρντισαν 

να τοποθτήσον σ στρατηγικ ση

μία κραίς μ σγκκριμνς ακτίνς 

δρσης ώστ να ξπηρτούνται τα

τχρονα λοι οι χρήστς. Στα αστικ 

κντρα οι χρήστς κινητών τηλφώνν 

ίναι πολλοί και γι’ ατ απαιτούνται 

πρισστροι σταθμοί βσης για την 

κλψη μιας δδομνης πριοχής. Οι 

σταθμοί ατοί χον μικρή μβλια, 

της τξης τν μρικών κατοντδν 

μτρν, ώστ τα σήματ τος να μην 

παρμβλλονται μταξύ τος, γγονς 

το οποίο θα οδηγούσ στη μίση της 

ποιτητας της πικοιννίας. τσι, κατ 

τη διρκια μιας κλήσης ο σταθμς 

βσης πο βρίσκται πιο κοντ στο κι

νητ λαμβνι και μταδίδι το σήμα. 

Καθώς μς ο χρήστης της σσκής 

κινίται και βγαίνι απ την μβλια 

ατού το σταθμού, ατματα το σήμα 

μταφρται στον πμνο κοντιντ

ρο σταθμ βσης, δηλαδή στην π

μνη κραία. τσι το κινητ τηλφνο 

λιτοργί διαρκώς μ τη χαμηλτρη 

δνατή ισχύ8.

ΠΟτΕ ΚΙ ΠΣ ΕΠΙδΟυΝ
τ δΙΟΚυμτ

Τα ηλκτρομαγνητικ πδία πρ

χον στη φύση και πήρχαν πντα στη 

γη. Η πίδρασή τος στον ανθρώπινο 

οργανισμ ξαρτται απ δύο παρ

γοντς, την νταση και τη σχντητα 

της ακτινοβολίας. Ανλογα μ τη σ

χντητ της, η ακτινοβολία διακρίνται 

σ ιονίζοσα και μη ιονίζοσα. Στην 

Εναι ιδιατρα σμαντικό να απ

νχπιθ  κιντή τλφνα 

από μθυς πυ τν κατγρν 

για βλαβρές πιδρσις στν 

υγα, καθώς τα φέλ από τν 

ανπτυξή τς ναι τρστια όχι 

μόν για τυς διυς τυς χρήστς 

αλλ κυρς για τν ικνμα 

τς χώρας μας.

8 «New Standard Encyclopedia», Εκ δ σις Standard 
Educational Corporation, Chicago, τ μος 9, σλ. 
457459.
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πρώτη κατηγορία ανήκον τα κύμα

τα ψηλών σχνοτήτν, δηλαδή ν 

τν 106 GHz,τα οποία μπορούν να 

προκαλσον ιονισμ της ύλης και 

ίναι ατ πο σχτίζονται μ τα φαι

νμνα ραδινργιας. Ατ σημαίνι 

πς ταν τα τομα ή μρια της ύλης 

ακτινοβοληθούν μ κύματα ψηλής 

σχντητας (ιονίζοσα ακτινοβολία) 

χνον ηλκτρνια απ την ξτρική 

στιβδα τος, μ αποτλσμα να μτα

τρπονται σ δραστικ φορτισμνα 

ιντα. Στη δύτρη κατηγορία ανήκον 

τα ραδιοκύματα πο δν μπορούν να 

προκαλσον ιονισμ της ύλης. Εδώ 

πρπι να δικρινιστί πς οι κπο

μπς ηλκτρομαγνητικής ακτινοβολίας 

απ τις κραίς κινητής τηλφνίας 

κμαίνονται σ πολύ χαμηλς σχν

τητς, απ 1 ς 2 GHz και σνπώς 

δν αποτλούν κίνδνο για τη δημσια 

γία9.  πς λλστ αναφρθηκ 

προηγομνς, πρχον σσκς κα

θημρινής παγγλματικής ή οικιακής 

χρήσης, οι οποίς κπμπον στο πρι

βλλον ηλκτρομαγνητική ακτινοβολία 

σ αρκτ ψηλτρα πίπδα απ τις 

κραίς της κινητής τηλφνίας.

9 H. J. Pain: «Φσική τν ταλαντώσν και τν κμτν», Εκδσις Σμμτρία, σλ. 192 κ..



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

ΣΕΠ. - ΟΚΤ. 2008
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Κοινωνιολογίς (Τομές Εγκλημτολογίς) Πντείου Π.Κ. & Π.Ε.

Στο άθο ατό γνται λόγος για το όλο πο διαδαματζι 

ο θσμός της σχολικής κοινότητας στην κοιννικοποηση τν 

νν και πώς ατός σχτζται μ το φαινόμνο της χήσης ή 

και της κατάχησης νομμν ή και παανόμν ψχοδαστικών 

οσιών στος ανηλκος. Πιο σγκκιμνα, μσα από διάφο

ς νητικς δαστηιότητς στον λλαδικό και μη χώο, 

παοσιάζονται οι παάγοντς πο σχτζονται και κατά σν

πια σμβάλλον στην μφάνιση μοφών πακκλνοσας ή και 

πααβατικής σμπιφοάς από μος τν ανηλκν, μος 

της οποας ναι και η χήση νακτικών οσιών.

Ο ΘΣΜΟΣ ΤΗΣ

ΣΧΟΛΚΗΣ ΚΟΝΟΤΗΤΑΣ
Ο ρλος του στο φανμνο της 

ουσοξάρτησης των ανηλκων
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Το σχολεο ποτελε νν πό τους βσκότερους θεσμούς κοννκοποσς τν 

πδών κ σκε σμντκή επρροή στν ψυχοκοννκή τους νπτυξ. Κτ τον 

Sandal (1998)1,  προσρμογή στο σχολεο εν δεκτς ευρύτερς κοννκής προ

σρμογής, κθώς κ ψυχκής κ σμτκής υγες. Γ΄ υτόν, το περβλλον που 

δμορφώνετ στο σχολεο επρεζετ σμντκ πό πργοντες που σχετζοντ 

ετε με τον δο το θεσμό, όπς εν ο κνονσμός κ σχολκή εργσ, ετε με τς 

δπροσπκς σχσες μετξύ συμμθτών ή μετξύ μθτών κ κθγτών.

Προορσμός του σχολεου εν ν μετδδε γνώσες που ν’ νογουν δρόμους 

στ πδ κ ν προσελκύουν τ ενδφροντ τους. φελε ν εκπλρώνε τν 

προσπκόττ, ν νπτύσσε τν κρσ, τ δμουργκόττ, τς δτερες κ

νόττες του πδού κ του νου, κ ν τους προετομζε γ τν κοννκή τους 

επνντξ, δνοντς τους τ σστή εκόν του στορκού, κοννκού κ οκονο

μκού περβλλοντος τς χώρς μς, κθώς κ τν προβλμτν τς εποχής μς, 

φρνοντς τους σε γόνμ δμουργκή επφή με τον ρχο πολτσμό κ τν 

πνευμτκή μς κλρονομ λλ κ τους γώνες του λού μς.

ντθτς, ότν το εκπδευτκό σύστμ: ) εν «νχρονστκό, νσο, κτ

πεστκό» κ κρτε μεγλ πόστσ νμεσ στν δρ κ το θρνο, με πο

τλεσμ τν κλλργε μς ρντκής στσς πνντ στο σχολεο, το ββλο, τ 

μθσ, β) τ σχολκ ββλ προυσζουν πρπομν τν στορκή λήθε κ 

δεν ντποκρνοντ στς πτήσες τς σύγχρονς επστμονκοτεχνκής εξλξς 

κ γ)  μεγλ μερδ του εκπδευτκού προσπκού δεν χε τν κτλλλ μετεκ

πδευσ τν οπο πτούν ο σμερνς συνθήκες, κ δε μπορε ν’ ντεπεξλθε 

κνοποτκ στο ρόλο του κύρου φορ γνώσεν κ δπδγώγσς2, τότε ο 

θεσμός του σχολεου ποτυγχνε ν συμβλλε στν ρτ κοννκοποσ τν 

νν, ποσπώντς τν προσοχή τους πό τ επμχ κοννκ προβλήμτ. Κτ΄ 

υτό τον τρόπο,  μθτκή νεολ πρμνε μκρ πό κοννκούς προβλ

μτσμούς, χρς ν συμμετσχε σε δμοκρτκς δδκσες γ τ δμόρφσ 

κ δεκδκσ τν τμτν τς.

Ένς λλος τύπος σχολκής πθολογς εν τ λνθσμν κρτήρ που χρ

σμοποούν ο εκπδευτκο γ τν ξολόγσ τν μθτών τους. Πρόκετ γ 

τς περπτώσες όπου  χμλή επδοσ του μθτή στο σχολεο εκλμβνετ πό 

τον δο κ το περβλλον του «ως το μονδκό κρτρο γ την κτμηση της προ

σωπκς του ξς  υτξς». κρβώς σ’ υτό εδώ το σμεο βρσκετ μ πτυχή 

του νερού τόμου που προσφεύγε στ νρκτκ. Γτ δεν σθνετ ξόλογο 

τομο, δεν χε «ψυχκή υτξ». Ββ, ο βθμο, ο επδοκμσες κ ο επν

τροφοδοτήσες τν εκπδευτκών εν τεκμήρ τς ξς τν μθτών. 

στόσο, πρπε ν εμστε πολύ προσεκτκο στο πώς χρσμοποούμε υτ τ 

τεκμήρ. ς μν ξεχνμε ότ «η ττση της χμηλς πδοσης μ την προσωπκ ξ 

1 Sandal, O.(1998) The School Environment as a Risk or Resource for Students Health Related Behaviors and 
Subjective Well  being, Research Centre for Health Promotion Faculty of Psychology, University of Bergen, 
Νορβγ.

2 Χρήστος, Πτρος (1990) ”Νρκτκ: Μ πόπερ προσδορσμού τν τών του προβλήμτος κ  κτστ
σ στν Ελλδ”, στο: Νρκτκ. Κοννκ τ  Πρόλψ  Θερπε, εκδ. Σύγχρον Εποχή, θήν, σ. 84.
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του πδο λτουργ κτστρ

πτκά κ σοπδωτκά γ το συγκκρμνο 

μθητ, φο δν του φνουν πρθρ ν προβάλ κ 

ν’ νπτξ τς δκς του κνότητς, ο οπος θ’ ποτλοσν μ σωστ 

βάση γ την νσχυση κ την νάπτυξη του δκο του υτό  συνσθμτος»3.

Συνολκ, ότν το σχολεο δεν πρχε ούτε γνώσες που ν ντποκρνοντ στν 

εποχή μς, λλ ούτε εφόδ που ν του δσφλζουν μ επγγελμτκή εξλξ, 

ενώ, πρλλλ το πδ γνρζε ότ κόμ κ σε περπτσ που ποφοτήσε πό 

πνεπστμκή ή λλ νώττ μορφή εκπδευσς θ περμνε ρκετό κρό μ

χρ ν ποκτστθε επγγελμτκ, πογοτεύετ κ τρυμτζετ  ομλή του 

ψυχοκοννκή εξλξ, ποδοργνώνοντς τσ τν προσπκόττ του. νήμπορος 

ν’ ντμετπσε τ ζή, βζε σκοπούς κ στόχους που δυντε ν τους πετύχε. 

Επομνς οδγετ ργ ή γρήγορ, στο περθώρο κ ο δρόμος τν ψυχοδρστκών 

πλον εν πο νοχτός λλ κ ο περσσότερο εύκολος γ΄ υτόν.

ρκετς ερευντκς μελτες συσχετζουν τ γενκή οργνσ τν σχολεν μζ 

με τ συμπερφορ τν εκπδευτκών πνντ στους μθτς, με το πρόβλμ 

πουσών κ τν δμόρφσ πρβτκής συμπερφορς μσ κ ξ πό το 

σχολεο. Πο συγκεκρμν, δπστώθκε στενή συνφε νμεσ στ συστμ

τκή πουσ κ το ρόλο τν θεσμκών πργόντν. 

Οι βσικτροι θσμικοί πργοντς που, πιθνολογικ, πιδοτούν την μφνιση κι την ξλιξη 

κτστσων «σκσιρχίου» ή «σχολιοφοβίς» ίνι οι πρκτω: 

 O συνθήκες λετουργς του σχολεου (π.χ. κτρκή υποδομή, νλογ δ

δσκόντν  δδσκομνν).

 O θεσμοπομνες δτξες περ τν λκ εσδοχής στο σχολεο που «π

ρβλπουν» τον τομκό ρυθμό κ το βθμό κοννκοποσς του κθε μθτή 

(χρκτρστκό που ενδεχομνς δδρμτζε σμντκό ρόλο στν περπτσ 

τς «σχολεοφοβς»).

� Φλούρος, Γεώργος (199�) ”υτοντλψΣυμβουλευτκή”, στ Πρκτκ του ΄ Σεμνρου γ τους Εκπ
δευτκούς Μσς Εκπδευσς (25 κ 26 Ινουρου 1992), σ. 6768.

Αρκτς ρυνητικς μλτς 

συσχτίζουν τη γνική οργνω

ση των σχολίων μζί μ τη συ

μπριφορ των κπιδυτικών 

πνντι στους μθητς, μ το 

πρβλημ πουσιών κι την 

διμρφωση πρβτικής συ

μπριφορς μσ κι ξω π 

το σχολίο.
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 H οργνσ κ κτνομή δρστροτήτν.

 Tο εδος τν δπροσπκών σχσεν που συνπτετ νμεσ σε δδ

σκοντες  λλ κ νμεσ στους δδσκοντες κ τ δεύθυνσ του σχολεου 

 γεγονός που νμφσβήττ ντνκλτ με κρδ ή/κ με πώλεες στο 

μθτκό πλθυσμό.

 Tο «ήθος» γενκότερ που επκρτε στο σχολεο4.

Το φνόμενο τς ρνσς του πδού ν πε σχολεο, γνστή ς «σχολεοφο

β» («school phobia»), συνστ όρο τς προτμσς τν ψυχνλυτών, που εντούτος 

γνετ ποδεκτός πό τους περσσότερους συγγρφες5. O όρος υτός χρσμοποή

θκε γ πρώτ φορ πό τους Johnson, Falstein, Szurec κ Svendsenm (1941), με 

σκοπό ν επσμνθε ο ρόλος του σχολεου γ τν προκεμεν κτστσ, ενώ 

πετ υοθετήθκε, δτερ πό λλους, κυρς μερκνους ερευντς6.

