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Σ’ αυτούς τους λίγους, αλλά τόσο μεστούς στίχους από το ποίημά 

του «Η Δόξα στο Μεσολόγγι»�, ο Μεσολογγίτης Εθνικός μας ποιητής 

Κωστής Παλαμάς έκλεισε όλο το μεγαλείο της θρυλικής εποποιίας 

του Μεσολογγίου.

Και τα μεν ανυπέρβλητα πολεμικά κατορθώματα των ανδρείων 

υπερασπιστών του εξήρθησαν ιδιαίτερα από τους ιστοριογράφους, 

υμνήθηκαν διθυραμβικά από τους ποιητές και χιλιοτραγουδήθηκαν 

από τη λαϊκή μούσα.

Η τραγική, όμως, μοίρα των αμάχων, και ιδίως το παρατεταμένο 

και απερίγραπτο δράμα των γυναικοπαίδων, αν και δεν υπολεί-

φτηκαν σε υπέρτατες θυσίες και δεν υστέρησαν σε απαράμιλλους 

ηρωισμούς, δεν δικαιώθηκε ανάλογα.

Προκειμένου να μας δοθεί η δυνατότητα να διεξέλθουμε, έστω σε 

αδρές γραμμές, το τεράστιο και ανεξάντλητο, αλλά και σε πολλές 

περιπτώσεις ανεξιχνίαστο, θέμα της τύχης τους, θα περιοριστούμε 

σε περίληψη των εκτυλιχθέντων πολεμικών γεγονότων της τελευ-

ταίας πολιορκίας.

� Το ποίημα «Η Δόξα στο Μεσολόγγι» του Κωστή Παλαμά (�859-�943) απαγγέλθηκε από τον ίδιο προ του 
Μνημείου των Πεσόντων στον Κήπο των Ηρώων του Μεσολογγίου τον Απρίλιο του �926, κατά τις εορτές της 
εκατονταετηρίδος της θρυλικής Εξόδου στις �0 Απριλίου του �826. (ΣτΣ). 

ΚΕΙΜΕΝΟ: Αντγος ε.α. Νικόλαος Κολόμβας, 

Επίτιμος Διοικητής Γ΄ Σ. Στρατού,

Πτυχιούχος Νομικής Α.Π.Θ.

Η ΕΞΟΔΟΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ  ΣΤΙΣ 

10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1826 

ΚΑΙ Η ΤΡΑΓΙΚΗ ΜΟΙΡΑ ΤΩΝ ΑΜΑΧΩΝ

«Μισολόγγι: Χαρά της ιστορίας, Γη επαγγελμένη.

Πάνε εκατό χρόνια κι ας πάνε.

Η θύμηση άχρονη μπροστά σου θα γονατίζη».



Η έξοδος του 

Μεσολογγίου (πίνακας 

Θ. Βρυζάκη).
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ΠερΙληψη Προηγηθεντων

Στα μέσα Απριλίου του 1�25 καταφθάνουν και πολιορκούν το Μεσολόγγι, για 

τρίτη2 φορά, αμέτρητα ασκέρια Τούρκων και Αλβανών, που έμοιαζαν, κατά τον 

Κώστα Κρυστάλλη�, «σαν μαύρα σύννεφα βαριά που σβήνουνε τ’ αστέρια», για να 

καθυποτάξουν αυτούς, που σύμφωνα με τον Σπυρίδωνα Τρικούπη�, «όταν το παν 

έκλινεν το γόνυ, ήσαν οι μόνοι οι οποίοι ήραν ακλινή την κεφαλήν».

Πίσω από τ’ αδύνατα τείχη της πόλης βρισκόταν η δύναμη της Φρουράς, από 

�.000 περίπου άνδρες. Ήταν μεσολογγίτες, ρουμελιώτες, ηπειροσουλιώτες, θεσσαλοί, 

μακεδόνες, καθώς και �.000 περίπου γυναικόπαιδα.

Ο παρών τότε Κοζανίτης Νικόλαος Κασομούλης5, ιστοριογράφος και Αγωνιστής, ανα-

φέρει την αρχή των ταλαιπωριών των τελευταίων με τον αναγκαστικό εκπατρισμό τους:

«Αποκλεισθέντες οι Έλληνες εις το Μεσολόγγι, η πρώτη των φροντίς εστάθη να 

μεταφέρουν ταις φαμελλίαις των όλοι οι φαμελλίται εις Κάλαμον�, ή όπου δύναται 

ο καθείς και να μείνουν μόνο οι πολεμικοί άνδρες. Τούτο το μέτρον εστάθη το σω-

τηριωδέστερον και το οποίον έπειτα παραμεληθέν, μας έβλαψεν, όταν επέστρεψαν 

τα γυναικόπαιδα, καθώς θέλει ιδούμεν». 

Κι αρχίζει η πολιορκία με αραιά στην αρχή και πυκνά στη συνέχεια πυρά απ’ τα 

τουρκικά κανονιοστάσια, συνοδευόμενα από δελεαστικές προτάσεις για παράδοση, 

οι οποίες, με παρελκυστική αρχικά τακτική, τελικά απορρίπτονταν.

Στις � Ιουνίου, απόπειρα των Τούρκων να πατήσουν τη νησίδα Μαρμαρού� στη 

ΒΔ. πλευρά της πόλης αποτυγχάνει.

Ακολουθούν οι πολύνεκρες μάχες του Ιουλίου-Αυγούστου� με περιφανείς νίκες των 

Ελλήνων, που κατέληξαν από εκεί και πέρα στη σαφή κάμψη της ορμής του εχθρού. 

Ήδη από τις 2� Ιουλίου είχε καταπλεύσει και ο Ελληνικός στόλος υπό τον Ναύαρχο 

2 Εκδοτική Αθηνών Α.Ε., Αθήναι 19�5, τομ. ΙΒ΄: Η πρώτη πολιορκία πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο-Δεκέμβριο 
1�22 από τον Ομέρ - Πασά Βρυώνη και η δεύτερη τον Σεπτέμβριο-Νοέμβριο 1�2� από τον Μουσταή ή Μουσταφά 
Πασά της Σκόνδρας. (ΣτΣ).

� Κώστας Κρυστάλλης (1���-1�9�). Ποιητής και διηγηματογράφος από το Συρράκο της Ηπείρου. Πέθανε 
πρόωρα σε ηλικία 2� ετών από φυματίωση. Έγραψε και «Πεζογραφήματα» 1�9� (ΣτΣ).

� Σπυρίδων Τρικούπης (1���-1���). Διαπρεπής πολιτικός, εξαίρετος ρήτωρ, ιστοριογράφος και ποιητής. 
Γεννήθηκε στο Μεσολόγγι και υπήρξε ο πρώτος πρωθυπουργός της Ελλάδος (Γενικός Γραμματεύς της Επικρατείας) 
επί Καποδίστρια. Έγραψε κλασικό τετράτομο έργο «Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως» με Α΄ έκδοση στο 
Λονδίνο το 1�5�. (ΣτΣ).

5 Νικόλαος Κασομούλης (1�90-1��2). Γεννημένος στην Κοζάνη, καταγόταν από την Σιάτιστα. Αγωνιστής του 
1�21 και συγγραφέας. Άφησε εξαίρετο τρίτομο έργο «Ενθυμήματα Στρατιωτικά της Επαναστάσεως των Ελλήνων» 
1�21-1���, εκδ. Ιω. Βλαχογιάννη, Αθήναι 19�9-19�2. Το παραπάνω περιστατικό στον τομ. Β΄ σελ. 59. (ΣτΣ).

� Η νήσος Κάλαμος των Ιονίων, κείται πλησίον των ΒΔ. ακτών της Αιτωλ/νίας, έναντι της κωμοπόλεως του 
Μύτικα. Κατά την περίοδο της Εθνεγερσίας απετέλεσε το φιλόστοργο καταφύγιο των αμάχων και των ασθενού-
ντων αγωνιστών της Δυτικής Χέρσου Ελλάδος. (ΣτΣ).