στόσο, λλο συγγρφες θερούν τον όρο πολύ συγκεκρμνο κ γ το λό

γο υτό χρσμοποούν τον όρο «σχολκή ρνσ» («school refusal»)7. ρσμνο, 

επσς, συγγρφες προτμούν τν υοθτσ του όρου «σχολεοφοβ» σε εκενες 

τς περπτώσες όπου το πδ πργμτ εκδλώνε κποο φόβο που σχετζετ με 

το σχολεο κ όχ με το γχος ποχρσμού8.

 Hersov (1977)9 συμπυκνώνε με τον κόλουθο τρόπο τ κλνκ χρκτρ

στκ τς «σχολεοφοβς»: «Το πρόβλημ ρχζ συχνά μ όρστ πράπον γ 

το σχολο  μ προθυμ στη φοτηση, που προχωρ σ ολκ άρνηση προκμνου 

ν πά στο σχολο  ν πρμν κ, νξάρτητ πό την πθ, τ πρκάλ, 

τς ντγκλσς κ την πον κ μρους των γονν  / κ τς πσς που σκοντ 

πό κπδυτκος, οκογνκος γτρος κ φορς της κπδυτκς πρόνος. 

Η συμπρφορά, πθνόν, ν συνοδτ πό κδηλ συμπτμτ άγχους  κόμη κ 

πνκο όποτ φθάν η ρ ν πά το άτομο στο σχολο, κ τ πρσσότρ πδά 

δν χουν οτ τη δνμη ν γκτλψουν το σπτ προκμνου ν ξκνσουν γ το 

σχολο. Πολλά που τ κτφρνουν, γυρνον στο σπτ φο φθάσουν στο μσο της 

δδρομς, ν κάπο πό υτά, μόλς φθάσουν στο σχολο, πστρφουν γργορ 

στο σπτ σ κτάστση άγχους. Πολλά πδά υποστηρζουν πως θλουν ν πάν στο 

4 Κλ, Μ., Πολεμκός, Ν., Ξνθκου, Γ. (1992) Η σχολκή φοβ:  λκ στο χώρο τς οκογνες κ του 
σχολεου (τόμ. ΄), εκδ. Ελλνκ Γρμμτ, θήν, σ. 1�  46.

5 Βλπε περσσότερ στοχε στ κόλουθ: Kennedy, W.A. (1965) ”School phobia: Rapid treatment of fifty 
cases”, Journal of Abnormal Psychology, 70, 285  289, Paredise, L.V. (1984) ”School phobia”. Ιn Encyclopedia of 
Psychology. Vol. �. New York: John Wiley and Sons, Knox, P. (1989) ”Home  based education: An alternative ap
proach to school phobia”, Educational Review, 41, 14�  151, Biagg, N. (1990) ”School phobia and its treatment”. 
London: Routledge (First published by Croom Helm Ltd 1987) κ Ollendick, T.H., King, N.J. (1991) ”Fears and 
phobias of childhood”. Ιn M., Herbert (eds.) Clinical child psychology. Social learning development and behavior 
(�09  �29), Chichester, England: Wiley.

6 Κλ, Μ., Πολεμκός, Ν., Ξνθκου, Γ. (1996), ό.π., σ. 217.
7 Hersov, L.A. (1977) ”School refusal”. Ιn M., Rutter & L.A., Hersov (eds.) Child psychiatry: Modern approaches. 

Oxford: Blackwell, Gallowey, D. (1985) Schools and persistent absentees. England; Pergamon Press, Gallowey, D. 
(1985) Schools and persistent absentees. New York, Pergamon Press, Gallowey, D. (1985) Schools and persistent 
absentees, New York, Trad, P.V. (1989) ”The preschool child: Assessment, diagnosis and treatment” (”School 
refusal”, �00�0�). New York: John Wiley & Sons κ Herbert, M. (1991) ”Clinical child psychology: social learning, 
development and behavior” (”School refusal”,168170). New York: John Wiley & Sons.

8 Κλ, Μ., Πολεμκός, Ν., Ξνθκου, Γ. (1996), ό.π.
9 Hersov, L.A. (1977), ό.π.
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σχολο κ ν, μάλστ, προτομσμν ψυχκά γ ν το πράξουν, λλά δν μπορον 

ν τ κτφρουν, ότν ρχτ η ρ». 

Πντως, ν θλμ, π τη διθνή βιβλιογρφί, ν προχωρήσουμ στην ξηγητική τξινομί της που

σίς ή της λλιπούς πρκολούθησης, θ πρτηρούσμ τι τ χσμτ στην πορί του μθητή μσ 

στο σχολικ σύστημ που μτφρζοντι κι σ σχολική ρνηση (ν ξιρσουμ π την ντητ των 

πργντων, τ οργνικ ίτι) πικντρώνοντι σ ν διπολικ πιχνίδι μ συγκρουσικς ρμηνίς: 

 («Ψυχολογκή ποψ»): πό τ μ πλευρ, ς συμπτώμτ δτρχών στο 

πδ ή τν οκογνε («ποτυχ» του πδού ή τς οκογνες) ή 

 («Κοννολογκή ποψ»): με μφσ, πό τν λλ πλευρ, στο ντγωνστ

κό θος10, τν κτλλλόττ κ το πρόσπο που ντπροσπεύε  εκπδευ

σ, προς τν οπο το πδ  μθτής δνε με τν πουσ του τ δκή του «υγή» 

πντσ («ποτυχ» του σχολεου). 

Τς περσσότερες φορς  σχολεοφοβ εκδπλώνετ μετ πό κπο πώλε 

που χε υποστε το πδ, όπς γ πρδεγμ ο θντος συγγενκού προσώπου, 

ο χρσμός πό κποο συμμθτή που φυγε, ή πώλε ενός κτοκδου ζώου. 

Η συγκεκρμν πώλε ενδχετ ν γνε σμντκή γ το πδ, ενώ πρλλλ 

ν υποτμθε ή κ ν γνοθε πντελώς  σμσ τς πό τους γονες κ τους 

εκπδευτκούς που δυντούν ν ερμνεύσουν τν πότομ λλγή στ συμπε

ρφορ του πδού11.

Γ ν γνουν τ πρπν περσσότερο κτνοτ, θ νφρουμε δύο χρ

κτρστκς περπτώσες εκδήλσς του φνομνου πό τν ερευντκή εμπερ 

τν Κλ, Πολεμκού κ Ξνθκου (1996)12. 

Πο συγκεκρμν, όπς χρκτρστκ νφρουν, «η πρτη πρπτωση1� φο

ρά την πρπτωση μς ντκάχρονης μθτρς, η οπο μφάνσ «σχολοφοβκά» 

συμπτμτ, μόλς η μητρ της άρχσ ν ργάζτ, κ συνπς δν την βρσκ στο 

σπτ το μσημρ ότν πστρφ πό το σχολο. Το κορτσ που χ κ άρστς πδό

σς στο σχολο, χ θστ ν βρσκ τη μητρ της, ότν γυρνοσ πό το σχολο. 

πό την ημρ που ξκνησ η ργσ της μητρς, το κορτσ άρχσ ν κδηλν την 

άρνησ του ν πά στο σχολο. Δχότν ν πά μόνον, ότν η μητρ του ποφάσζ, 

πζόμνη πό τ γγονότ, ν πρμν σπτ. 

Η δτρη πρπτωση14 φοροσ νν οκτάχρονο μθητ, ο οποος ξλχθηκ 

σ σχολοφοβκό, ότν πστρφοντς μ μρ πό το σχολο, βρκ το σπτ του 

κλστό κ τη μητρ του ν πουσάζ, γγονός το οποο δν χ ξνσυμβ. Η μη

τρ του χ κτβ μ το λωφορο πό το χωρό στην πόλη γ δάφορς δουλ

ς, λλά πδ υπολόγζ ότ θ πστρφ προτο σχολάσ ο γος της, δν του π 

ότ θ λψ, μ ποτλσμ το πδ ν μην μπορσ ν ρμηνσ την συνθστη 

10 Gallowey, D. (1985), ό.π.
11 Yule, V. (1989) ”Parent involvement in the treatment of the school phobic child”. In C.E. Schaefer & J.M., 

Briesmeister (eds.) Handbook of parent training: parents as co  therapists for children΄s behavior problems (22� 
 244), New York: John Wiley & Sons.

12 Κλ, Μ., Πολεμκός, Ν., Ξνθκου, Γ. (1996), ό.π., σ. 227228.
1� Στο δο, ό.π.
14 Στο δο, σ. 218.
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κ δκο

λόγητη πουσ της 

μητρς του, ν γχωθ σ μγάλο 

βθμό, ν ρχζ ν φωνάζ, ν κλ κ ν ποζη

τά τη μητρ του. πό κνη την ημρ, το πδ ρνότν ν πά 

στο σχολο, προφνς φοβομνο ότ θ βρ πάλ κλστό το σπτ κ τη μητρ 

του ν πουσάζ, ότν θ πστρφ πό το σχολο». 

Όσον φορ τους νλκους εκενους που επλγουν το δρόμο του «σκσρχε

ου», στν πργμτκόττ μπορε ν πεχθνοντ το σχολεο κ ν εμφνζουν, 

τσ, «σχολκή ρνσ», χρς όμς υτό ν σμνε ότ χουν νλογ φοβ ν 

ποχρστούν το σπτ. ντθετ, μλστ, ποφεύγουν συνήθς ν πρμνουν 

στο σπτ, επεδή  κτστσ που επκρτε στο οκογενεκό περβλλον κθε 

λλο πρ κτλλλ γ΄ υτό εν15. 

Όπς χρκτρστκ επσμνουν ο Johnson, Falstein, Szurec κ Svendsen 

(1941)16,  βθ εδρμν ψυχονευρτκή δτρχή τς «σχολεοφοβς» δ

φοροποετ ρκετ ξεκθρ πό το συχνότερο κ συνθστερο φνόμενο του 

«σκσρχεου», μς κ  «σχολεοφοβ» νγνρζετ πό τον ντονο τρόμο 

που νοώθε το πδ ότν βρσκετ στο σχολκό χώρο. 

Όσον φορ τ συμπερφορ του «σκσρχ», υτός ξεκν πό το σπτ του 

γ ν πε, υποτθετ, στο σχολεο, λλ ετε δεν πγνε κθόλου, ετε το «σκ

ε» ργότερ, γ ν βρεθε στο πρκο, στον κνμτογρφο, στν κφετρ ή 

15 Πρσκευόπουλος, Ι. Ν. (1984) ”Εξελκτκή Ψυχολογ” (τ. Γ΄, Σχολκή λκ), θήν κ Κλ, Μ., Πολεμ
κός, Ν., Ξνθκου, Γ. (199�) ”Φοβ σχολκή”, Πδγγκή Ψυχολογκή Εγκυκλοπδε Λεξκό (τόμ. 9ος), εκδ. 
Ελλνκ Γρμμτ, θήν, σ. 50405042.

16 Johnson, A.M., Falstein, E.I., Szurek, S. & Svendsen, M. (1941) ”School phobia”, American Journal of 
Orthopsychiatry, 11, 702711 στο: Κλ, Μ., Πολεμκός, Ν., Ξνθκου, Γ. (1996), ό.π., σ. 217.

Τις πρισστρς φορς η σχο

λιοφοβί κδιπλώντι μτ 

π κποι πώλι που χι 

υποστί το πιδί, πως γι 

πρδιγμ ο θντος συγγ

νικού προσώπου, ο χωρισμς 

π κποιο συμμθητή που 

φυγ, ή πώλι νς κτοικί

διου ζώου. 
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σε πόμερ μρ κ ν σχολθε μόνος του ή με λλους «ομοδετες» του με 

κπο δρστρόττ που του εν πο ευχρστ (ν πξε λεκτρονκ πχν

δ, ν πε γ κολύμπ στ θλσσ κ..), ή κόμ ν εμπλκε σε πρβτκή, 

ντκοννκή δρστρόττ (κλοπς, βνδλσμού, νρκτκ κ..).  γονες του 

«σκσρχ» γνοούν το γεγονός τς πουσς του πό το σχολεο, ενώ το σχολεο 

κ ο εκπδευτκο φορες δε γνρζουν το λόγο γ τον οποο ο μθτής δεν π

ρκολουθε τ μθήμτ του. Τς περσσότερες φορς, ο «σκσρχς» εν υτός 

που πλστογρφε τν υπογρφή τν γονών του, γ ν δκολογήσε τν πουσ 

του, πρπλνώντς τ δεύθυνσ του σχολεου17.

Η σχολκή φοτσ κ ο υποχρετκός χρκτήρς που υτή συνεπγετ με 

τν κοννκο  πδγγκή οπτκή του προβλήμτος, κθώς κ  πρπτμ

τκή πλευρ του όλου θμτος, δλδή  σχολκή πουσ, κτστ ντκεμενο 

συζήτσς κ προβλμτσμού μελτς γ όλο τον ών στν εκπδευτκή 

πολτκή τς Δύσς. 

στόσο, ο εκτμήσες ς προς τν κτσ του προβλήμτος τς συστμτκής 

μ  πρκολούθσς δφρουν. Γ πρδεγμ, μ εθνκή ρευν  οπο πργ

μτοποήθκε στ Μ. Βρετν γ μ μρ του Γενρ του 1974, πό το Τμήμ 

Εκπδευσς κ Επστήμς, ποκλυψε πς κτ προσγγσ ν 10% πό τους 

δεκτετρχρονους μθτς πουσζν πό το σχολεο, ενώ σμεώθκε ν 2% 

πό δκολόγτες πουσες. Η πουσ δεκπεντχρονν μθτών γ μ μρ 

τον ύγουστο τς δς χρονς γγξε το 14% κ ο δκολόγτες πουσες το 

5%. Επσς, σε λλ εθνκή ρευν γ τ δευτεροβθμ εκπδευσ σμεώθκε 

ν 24% πουσών με �5,7% δκολόγτες πουσες πό το σχολεο18.

Θ πρπε ν επθε ότ,  κτστσ τς ερμνευτκής τν δφόρν ερευ

ντκών πορσμτν, σε ντπρβολή, γ πρδεγμ, με τ τομκ ποσοστ, 

εμπερχε κπο μεθοδολογκ προβλήμτ, με φόβο τν πρερμνε, θτοντς 

περσσότερ ερτήμτ πρ φτζοντς το εστερκό του όλου ζτήμτος19. 