� «Ελληνικά Χρονικά», εφημερίδα εκδιδομένη στο Μεσολόγγι από 1 Ιανουαρίου 1�2� έως 20 Φεβρουαρίου 
1�2�, όταν οι εγκαταστάσεις του τυπογραφείου καταστράφηκαν από εχθρική βόμβα. Στο φύλλο της �ης Ιουνίου 
περιγράφεται το περιστατικό της νησίδας Μαρμαρού όπου ήταν εγκατεστημένο κανονιοστάσιο (τάπια) αφιερω-
μένο στο όνομα του Υδραίου Αντιναυάρχου Σαχτούρη. Ήταν το ακραίο δυτικό υπ’ αρ. 1 κανονιοστάσιο, απέχον 
περίπου 250 οργυιές από το υπ’ αρ. 2 της ξηράς που έφερε τιμητικά το όνομα του ήρωος Μανιάτη οπλαρχηγού 
Κυριακούλη Μαυρομιχάλη, φονευθέντος στο Φανάρι Πρεβέζης στις � Ιουλίου 1�22. (ΣτΣ).

� Περιγράφονται λεπτομερώς στα «Ελλ. Χρονικά», αλλά και στα Απομνημονεύματα των παρόντων αγωνιστών:
α) Νικολάου Κασομούλη. Οπ.π. β) Αρτεμίου Μίχου (1�0�-1���), Ιωάννινα, «Απομνημονεύματα της Β΄ πολιορκίας 
του Μεσολογγίου», Αθήναι 1���. γ) Σπυρομήλιου (1�00-1��0), Χειμάρρα, «Απομνημονεύματα της δευτέρας 
πολιορκίας του Μεσολογγίου 1�25-1�2�», εκδ. Ιω. Βλαχογιάννη, Αθήναι 192�. (ΣτΣ).
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Ανδρέα Μιαούλη9, ο οποίος έλυσε τον κλοιό του Οθωμανικού στόλου, ανεφοδίασε 

τους πολιορκούμενους και ανέκτησε τον έλεγχο της λιμνοθάλασσας.

Εξουθενωμένος πια ο σκληροτράχηλος Κιουταχής, αναγκάζεται στις � Οκτωβρίου 

ν’ αποσυρθεί στην τελευταία γραμμή των οχυρώσεών του και μέχρι τα ριζά του 

Ζυγού, αναμένοντας πλέον τη συνδρομή του Αιγύπτιου Ιμπραήμ.

Η ευνοϊκή, όμως, μέχρι τότε έκβαση των επιχειρήσεων, έκανε τους πολιορκημένους 

να υπερεκτιμήσουν τα αποτελέσματα. Έτσι, δεν είχαν την πρόνοια να εκμεταλλευτούν 

παραπέρα τις επιτυχίες τους και να εκμηδενίσουν πλήρως τις δυνάμεις του Κιουταχή, σε 

συνδυασμένη ενέργεια με τα σώματα της υπαίθρου, όπως άλλωστε τους πρότεινε ο έμπει-

ρος και οξυδερκής Καραϊσκάκης10, επικεφαλής των τελευταίων. Και δυστυχώς, η κατάσταση 

αυτή του εφησυχασμού, της υπερβολικής ευφορίας και απρονοησίας -γνωστά ελαττώματα 

της φυλής- είχε οδυνηρές συνέπειες, όπως θα δούμε, στην τύχη των αμάχων.

Ο αυτόπτης Κασομούλης σχετικά ιστορεί:

«Ο Κος Ιωάννης Μάγερ11, συντάκτης των «Ελληνικών Χρονικών», θερμότερος εις 

τας πολεμικάς ευτυχίας μας, επήγεν εις Κάλαμον να μετακομίση την φαμελλίαν του. 

Εκεί εκοινοποίησεν εντόνως τον αποσυρμόν του πολιορκητού, επρόσθεσεν και τον 

αφανισμόν του, καθώς και την ασφάλειαν εις το εξής του Μεσολογγίου».

«Κάθε γυναίκα και τέκνα, οίτινες εξ μήνας δεν είχαν ιδή τους γονείς των και συ-

ζύγους, αλλά και άλλοι συγγενείς ενθαρρύνθησαν... και πλήθος φαμελλιών άρχισαν 

να εισέρχωνται εις το Μεσολόγγι...».

«Αι θροφαί άρχισαν να ελαττώνωνται, διότι όλαι αυταί αι νεόφερτοι ψυχαί ζούσαν 

από τα περισσεύματα των στρατιωτικών μερίδων».

Στο μεταξύ, περί τα τέλη Νοεμβρίου, ο Μιαούλης με τον Ελληνικό Στόλο ανα-

γκάζεται ν’ αποχωρήσει, στερούμενος εφοδίων, ενώ λίγο πριν είχε προτείνει: «να 

εμβαρκαρίσουν τα γυναικόπαιδα και να τα μεταβιβάσουν (εκ νέου) εις Κάλαμον». 

Ήταν όμως πια αργά. Οι στερήσεις και οι αναπόφευκτες μειώσεις που είχαν υποστεί 

τα γυναικόπαιδα μακριά από τα σπίτια τους, έκαναν τους περισσότερους αρχηγούς 

των οικογενειών να μη θέλουν πλέον να τα αποχωριστούν.

Αλλά για τις συνθήκες διαβίωσης των γυναικόπαιδων μακριά απ’ τις εστίες τους, 

ας δούμε χαρακτηριστικό απόσπασμα, υπό τον τίτλο «Οι Μισολογγίτισσες», από το 

διήγημα του Διονυσίου Σολωμού12 «Γυναίκα της Ζάκυθος».

9 Ανδρέας (Βώκος) Μιαούλης (1��9-1��5). Γεννήθηκε στα Φύλλα Ευβοίας και εγκαταστάθηκε στην Ύδρα. 
Ένδοξος Ναύαρχος του 1�21 με μεγάλη προσφορά στις πολιορκίες του Μεσολογγίου. Διέσπασε επανειλημμένα 
τον κλοιό του Οθωμανικού στόλου και ανεφοδίασε την πόλη. (ΣτΣ).

10 Γεώργιος Καραϊσκάκης (1��0-1�2�). Επιφανής Στρατηγός του Αγώνος. Διακρίθηκε ιδιαίτερα σε πολλές μάχες 
και ιδίως στην Αράχωβα τον Νοέμβριο του 1�2�. Τραυματίσθηκε θανάσιμα στο Νέο Φάληρο τον Απρίλιο του 
1�2�. Ήταν επικεφαλής των τμημάτων της υπαίθρου, έξω απ’ το Μεσολόγγι, το θέρος του 1�25, αρχικά στο 
Δραγαμέστο (Αστακός) και κατόπιν στη Δερβέκιστα (Ανάληψη), αναπτύξας σημαντική δράση. Στις 2� Οκτωβρίου 
1�25 εισήλθε στην πόλη και παρέμεινε επί τρεις ημέρες, οπότε διατύπωσε την παραπάνω πρόταση, σύμφωνα 
με τον Ν. Κασομούλη. (ΣτΣ).

11 Ιωάννης-Ιάκωβος Μάγερ (1�9�-1�2�). Διακεκριμένος Ελβετός φιλέλληνας. Ήρθε στο Μεσολόγγι τον 
Φεβρουάριο του 1�22 και, έχοντας γνώσεις ιατρικής, εγκατέστησε φαρμακείο και πρόχειρο νοσοκομείο στην 
πόλη. Ασπάστηκε την Ορθοδοξία και παντρεύτηκε την Αλτάνη ή Λάμπρω Ιγγλέση. Εξέδιδε την μεγάλης σπου-
δαιότητας εφημερίδα «Ελληνικά Χρονικά» από 1 Ιανουαρίου 1�2� έως 20 Φεβρουαρίου 1�2�. Σκοτώθηκε κατά 
την Έξοδο της Φρουράς. (ΣτΣ).

12 Διονύσιος Σολωμός (Ζάκυνθος 1�9�-Κέρκυρα 1�5�). Ο Εθνικός μας βάρδος. Αρχηγέτης της Επτανησιακής 
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«...Και εσυνέβηκε αυτές τις ημέρες όπου οι Τούρκοι πολιορ-

κούσαν το Μισολόγγι και συχνά ολημερνίς και κάποτες ολονυχτίς 

έτρεμε η Ζάκυθο από το κανόνισμα το πολύ. Και κάποιες γυναίκες 

Μισολογγίτισσες επερπατούσαν τριγύρω γυρεύοντας για τους άνδρες 

τους, για τα παιδιά τους, για τα’ αδέρφια τους, που πολεμούσαν. 