Άλλστε, ς επ το πλεστον, τ πρτόκολλ τν τομκών ποσοστών δεν πο

κλύπτουν τν κρβή εκόν πρκολούθσς, τσ ώστε δύο τομ με το δο 

ποσοστό πουσς ν προυσζουν δφορετκή εκόν τς πργμτκόττς, 

όπου το ν πδ χε σε εβδομδ βσ κνονκς πουσες μς μρς κ το 

λλο εμφνζε μ μκρ περοδο πουσς. Εππρόσθετ, στς περσσότερες τν 

περπτώσεν, τ ποσοστ πρκολούθσς δεν πογρφουν εν νς μεγλος 

πλθυσμός μθτών πουσζε γ λγο χρονκό δστμ ή μκρός πλθυσμός 

πουσζε γ μκρό χρονκό δστμ20.

Η συγκρσμόττ τν στοχεν, εππλον, νφορκ με τν τκτκή φοτσ 

πό χώρ σε χώρ δεν ποτελε εύκολ υπόθεσ, μ κ υπρχουν θεμελώδες 

δφοροποήσες σε εππεδο νομοθεσς κ, συνεπώς, κ ορολογς κ οροθτ

17 Στο δο, σ. 218.
18 Στο δο, σ. 228.
19 Στο δο, σ. 228229.
20 Στο δο, σ. 229.



Ο Θεσμός της Σχολικής Κοινότητας

Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η  Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η 127

σς του προβλήμτος τς «πρτετμνς  συστμτκής πουσς». Δλδή, ν, 

με λλ λόγ, ο Galloway (1982)21 χρκτρζε ς «συστμτκ πουσζοντ» 

ν μθτή που πουσζε περσσότερο πό 50% του σχολκού δδκτκού χρόνου, 

γ τ ελλνκ δεδομν μπορε ν ενσχύσε το δο ποσοστό γ΄ υτόν τον χρ

κτρσμό σε ό,τ φορ τν πρτοβθμ εκπδευσ (ο μθτς του δμοτκού 

σχολεου προγοντ, εφόσον χουν φοτήσε επ χρονκό δστμ μεγλύτερο 

του μσες του δδκτκού τους), ενώ γ τ δευτεροβθμ εκπδευσ  πργ

μτκόττ εν πο «δύσκολ», φού το ποσοστό τς «συστμτκής πουσς», 

ρ κ το επκόλουθο τς μ προγγής στν επόμεν τξ, μεώνετ στο 10% 

του συνολκού χρόνου φοτσς.

Η ρευν στο χώρο τς πουσς κ ο ντστοχο «κρδσμο» που τ συνο

δεύουν σε εππτώσες, κθώς κ ο τες που τ γεννούν μζ με τν επβλλόμεν 

ντμετώπσ κτ περπτσ  ν πό τ κτοπτρ νφορκ με το ρόλο που 

επτελε το εκπδευτκό μς σύστμ  δεν βρήκε γόνμο δφος στ χώρ μς σε 

σχετκς δμοσεύσες. 

στόσο, μ σμντκή προσπθε κτγρφής του προβλήμτος τν που

σών στ χώρ μς ποτυπώθκε σε ν ντπροσπευτκό δεγμ μθτών πό 

σχολε δευτεροβθμς εκπδευσς τς ντολκής ττκής κ συσχετστκε με 

τ σχολκή επδοσ κ τν τυχόν πρπτμτκόττ τν εφήβν πό τους Π

πθεφλου, Γλνόπουλο, Κλλνκκ κ Κτσντών (1990)22.

ς «συστμτκή πουσ» εκλήφθκε στν πρπν ερευντκή δρστρό

ττ το όρο τν 95 ρν πουσών κ ν (μς κ ο 100 ρες πουσες 

ποτελούν το όρο τς ελλπούς φοτσς γ δευτεροβθμο κύκλο σπουδών), 

ενώ σ΄ υτή τν κτγορ εντχθκε ν 12,58% του δεγμτος. Δπστώθκε 

ότ ο ρθμός τν μθτών που πουσζν συστμτκ πό το σχολεο, βνε 

υξνόμενος πό το γυμνσο στο λύκεο κ πό το μερήσο γενκό λύκεο στο 

νυχτερνό κ το τεχνκό. Η μ επνεγρφή στο σχολεο που φοτούσν επσμν

θκε ς γεγονός γ πρπν πό τους μσούς μθτς που υπερβσν το όρο 

τν 100 ρν πουσών. Πντς, σύμφν πντ με τ ποτελσμτ τς π

ρπν ρευνς, στοχε γ τν περτρ εξλξ υτών τν τόμν κ κπο 

ντμετώπσ του θμτος δεν υπήρξν.

Η δερεύνσ τς πουσς, το ενδφρον τς στ λογκή του συστήμτος κ 

 τολογ τς, χουν επρκώς συζτθε κ συσχετσθε με τ θεμτκή τς σχο

λκής ρνσς σε εππεδο προβλμτκής. 

πό τν ενόττ «συστμτκο πουσζοντες», ο «σκσρχες» κ ο 

«σχολεοφοβκο», ομδες που εντσσοντ σ΄ υτή τν ενόττ, προσελκυ

σν δεθνώς το ερευντκό ενδφρον. Εππρόσθετ,  ντον επστρτευσ 

21 Γ περσσότερες πλροφορες στ κόλουθ: Galloway, D. (1982) ”A study of persistent absentees from 
school”, British Journal of Educational Psychology, 1982, 52, �17��0 κ Galloway, D. (1982) ”A study of pupils 
suspended from school”, British Journal of Educational Psychology, 1982, 52, 205212.

22 Ππθεοφλου, Ρ., Γλνόπουλος, Κ., Κλλνκ, Θ. & Κτσντών, Θ. (1990) ”Συχνς πουσες κ ποβο
λς πό το σχολεο στ Δευτεροβθμ Εκπδευσ: ψυχοκοννκό πρόβλμ”, Ψυχολογκ Θμτ (τόμ. �ος), 
τεύχ. 1ο, σ. �548.
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νφορκ με το 

σχολεοφοβκό φνόμενο, 

υποδλώνε τν ομόφν μφσ 

στν πολτστκή ξ που ποδδετ στ «σχο

λεοποσ»2�,  χρκτρστκό το οποο εγερετ κ στ 

θερτκή θεμελσ.  νφορς σε φόβους πουλών, σκοτδού 

κ.., συμπρσύρουν, γενκ, μεγλύτερ ποδοχή κοννκ κ νομκ πό 

τ σχολκή φοβ. Έτσ, πό μ νπτυξκή προοπτκή,  ρευν ευνοε τ 

σχολεοφοβ, με τν ννο ότ πρόκετ γ μ χμή  πρόδρομο πθνών 

σοβρότερν ψυχκών δτρχών στν ενήλκ ζή του τόμου24. 

Πντς, δεν εν λγες ο ερευντκς μελτες25 που συσχετζουν τ γενκή ορ

γνσ τν σχολεν μζ με τ συμπερφορ τν εκπδευτκών πνντ στους 

μθτς με το πρόβλμ τν πουσών κ τν πρβτκόττ στο σχολεο. Στν 

πργμτκόττ, δπστώθκε στενή συνφε νμεσ στ συστμτκή πουσ 

κ το ρόλο τν θεσμκών πργόντν. 

Πντς, πρ τ δυσχρε ρευνς σ΄ υτή τν περοχή (χώρος περπλο

κος, όπου δύσκολ πομονώνοντ κ γνοντ ντκεμενο πρτήρσς 

2� Κλ, Μ., Πολεμκός, Ν., Ξνθκου, Γ. (1996), ό.π., σ. 2�0.
24 Στο δο, ό.π.
25 Γ περσσότερ στοχε βλπε στ πρκτ: Rynolds, D. & Murgantroyd, S. (1974) ”Being absent from 

school”, British Journal of Law and Society, 1, 78  80, Rynolds, D. (1976) ”When pupilw and teachers refuse a 
truce: the secondary school and the creation of delinquency”. Ιn Mungham, G. and Pearson, G. (eds) Working 
class youth culture. London: Routledge and Kegan Paul, Rynolds, D. (1976) ”Truants under suspended sentence”, 
Community Care, �1, May, 2022 κ Rynolds, D. & Murgantroyd, S. (1977) ”The sociology of schooling and 
the absent pupil. The school as a factor in the generation of truancy”. In Carroll, H. (ed) Absenteeism in South 
Wales. Studies of pupils, their homes and their secondary schools. The Faculty of Education, University College 
of Swansea, 5167.

Οι ιδικοί πιστήμονς πισημίνουν 

πως η μλτη της ποικιλομορφίς του 

σχολικού πριβλλοντος μπορί ν 

προυσισι, γι πρδιγμ, σχολίο 

κτλληλο ως προς τη μίωση του 

«σκσιρχίου», κτλληλο, μως, ως 

προς το σχολιοφοβικ πρβλημ.
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κ μτρσς ο επμρους πργοντες, μ κ 

ποτελούν εννοολογκ μ λλλουχ, που 

τν ποδεχόμστε ς ευμετβλτ, στο μτρο 

που υτή  πλεονόττ πργόντν, κρβώς 

ορζε κ τ μονδκόττ τς φυσογνμς 

κθε σχολκής μονδς), ο εδκο επστήμονες 

επσμνουν πς  μελτ τς ποκλομορφς 

του σχολκού περβλλοντος μπορε ν πρου

σσε, γ πρδεγμ, σχολεο κτλλλο ς 

προς τ μεσ του «σκσρχεου», κτλλ

λο, όμς, ς προς το σχολεοφοβκό πρόβλμ. 

Τελκ, θ μπορούσε ν πε κνες ότ,  ύπρξ 

υτής τς σχσς μνε μετρ στ συνθήκ 

δυντόττς ν νλφθούν μελτες μκρο

χρόνες με τν εμπλοκή πολλών σχολεν, κ

τ ττοο τρόπο ώστε ν κτγρφούν γκυρ 

συμπερσμτ26.

στόσο,  σμσ υτή νδεκνύετ κ πό τον περστσκό χ

ρκτήρ κπον ερευντκών μελετών. 

Πο συγκεκρμν, ο Eisenberg (1958)27 υπογρμμζε τν λλεψ συσχτσς 

σχολκών πργόντν κ εμπερών τν μθτών στο σχολεο. 

 Galloway (1986)28, εντόπσε τν ύπρξ μκρής συνφες νμεσ στν ορ

γνσ του σχολεου κ το φνόμενο τς συστμτκής πουσς τν μθτών 

πό υτό.  δος νχνευσε τς κόλουθες τες: ρρώστ, ρρώστ κ λλους 

πργοντες, πουσ με γνώσ κ συγκτθεσ τν γονών, πουσ με νκ

νόττ κ προθυμ τν γονών ν επβλλουν τν επστροφή του πδού στο 

σχολκό περβλλον, σκσρχεο, κοννκο  τρκούς λόγους, σχολεοφοβ ή 

ψυχοσμτκή ρρώστ.

 πό τν λλ πλευρ του μσφρου, ο Koizumi (1984)29 πρθτε τους π

ρκτ λόγους: οργνκούς, οκονομκούς, οκογενεκούς (δλυμνες οκογνεες, 

νευθυνόττ γονών κ.λ.π.) κ ψυχολογκούς. 

Στις ψυχολογικς ιτίς, ο πρπνω νλυτής κττσσι νλυτικ: 

 Τ «νευρτκή σχολκή ρνσ» (με τ στενή ννο του όρου, όπου ν

φύοντ ο περπτώσες: γχος ποχρσμού, κκομθμνο πδ, «κτπτσ» 

 επνστσ ενός κλού πδού).

 Τν «ψυχκή νόσο» (σχζοφρνε, κτθλψ, νεύρσ κ..).

 Τ «σχολκή ρνσ» (στ ευρύτερ όρ τς ννος, όπου πρτοσττούν 

περπτώσες όπς: «σκσρχεο», σκόπμ πόρρψ του σχολεου σε ξκό πε

26 Κλ, Μ., Πολεμκός, Ν., Ξνθκου, Γ. (1996), ό.π., σ. 2�1.
27 Στο δο, ό.π.
28 Gallowey, D. (1985), ό.π.
29 Κλ, Μ., Πολεμκός, Ν., Ξνθκου, Γ. (1996), ό.π., σ. 16.
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δο, περστσκή σχολκή ρνσ (με φορμή κποο γεγονός, όπς μετγρφή 

σε λλο σχολεο, δζύγο γονών κ.λ.π.).

 «Σχολκή ρνσ» θεμελμν σε λόγους «νοτκής κθυστρσς» κ 

«σχολκής ποτυχς»�0.

 κονός τύπος στς δύο πρπν ερευντκς δρστρόττες δτυπώνετ, 

πό τ μ πλευρ, στ σύνδεσ του προβλήμτος τς μ  πρκολούθσς με 

το πολυδδλο φνόμενο τς σχολκής ρνσς, κ, πό τν λλ πλευρ, με 

τ ρτή δκήρυξ ενός στθερού  μόνμου ποσοστού τόμν που πουσζουν 

πό το σχολεο, ποσοστού νλλοτου κθ΄ όλ τ δρκε του ών γ τ δε

δομν τς Μ. Βρετνς κ μς νσυχτκής ύξσς πό χρον σε χρον (γ 

πρδεγμ, ύξσ 11,6% πό το 1985 ς το 1986).

στόσο, θ πρπε ν δευκρνσθε ότ υτή  τελευτ δπστσ που προν

φρμε, οονε στοχεο κθολκότερς ποδοχής, στρζετ λγότερο σε ομοόττες 

κ περσσότερο σε δφορς, εφόσον νμεσ σε λλ κ ο τεχνκς συλλογής 

δεδομνν κ  ντπροσπευτκόττ του δεγμτος σε εππεδο περοχών (ο 

Galloway μελτσε υποβθμσμν βομχνκή πολτε του βορρ, το Sheffield, ο 

Koizumi ερεύνσε το ζήτμ υτό σε εθνκό εππεδο) κ ο κοννκοπολτσμκς 

κ οκονομκς συντετγμνες δφοροποούντ, με τρόπο ώστε  συγκρσμόττ 

ν κθσττ δνότ.

 Chazan (1962)�1, πντς, σε ρευνες που πργμτοποσε στ Μ. Βρετν 

σχετκ με το φνόμενο τς «σχολεοφοβς», δπστσε κ σοβρή συμμετοχή 

σχολκών πργόντν γ κποες πό τς περπτώσες: φόβο γ τους συμμθτς, 

φόβο κ δυσρσκε πνντ σε κπο μθήμτ, τρυμτκ γεγονότ στν 

τξ, γορφοβ, νσυχες πνντ στν κρτκή τν λλν (δσκλν κ συμ

μθτών), φόβο ποτυχς κ γχος ς προς τν ξολόγσ κ το εξετστκό 

σύστμ, κθ΄ υπερβολή νσυχ γ τ σχολκή εργσ κ τν επδοσ, νσυχ 

ς προς τν οργνσ κ το μγεθος του σχολεου,  λλγή σχολεου ποτελούν 

τους πο συνθσμνους λόγους που πρτθεντ πό υποκεμεν, προκεμνου ν 

δκολογήσουν τ σχολκή τους ρνσ�2.