Στην αρχή εντρεπόντανε να βγούνε και προσμένανε το σκοτάδι για 

ν’ απλώσουν το χέρι, επειδή δεν ήσαν μαθημένες... Όταν όμως οι 

χρείες επερισσέψανε, εχάσανε την εντροπή και ετρέχανε ολημερνίς... 

Και δεν τους έλεγε κανένας όχι, γιατί οι ρωτήσεις των γυναικών ήτα-

νε τες περισσότερες φορές συντροφευμένες από τες κανονιές του 

Μισολογγίου και η γη έτρεμε κάτου από τα πόδια μας. Και οι πλέον 

φτωχοί εβγάνανε το οβολάκι τους και το δίνανε και κάνανε το σταυρό 

τους κοιτάζοντας κατά το Μισολόγγι και κλαίγοντας...».

Από κει και πέρα, μέσα στην πόλη, παίχτηκε η προτελευταία 

φάση του δράματος των αμάχων, με την ενεργό συμμετοχή τους 

στις τρομερές συγκρούσεις των μαχών και στις φοβερές συνέπειες 

του πολέμου. Παράλληλα, άρχισε σταδιακά να πλανιέται έντονο το 

φάσμα της πείνας, προάγγελος των όσων δεινών θα συνέβαιναν λίγο 

αργότερα.

Αλλά, ας ξαναγυρίσουμε στο οδοιπορικό μας.

Στις 12 Δεκεμβρίου1�, αποβιβάζεται στο Κρυονέρι, ανατολικά του 

ποταμού Ευήνου, ανενόχλητος ο Αιγύπτιος Ιμπραήμ με 15.000 άν-

δρες μεταξύ των οποίων �.�00 τακτικού στρατού υπό Γαλλοϊταλούς, 

κυρίως, Αξιωματικούς εκπαιδευτές.

Βλέπει τα αδύνατα τείχη της πόλης, την «φράχτη», όπως περιφρο-

νητικά τα αποκάλεσε, και χλευάζοντας τον Κιουταχή, αναλαμβάνει 

μόνος του σε 15 ημέρες να επιτύχει, ότι ο τελευταίος σε � μήνες δεν 

είχε κατορθώσει. Οι δικοί μας όμως δίνουν σκληρό μάθημα στον 

επηρμένο Ιμπραήμ, συντρίβοντας τις σφοδρότατες επιθέσεις του, 

ώστε εκ των πραγμάτων αναγκάζεται τώρα να ζητήσει τη σύμπραξη 

του Κιουταχή.

Στις 9 Ιανουαρίου 1�2�, προσορμίζεται και πάλι με το Στόλο ο 

Μιαούλης στα νερά του Μεσολογγίου και φέρνει λίγα τρόφιμα. Αυτός 

όμως έμελλε να είναι και ο τελευταίος ανεφοδιασμός. Αποπλέοντας μέρος του 

Στόλου στις 1� Ιανουαρίου υπό τον Υπαρχηγό Σαχτούρη, επαναλήφθηκε -χωρίς 

πάλι αποτέλεσμα- η πρόταση για εκκένωση των γυναικοπαίδων, ενώ στις 25 

ακολούθησε και η αποχώρηση των λοιπών πλοίων με τον Μιαούλη.

Σχολής. Έγραψε, μεταξύ άλλων, το 1�2� τον «Ύμνον εις την Ελευθερίαν», που τυπώθηκε στο Μεσολόγγι τον 
Απρίλιο του 1�25 και του οποίου οι δύο πρώτες στροφές καθιερώθηκαν το 1��5 με ΒΔ «Επίσημον Εθνικόν Άσμα» 
(Ο Εθνικός μας Ύμνος). Έργο «ζωής» θεωρείται η επική σύνθεσή του «Ελεύθεροι Πολιορκημένοι», εμπνευσμένο 
από την τελευταία πολιορκία του Μεσολογγίου. Έγραψε και πεζογραφήματα, όπως το παραπάνω. (ΣτΣ). 

1� «Ελλ. Χρονικά», φύλλο 1�ης Δεκεμβρίου. (ΣτΣ).
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Στις 1� Φεβρουαρίου1�, ο Ιμπραήμ, εξαπέλυσε γενική και αποφασιστική 

επίθεση, αλλά οι Έλληνες με θαρραλέες νυχτερινές αντεφόδους σε δύο φάσεις 

κατατρόπωσαν τις δυνάμεις του και τον ανάγκασαν να συνειδητοποιήσει το μά-

ταιο των από ξηρά προσπαθειών τους. Επικεντρώνουν πλέον τις ενέργειές τους 

οι δύο Αρχηγοί στον ασφυκτικό αποκλεισμό της πόλης κι από τη θάλασσα.

Ο εχθρός, κατόπιν, ναυπηγεί μικρά σκάφη για τα αβαθή της λιμνοθάλασσας 

1� «Φίλος του Νόμου» της Ύδρας, φύλλο υπ’ αρ. 191/5-�-1�2�. Είναι καταχωρημένη λεπτομερής σχετική 
αναφορά του Γενικού Αστυνόμου του Μεσολογγίου Θεοδόση Θωμίδη. (ΣτΣ). 

Η επίθεση του 

Ιμπραήμ πασά κατά του 

Μεσολογγίου 

(πίνακας G. Mazzola).



Φυγή από το Μεσολόγγι 

(πίνακας Mercier).
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και στη συνέχεια καταλαμβάνει15 διαδοχικά, μετά από επικό αγώνα των φρουρών 

τους, τις νησίδες του Βασιλαδίου και του Ντολμά στις 25 και 2� Φεβρουαρίου 

αντιστοίχως και το Ανατολικό (Αιτωλικό) την 1η Μαρτίου. Ακολουθεί σαν τελευ-

ταία αναλαμπή η απαράμιλλη εποποιία της Κλείσοβας1� στις 25 Μαρτίου, όπου 

οι Αγαρηνοί παθαίνουν πρωτοφανή πανωλεθρία με πάνω από �.000 νεκρούς 

και τραυματίες.

Αμέσως μετά, φάνηκε μια αμυδρή ελπίδα με την έλευση και πάλι του Στόλου 

υπό τον άφθαστο Μιαούλη, ο οποίος, όμως, με ελλιπή πληρώματα και ανεπαρ-

κή μέσα, δεν κατορθώνει να λύσει το θαλάσσιο βρόχο των πολιορκητών, ενώ 

προσπάθεια διείσδυσης μικρών πλοιαρίων στη λιμνοθάλασσα με λίγα εφόδια, 

τη νύχτα της 1ης προς 2α Απριλίου, από τυχαίο γεγονός, αποτυγχάνει.

ΑΠοφΑση κΑΙ ΠροετοΙμΑσΙεσ τησ εξοδου

Η πείνα, λοιπόν, αυτός ο αδυσώπητος εχθρός, λυγίζει τα γόνατα των πολιορκη-

μένων.

«...Ευρέθησαν πολλοί εις την σκληράν και αναπόδραστον ανάγκην να φάγωσι και 

ανθρωπίνας σάρκας...» αφηγείται ο Στρατηγός Νικόλαος Μακρής1�, γεγονός που 

σημειώνει και ο Αρτέμιος Μίχος (Οπ.π. σελ. ��).

Γίνονται σ’ αυτές τις κρίσιμες στιγμές δελεαστικές προτάσεις για παράδο-

ση... Κι οι δικοί μας ούτε ν’ ακούσουν. Η αντίστροφη μέτρηση του χρόνου είχε 

αρχίσει. 

Και όπως υμνωδεί στους «Ελεύθερους Πολιορκημένους» ο Σολωμός:

«Είν’ έτοιμα στην άσπονδη πλημμύρα των αρμάτων, δρόμο να σχίσουν τα 

σπαθιά κι ελεύθεροι να μείνουν, εκείθε με τους αδελφούς, εδώθε με το χάρο».