Ββ, σύμφν με τν Κλντζή  ζζ (1992)��, στους λόγους που συμβλλουν 

στ δμουργ τς «σχολεοφοβς» μπορε ν ενχοντ κ  σχολκή νρμό

ττ,  νοτκή κθυστρσ ή εδκ μθσκ προβλήμτ που δεν μπορούν 

εύκολ κ γκρ ν δγνσθούν, ο προσδοκες τν γονών που εν δυσν

�0 Στο δο, σ. 1617.
�1 Chazan, M. (1962) ”School phobia”, British Journal of Educational Psychology, �2, 209217.
�2 Περσσότερ στοχε βλπε στ κόλουθ: Hersov, L.A. (1960  61) ”Persistent non  attendance at school”, 

Journal of Child Psychology and Psychiatry, 1, 2, 1�0  1�6,  Hersov, L.A. (1960  61) ”Refusal to go to school”, 
Journal of Child Psychology and Psychiatry, 1, 2, 1�7  145, Hersov, L.A. (1977), ό.π., Smith, S.L. (1970) ”School 
refusal with anxiety: a review of sixty  three cases”, Canadian Psychiatric Association Journal, 15, 257264 κ 
Krumboitz, J.D. & Krumboitz, H.B. (1972) Changing children΄s behavior. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice  Hall.

�� Βλπε περσσότερ στοχε στ κόλουθ: Κλντζή  ζζ, . (1992 ) Εφρμοσμν κλνκή ψυχολογ 
στο χώρο του σχολεου (� κδοσ), εκδ. Ελλνκ Γρμμτ, θήν, Κλντζή  ζζ, . (1992 β) (1992) ”Συμπε
ρφορστκς ψυχοθερπεες σε πδ κ εφήβους”, στο: Κλντζή  ζζ, . & Δελγρς, Ν. (Επμλε) Θμτ 
ψυχοθερπες τς συμπερφορς, εκδ. Ελλνκ Γρμμτ, θήν κ Κλντζή  ζζ, ., Δελγρς, Ν. (1992) 
(Επμλε) (1992) Θμτ ψυχοθερπες τς συμπερφορς, εκδ. Ελλνκ Γρμμτ, θήν.
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λογ υψλς σε συνφε με τς δυντόττες του πδού,  ρντκή στσ τν 

γονών προς το σχολεο.

Εντούτος, σε ντθεσ με τον Bowlby (197�)�4, o οποος θερούσε τ πρπον 

τν πδών γ το σχολεο ς πλς εκλογκεύσες, ο Hersow (1977)�5 υποστρζε 

ότ τ πρπον που εκφρζοντ πό τ πδ κ τους γονες γ οποδήποτε 

σχολκή πτυχή, πρπε ν λμβνοντ σοβρ υπόψ κ ν ελγχοντ με περσ

σή προσοχή, προτού πορρφθούν ς πρμετρο στν τολογ κ τ θερπε. 

Γ΄ υτόν,  κλύτερ κ «σστότερ» κτνόσ τν τών τς νεπρκούς φο

τσς, εν πρττ  δερεύνσ σε βθος τς ντλψς του πδού γ τ 

σχολκή κτστσ. 

Σύμφν με περσττκό που νφρθκε στν ρευν τν Κλ, Πολεμκού 

κ Ξνθκου (1996)�6 γ τ «σχολεοφοβ», κτ τ σχολκή χρον 1992  9� σε 

σχολε τς πόλς τς Ρόδου, σε 1.245 μθτς λκς 4,5 χρόνν (Νπγγεο) 

ς κ 12 χρόνν (ΣΤ΄ Δμοτκού) που φοτούσν στ Δμόσ Νπγγε κ 

Δμοτκ σχολε τς πόλς τς Ρόδου,  μτρ ενός «σχολεοφοβκού» μθτή 

τς Γ΄ δμοτκού νγκζότν γ πολλς εβδομδες ν περμνε στο προύλο 

του σχολεου πό το πρ μχρ ν σχολσε ο γος τς, ο οποος προφσζότν 

ότ ήθελε ν πε στν τουλτ, λλ στν πργμτκόττ ήθελε ν ελγξε ν 

 μτρ του εξκολουθούσε ν βρσκετ στον προύλο χώρο. Τ πρώτ πρ

πον του πδού εχν ν κνουν με το φόβο του πνντ σε κποον συμμθ

τή, κ γ΄ υτό λεγε πς χρεζότν τ μτρ του μζ στο σχολεο. ργότερ, 

το πδ ρνότν ν πε κ στο φροντστήρο ξνν γλσσών το πόγευμ, 

ν δεν το συνόδευε κ  μτρ του, ούτε δεχότν ν μενε στο σπτ ή με τους 

φλους του στ γετον, ν γνώρζε ότ  μτρ του θ πουσζε πό το σπτ 

γ οποοδήποτε λόγο.

Τλος,  υπόθεσ τν Yule, Herson κ Tresender (1980)�7, σύμφν με τν οπο 

υφσττ μ σερ πό προσθετκ «stress» που επμελώς συνδουν το σχολεο κ 

οκογνε κ επρκώς ενχοντ στ γνεσ τς «σχολεοφοβς», ποτελε τυτό

χρον κ τν τοποθτσ τν Κλ, Πολεμκού κ Ξνθκου (1992)�8 με τεκμήρο, 

όμς, δζουσς βρύττς υπρ τς οκογνες, τς δομής τς, τς λετουργς 

τς, κθώς κ τν δυνμκών που νπτύσσοντ στο εστερκό τς.

Η συμπερφορ του «σκσρχ», νμφσβήττ πο συνθσμν π΄ υτήν του 

«σχολεοφοβκού»�9, ντπροσπεύε το 0,74 ς το �,�% στ σχολκή πουσ40. Η λ

κ νρξς του «σκσρχεου» εν συχν μεγλύτερ π΄ υτήν όπου εκδλώνετ 

 «σχολεοφοβ» όπου, τοποθετετ το νρτερο στ οκτώ χρόν του πδού, ενώ γ 

�4 Bowlby, J. (197�) ”Attachment and loss ”, Vol. 2. Separation, New York: Basic Books.
�5 Στο δο, ό.π.
�6 Κλ, Μ., Πολεμκός, Ν., Ξνθκου, Γ. (1996), ό.π., σ. 2�2.
�7 Υule, W., Hersov, L. & Treseder, J. (1980) ” Behavioral treatments of school refusal”. In Hersov, L. & Berg, I. 

(eds.) Out of school. Chichester: Wiley.
�8 Κλ, Μ., Πολεμκός, Ν., Ξνθκου, Γ. (1996), ό.π.
�9 Tyerman, M. J. (1972) ”Absent from school”, Trends in Education, 26, 1420.
40 Tennent, T.G. (1971) ”School non  attendance and delinquency”, Educational Research, 1�, �, 185190.
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ν σμντκό ποσοστό 62% ς λκ εκκνσς βρθκε το δκτο τρτο τος41. 

Στο σμεο υτό ξζε ν επθε ότ, σύμφν με τους Fogelman κ Richardson 

(1974)42, σ΄ υτς τς τσες υπερχουν περσσότερο τ γόρ. Πντς, ο περσ

σότερες ερευντκς δρστρόττες δεν νκλυψν κπο δφοροποσ ς 

προς το φύλο κ το «σκσρχεο»4�.

Οι «σκσιρχς» μφνίζουν μγλύτρη πιρρπι π τους «σχολιοφοβικούς» στ ν μφνίσουν 

τις πρκτω συμπριφορς: 

 Ενούρσ

 Δκστκς εκκρεμόττες με δκστήρ νλκν

 Ψεύδος

 Κλοπή

 Κτστροφκόττ

 Φυγή πό το σπτ 

ντθετ με τους «σχολεοφοβκούς»

 Δεν χουν συμπτώμτ νορεξς.

 Δεν εμφνζουν συμπτώμτ πνς

 Δεν χουν συμπτώμτ κτθλψς44

Συνήθως, οι «σκσιρχς» προρχοντι π πολυμλίς οικογνις μ χμηλ μορφωτικ πίπδο. 

Κποι π τ κυρίρχ χρκτηριστικ που συνντμ στη μλτη του «σκσιρχίου» ίνι:

 νεργ γονών

 Δλυμνες οκογνεες 

 πουσ του πτρ πό το σπτ

 ντφτκή κ υπερβολκή πεθρχε στν οκογνε, που σχετζετ συχν με σ

μτκή τμρ, δφορ τν γονών ς προς τ σχολκή πρκολούθσ του πδού 

 Χμλς επδόσες στο σχολεο 

 Χμλότερες επδόσες σε τεστ νομοσύνς πό μ  σκσρχες 

 Μτρκή πόρρψ κ πουσ πρν κ μετ το πμπτο τος τς λκς 

του πδού45 

Τν νδεξ του σμντκού ρόλου που δδρμτζε ο θεσμός του σχολεου 

σε σχσ με τν κοννκοποσ τν νλκν κ τν σμντκή επρροή στν 

ψυχοκοννκή τους νπτυξ, νδεκνύε  «Πγκόσμ Έρευν γ τν Υγε στο 

μθτκό πλθυσμό» (1998)46, γ τ «σχολκή προσρμογή» τν μθτών, τ στ

41 Hersov, L.A. (196061), ό.π. κ Κλ, Μ., Πολεμκός, Ν., Ξνθκου, Γ. (1996), ό.π., σ. 218.
42 Fogelman, K. & Richardson, K. (1974) ” School attendance: some results from the National Child Development 

Study ”. In Turner, B. (ed.) Truancy, London: Ward Lock International.
4� Γ περσσότερ στοχε βλπε στ πρκτ: Frick, W.B. (1964) ”School phobia: a critical review of the 

literature”, Μerril  Palmer Quarterly, 10, �61�7�, Blagg, N. (1977) ”A detailed strategy for the rapid treatment of 
school phobics”, Bulletin of the British Association of Behavioral Psychotherapy, 5, 7075 κ D.E.S. (1974) Press 
notice: ”Results of school absence survey”, D.E.S., London.

44 Κλ, Μ., Πολεμκός, Ν., Ξνθκου, Γ. (1996), ό.π., σ. 219.
45 Γ περσσότερ στοχε βλπε στ κόλουθ: Cooper, M.G. (1966) ”School refusal”, Educational Research, 8, 

2, 115127, Cooper, M.G. (1966) ”School refusal: an inquiry into the part played by school and home”, Educational 
Research, 8, �, 2�229 κ Κλ, Μ., Πολεμκός, Ν., Ξνθκου, Γ. (1996), ό.π.

46 Ερευντκό Πνεπστμκό Ινσττούτο Ψυχκής Υγενής (Ε.Π.Ι.Ψ.Υ.) (2000) Πγκόσμ ρευν γ τν υγε 
στο μθτκό πλθυσμό, Ε.Π.Ι.Ψ.Υ., θήν, σ. 55 κ. π..
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σ τους πν

ντ στο σχολεο, τς σχσες 

τους με κθγτς κ συμμθτς, κθώς κ 

το ενδφρον τν γονών πν σε σχολκ ζτήμτ κ τς προσ

δοκες τους γ τν πόδοσ τν πδών τους. 

Όσον φορ τν στσ τν μθτών πνντ στο σχολεο, στν ερώτσ πώς 

νοώθουν γ το σχολεο ο περσσότερο δήλσν ότ τους ρσε το σχολεο, ενώ 

νς στους τσσερς περπου μθτς (ποσοστό 26%) πντσε ότ δεν του ρε

σε κ νς στους τρες (ποσοστό �4%) ότ το βρσκε συχν βρετό. Το ποσοστό 

υτό δυσρσκες τν μθτών γ το σχολεο ήτν μεγλύτερο σε σύγκρσ με 

το 199� (ποσοστό 20%). Επσς,  δυσρσκε τν μθτών γ το σχολεο υξ

νετ με τν λκ κ εν πο ντον στ γόρ. Πο συγκεκρμν, το 1�% τν 

γορών κ το 7% τν κορτσών λκς 11 ετών, κθώς κ το 46% τν γορών 

κ το �8% τν κορτσών λκς 15 ετών νοώθουν δυσρσκε γ το σχολεο. 

στόσο, σμντκ υξήθκε το ποσοστό τν μθτών που θερούν βρετό το ν 

πγνουν στο σχολεο, κθώς κ το 2�% τν γορών κ το 12% τν κορτσών 

λκς 11 ετών σε σχσ με το 50% τν γορών κ το 44% τν κορτσών λκς 

15 ετών βρσκουν το σχολεο βρετό. Σε σχσ με το πόσο σφλες νοώθουν ο 

μθτς στο σχολεο, το 72% πντσν ότ νοώθουν πντ ή συχν σφλε, το 

18% μερκς φορς κ το 10% σπν ή ποτ. Η λλεψ του σθήμτος σφλες 

στο σχολεο υξνετ νλογ με τν λκ, χρς ν πρτρούντ δφορς 

μετξύ τν φύλν. Πο συγκεκρμν, στν λκ τν 11 ετών το 6% τν γορών 

κ το 5% τν κορτσών νώθουν σπν ή ποτ σφλες στο χώρο του σχολεου, 

Όσον φορ την στση των μθητών 

πνντι στο σχολίο, στην ρώτηση 

πώς νοιώθουν γι το σχολίο οι πρισ

στροι δήλωσν τι τους ρσι το 

σχολίο, νώ νς στους τσσρις π

ρίπου μθητς (ποσοστ 26%) πντη

σ τι δν του ρσ κι νς στους 

τρις (ποσοστ 34%) τι το βρίσκι 

συχν βρτ. 



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

ΣΕΠ. - ΟΚΤ. 2008

ενώ στν λκ τν 15 ετών το 14% τν γορών κ το 1�% τν κορτσών νώθουν 

νσφλες νφορκ με το σχολεο. Η στσ πνντ στο σχολεο φνετ ν 

εν περσσότερο ρντκή στ μεγλ στκ κντρ σε σχσ με τς μστκς 

ή γροτκς περοχς.  μθτς τν στκών κντρν εν υτο που κυρς δ

λώνουν ότ δεν τους ρσε το σχολεο κ το θερούν βρετό. Τλος, σε σύγκρσ 

με λλες χώρες, όσον φορ τ δυσρσκε τν μθτών γ το σχολεο,  Ελλ

δ κτλμβνε τ δκτ θσ με ποσοστό 26%, ενώ πρώτες κττσσοντν  

Φλνδ κ το Ισρήλ με ποσοστ που νρχοντν στο �542%47.