Έτσι, το πρωί της �ης Απριλίου συνέρχονται οι Αρχές και παίρνουν την μεγάλη 

απόφαση να πραγματοποιήσουν Έξοδο, περίπου δύο ώρες μετά το σούρουπο 

της 10ης Απριλίου, Σάββατο του Λαζάρου προς Κυριακή των Βαΐων. Εκτός από 

τις ρυθμίσεις για την τύχη των λαβωμένων, αρρώστων και αιχμαλώτων, αποφα-

σίζουν προς στιγμήν, σύμφωνα με τον Κασομούλη1�:

«Να φονεύσωμεν τας γυναίκας και τα μικρά παιδιά επί τω λόγω να μη προ-

δοθούμεν από τα κραυγάς των... και προσέτι δια να μην πέσουν αιχμάλωτοι εις 

τον εχθρόν». Εξεγείρεται όμως αμέσως η άγια ψυχή του σεβάσμιου Δεσπότη 

Ιωσήφ των Ρωγών, ο οποίος με αποφασιστική, αλλά και συγκινητική παρέμβαση, 

αποτρέπει την ανίερη αυτή πράξη και τελικά αποφασίστηκε «οι επιθυμούντες 

και δυνάμενοι» να ακολουθήσουν τους Εξοδίτες.

Κι αρχίζουν πλέον πυρετώδεις οι προετοιμασίες για τη λύτρωση...

15 Σχετικές εκτεταμένες περιγραφές, στη «Γενική Εφημερίδα της Ελλάδος» και στα συγγράμματα των προα-
ναφερθέντων απομνημονευματογράφων. (ΣτΣ).

1� Οπ.π σημ. 15. (ΣτΣ).
1� Νικόλαος Μακρής (Κάλαμος 1�2�-Μεσολόγγι 1912). Ήταν γιος του περίφημου οπλαρχηγού του Ζυγού και 

Στρατηγού του Αγώνος του ΄21, Δημητρίου Μακρή. Διαπρεπής Στρατηγός και Βουλευτής. Έγραψε το 190� την 
«Ιστορία του Μεσολογγίου», (Απομνημονεύματα Αγωνιστών του ΄21), Αθήναι 195�. (ΣτΣ). 

1� Ν. Κασομούλης, Οπ.π τ. Β΄ σ. 25�, 25�. (ΣτΣ). 
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Οι άρρωστοι, οι λαβωμένοι και οι γέροντες, μεταφέρονται σε ορισμένα γερά σπίτια 

και τους προμηθεύουν πολεμοφόδια και νερό. Ο Προεστός γέρο-Καψάλης, γυρίζει 

στις γειτονιές και προσκαλεί όσους ήθελαν να συναχθούν στα Καψαλέικα, όπου 

ήταν η κύρια μπαρουταποθήκη. Συμπληρώνει ο Κασομούλης:

«Έβλεπες έναν αγώνα προετοιμασίας γινόμενον με τόσην αταραξίαν και με 

γέλια, ώστε ούτε ο έσχατος άνθρωπος δεν εσυλλογίζετο πως έμελλε τάχα να μη 

σωθή. Και έτρεχαν εις τους δρόμους, άλλοι εδώθεν άλλοι εκείθεν, με τα φανάρια 

ωσάν τες ημέρες των αγρυπνιών της Μεγάλης Εβδομάδος...».

Μια συγκλονιστική σκηνή, ανάμεσα στις τόσες που διαδραματίστηκαν, δημο-

σιεύτηκε στο βιβλίο «Les femmes Grecques aux dames Françaises», Paris 1�2�, 

για μια τιμημένη Μεσολογγιτοπούλα, την αρραβωνιαστικιά του Εύδοξου Ζαΐμη, 

κατά την ώρα του αποχωρισμού από το γέροντα πατέρα της:

«...Όταν τον είδα να με φιλή και να φεύγη προς τις συνοικίες που τις είχαν 

υπονομεύσει, έτρεξα και κρεμάστηκα απ’ το λαιμό του... Μάταια ο αδελφός μου 

και ο Εύδοξος πολέμαγαν να με ξεκολλήσουν από πάνω του. Τότε, ο πατέρας 

έβαλε το χέρι μου μέσα στο χέρι του αρραβωνιαστικού μου, μας ευλόγησε, μας 

φίλησε ύστερα και τους τρεις και χωρίς να πει λέξη, χάθηκε μέσα στο καραβάνι 

των γερόντων, που τη στιγμή εκείνη πέρναγε από κει δα...».

Αρκετοί άρρωστοι και πληγωμένοι αυτοκτονούν. Ο Γεράσιμος Τζόρνας φρά-

ζει με το κορμί του την μπούκα του κανονιού του, την περίφημη «Κοψαχείλα» 

και την πυροδοτεί. Το ίδιο κάνει και ο Μεσολογγίτης πυροβολητής Γιώργος 

Ρισάνος πάνω στη ντάπια του. Ο Θανάσης Χινόπωρος σκοτώνει τη μνηστή του 

και ο Θόδωρος Πετροφίλης τη νέα γυναίκα του και αμέσως μετά αυτοκτονούν, 

ανήμποροι να ακολουθήσουν τους εξερχομένους.

Στιγμές άφθαστου Εθνικού μεγαλείου ξετυλίγονται19. Η παράδοση στον άπιστο 

ήταν το μεγαλύτερο αμάρτημα και όπως ψάλλει ο Σολωμός: 

«Δεν κλαίγαν για το σκοτωμό

που θε να σκοτωνόνταν

μον κλαίγαν για το σκλαβωμό

που θε να σκλαβωνόνταν»

 Στο τέλος, μεταλαβαίνουν όλοι των αχράντων μυστηρίων και ανταλλάσσουν 

ασπασμούς αγάπης, λέγοντας «Καλή αντάμωση στον άλλονε Κόσμο».

Και κάποτε έρχεται η μοιραία ώρα «όπου την τρέμει ο λογισμός».

19 Κωστάκης Πετρόπουλος (Μεσολόγγι 190�-19�1). Διαπρεπής δικηγόρος, βουλευτής και συγγραφέας. 
Έγραψε, μεταξύ άλλων, «Σκηνές Εθνικού Μεγαλείου», Αθήνα 19�1, στο οποίο περιγράφονται χαρακτηριστικά 
περιστατικά. (ΣτΣ). 
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σκηνεσ τησ εξοδου

Η Έξοδος έγινε, κατά την επικρατέστερη εκδοχή, από την ανατολική πλευρά 

του Φρουρίου σε τρεις κολώνες.20 Τα γυναικόπαιδα περιστοιχιζόμενα κυρίως 

από Μεσολογγίτες πολεμιστές, που είχαν και τη φροντίδα των φαμελλιών τους, 

ακολούθησαν, με κάποια εύλογη βραδύτητα, τη δεξιά κολώνα στην άκρη της 

λιμνοθάλασσας.

Η Φρουρά, όμως, όταν άρχισε να βγαίνει, βρέθηκε αντιμέτωπη μ’ έναν εχθρό 

ο οποίος καραδοκούσε, γιατί «...είχε σπία και ήταν πρεπαράδος...», θα γράψει 

στον Διονύσιο Ρώμα21 στην Ζάκυνθο στις 1� Απριλίου από τον Κάλαμο ο απε-

σταλμένος του Γεώργιος Στρούζας, όπως έμαθε «από μερικούς που ερρίχθησαν 

στο γιαλό με πλοιάρια και ήρθαν εις Πεταλά τέσσαραις ημέρες υστερώτερα».

Ο Σπυρομήλιος ακόμη θα προσθέσει:

«Εις την αντιπερίταφρον εμποδίσθησαν πολλά γυναικόπαιδα και στρατιώ-

ται, διότι είχε πολλήν δυσκολίαν η πέρα όχθη να την ανέβουν... Έσπασεν και 

η γέφυρα της περιτάφρου και μερικοί εφώναξαν: οπίσω να τρέξωμεν εις τους 

προμαχώνας... Ταύτα έκαμαν να οπισθοδρομήσουν και να εμβούν πάλιν εις το 

φρούριον».

Εδώ θα επισημάνουμε ότι τα δικά μας σώματα της υπαίθρου, των οποίων 

ηγείτο ο Κώστας Μπότσαρης, που αντικατέστησε δύο μέρες πριν τον άρρωστο 

Καραϊσκάκη, αδράνησαν και δεν πρόσφεραν την αναμενόμενη βοήθεια προς 

τους «Εξοδίτες», αν και έγκαιρα είχαν ειδοποιηθεί.