Όσον φορ τις στσις των μθητών πνντι στις διφορς πλυρς της μθητικής ζωής (ν θωρούν 

το σχολικ κνονισμ δίκιο, πώς βλπουν την ντιμτώπισή τους π το σχολίο κ..), η γνικτρη ικν 

ήτν τι ν ποσοστ 1525% των μθητών ξφρζν πρπον γι το σχολικ πριβλλον. Το ποσοστ 

δυσρστημνων μθητών υξνοντν μ την ηλικί, μ ποτλσμ σ ορισμνς πριπτώσις στις μγ

λύτρς ηλικίς το ποσοστ υτ ν τριπλσιζτι. Πντως, η ύξηση του ποσοστού των δυσρστημνων 

μ την ηλικί ίνι πολύ πιθν ν πικονίζι τη μτβση π τη συμμρφωση στις μικρτρς ηλικίς 

στην υιοθτηση μίς πρισστρο κριτικής στσης κτ την φηβική ηλικί. Πιο συγκκριμν:

 Η πλεοψφ τν μθτών (ποσοστό 65%) θερούν το σχολκό κνονσμό 

δκο, ενώ δκο τον θερε περπου ο νς στους πντε.

 Περσσότερο πό τους μσούς μθτς πντσν ότ συμμετεχν στ δ

μόρφσ του σχολκού κνονσμού, ενώ το 26% τν μθτών πντσν ότ δε 

συμμετεχν. 

 Περσσότερο πό τους μσούς μθτς δε θερούσν τν ντμετώπσ πό 

το σχολεο πολύ υστρή, ενώ το 2�% τν μθτών δήλσν το ντθετο. 

 Τλος,  πλεοψφ τν μθτών δήλσν ότ υπήρχε «ρ τμόσφρ» 

στο σχολεο που φοτούσν (ποσοστό 68%) κ δήλσν επσς ότ νοθν ν 

«νήκουν» στ σχολκή κονόττ (ποσοστό 7�%). Μόνο ν ποσοστό 17% τν 

μθτών δλώνουν ότ «δεν εν ρ στο σχολεο τους» κ ν 14% ότ «δεν 

σθνοντ ότ χουν ενσμτθε σε υτό»48.

Σε σχσ με τν λκ, τ ποσοστ τν δυσρεστμνν υξνοντν σε όλες 

τς πρπν περπτώσες, ενώ ο δφορς νμεσ στ φύλ εν μκρς. Τλος, 

 συγκρτκή νλυσ με τς λλες ευρπκς χώρες, ο μθτς τς Ελλδς που 

δήλνν ότ νοθν ρ στο σχολεο κττσσοντ στς τσσερς πρώτες 

θσες μζ με τν Πορτογλ, τν Ελβετ κ τ Γερμν με ποσοστό που νρ

χοντν στο 6875%49.

Όσον φορ τις σχσις μτξύ κθηγητών κι μθητών, ν ποσοστ 1525% των μθητών πίστυν τι οι 

σχσις τους μ τους κθηγητς δν ήτν τσο κλς. Η δυσρσκι υξνοντν σημντικ μ την ηλικί κι σ 

ορισμνς πριπτώσις τριπλσιζοντν. Πιο συγκκριμν: 

 Η πλεοψφ τν μθτών δήλσν ότ ο κθγτς ζτούσν τ γνώμ 

τους μσ στν τξ, ενώ το 15% τν μθτών δφνούσν με υτό.

 Το 59% τν μθτών πντσν ότ ο κθγτς φροντν δκ στους 

47 Στο δο, σ. 5556.
48 Στο δο, σ. 5658.
49 Στο δο, σ. 58.
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μθτς, ενώ το 21% δφνούσν.

  περσσότερο μθτς (ποσοστό 64%) πντσν ότ εχν τ βοήθε τν 

κθγτών τους ότν τν ζήτσν, ενώ το 21% μθτών δφνούσν με υτό.

  μσο περπου μθτς (ποσοστό 52%) συμφνούσν ότ ο κθγτς ενδ

φροντν γ΄ υτούς ς τομ, ενώ το 26% τν μθτών πντσν ρντκ50.

Πντς, ο σχσες μετξύ κθγτών κ μθτών φνετ ότ ήτν κλύτερες 

στς μστκς ή γροτκς περοχς σε σχσ με τ μεγλ στκ κντρ. Τλος, 

σύμφν με τς πντήσες τν μθτών, σε σύγκρσ με τους Ευρπους συν

δλφους τους ο ΄Έλλνες κθγτς:

 Ζτούσν συχν τ γνώμ τν μθτών, φού  Ελλδ κττσσοντν δεύ

τερ νμεσ στς ευρπκς χώρες με πρώτ τν Πορτογλ.

 Φροντν δκ πνντ στους μθτς τους, φού  Ελλδ κτεχε μεσ 

θσ στν κττξ τν χρών, ενώ στς πρώτες θσες βρσκοντν  Πορτογλ 

κ  Ελβετ.

 Δεν βοθούσν τους μθτς τους όσο ο Ευρπο συνδελφο τους, φού 

στν ερώτσ υτή  Ελλδ κττσσοντν νμεσ στς δκ τελευτες χώρες. 

Πρώτες στν κττξ ρχοντν  Πορτογλ κ  Ελβετ51. 

Όσον φορ τς σχσες μετξύ συμμθτών, τ ερευντκ ποτελσμτ τς 

ρευνς δεξν ότ: 

 Η μεγλ πλεοψφ τν μθτών πντσν ότ τους ρεσε ν εν μζ 

με τους συμμθτς τους πντ ή συχν, ενώ μκρό ποσοστό (ποσοστό 6%) δήλνε 

ότ υτό συνβνε σπν ή ποτ.

  περσσότερο πό τους μσούς μθτς βρσκν τους συμμθτς τους π

ντ ή συχν ευγενκούς κ πρόθυμους, ενώ νς στους τσσερς σπν ή ποτ.

 Η μεγλ πλεοψφ τν μθτών πντσν ότ ο συμμθτς τους συχν 

ή πντ τους δχοντν όπς ήτν, ενώ μόνο το 9% τν μθτών πντούσν πς 

υτό συνβνε σπν ή ποτ52.

πό τ πρπν ποτελσμτ τς ρευνς συνγετ ότ, ο σχσες μετξύ 

συμμθτών εν ρκετ κλς, υπρχε όμς ν ποσοστό 22% τν μθτών που 

δήλνν ότ τουλχστον μ φορ κτ το τρμνο τς ρευνς ο λλο συμμθτς 

τους «δεν τους κνν πρ στο σχολεο», με ποτλεσμ ν μνουν μόνο τους. Το 

φνόμενο υτό ήτν περσσότερο δδεδομνο στς μκρότερες λκες. Επσς, τ 

ποσοστ τν «πομονμνν» μθτών ήτν υψλότερο στ μεγλ στκ κντρ 

συγκρτκ με τς μστκς ή τς γροτκς περοχς.  μθτς που χρκτήρζν 

τους συμμθτς τους «πρόθυμους» κ «ευγενκούς» κττσσν τν Ελλδ στ 

μεσ θσ μετξύ τν ευρπκών χρών με ποσοστό 56%. Τς πρώτες θσες 

κτλμβνν  Πορτογλ κ  Δν με ποσοστ 8088%. Τλος, ο ΄Έλλνες 

μθτς που πστευν ότ ο συμμθτς τους δχοντν όπς ήτν κτλμβνν 

τν κτ θσ μετξύ τν λλν χρών με ποσοστό 77%. Πρώτες στν κττξ 

50 Στο δο, ό.π.
51 Στο δο, σ. 60.
52 Στο δο, ό.π.
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ρχοντν κ πλ  Πορτογλ κ Δν με ποσοστό 8184%5�.

στόσο, θ πρπε ν σμεώσουμε ότ, ο σχσες μετξύ τν συμμθτών 

χρκτρζοντν συχν κ πό επθετκή συμπερφορ, όπς εν  «κζούρ». 

Άλλστε, ρευνες χουν δεξε ότ  επθετκή συμπερφορ στο σχολεο, ετε υτή 

περορζετ σε λεκτκή επθετκόττ ετε επεκτενετ κ σε σμτκή β, εν 

ν φνόμενο που πρτρετ μετξύ τν νν σε όλες τς χώρες. Συνήθς,  

«κζούρ» λμβνε χώρ στο προύλο του σχολεου κ ο στόχος εν φενός 

ν πλήξε τν «υτοεκτμσ» κ τον «υτοσεβσμό» του θύμτος κ φετρου 

ν υξήσε τν υτοεκτμσ του «δοργντή» κ «πρτοσττ» τς54.

Σύμφν με τ ποτελσμτ τς «Πγκόσμς Έρευνς γ τν Υγε στο μθτκό 

πλθυσμό» (1998), πό το σύνολο τν μθτών το 29% πντούσε σπν πς υπήρξε 

τουλχστον μ φορ θύμ «κζούρς» μσ στο τρμνο που εχε προγθε. Τ γόρ 

ποτελούσν συχνότερ στόχο με στθερό ποσοστό σε όλες τς λκες, ενώ γ τ κορ

τσ το ποσοστό υτό μεώνετ με τν λκ. Πο συγκεκρμν, στν λκ τν 11 ετών 

το �5% τν γορών σε σχσ με το 24% τν κορτσών υπήρξν θύμτ «κζούρς», 

ενώ στν λκ τν 15 ετών τ ποσοστό ήτν �5% κ 18%, ντστοχ. Εππρόσθετ, 

τ ποσοστ τν μθτών που συμμετεχν σε «κζούρ» ενντον κποου μκρότερου 

ή περσσότερο δύντου μθτή τουλχστον μ φορ στο τρμνο που προγήθκε 

τς ρευνς ήτν μκρότερο (ποσοστό 21%) σε σύγκρσ με υτό τν θυμτν «κζού

ρς». Η εκδήλσ υτού του εδους τς επθετκής συμπερφορς ήτν περσσότερο 

δδεδομν στ γόρ, κ κυρς στ μεγλύτερς λκς. Πο συγκεκρμν, στν 

λκ τν 11 ετών δπλσο ποσοστό γορών (ποσοστό 2�%) σε σύγκρσ με υτό τν 

κορτσών (ποσοστό 11%) συμμετεχν σε «κζούρ» το τρμνο πρν πό τν ρευν, 

ενώ στν λκ τν 15 ετών το ποσοστό τν γορών τρπλσζετ (ποσοστό �8%) 

σε σύγκρσ με υτό τν κορτσών (ποσοστό 1�%) τς δς λκς. ξζε ν επθε 

ότ,  συμπερφορ υτή πρτρούντν περσσότερο στ στκ κντρ55.

Η διρύνηση των ψυχοκοινωνικών χρκτηριστικών των μθητών του δίγμτος της πρπνω ρυ

νς που υπήρξν θύμτ «κζούρς» δίχνι τι μισοί π υτούς (ποσοστ 50%, πρίπου) πίστυν τι:

  γονες τους σπν ήτν πρόθυμο ν βοθήσουν σε προβλήμτ που 

σχετζοντν με το σχολεο κ δεν τους ενθρρυνν ν τ πγνουν κλ με τς 

σχολκς τους υποχρεώσες,

  σχσες τους με τους συμμθτς τους δεν ήτν κλς κ συχν τους 

πομόννν56.

5� Στο δο, σ. 6062.
54 Γ περσσότερ στοχε βλπε στ κόλουθ: Ziegler, S.,Rosenstein  Manner, M. (1991) ”Bulling at School: 

Toronto in an International Context, Board of Education, Τορόντο, Wilspn, A. (1992) ”Preventing and Responding 
to Bulling in School”, The Canadian School Executive 12 (1), σ. 912, Stein, P.R.(1992) ”Life Events, Self  esteem 
and Powerlessness among Adolescents”, Dissertation Abstracts International 52 (10 B), Smith, P.K., Sharp, S. (1994) 
School Bulling: Insights and Perspectives, Insights and Perspectives, Routledge, London, Neavu, . (1994) ”Peer 
Victimization and its Relationship to Self  concept and Depression among School Girls”, Personality and Individual 
Differences 16 (Ι), σ. 18�  186, Oliver, R. (1994) ”Family Issues of Intervention in Bully and Victim Relationships”, 
School Counselor 41 (�), σ. 199  202 κ Oiweus, D. (1994) ”Bulling at School: Basic Facts and Effective Intervention 
Programme”, The Journal of Child Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines �5 (7), σ. 11711190.

55 Ερευντκό Πνεπστμκό Ινσττούτο Ψυχκής Υγενής (Ε.Π.Ι.Ψ.Υ.) (2000), ό.π., σ. 6264.
56 Στο δο, σ. 6�. 
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Ο νς στους τρις πρίπου μθητς του δίγμτος 

της ρυνς (ποσοστ 30% πρίπου) που γίνοντν θύμ «κζούρς»: 

 σθνοντν μόνος, δυστυχής κ πελπσμνος.

 Δεν ήτν ευχρστμνος πό τν εμφνσή του κ ήθελε ν λλξε το 

σώμ του.

 ντμετώπζε σοβρόττες δυσκολες στο ν κνε κνούρος φλους.

 Δυσκολεύοντν στν επκονν με τους γονες του.

 Προυσζε συχν δφορ ψυχοσμτκ συμπτώμτ.

 Εξφρζε μ γενκότερ δυσρσκε γ το σχολεο, το οποο συχν θε

ρούσε βρετό κθώς κ γ τους κνονσμούς λετουργς του.

 Δεν νοθε σφλής στο σχολεο.

 Κτφευγε σε «σκσρχεο»57.

Πντς, το φνόμενο τς «κζούρς» φνετ ότ δεν εν κ τόσο δδεδο

μνο στν Ελλδ σε σύγκρσ με λλες χώρες κ ποτελε κτ κύρο λόγο ν 

νδρκό φνόμενο. Κτ΄ υτό τον τρόπο, στ σχετκή κττξ τ γόρ τς Ελ

57 Στο δο, σ. 64. 