Έτσι, οι μεν έμπειροι πολεμιστές22, μαζί με ελάχιστα γυναικόπαιδα, ξεπερ-

νώντας με μύριες δυσκολίες τα φονικότατα πυρά του αραβικού Πεζικού έξω 

απ’ τα τείχη, κατόπιν τη φοβερή επέλαση του αιγυπτιακού Ιππικού στον κάμπο 

του Μεσολογγίου και τέλος την εξοντωτική ενέδρα επίλεκτων Αλβανών κοντά 

στο Μοναστήρι του Αη-Συμιού, κατόρθωσαν τελικά, με τη συνδρομή ελαφρών 

τμημάτων της υπαίθρου, να διασωθούν στο στρατόπεδο της Δερβέκιστας «εκείθε 

με τους αδελφούς», γύρω στους 1.500 από τις �.000-�.500 που υπολογίζονταν 

οι Εξοδίτες.

Η συντριπτική όμως μάζα των γυναικοπαίδων έμεινε, δυστυχώς, «εδώθε με το 

Χάρο», γιατί, μέσα στην απερίγραπτη σύγχυση που ακολούθησε και σημαδεύτηκε 

με το θάνατο του Αρχηγού των Μεσολογγιτών Θανάση Ραζηκότσικα, γύρισαν 

εσπευσμένα πίσω στη μαρτυρική πόλη, όπου όμως, κατά κακή τους τύχη, ταυ-

τόχρονα είχε εισβάλλει και ο εχθρός απ’ τις αφύλακτες πλέον ντάπιες.

Και συνεχίζεται τώρα η τρομερή σφαγή, που είχε αρχίσει στον κάμπο, με τις 

20 Ν. Κασομούλης, Οπ.π. σ. 259-2�2. (ΣτΣ).
21 Ο «Κόντε Διονύσιος Δε Ρώμας» (Ζάκυνθος 1��1-1�5�), διαπρεπής διπλωμάτης και πολιτικός της Ιονίου 

Πολιτείας. Βοήθησε πολύ το Μεσολόγγι, διαθέτοντας σοβαρά κονδύλια τόσο μέσω της «Επιτροπής Ζακυνθίων» 
όσο και από την προσωπική του περιουσία. Το 1�2� είχε προταθεί ως Κυβερνήτης της Ελλάδος. Σημαντικής 
ιστορικής αξίας είναι το Αρχείον Ρώμα. (ΣτΣ).

22 Για την Έξοδο της Φρουράς υπάρχουν λεπτομερείς περιγραφές τον Ιούνιο του 1�2� στη «Γενική Εφημερίδα 
της Ελλάδος», Ναύπλιον, και στον «Φίλο του Νόμου» της Ύδρας, βασισμένες σε αφηγήσεις διασωθέντων αγω-
νιστών. (ΣτΣ). 
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ανατινάξεις των παγιδευμένων προμαχώνων και των Μεσολογγίτικων σπιτιών 

που είχαν ταμπουρωθεί οι άρρωστοι και οι λαβωμένοι. Αρκετές γυναίκες αυτο-

κτονούν. Πολλά αγόρια πάνω από 12 χρονών σφάζονται. Ακολουθεί ο δαυλός του 

τραγικού Χρήστου Καψάλη στις μπαρουταποθήκες των Καψαλέικων και μετά η 

ανατίναξη του ανεμόμυλου στις 12 Απριλίου απ’ τον ηρωικό Δεσπότη Ιωσήφ.

Τέλος, όσα γυναικόπαιδα δεν βρήκαν το θάνατο που γύρεψαν στις μπαρουτα-

ποθήκες, στα νερά της λιμνοθάλασσας και όπου αλλού αποζήτησαν τη λύτρωση, 

σύρθηκαν στον εξανδραποδισμό και την ατίμωση.

Το Μεσολόγγι ανυπεράσπιστο πια και παραδομένο στις φλόγες, είναι τώρα ένα τρα-

γικό πυροτέχνημα. Οι Αγαρηνοί δεν αφήνουν από τη λύσσα τους «λίθον επί λίθου».

Ας παρακολουθήσουμε τώρα απόσπασμα από την συγκλονιστική περιγραφή για 

τη σφαγή στον κάμπο από τον Ιταλό γιατρό στην υπηρεσία του Ιμπραήμ, Alfonso 

Nuzzo Mauro.2� Την αυγή της άλλης μέρας, ο γιατρός διέσχισε το πεδίο της μάχης 

και μας δίνει ανατριχιαστικές λεπτομέρειες. «Εδώ ένας άντρας πεσμένος καταγής, 

βουτηγμένος στο αίμα, με τα μαλλιά του ανάκατα, τα γκρίζα μουστάκια ανορθωμένα, 

μ’ ένα αμούστακο νέο, νεκρό στο πλευρό του. Είναι ένας πατέρας, θύμα της πατρικής 

αγάπης και του πατριωτισμού του. Εκεί μια ομάδα από σκοτωμένους άντρες, γυναί-

κες, παιδιά. Ολόκληρη οικογένεια που θερίστηκε μ’ ένα μόνο χτύπημα. Παρακάτω, 

ένας Αιγύπτιος γρεναδιέρος νεκρός πλάι σ’ ένα νεαρό ζευγάρι. Ένα παλικάρι που 

κρατάει ακόμα σφικτά το χέρι μιας κοπέλας, ντυμένης με μεταξωτή πουκαμίσα. 

Έπεσε, υπερασπίζοντάς την.

Ένας κλαυθμυρισμός, τράβηξε την προσοχή μου. Μια μάνα νεκρή κρατώντας 

στα ξυλιασμένα της χέρια ένα μωρό με κατσαρά ξανθά μαλλιά, που μάταια βυζαίνει 

τον άψυχο μαστό της. Το σεβάστηκε ο θάνατος...». Τα θύματα είναι αναρίθμητα, 

γράφει ο γιατρός. Την επομένη της Εξόδου, σύμφωνα με την φιλότουρκο Σικελό 

Γενικό πρόξενο της Αυστρίας στο Μωριά και στη Ρούμελη, με έδρα την Πάτρα, 

Αββά Βιτσέντσο Μικαρέλλι2�, φορτώθηκαν για την Κωνσταντινούπολη σφραγισμένα 

σε βαρέλια �.000 αφτιά και πολλά κεφάλια Αρχηγών αλατισμένα. Για κάθε ζευγάρι 

αφτιά έπαιρναν οι στρατιώτες 50 γρόσια.

Στους νεκρούς αυτούς θα πρέπει να προστεθούν και 1.900 περίπου, που χάθηκαν 

για διάφορες αιτίες, κατά τη διάρκεια της πολιορκίας και ιδίως το τελευταίο δίμηνο, 

από τους οποίους τα �/5 περίπου ανήκαν σε Μεσολογγίτες.

Ακόμη μια εξιστόρηση, για όσα διαδραματίσθηκαν μέσα στο Μεσολόγγι μετά 

την Έξοδο, έχουμε από τον Γάλλο Jules Planat25:

«Τα Αραβικά τμήματα μπήκαν στην πόλη και τότε άρχισε μάχη από τα παράθυρα 

και πίσω από τους τοίχους, που κράτησε τέσσερις ώρες. Μερικές οικογένειες που είχαν 

2� Ο Ιταλός γιατρός Alfonso Nuzzo Mauro, ανήκε στο υγειονομικό σώμα 250 ανδρών, κυρίως Ιταλών, του 
Ιμπραήμ. Θα δημοσιεύσει το 1��0 στη Νεάπολη της Ιταλίας στα Ιταλικά και το 1��� στο Παρίσι στα Γαλλικά, εξαι-
ρετικά ενδιαφέρον χρονικό «La Catastrofe di Mesolongi e La Schiava del Bazar» (Η καταστροφή του Μεσολογγίου 
και η Σκλάβα του Παζαριού). (ΣτΣ).

2� Αρχείον Ρώμα, τομ. Β, σελ. 1��. (ΣτΣ).
25 Ο Jules Planat, Γάλλος ανώτερος αξιωματικός Πυροβολικού στην υπηρεσία του πασά της Αιγύπτου, έγραψε 

την «Ιστορία Αναγεννήσεως της Αιγύπτου» (Histoire de la Régénération de l’ Egypte). (ΣτΣ).
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συγκεντρωθεί σε υπονομευμένα σπίτια, ανατινάχθηκαν παρασύροντας στον θάνατο 

πολλούς Αιγυπτίους... Η φωτιά, οι μπάλες των κανονιών, οι βόμβες και οι ανατινάξεις 

των υπονόμων είχαν μεταβάλλει αυτήν την πόλη σε σωρό από καπνίζοντα ερείπια, ανα-

κατωμένα με πτώματα και διαμελισμένα κορμιά, τάφο ενός τραγικού ηρωισμού».