Συνήθως, η «κζούρ» λμβνι 

χώρ στο προύλιο του σχολίου 

κι ο στχος ίνι φνς ν πλή

ξι την «υτοκτίμηση» κι τον 

«υτοσβσμ» του θύμτος κι 

φτρου ν υξήσι την υτο

κτίμηση του «διοργνωτή» κι 

«πρωτοσττη» της.
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λδς που δήλσν ότ υπήρξν θύμτ «κζούρς» βρσκοντ κπου στ μσ 

σε σύγκρσ με τς λλες χώρες με ποσοστό �6%, ενώ τ κορτσ κτλμβνουν 

τς πντε τελευτες θσες με ποσοστό 2�%. Πρώτες στν κττξ ρχοντν  Λ

θουν,  Γρολνδ κ  Γερμν με ποσοστ 59  69%. κόμ μκρότερο ήτν 

το ποσοστό τν μθτών τς Ελλδς που δήλσν ότ συμμετεχν σε «κζούρ» 

σε σύγκρσ με τς λλες χώρες, εφόσον τ γόρ τς χώρς μς βρσκοντ στς 

ξ τελευτες θσες με ποσοστό �1%, ενώ τ κορτσ στς τρες τελευτες με πο

σοστό 12%. Πρώτες στν κττξ ρχοντν  υστρ,  Δν κ Γρολνδ με 

ποσοστ 6�68%58.

Όσο φορ το «σκσρχεο», ο νς στους τρες περπου μθτς ομολογούσε 

ότ το «σκγε» πό το σχολεο τουλχστον μ μρ μσ στο τρμνο που προ

γήθκε τς ρευνς. Το φνόμενο υτό πρτρετ στς μεγλύτερες λκες κ 

κυρς στ γόρ. Πο συγκεκρμν, στν λκ τν 11 ετών το 1�% τν γορών 

κ το 6% τν κορτσών κνε «σκσρχεο», σε σύγκρσ με το 62% τν γορών 

κ το 56% τν κορτσών λκς 15 ετών59.

Μ λλ εξσου σμντκή πρμετρος που σχετζετ με το σχολεο εν το 

ενδφρον κ  νμεξ που χουν ο γονες με το σχολεο τν πδών τους. 

Σύμφν με τ ποτελσμτ τς ρευνς, σε γενκς γρμμς, ο γονες τν μ

θτών του δεγμτος τς ρευνς εμφνζοντν σε μεγλο βθμό νμεμεγμνο 

σε ζτήμτ τν πδών τους που εχν μεσ σχσ με το σχολεο. ΄Όλο σχεδόν 

ο μθτς πντσν ότ ο γονες τους ήτν συχν πρόθυμο ν βοθήσουν ότν 

εχν πρόβλμ στο σχολεο κ μόνο γ το �% το ενδφρον τν γονών ήτν 

σπνο ή νύπρκτο. Επσς, ν εξσου υψλό ποσοστό μθτών δήλσν ότ ο 

γονες τους ρχοντν πντ ή συχν με προθυμ στο σχολεο γ ν συζτήσουν 

με το δσκλο ή τους κθγτς τους, ενώ γ το 12% τν μθτών ο γονες δεν 

εμφνζοντν στο σχολεο σχεδόν ποτ. Πντς, το ενδφρον τν γονών φνετ 

ν μεώνετ νλογ με τν λκ τν πδών τους, σς επεδή τ μεγλύτερ 

πδ δθτουν υψλότερο σθμ ευθύνς, οπότε κερδζουν τν εμπστοσύν 

τν γονών τους κ ποκτούν κτ΄ υτό τον τρόπο μεγλύτερ υτονομ. Σύμφ

ν με τ ποτελσμτ τς ρευνς, στ κορτσ ο γονες φνετ ν δεχνουν 

περσσότερ εμπστοσύν π΄ ό,τ στ γόρ, τουλχστον όσον φορ τ ζτήμτ 

που πτοντ του σχολεου, φού λγότερ κορτσ πό ό,τ γόρ στν λκ τν 

15 ετών νφερν επφς τν γονών τους με τους κθγτς. Τλος, ο γονες που 

ζούσν στν θήν φνετ ότ επσκπτοντν πο συχν το σχολεο σε σύγκρσ 

με τς υπόλοπες περοχς τς Ελλδς γ ν συζτήσουν με το δσκλο ή τους 

κθγτς τν πδών τους60.

κόμ μ πρμετρος που δερευνήθκε πό το ερτμτολόγο τς ρευνς 

υτής φορούσε τς προσδοκες που εχν ο γονες κ ο κθγτς πό τους μ

θτς, τν πεσ που ήτν πθνό ν νοώθουν ο μθτς πό τ μελτ τους, τ 

58 Στο δο, σ. 6465. 
59 Στο δο, σ. 6566.
60 Στο δο, ό.π.
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γνώμ που εχν ο κθγτς γ τν πόδοσή τους, κθώς κ τς προσδοκες κ 

τς προοπτκς που εχν ο δο ο μθτς γ το μλλον τους.

Συγκεκρμν, ο περσσότερο μθτς δήλσν ότ τόσο ο γονες τους όσο κ 

ο κθγτς τους περμενν πρ πολλ πό υτούς στο σχολεο. Τ υψλότερ 

ποσοστ πρτρούντν στ γόρ κ στς μκρότερες λκες. Πντς, πρ τς 

υψλς προσδοκες τν γονών κ τν κθγτών τους, ο περσσότερο μθτς 

δήλσν ότ σθνοντν λγο ς κθόλου πεσμνο πό τ μελτ που εχν ν 

κνουν γ το σχολεο, ενώ ν σμντκό ποσοστό μθτών (ποσοστό �6%) σθ

νοντν ρκετ ς πολύ πεσμνο. Η πεσ υτή υξνοντν με τν λκ, κυρς 

στ κορτσ. υτό, ενδεχομνς, ν οφελετ στς συνεχώς υξνόμενες σχολκς 

υποχρεώσες, κυρς στο λύκεο. 

Η πλεοψφ τν μθτών πντσν ότ ο κθγτς τους θερούσν τν 

πόδοσή τους «κλή», το 24% ότ τ θερούσν «μτρ» κ μόνο το 2% «κτ του 

μσου όρου». Τ ποσοστ τν μθτών που δήλσν ότ ο κθγτς τους κρνν 

τν πόδοσή τους «κλή» μεώνοντν με τν λκ, κυρς στ γόρ. ξζε ν 

σμεθε ότ,  Ελλδ βρσκετ νμεσ στς δκ πρώτες χώρες στς οποες ο 

μθτς νοώθουν πεσμνο πό τ μελτ γ το σχολεο με ποσοστό �6%. Πρώτες 

στν κττξ εν το Βλγο,  Φλνδ κ ο Η.Π.. με ποσοστ 50  54%. Στν 

ερώτσ σχετκ με τ μελλοντκ τους σχδ («τ θ κνουν στν λκ τν 18 

ετών»), ο περσσότερο μθτς πντσν ότ θ σπουδσουν, ο μσο σχεδόν 

σε νώτερ σχολή ή πνεπστήμο κ το 17% σε τεχνκή ή επγγελμτκή σχολή. 

Μκρό ποσοστό μθτών τς τξες του 7% πστευν ότ θ εργζοντ. Το 2�% 

δεν ήξερν τ θ κνουν στ δεκοχτώ τους, ποσοστό που πρμνε στθερό στς 

δφορες λκες, ντθετ, σς, π΄ ό,τ θ προσδοκούσε κνες. Τλος, ο μθτς 

τν μεγλν στκών κντρν φνετ ότ προσντολζοντν περσσότερο προς 

τν πνεπστμκή εκπδευσ, ενώ ο μθτς τν μστκών κ τν γροτκών 

περοχών προς τν τεχνκή61.

61 Στο δο, σ. 6668.
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Τ  Θ  Ρ  Κ  Σ Μ  Ν 
ΟΧΗΜΤ ΜΧΗΣ ΜΗΧΝΚΟΥ

ΚΕΙΜΕΝΟ- ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΧ) Ερπδης Κ. Χνάς

Πρόν κι μέον στο σύχρονο πδο μχης

 Προσση 

 κνότητς

 Σμπρσμτ χρσης

Στις χεσαες επιχεισεις, το Μχανικό ως όπλο ποστιξς 

μχς χει κια αποστολ τν ποστιξ των φλιων δν

μεων με τν εκτλεσ εγασιών και τν κατασκε γων πο 

διεκολνον τν διεξαγωγ τς μχς. Οι ποχεώσεις πο 

εκποεονται από τν αποστολ και βοθον σμαντικ τον 

ελιγμό (όπως  λοποσ   εξλειψ κωλμτων και λλων 

μτων απαγόεσς) καθιστον αναγκαο γεγονός τν εγασα 

μονδων, ανεξττων πομονδων  και τμμτων Μχανικο 

στν πώτ γαμμ τς μχς, λαμβνοντας πόψ ότι θεμε

λιώδς παγοντας επιτχας μιας επιχεσς εναι  εκινσα 

των φλιων δνμεων και  αντιεκινσα το εχθο. Έτσι τ

θεται επιτακτικ  ανγκ για τν ποστασα το ποσωπικο 

και των μσων Μχανικο σε όλες τις φσεις το αγώνα. 
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Τα μέσα μχανκού μχς στο σύχρονο θέατρο πχρσων (κα δκτρα 

στν ζν μχς που αναμέντα να κυραρχί ο πλμος κνσων) πρέπ να 

έχουν τον ίδο βαθμ προστασίας κα υκνσίας μ αυτ τον αρμτων μχς κα 

των λοπν θωρακσμένων οχμτων (ΤΜΠ κα ΤΜΑ) τα οποία κα υποστρίζουν. 

Έτσ μ τν χρσ τους νσχύτα θαματκ  δυνατττα λμού, αλλ κα  π

βωσμττα λων των μέσων. 

Απ τα παραπνω ίντα κατανοτ  ανακαττα τς χρσς νς δκού οχ

ματος, ρπυστροφρου μ καν θωρκσ, υψλ ταχυκνσία κα μ πολλαπλές δυνα

τττς ρασν Μχανκού. Το μέσο αυτ ονομζτα Τθωρακσμένο Όχμα Μχς 

Μχανκού (φ’ ξς θα αναφέρτα ως ΤΜΜΧ) κα αποτλί το κατλλλο ραλίο 

στα χέρα κθ Δοκτ μονδος Μχανκού, αλλ κα στα χέρα του κθ τακτκού 

Δοκτ. Το ΤΜΜΧ ίνα απαραίττο κα στα δυο σμαντκτρα ίδ πχρσων, 

δλαδ στς πθτκές κα στς αμυντκές πχρσς. 

Η μέχρ τρα αποκτθίσα μπρία απ τς τακτκές πολμκές συκρούσς ανα

φέρ τ ο νδρς του Μχανκού Μχς ίνα κυρίως κα κατ πρτο λο μαχτές 

Χρσμπθεσες Συντμσες

ΔΜ: Δοκτκ Μέρμνα

Ν/Π: Ναρκοπέδο 

ΠΡΒΧ: Πυρνκ, Ραδολοκ, Βολοκ, Χμκ 

Π/Θ: Προωθτς

ΤΜΑ: Τθωρακσμένο Όχμα Μχς 

ΤΜΠ: Τθωρακσμένο Όχμα Μταφορς Πζκού
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τς πρτς ραμμς. Η κπλρωσ τς αποστολς των μονδων Μχανκού Μχς 

πραματοποίτα σο πί τω πλίστων στο πρσθο ρο τς ζνς μχς. Συνπς, 

ίνα ανακαίο ο νδρς των μονδων Μχανκού Μχς να ίνα φοδασμένο μ 

οχματα κα οπλομχανματα τα οποία θα τους βοθούν αποτλσματκ στν π

τυχία τς αποστολς τους, αλλ κα να τους προστατύσουν απ τα πυρ (μσα  

έμμσα) του χθρού. Τα οχματα αυτ μπορούν να δαχωρστούν σ 2 υποκατορίς. 

Η πρτ ίνα τα τθωρακσμένα οχματα μχανκού μχς κα  δύτρ ίνα τα 

οχματα μχανκού μχς α μταφορ τμμτων μχανκού (καταστροφν κλπ) μ 

λαφρύτρ θωρκσ. Σκοπς του παρντος ίνα  νασχλσ μ τα Τθωρακσμέ

να χματα Μχς Μχανκού κα  παρουσίασ των σμαντκτρων απ αυτ που 

υπρτούν σ σύχρονους στρατούς (κυρίως σ χρς του ΝΑΤ). 

Περγρφη του τοΧ

Κατ΄ αρχν ίνα ανακαίο να ίν νκ πρραφ του μέσου. Το ΤΜΜΧ ίνα 

συνθως ένα δασκυασμένο ρμα μχς βρους 25 έως 50 τνων, μ πρσθτ 

 μ θωρκσ, χωρίς πύρο κα πυροβλο, το οποίο φέρ τα απαραίττα μέσα 

αυτοπροστασίας (πολυβλο/α  κα βομβδοβλο, κτοξυτές καπνονων) κα 

μα σρ ραλίων προκμένου να κτλέσ ρασίς Μχανκού. Τα ραλία 

αυτ, τα οποία ίτ ίνα μνμα πνω στο ΤΜΜΧ, ίτ προσθαφαρούντα σ αυτ 

ανλοα τν αποστολ, νδκτκ δύνατα ίνα τα ακλουθα:

 Πτύο χωματουρκν ρασν 

 Βραχίονας κσκαφέα τφρου 

 Γρανς ανύψωσς 

 Βαρούλκα έλξς λλων τθωρακσμένων οχμτων  ρυμουλκούμνων 

 Φορτωτς αν

 Εδκές θέσς μταφορς ξοπλσμού υλοποίσς καταστροφν, κρκτκν υλν αλ

λ κα λοπν μκρν ραλίων συλλον σκαπανέα κα λλων δκοττων Μχανκού. 

 Σύστμα αρτρου κκαθρσς Ν/Π

 Σύστμα κυλίνδρων δσπασς Ν/Π

 Πυροτχνκ συστματα δσπασς Ν/Π

 Σύστμα σμανσς δαδρμων Ν/Π

Κποα ΤΜΜΧ (ανλοα τς κατασκυς τους) έχουν τν δυνατττα να φέ

ρουν αρθμ σκαπανέων, ν λα τα σύχρονα ΤΜΜΧ έχουν  θα έχουν τν δυ

νατττα προστασίας απ ΠΡΒΧ απλές.  χρσμς των ραλίων των ΤΜΜΧ 

πραματοποίτα απ το προσωπκ το οποίο βρίσκτα πντα ντς του σκφους, 

αφού δαθέτουν πρσκπα παρατρσς. Επίσς τα οχματα ίνα καν να απο

δσουν ρστα στον νυκτρν ανα, αφού φέρουν τα ίδα συστματα νυκτρνς 

οδσς μ αυτ των σύχρονων αρμτων μχς. 

Τέλος ίνα χρσμο να αναφρθί τ  ορολοία στς χρς του ΝΑΤ δν ί

να ναία α το ΤΜΜΧ. Μρκές χρς χρσμοποούν τον ρο Combat Engineer 

Vehicle (CEV), ν  πλοψφία των κρατνμλν χρσμοποί τον ρο Armoured 

Engineer Vehicle (ΑEV). 
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νγκη Χρησησ τοΧ

 λος ύπαρξς των ΤΜΜΧ ίνα δττς. Πρτα  ανκ μέστς δυνατς 

προστασίας του προσωπκού που μχτα (σκαπανέων, χρστν κλπ) κα παρλλ

λα  απαίτσ ύπαρξς νς αποτλσματκού μέσου Μχανκού στο τακτκ πδίο, 

έκαναν απ κονού «υποχρωτκ» τν χρσ των ΤΜΜΧ απ τν πλοψφία των 

σύχρονων στρατν.

Το ΤΜΜΧ δύνατα να χρσμοποθί αποτλσματκ τσο στς αμυντκές π

χρσς σο κα στς πθτκές, πως ακολούθως:

 μντκές πχερσες
Κατ τς αμυντκές πχρσς, ο πρτς αποστολές ίνα  προτομασία των 

αμυντκν θέσων καθς κα πολλαπλν κωλυμτων τα οποία θα μποδίσουν τν 

προθσ του χθρού. Η χρσ του ΤΜΜΧ δύνατα να πραματοποθί ίτ 

πλέτα μυνα προχς, ίτ κντ μυνα. Ενδκτκές ρασίς που δύνατα το 

μέσο αυτ να αναλβ ίνα  δνοξ ανταρματκν τφρων,  ταχύτρ κσκα

φ πρχρων έρων κστρατίας (ταν απατθί),  μτακίνσ κα  κατλλλ 

τοποθέτσ μποδίων κ.α. Εδκ νδαφέρον παρουσζ  χρσ των ΤΜΜΧ 

στν κντ μυνα, που απατίτα συνχς λμς λων των δυνμων που υπο

στρίζουν ο μονδς Μχανκού. Όλα τα παραπνω παυξνουν τς δυνατττς 

του Μχανκού Μχς, αφού χρ στα δκ αυτ οχματα δύνατα να προσφέρ 

σμαντκ κο ρασίας σ μκρ χρονκ δστμα κα βοθ στον σωστ καθο

ρσμ προτραττας έρων. 

 πθετκές πχερσες
Όταν κποο κλυμα που έχ τθί απ τον αντίπαλο δν ίνα δυνατ να παρα

καμφθί, ττ ανλοα μ το ίδος κα το μέθος του μπορί να αντμτωπσθί απ 

το ΤΜΜΧ. Όταν  μχ ξκν ο δυνμς λμού πρέπ να λχθούν, να αναπτυ

χθούν ξαν κα υπρνκσουν αυτ τα κωλύματα τα οποία μπορί να ίνα φυσκ 

(ξρ κα υρ),  να ίνα τχντ. Σ αυτ τν πρίπτωσ, απ τς αποστολές που 

μπορούν να αναλβουν τα ΤΜΜΧ ίνα ο ακλουθς: 

 Η δμουρία δαδρμων μλου βθους μέσα σ χθρκ Ν/Π 

 Η δσπασ  κκαθρσ χθρκν Ν/Π μ μχανκ  μ πυροτχνκ μέσα 

που φέρουν

 Η αυτνομ σμανσ των δαδρμων ντς Ν/Π

 Η χρσ του κσκαφέα κα του πτύου χωματουρκν ρασν α πλρωσ 

κνν  φύρωσ κωλυμτων μ αδραν υλκ

 Η βλτίωσ συκονωνν κα δρομολοίων ΔΜ κατ τν δρκα του ανα.

 Η πλρωσ Α/Τ τφρων μ δκές σωλνς πλρωσς (fascines)

 Η μταφορ συλλον (δκν κα νκν) α τα δφορα τμματα Μχα

νκού Μχς

 Η χρσ του ρανού  ακμ κα του βραχίονα του κδου κσκαφς σ μ

λο αρθμ ρασν στο πλαίσο τς υπέρβασς μποδίων 



 Γερμν
Γνκά, ο Γμνκός σττός χ ν πδξ ποά οχμτ κ οπομχνμτ Μχνκού χς κ

τσκυς όω τς ύπξς σχυς μυντκς βομχνς. Εδκότ το Γμνκό Μχνκό χσμοπο το 
ΤΟΜΜΧ τύπου “Dachs” ( Pionierpanzer 2) βσσμνο στο μοντο του νωστού άμτος μάχς Leopard 1. Τo όχμ 
φ πτύο χωμτουκν σν, βχον μ κσκφ (ο οποος δύντ ν χσμοποθ κ ως νός) 
κ οπς θσς μτφοάς δκν ων. Το πωμ υπτσς ν 3 άνδς ν φ ν πουβόο 
7,62 χ.  υτοποστσ. Το βάος μάχς ν 43 τόνο, ν νπτύσσ τχύττ ως κ 62 χμ/. 

ΤΜΜΧ ”Dachs” 
ΤΥ ΓΕΡΜΑΝΚΥ ΜΗΧΑΝΚΥ

ΤΜΜΧ EBG 
ΤΥ ΓΑΚΥ ΜΗΧΑΝΚΥ

Χρηστεσ των τοΧ

Στο δύτρο μέρος του ρθρου παρουσζοντα αν χρα κποα απ τα ν υπρσία 

ΤΜΜΧ, συμπρλαμβανομένων κα αυτν που θα σέλθουν σ υπρσία πολύ σύντο

μα. Η παρουσίασ πρλαμβν κα μρκ απ τα βασκ χαρακτρστκ τους. 

 Χρες σμφνο ΝΤΟ (κτά λφβτκ σερά)

 Γλλ
To Γκό Μχνκό στζτ στν χ βομχν. 

Έτσ το ΤΟΜΜΧ που χσμοπο πντά στ χκά EBG (Engin 
blindé du génie) κ βσζτ στο μοντο του άμτος μάχς 
ΑΜΧ  30Β2. Έχ πωμ 3 νδν κ σ κάθ πυά του 
φ νν κτοξυτ που πχ πό 5 ντμτκς νάκς 
κστος κ ο οπος μποούν ν κτοξυτούν σ πόστσ πό 
90 ως 260 μτ. Εππόσθτ χ κτοξυτ μσμάτων 10 κ
ν μ βνκς ως κ 300 μτ. Κτά τ οπά ν ξοπ
σμνος μ πτύο χωμτουκν σν στο μπόσθο μος, 
μ  κοπς, άντζο υμούκσς μκους 80 μτων κ 
ν υδυκό βχον ο οποος μπο ν φ ωτύπνο 
 πά τύπου δκάνς. Η κάσ του οχμτος ν 45. 
Σχδάζτ μσοπόθσμ ντκτάστσ του μ ΤΟΜΜΧ που 
θ βσζτ στο σκάφος του άμτος μάχς Leclerc. 
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ΤΜΜΧ PZ.2 A-1 
ΤΥ ΤΑΚΥ ΜΗΧΑΝΚΥ

 τλ
Το τκό Μχνκό χσμοπο το ΤΟΜΜΧ τύ

που PZ.2 A1 το οποο βσζτ στο σκάφος Leopard 1 
μ πωμ 4 νδν. Το ΤΟΜΜΧ δν δφ πό 
το όχμ που χσμοπο το Γμνκό Μχνκό 
κ νπτύσσ τχύττ 62 χμ/. Γ τν υτο
ποστσ του φ οπσμό 2 πουβόων 7,62 χ. 
Εν ξοπσμνο μ πτύο χωμτουκν σν, 
μ βχον μκους 8 μτων ο οποος μπο ν 
φ κάδο κσκφς  μκό ωτύπνο κ 2 
άντζους μκους 200 μτων ο κάθ νς. 

 Μεγάλ Βρετν
Το Βσκό Μχνκό τς Μάς Βτνς πξ το 2001 ν χσμοποσ το σύστμ TROJAN 

το οποο βσζτ στο σκάφος του άμτος μάχς Challenger 2. Θ ποκτσ ως το 2008 33 οχμτ του 
τύπου ποκμνου ν ξοπστούν τ Συντάμτ Μχνκού. Το νο ΤΟΜΜΧ TROJAN θ ντκτστσ 
το πότο τύπου ChAVRE (Chieftain based Armoured Vehicle Royal Engineer) το οποο ποχοντν πό 
το σκάφος του άμτος μάχς Chieftain. Δθτ πτύο χωμτουκν σν  σ ντκτάστσ υτού 
άοτο κκθάσς νκν πους ύους, βχον κσκφς τάφου κ δύντ ν υμουκσ δυο 
πυοτχνκά συστμτ τύπου Python (ξξ του συστμτος Γντς Έχδνς). Επσς μπο ν μτ
φ σωνς πωσς ξν κωυμάτων, συος σκπνων κ.., ν μπο ν φ κ συο 
υτόμτς σμνσς δδόμων ντός Ν/Π. 

ΤΜΜΧ TROJAN
ΤΥ ΒΡΕΤΑΝΚΥ ΜΗΧΑΝΚΥ
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ΤΜΜΧ CZ 10/25 E ”Alacran”
ΤΥ ΣΠΑΝΚΥ ΜΗΧΑΝΚΥ

 σπν
Το Μχνκό του σπνκού σττού χσμοπο 

το ΤΟΜΜΧ τύπου CZ 10/25 E. Βσζτ στο σκάφος του 
άμτος μάχς Μ60Α1. Το πωμ υπτσς ν 
3 άνδς κ ν ξοπσμνο μ πτύο χωμτουκν 
σν, κθς κ μ βχον ο οποος νκτκά 
μπο ν φ κάδο  ωτύπνο. Φ ν πουβόο 
(δμτμτος 12,7 χ)  υτοποστσ κ μπο ν 
νπτύξ τχύττ ως κ 45 χμ/. Το βάος μάχς 
νχτ σ 53 τόνους κ  κάσ του ν 60 κ υτό 
συμβν δότ στο σκάφος χ πμν ο πύος 
ν στο μπόσθο μος του στ θσ του πυοβόου 
υπάχ ο βχονς μ τον κσκφ. Χκτζτ 
πό το μάο χνος του όω του ύψους του. Μπο 
ν ξοπστ μ μχνκό σύστμ δάσπσς Ν/Π κ 
σύστμ υτόμτς σμνσς δδόμων. 

ΤΜΜΧ INGPV 

ΤΥ ΝΡΒΗΓΚΥ ΜΗΧΑΝΚΥ

 Νορβγ
Το Μχνκό του Νοβκού στ

τού χσμοπο το ΤΟΜΜΧ τύπου INGPV 
(Ingeniørpanservogn), το οποο βσζτ 
στο σκάφος του άμτος μάχς Leopard 
1 μ πωμ 2 νδν. Το ΤΟΜΜΧ 
ν ξοπσμνο μ πτύο χωμτουκν 
σν, υδυκό βχον μκους 8 
μτων, ο οποος μπο ν φ κάδο 
κσκφς  μκό ωτύπνο κ 2 ά
ντζους μκους 200 μτων ο κάθ νς. 
Δν φ οπσμό  ποστσ κ  
κάσ του οχμτος ν 55. Το όχμ 
δύντ ν στ μσ σ ποτάμ πο
χ κόμ κ σ βάθος 2,25 μτων φού 
δθτ δκς συσκυς (snorkels). 
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ΤΜΜΧ Pipanzer 
ΤΥ ΑΝΔΚΥ ΜΗΧΑΝΚΥ

 Ολλνδ -Βέλγο 
Αυτς ο δυο χς χσμοποούν το δο ΤΟΜΜΧ 

που πντά στο όνομ Pipanzer. Βσζτ κ υτό 
στο μοντο του άμτος μάχς Leopard 1 κ χ 
πωμ 4 νδν. Εν φοδσμνο μ πτύο χωμ
τουκν σν, βχον μ κάδο κσκφς κ 
νό που μπο ν νυψσ βάος μχ 20 τόνους. 
Ενκτκά μπο ν φ ωτύπνο που χ τν 
δυντόττ ν δμου δτομτ δμτου 700 
χ κ βάθους 2 μ. Έχ δυντόττ υμούκσς 
βάους 35 τόνων μ άντζο μκους 90 μ., δθτ 
οπσμό υτοποστσς 2 πουβόων δμτμτος 
7,62 χ. κ  κάσ του οχμτος ν 50.

 Πολν
Το Μχνκό του Ποωνκού σττού χσμοπο το χς κτσκυς ΤΟΜΜΧ τύπου MID (Maszyna 

InżynieryjnoDrogowa) βσσμνο στο άμ μάχς PT91, το οποο ποχτ πό το σοβτκό Τ72Μ1. 
Το πωμ ν 4 νδν κ ο θμός των χσμοποούμνων οχμάτων ν μός 8. Το ΤΟΜΜΧ δ
θτ πτύο χωμτουκν σν (δυο δν), βχον μ κάδο κσκφς τάφου, κύο κ φδκό 
σύστμ υμούκσς κθς κ ά πκόμν (νμοχυτ δάφους κ..). Γ τν υτοποστσ 
του φ πουβόο 7,62 χ. 

ΤΜΜΧ MID 
ΤΥ ΠΝΚΥ ΜΗΧΑΝΚΥ
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ΤΜΜΧ ZS-55 
ΤΥ ΤΣΕΧΚΥ ΜΗΧΑΝΚΥ

 Τσεχ
Το Μχνκό του σττού τς Τσχς 

χσμοπο το ΤΟΜΜΧ τύπου ZS55 (Ženijní 
stroj55). Βσζτ στο σκάφος του άμτος 
μάχς T55. Το πωμ ν 2 νδν κ 
δθτ πτύο χωμτουκν σν, πτυσ
σόμνο νό μ ωφμο βάος 1500 κά, 
κύο ά κ φδκό ωτύπνο. Επσς 
δθτ άντζο υμούκσς μ κνόττ υ
μούκσς ως 25 τόνους. Δν φ οπσμό 
 ποστσ, το βάος μάχς νχτ σ 
30 τόνους κ  μστ δυντ τχύττ του 
ν 50 χμ/. 

 Χρες εκτός ΝΤΟ

 Κροτ
Ο Κοτκός σττός πουσσ μ ξδκυμν κδοσ του άμτος μάχς Μ84, (το οποο χ 

πχθ σ μάς ποσόττς στν πν Γουκοσβ τν δκτ του 1980). Το Μ84Α δύντ ν 
χσμοποθ τόσο ως ΤΟΜΜΧ όσο κ ως άμ πσυος. Έχ πωμ 4 νδν κ βάος μάχς 
42 τόνων. Εν ξοπσμνο μ πκτωμνο πτύο χωμτουκν σν, βχον που χσμοποτ 
μόνο ως νός, κ δυο άντζους υμούκσς (κύο κ βοθτκό). Φ ν πουβόο (δμτμτος 
12,7 χ)  υτοποστσ κ  μστ τχύττ του ν 65 χμ/. 