Τεράστιες, όμως ήταν και οι Τουρκοαιγυπτιακές απώλειες. Κατά τον Auguste 

Fabre2�, ο Ιμπραήμ έχασε το μισό στρατό του στην πολιορκία του Μεσολογγίου.

Επίσης, κατά τον Seve Vingtrinier2�, «Είκοσι χιλιάδες Τούρκοι χάθηκαν εκεί και 

οκτώ χιλιάδες Αιγύπτιοι έμειναν στους νοσηρούς βάλτους».

Ακόμη και ο Άγγλος φιλέλληνας Συνταγματάρχης Thomas Gordon2� θα σημειώσει 

πως, όταν ο Ιμπραήμ διαπεραιώθηκε από το Μεσολόγγι στην Πάτρα και επιθεώρη-

σε το τακτικό στράτευμά του, διαπίστωσε ότι από τους �.000-10.000 άνδρες, είχαν 

απομείνει μόνο �.500.

2� Auguste Fabre (1�92-1��9). Γάλλος φιλέλληνας, συγγραφέας και ποιητής. Έγραψε την πρώτη «Ιστορία της 
Πολιορκίας του Μεσολογγίου» (Histoire du Siege de Missolonghi), η οποία ας σημειωθεί, ότι εκδόθηκε στο 
Παρίσι το 1�2�. (ΣτΣ).

2� Seve Vingtrinier. Εξομώτης, Γάλλος Συνταγματάρχης (Σολιμάν Μπέης), βιογράφος του Ιμπραήμ. (ΣτΣ).
2� Thomas Gordon: «History of the Greek Revolution», t. 1-2, Edinburgh 1��2. (ΣτΣ).

Η υπό του Καψάλη ανατίναξη 

της Πυριτιδαποθήκης κατά 

την άλωση του Μεσολογγίου

(πίνακας Θ. Βρυζάκη).
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η τρΑγωδΙΑ των γυνΑΙκοΠΑΙδων

Με την νυχτερινή Έξοδο, τη σφαγή στον κάμπο και την μέχρι αυτοθυσίας αντί-

σταση μέσα στο Μεσολόγγι, τελείωσε η πρώτη φάση του ολέθρου και άρχισε η 

σκοτεινή τραγωδία των �.000 περίπου αιχμαλωτισθέντων γυναικοπαίδων. Την άλλη 

κιόλας μέρα στήθηκε σκλαβοπάζαρο. Θα το επισκεφτεί ο γνωστός μας πλέον γιατρός 

Nuzzo Mauro. Η αγοραπωλη-

σία γινόταν στο στρατόπεδο 

του Κιουταχή. Είδε μια ατε-

λείωτη φάλαγγα από γυναίκες 

και παιδιά να πωλούνται ως 

δούλοι και διηγείται:

«Ήταν τόπος πόνου και 

απελπισίας. Εκεί εξεταζόταν το 

ανθρώπινο εμπόρευμα σε όλα 

τα σημεία του σώματος ακόμη 

και στα πλέον απόκρυφα, πριν 

καθορισθεί η τιμή. Ο αγορα-

στής ψηλάφιζε το εμπόρευμα 

κι αν του άρεσε πλήρωνε και 

το έπαιρνε. Έτσι, η αδελφή χω-

ριζόταν από τον αδελφό και το 

παιδί από τη μητέρα. Το παιδί 

αρπαζόταν δυνατά από τα φο-

ρέματά της. Ο αγοραστής έσερνε βίαια τη μάνα κι ένας άλλος το παιδί. Με τα μάτια 

στεγνά πια από δάκρυα η μητέρα, αγκομαχώντας από την εξάντληση, τον φόβο και 

την κακομεταχείριση, έβλεπε με ένα πνιχτό λυγμό το παιδί της ν’ απομακρύνεται 

κλαίγοντας κι απελπισμένο».

Φεύγοντας ο γιατρός από την κατεστραμμένη πόλη και κλείνοντας την αφήγησή 

του, θα αναφωνήσει συντετριμμένος:

«Addio, addio per sempre città infelice, culla di Eroi, ma abisso d’ infortunio, e 

di desolazione».

(Αντίο, αντίο για πάντα άτυχη πόλη, λίκνο ηρώων, αλλά άβυσσος δυστυχίας και 

ερημώσεως).

Αιγύπτιοι,Τούρκοι και Αλβανοί διαμοιράστηκαν τα γυναικόπαιδα, τα οποία υπέ-

στησαν ανήκουστα μαρτύρια και υποβλήθηκαν σε ανομολόγητους εξευτελισμούς, 

πριν καταλήξουν σε διάφορα μέρη του τότε Οθωμανικού Κράτους.

Συναφές με τα παραπάνω είναι και ανέκδοτο έγγραφο29, συντεταγμένο στον 

Κάλαμο στις 5 Αυγούστου 1�2� και υπογεγραμμένο από επιφανείς Μεσολογγίτες, 

που υποβλήθηκε στον Κυβερνήτη Ι. Καποδίστρια, σε συνέχεια σχετικής προκηρύξεώς 

του στις 2� Μαΐου 1�2�.

29 Το έγγραφο δημοσιεύθηκε από τον Σπύρο Σακαλή, «Μεσολόγγι 1�2�, Τύχη της οικογένειας Μάγερ», Αθήνα 
2000. (ΣτΣ). 

Σκηνή από την Έξοδο του 

Μεσολογγίου

(πίνακας E. de Lunsac).
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Το έγγραφο επιγράφεται «Ο ΔΥΝΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΙΚΩΤΕΡΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 

ΑΝΑΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΤΩΝ ΑΙΧΜΑΛΩΤΩΝ». Σε αυτό περιλαμβάνονται 15�2 

ονόματα αιχμαλώτων, από τα οποία τα 9�� ανήκουν σε Μεσολογγίτες, ενώ παρα-

πλεύρως αναγράφεται η ηλικία και ο (πιθανός) τόπος κρατήσεώς τους.

Εδώ θα προσθέσουμε, ότι ο Καποδίστριας το θέρος του 1�2��0 επισκέφθηκε στον 

Κάλαμο τους εκεί καταφυγόντες και παρέδωσε στον Άγγλο διοικητή 25.000 γρόσια 

για κάλυψη αμέσων αναγκών. Όμως, λίγο αργότερα, τον Σεπτέμβριο, οι Άγγλοι, προ-

φανώς θιγέντες από αυτήν την χειρονομία, επέστρεψαν το ποσό με την παρατήρηση 

ότι μπορούσαν οι ίδιοι να φροντίζουν τους πρόσφυγες. Μάλιστα, δεν αρκέσθηκαν 

σ’ αυτό, αλλά τον Οκτώβριο του 1�2� εκκένωσαν το νησί από τους πρόσφυγες και 

τους μετέφεραν στην Πελοπόννησο και ιδίως στα περίχωρα της Πάτρας.

Όπου όμως και αν σύρθηκαν τα σκλαβωμένα γυναικόπαιδα έζησαν πάντοτε με 

το όνειρο του γλυκού νόστου στις πατρογονικές τους εστίες. Τα τυχερότερα κατά-

φεραν τα αμέσως επόμενα χρόνια να απελευθερωθούν, είτε δραπετεύοντας από 

την αιχμαλωσία, είτε καταβάλλοντας λύτρα. Και μέχρι να ελευθερωθεί η γενέτειρά 

τους, άρχισαν άλλα να συγκεντρώνονται στα διάφορα νησιά του Ιονίου και κυρίως 

στον Κάλαμο και άλλα να καταφθάνουν στο Ναύπλιο, τον Πόρο, την Αίγινα και την 

Τροιζήνα. Πολλά βρέθηκαν μετά από αρκετά χρόνια κατόπιν επιμόνων αναζητήσεων 

των οικείων τους, ενώ άλλα είτε χάθηκαν είτε βίαια εξισλαμίστηκαν. Το καθένα είχε 

τη δική του τραγική ιστορία.