ΤΜΜΧ Μ-84Α 
ΤΥ ΚΡΑΤΚΥ ΜΗΧΑΝΚΥ
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 λβετ
Το Μχνκό του Εβτκού σττού θ χσμοπο πό το 2009 το ΤΟΜΜΧ Κodiak AEV 3, το οποο βσζ

τ στο σκάφος του άμτος μάχς Leopard 2. Το συκκμνο όχμ ν πό το πο πόσφτ σ ξξ κ 
νσωμτν, κτόπν πτσς του Εβτκού σττού, ντνκκ ποστσ στο σκάφος κ σ υτό μπο 
ν ποσθφτ σύστμ ότου κκθάσς Ν/Π στ θσ του πτύο χωμτουκν σν. Το όχμ 
χ τν δυντόττ υτόμτς σμνσς δδόμων, ν ξοπσμνο μ κτουδυκό βχον στον 
οποο ποσμόζτ κάδος κσκφς  υδυκό τυπάν. Επσς, το σύστμ (το οποο υπττ πό 3 
άνδς) μπο ν υμουκσ μ 2 συστμτ υμούκσς μκους μχ 200 μτων κ βάος μχ 9 τόνων 
(χωστά), ν ότν συνδυστούν κ τ δύο, όχμ μχ 62 τόνους. ‘Ό τ συστμτ μποούν ν χοντ 
κ πό τον οδό του οχμτος. Τος,  τν υτοποστσ του, φ ν πουβόο.

ΤΜΜΧ KODIAK 
ΤΥ ΕΒΕΤΚΥ ΜΗΧΑΝΚΥ
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 Ρσ 
Το Μχνκό του Ρωσκού σττού πμβάν στς τάξς του το ΤΟΜΜΧ τύπων IMR  2MA κ 3, 

τ οπο ποχοντ πό τ άμτ μάχς Τ72 κ Τ90 ντστοχ. Το όχμ IMR  2ΜΑ δθτ πτύο 
χωμτουκν σν κ πομάκυνσς μποδν, κτουδυκό βχον ο οποος μπο ν 
φ ωτύπνο  πά τύπου δκάνς, κθς πσς χ θσς τοποθτσς συον υοποσς 
κτστοφν κ πδύσων. Επσς σ υτό ποσθφτ μχνκό σύστμ δάσπσς Ν/Π τύπου 
ΚΜΤ. Φ ν πουβόο (δμτμτος 12,7 χ) κ ν υτόμτο βομβδοβόο (δμτμτος 30 χ). 
Το βάος μάχς νχτ σ 49,5 τόνους κ  τχύττ του οχμτος μπο ν φτάσ τ 60 χμ/. 

 Σερβ 
Πν πό  χόν, ο Σβκός σττός π

ουσσ το πωτότυπο νός ΤΟΜΜΧ χς κ
τσκυς. Το ΤΟΜΜΧ φ το όνομ «Munja» κ 
βσζτ στο μοντο του άμτος μάχς Τ55. Έχ 
πωμ 3 νδν κ μπο ν μτφ ομάδ 
5 σκπνων. Δθτ πσς πτύο χωμτουκν 
σν κ πομάκυνσς μποδν κθς πσς 
κτά   πομάκυνσ ων, 
υοποσ κτστοφν κ πδύσων. Φ ν 
πουβόο (δμτμτος 7,62 χ) κ ν υτόμτο 
βομβδοβόο (δμτμτος 30 χ). Το βάος μάχς 
νχτ σ 32 τόνους κ μπο ν ξοπστ μ 
τχζόμνο σύστμ νκοθτσς.

ΤΜΜΧ IMR-2MA 
ΤΥ ΡΣΚΥ ΜΗΧΑΝΚΥ

TOMMX VIU - 55 MUNJA 
ΤΥ ΣΕΡΒΚΥ ΜΗΧΑΝΚΥ
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 σρλ
Η χ υτ ν ξχωστ σχο στν κτσκυ ά κ στν χσ των θωκσμνων μσων 

μχνκού. Λόω των πούχονων συκούσων μ Αβκς χς, ά κ τς πους κμτάυσς των 
συμπσμάτων  τν χσ κάθ δους οπομχνμτος, ο σνός σττός δωσ μά σμσ 
στν πού κ θωάκσ όων των μσων του (Άμτ μάχς, ΤΟΜΑ, ΤΟΜΠ κπ) μ ππον ξωτκ 
θωάκσ. Το σνό Μχνκό δν χσμοπο όπως άο σττο το νωστό όχμ μάχς Μχνκού 
που κτ κ σς χωμτουκού μχνμτος μ πδ  νό ( σ υτ νμβάντ 
πό μ βά θωκσμν κδοσ του Π/Θ ν τύπου CAT D9), ά στς τάξς του υπτούν δυο τύπο 
ο οποο μποούν ν χκτστούν οχμτ μάχς Μχνκού βάς θωάκσς κ μτφουν 8 σκ
πνς ν χουν μσ δάσπσς Ν/Π (πυοτχνκά  μχνκά). Σ υπσ ν το ΤΟΜΜΧ τύπου Puma 
(που ποχτ πό το άμ μάχς Centurion) κ το ΤΟΜΜΧ τύπου Nagmachon (που ποχτ πσς πό 
το άμ μάχς Centurion). Κ τ 2 μσ ποχοντ πό πτόπς μττοπς τύπου οδπού άμτος 
μάχς, βσσμνς όμως στς μπς κ στ δδάμτ πομκν συκούσων πό το 1945 κ μτά.

ΤΜΜΧ PUMA 
ΤΥ ΣΡΑΗΝΥ ΜΗΧΑΝΚΥ

 πν
Αν κ  χ του Αντοντος Ηου δν χ νπτύξ σμντκ χ βομχν, ντούτος το 

πωνκό Μχνκό χ στς τάξς του το χς πουσς ΤΟΜΜΧ Type 67 AEV, το οποο ποχτ 
πό το πωνκς κτσκυς άμ μάχς Type 61. 
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(Χρες σμφνο ΝΤΟ)

 Η.Π..
Το Μχνκό του σττού των ΗΠΑ χσμοπο το TOMMX Grizzly. Το Grizzly νπτύχθκ στ μσ 

τς δκτς του 1990 κ ντάχθκ σ υπσ στς χς τς τχουσς δκτς. πττ πό πο
σωπκό 2 νδν κ  υτοποστσ φ ν πο/ο 12,7 χ. Δύντ ν φ πτύο χωμτουκν 
σν  άοτο κκθάσς Ν/Π πους πάτους κθς κ βχον κσκφς τάφων  πομάκυνσς 
μποδων. Επσς δθτ κτά μκότ  (όπως θσ  οσυμπστ κπ) κ θσς  
μτφοά συον σκπνων. Η τχνοο που χσμοπο ν  δ του άμτος μάχς Μ1Α2 κ 
συνδυάζτ μ υτ που χσμοπο το θωκσμνο όχμ μχνκού τύπου Μ2Α3 Bradley (μ δκ 
κδοσ του ΤΟΜΑ Μ2Α3 Bradley). Το σύστμ δδχτ το TOMMX τύπου M728 CEV (μ δκ κδοσ 
του άμτος μάχς Μ60Α2 μ κύο χκτστκό το βχύκννο πυοβόο κτστοφς οχυσων 
δμτμτος 165 χ) το οποο βσκτ σ υπσ πό τς χς τς δκτς του 1960. 

 Κνδάς
Το Μχνκό του Κνδκού σττού χσμο

πο τν κδοσ Badger Armoured Engineer Vehicle,  
το οποο κ υτό ποχτ πό το άμ μάχς 
Leopard 1 κ άχστ δφ πό το Γμνκό 
ΤΟΜΜΧ Dachs. Έχ πωμ 3 νδν κ φ 
δυο πουβό 7,62 χ. Το βάος μάχς ν 42 
τόνο, νπτύσσ τχύττ ως κ 65 χμ/ κ 
ο νός του δύντ ν σκσ βάος πάνω πό 
7,8 τόνους ότν χσμοποθ νάο. Ο δφος 
του μ το Dachs ν ότ το Badger χ πσσότ 
θωάκσ στν ποχ του οδού κ ν ππον 
βούκο μ άτ 35 τόνων. 

ΤΜΜΧ Grizzly 
ΤΥ ΣΤΡΑΤΥ ΤΝ ΗΠΑ

ΤΜΜΧ Badger
ΤΥ ΚΑΝΑΔΚΥ ΣΤΡΑΤΥ
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τοΧ - Προτσεσ εξελξησ

Εξατίας τς αξίας των ΤΜΜΧ υπρχ  τσ α πρατέρω ξέλξ τους, στ να ακο

λουθούν τν τχνολοία αχμς κα να βρίσκοντα στο ίδο πίπδο μ τα ρματα μχς κα 

τα ΤΜΑ  ΤΜΠ τρίτς νς. Ήδ, αμυντκές βομχανίς του ξωτρκού προωθούν τν 

πμν ν των ΤΜΜΧ (τα οποία σχδζοντα ξ αρχς κα χ στο σκφος ρματος 

μχς) κποα απ τα οποία μλστα προβλέπτα να ίνα ακμ κα μ πανδρωμένα. 

Στα πμνα χρνα τα ζτματα που θα ανακύπτουν α τα ΤΜΜΧ θα αφορούν πέρα 

απ τς δυνατττς του, τν αναβθμσ τς πβωσμττας του (μσ κα έμμσ προ

στασία) αλλ κα τν πρατέρω προστασία του προσωπκού. Πθανς το πλρωμα λων 

των μέσων να μωθί σ δμλές, πρμα που θα κν το έρο τους ίσως πο σύνθτο. Αλλ 

ίνα σίουρο τ  ποοτκ τους υπροχ θα μπορί να προκύψ χ μνο μ τν πλο 

νς τχνολοκ ξλμένου ΤΜΜΧ αλλ κα μ τν υοθέτσ του σωστού δματος κα 

συνχούς κπαίδυσς, που θα προκύπτ απ τα δδματα πρσφατων πχρσων. 

Σίουρο ίνα τ στα νέας νς ΤΜΜΧ θα φαρμζοντα δδματα απ τς πολμ

κές πχρσς τς τλυταίας δκατίας κα αφορούν ακμ κα τα δδματα απ τς 

πχρσς σ αστκές προχές (πχρσς στν Τστσνία αλλ κα στο ρκ). Επίσς 

λω τς συμμτοχς τους σ λς τς ρνυτκές πχρσς, υπρχουν δδματα που 

προκύπτουν κα μπορούν να φαρμοστούν στν νέα ν ΤΜΜΧ. Μλστα κπος χρς 

 ταρίς έχουν αρχίσ πραματκ να μτουσνουν αυτ τα δδματα, δμουρντας 

οχματα μχς μχανκού κατλλλα α πχρσς σ αστκ πρβλλον.

συΠερστ - Προτσεσ 

 Είνα αντλπτ  ανακαττα ύπαρξς ΤΜΜΧ, αλλ κα  αξία του στο σύ

χρονο πδίο μχς ξατίας τς ταχυκνσίας του, τς προστασίας που προσφέρ στο 

προσωπκ, υλοποντας παρλλλα τν αρχ οκονομίας μέσων. 

 Η πλοψφία των ΤΜΜΧ των δυτκουρωπακν στρατν κα χ μνο, προέρχ

τα απ χρα δασκυ αρμτων μχς τα οποία ίτ αποσύροντα, ίτ πρσσύουν 

λω τς φαρμος τς συνθκς α τν μίωσ των συμβατκν δυνμων στν 

Ευρπ (αφορ τους στρατούς τς Ευρωπακς πίρου). 

 Λω τς πρκας αποσυρμνων αρμτων μχς στν χρα μας (Αμρκανκς 

αλλ κα Γρμανκς προέλυσς, κποα απ τα οποία δαθέτουν δ πτύο χωματουρκν 

ρασν) υπρχ  δυνατττα χρας δασκυς αρμτων μχς σ ΤΜΜΧ, τα οποία 

θα μπορούν να φέρουν τα βασκ χαρακτρστκ των σύχρονων αντίστοχων μέσων. 

 Η δασκυ ίνα δυνατ να πραματοποθί μ μέσα τς υπρσίας δδομένς 

κα τς υπρχουσας μπρίας που υπρχ μ τν πτυχμέν μταφορ των συλλον 

φυρν απ τα βνζνοκίντα φυροφρα ρματα τύπου Μ48Α2C σ πτρλαοκίντα 

φυροφρα ρματα τύπου Μ48Α5, τν πίσς πτυχμέν προσαρμο των αρτρων 

κκαθρσς ναρκν τύπου Full Width Mine Plough σ ρματα τύπου Leopard 1V αλλ 

κα τν πρσφατ μτατροπ του ρματος μχς τύπου Leopard 1 GR σ φυροφρο 

ρμα Leopard 1 Leguan. 

 Στν πρίπτωσ μτατροπς αρμτων μχς σ ΤΜΜΧ, ίνα απαραίττο να 

πραματοποθί αφαίρσ του πύρου, δτ μ αυτ τον τρπο μπορί να μωθί σ
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μαντκ το βρος μχς, το ύψος του κα να αυξθί  ταχυκνσία. 

  δυνατττς αυτν των δκν μέσων ίνα δυνατ να παυξθούν σ μλο βαθ

μ μ τν ένταξ τους ίτ σ αυτνομο, ίτ σ ναίο σύστμα δοίκσς κα λέχου (πως 

α παρδμα το υφστμνο σύστμα «Ηνίοχος»). Τέτοου ίδους σύστμα θα δίδ τν 

δυνατττα μσς (real time) νμέρωσς α τν ξέλξ των πχρσων, πως ακρβς 

θα συμβαίν μ κθ Τθωρακσμένο  Μχανοκίντο Τμμα κα τακτκ συκρτμα.

 Η πλο του ΤΜΜΧ θα πρέπ να συνοδύτα κα απ τν κανττα ρο

ρς μταφορς του σ κθ σμίο του πρωτκού χρου μ τν βοθα κατλλλου 

τύπου αρματοφορέων. 

 Τέλος το χμα αυτς τς κατορίς μπορί να χρσμοποθί χωρίς πρβλμα 

κα σ πρίοδο ρνς, α τν αντμτπσ φυσκν καταστροφν. 
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