Ανάμεσα στις απειράριθμες τραγικές περιπτώσεις που ακολούθησαν το χαλασμό, 

είναι και το κατωτέρω αποτρόπαιο θέαμα, που περιγράφει ο Μεσολογγίτης ιστορικός 

Κωστής Στασινόπουλος�1:

«Τον μακαρίτη πατέρα μας, οκταετή όντα και μη δυνάμενον να περιπατήση, τον 

έβαλαν εις τα οπίσθια ζώου, απέναντι της κεφαλής του πατρός του, η οποία ευρίσκετο 

(εντός καλάθου) υπεράνω της σωρού των άλλων κεφαλών».

Επίσης, μια μικρή τραγωδία αναδύθηκε πρόσφατα απ’ το αρχείο Καποδίστρια�2, 

εξ αφορμής επιστολής με ημερομηνία � Σεπτεμβρίου 1�2�, απευθυνόμενης προς 

τον Βιάρο Καποδίστρια, αδελφό του Κυβερνήτη, από τον Κερκυραίο ευγενή Ανδρέα 

Μουστοξύδη, που είχε στείλει από την Βενετία. Εκεί, στις αρχές του ιδίου μήνα, είχε 

καταπλεύσει ένα μικρό πλοίο κάποιου Νικολάου Πόβιτς απ’ τη Δαλματία, στο οποίο 

βρισκόταν ένα μικρό Ελληνόπουλο ηλικίας �-� ετών ζωηρότατο, ξανθό, με γαλανά 

μάτια, που το είχε αγοράσει στην Πρέβεζα, λίγο μετά την Έξοδο του Μεσολογγίου. Η 

Ελληνική Κοινότητα της Βενετίας και προσωπικά ο Μουστοξύδης, επιδίωξαν επίμονα 

να εξαγοράσουν το παιδί, πλην ανεπιτυχώς, επειδή σύμφωνα με τα εκεί ισχύοντα, ο 

Πόβιτς θα ήταν υποχρεωμένος να το παραδώσει, μόνο αν το ζητούσαν οι γονείς του. 

Ο Μουστοξύδης, δεν έχασε χρόνο και έγραψε αμέσως στον Βιάρο Καποδίστρια.

�0 Ν. Σπηλιάδης, «Απομνημονεύματα του ΄21», τομ. Β΄, Αθήναι 1�52 - 1�59. (ΣτΣ). 
�1 Κωστής Στασινόπουλος (1�5�-19�0). Έγκριτος δικηγόρος και δικαστικός, διετέλεσε Νομάρχης Ευβοίας. 

Ασχολήθηκε διεξοδικά με την ιστορία του Μεσολογγίου και άφησε δύο περισπούδαστα έργα. «Το Μεσολόγγι» 
Αθήναι 1925 και «Οι Μεσολογγίτες» Αθήναι 192�. (ΣτΣ).

�2 Στεφ. Παπαδόπουλος. «Ένα σκλαβωμένο Ελληνόπουλο από το Μεσολόγγι», Ιωάννινα 19�1. (ΣτΣ).
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Ο τελευταίος με τη σειρά του, παρακίνησε �2 γυναίκες πρώην σκλάβες απ’ το 

Μεσολόγγι, που είχαν καταφύγει τότε στην Κέρκυρα μαζί με 200 περίπου παιδιά, οι 

οποίες είχαν χάσει κατά την άλωση της πόλης παιδιά ή ανήψια, να ορίσουν με συμ-

βολαιογραφική πράξη, σαν επίσημο έγγραφο, πληρεξούσιό τους τον Μουστοξύδη 

για την απόδοση του παιδιού, όπου μεταξύ των άλλων, ο Κερκυραίος Νοτάριος 

(συμβολαιογράφος) προέβλεψε: «...Ας το ζητήση ως τέκνον μας ημών, να το ζητήση 

ως συγγενή μας, εάν δεν είναι τέκνον μας, ας το ζητήση ως υιόν την κοινής ημών 

πατρίδος και ας διεγνωρισθεί ως χρέος και δίκαιον εδικόν μας, το να αναθρέψωμεν 

ημείς εις την θρησκείαν μας κατά τα έθιμά μας, ταύτα τα αδύνατα μέλη ατύχου λαού 

κοινής πατρίδος».

Ατυχώς, στην αλληλογραφία δεν φαίνεται αν ευοδώθηκε η προσπάθεια αυτή.

Σχετικές πληροφορίες έγραψαν και ο Γάλλος διπλωμάτης, περιηγητής και 

Φιλέλληνας Σαρλ Ντεβάλ, ο Ερρίκος Τράιμπερ, Γερμανός γιατρός και αυτός του 

Βύρωνα, ο Φιλέλληνας Αμερικανός γιατρός Σάμουελ Γκρίντλεϋ Χάου κ.α.

εΠΑκολουθΑ ΑΠο την Πτωση του μεσολογγΙου

Το έπος της άμυνας και της Εξόδου της ηρωικής φρουράς του Μεσολογγίου, 

αλλά κυρίως τα δεινοπαθήματα και ο αφανισμός των αμάχων, αφ’ ενός μόνοιασαν 

τους Έλληνες και αφ’ ετέρου αφύπνισαν τον πολιτισμένο κόσμο και αναζωπύρωσαν 

τον λανθάνοντα φιλελληνισμό. Και έτσι φτάσαμε�� αρχικά στο Πρωτόκολλο της 

Πετρουπόλεως στις 2� Απριλίου 1�2�, μετά στη Συνθήκη του Λονδίνου στις � Ιουλίου 

1�2�, κατόπιν στη ναυμαχία του Ναβαρίνου στις �/20 Οκτωβρίου 1�2� και τελικά 

στην απελευθέρωση της Πατρίδας μας. Δεν είναι υπερβολή εάν λεχθεί ότι απ’ την 

τέφρα του Μεσολογγίου, η Ελλάδα αναγεννήθηκε σαν τον Φοίνικα.

ΠΑλΙννοστηση των κΑτοΙκων

Τα σοβαρά παράπονα που οι Μεσολογγίτες εκφράζουν από τα χρόνια της Εθνικής 

μας παλιγγενεσίας για την Κρατική αστοργία, έχουν ισχυρότατα ερείσματα και δεν 

οφείλονται σε μεμψίμοιρη διάθεση.

Αρχικά, πέρα από την αποδεδειγμένη εγκατάλειψη της πόλης κατά την περίοδο 

της πολιορκίας, από όσα οι κατά καιρούς Εθνοσυνελεύσεις κατά την διάρκεια της 

Επανάστασης ψήφισαν για την ενίσχυση των απομεινάντων από την ηρωική φρουρά, 

δεν δόθηκε σχεδόν τίποτε, ενώ οι αναγνωρισμένες οφειλές με τις ίδιες αποφάσεις 

προς τα ναυτικά νησιά, καταβλήθηκαν στο ακέραιο. Έτσι, τα γυναικόπαιδα που κατέ-

φθαναν απ’ την αιχμαλωσία, βυθισμένα τα περισσότερα στην ορφάνια και βουτηγμέ-

να σε παντελή ένδεια, υποχρεώθηκαν να προσφύγουν στην υποβολή ταπεινωτικών 

αναφορών και να επαιτούν αντί να απαιτούν την κυβερνητική μέριμνα.

Από τα «Ιστορικά Έγγραφα Μεσολογγιτών της Εξόδου» 1�2� - 1����� των Γενικών 

Αρχείων του Κράτους, αναδύεται σε όλη την τραγικότητά του το δράμα τους.

Ας ακούσουμε ένα:

�� Εκδοτική Αθηνών Α.Ε., τομ. ΙΒ΄. (ΣτΣ).
�� Κ. Κώνστας, «Ιστορικά Έγγραφα Μεσολογγιτών της Εξόδου, 1�2�-1���» (ΓΑΚ), Αθήνα 19��. (ΣτΣ).
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Στη συνέχεια, το Μεσολόγγι ελευθερώθηκε στις 2 Μαΐου 1�29, ύστερα από συν-

θήκη�5 με τους Τούρκους.

Σ’ αυτή προβλέφθηκε ειδική μέριμνα για την απελευθέρωση των σκλαβωμένων 

γυναικοπαίδων, στις ακόλουθες δύο από τις οκτώ παραγράφους:

«Ε. Αφού έμβουν εις τα πλοία αι φαμελίαι, θέλουν διορισθή εκ μέρους του πλη-

ρεξουσίου τοποτηρητού (πρόκειτο περί του Αυγουστίνου, αδελφού του Ιωάννη 

Καποδίστρια) δύο γυναίκες να εξετάσουν με ακρίβειαν και όσαι γυναίκες θέλουν 

να μείνουν με τους Οθωμανούς μένουν με αυτούς, όσαι δε, θελήσουν να μείνουν 

με τους Χριστιανούς να μείνουν με αυτούς. Εάν καμμία από εκείνας όπου μείνουν 

με τους Έλληνας έχη παιδί, ομολογούμενον από την ίδιαν την μητέρα ότι είναι από 

Οθωμανόν, να το κρατή ο πατήρ του.

ΣΤ. Τα ανήλικα είτε είναι θηλυκά είτε αρσενικά όντα λιγώτερον των 1� ετών, 

εάν είναι και Τουρκευμένα, να κρατώνται από τους Έλληνας χωρίς να εξετάζεται η 

θέλησίς των τα οποία υπόσχονται οι Οθωμανοί να φανερώσουν όλα και, αν ευρεθή 

κανένα χωρίς να απαραστήσουν ή θέλοντες να το περάσουν δια Τούρκον, θέλουν 

είναι παραβάται της συνθήκης».

Γίνεται αντιληπτό τι σκοτεινές τραγωδίες κρύβονται πίσω από τις παραπάνω γραμμές. 

Αλλά οι διαμαρτυρίες των Μεσολογγιτών για την κυβερνητική αδιαφορία δεν σταματούν 

εδώ, ούτε θεραπεύονται οι ανάγκες τους. Έτσι η Αθηναϊκή εφημερίδα «Αθηνά», στις 2� 

Αυγούστου 1���, υπό τον τίτλο «Οι Μεσολογγίται Αδικούμενοι», γράφει μεταξύ άλλων:

�5 «Γενική Εφημερίς της Ελλάδος», φ. �5, � Μαΐου 1�29. (ΣτΣ). 

«(Γ.Α.Κ. Γενική Γραμματεία, φ. 244)

Εξοχώτατε,

Η υποφαινομένη είμαι Μεσολογγίτισσα. Ο άνδρας μου και τα αδέλφια μου εσκο-

τώθησαν όλοι, οι μεν εις την πολιορκίαν, οι δε εις την Έξοδον Μεσολογγίου, εγώ 

δε με μίαν ανήλικον κόρην μου ηχμαλωτίσθημεν και εφέρθημεν εις Αλεξάνδρειαν. 

Ήδη δε ελευθερωθείσαι με την βοήθειαν του Θεού ήλθομεν ενταύθα ομού με 

την κόρην μου, αλλά γυμναί, υστερούμεναι το ψωμί και αυτής της ημέρας. 

Επιθυμούμεν να υπάγωμεν εις την πατρίδα μας και δεν έχομεν τα έξοδα, μήτε 

το ψωμί του δρόμου. Όθεν προστρέχω μετά δακρύων εις το έλεος της Σεβαστής 

Κυβερνήσεως, παρακαλούσα να λάβη οίκτον να μας οικονομήση διά να υπάγωμεν 

και εις την πατρίδα μας.

Υποσημειούμαι με σέβας βαθύτατον.

Την 24 Ιουνίου 1830    Η ταπεινή δούλη σας

Ναύπλιον     Πανώρια Μαλακασοπούλα»
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«...κανείς δεν αδικείται αν δώσωμεν εις τους Μεσολογγίτας τα πρωτεία· πολεμι-

σταί και εργάται συγχρόνως, καθ’ όλην την πολιορκίαν, οι Μεσολογγίται εφάνησαν 

ανώτεροι παντός άλλου, εκ των οποίων προσεφέρθησαν θύματα �00 άνδρες, πεν-

θηφορήσαντες δια παντός τας πολυστενάκτους οικογενείας των... Αι θυγατέρες και 

αι πολλά παθούσαι των Μεσολογγιτών μητέρες δεν ευρίσκουσι χάριν ενώπιον των 

σημερινών υπουργών...».

Η υποβάθμιση της πόλης έφερε τον ξενιτεμό και την πληθυσμιακή στασιμό-

τητα που συνεχίζονται μέχρι τις ημέρες μας. Παρατίθεται ενδεικτικό στοιχείο από 

δημογραφική μου έρευνα για την εξέλιξη του πληθυσμού των πόλεων του Νομού 

Αιτωλ/νίας:

1��1: Αγρίνιο 55�9, Μεσολόγγι ����.

19�1: Αγρίνιο 21�1�, Μεσολόγγι 12�2�.

Ύστερα από όσα εν συντομία εκθέσαμε και ανεξάρτητα από την 

Κρατική αστοργία, μέσα στους κλυδωνισμούς της εποχής μας, στη 

θύελλα των συμφερόντων και επιβουλών, προβάλλει σαν φωτεινό 

ορόσημο η εποποιία του Μεσολογγίου, η οποία εκτός απ’ την επιτα-

κτική ανάγκη για Εθνική ομοψυχία και αρραγή ενότητα, θα εμπνέει 

πάντοτε κάθε αγώνα για ελευθερία και ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Και θα κλείσουμε, με μια ανέκδοτη σημείωση στα ιταλικά που συ-

νοδεύει τους «Ελευθέρους Πολιορκημένους» ο Εθνικός μας βάρδος 

Διονύσιος Σολωμός, κατά την οποία:

«Durrano con fermezza gli assediati e non cedono, lode ai perdenti, 

nessun ai vincitori» δηλαδή «Κρατούν γερά οι πολιορκημένοι και 

δεν υποκύπτουν. Δόξα σ’ αυτούς τους ηττημένους, καμία σ’ εκεί-

νους τους νικητές». Με άλλα λόγια, οι αληθινοί νικητές δεν είναι οι 

πιο ισχυροί σε υλικά μέσα, αλλά αυτοί που ελεύθερα θυσιάστηκαν 

για ένα δίκαιο σκοπό. Αυτό είναι το διαχρονικό μήνυμα που άφησε 

το Μεσολόγγι, όχι μόνο στο Έθνος μας, αλλά και σε ολόκληρη την 

Οικουμένη.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 Αρχείον Ε.Λ.Ι.Α.

 Αρχείον Διονυσίου δε Ρώμα.
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 Γενική Εφημερίς της Ελλάδος, Ναύπλιον 1�2�.

 Εκδοτική Αθηνών Α.Ε., τομ. ΙΒ΄, Αθήναι 19�5.

 Χρ. Ευαγγελάτου: «Ιστορία του Μεσολογγίου», Αθήναι 1959.
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Η Έξοδος του Μεσολογγίου στις 10 Απριλίου 1826 και η Τραγική Μοίρα των Αμάχων 

Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η  Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η 2�

 Κων. Κώνστα: «Ιστορικά Έγγραφα Μεσολογγιτών της Εξόδου», Αθήναι 19��.

 Ιωάννου-Ιακώβου Μάγερ: «Ελληνικά Χρονικά», Μεσολόγγιον 1�2�-1�2�.

 Νικ. Μακρή: «Ιστορία του Μεσολογγίου», Μεσολόγγιον 190�.
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 «Φίλος του Νόμου», Ύδρα 1�2�.

 Auguste Fabre: «Histoire du Siege de Missolonghi», Paris 1�2�.

 Thomas Gordon: «History of the Greek Revolution», T. 1-2, Edinburgh 1��2.

 Samuel G. Howe: «An Historical Sketch of the Greek Revolution», New York 1�2�.
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νφρτι σχνά, ως “νμικό 

θσφτ”1 πλν, πως «ό,τι σμ

βνι στην στρ, γντι μόν 

μ φρά». Τπτ δν πνλμ

βάντι, γιτ μτβάλλντι 

διρκώς ι σνθκς ζως κι  

τρόπς δράσης των νθρώπων. 

Τ γγνότ π μιάζν, μπ

ρ στην σ ν νι μόνν π

ρπλσι, ν πρσιάζν δηλ

δ ρισμνς ξωτρικς μιότη

τς. π’ την πτικ τν, όπις 

σπδάζι τ πρσμν, χι 

μγλτρη δντότητ ν κτ

ν τ τωρινά κι ν ρθμζι τη 

δράση τ μσ στν κόσμ τ. 

Γι’ τς τς λόγς φλι κ

νς ν μλτά την στρ.

Κάθ 7η τ Μάρτη γιρτάζμ 

την πτι της νωσης της Δω

δκνσ μ την Ελλάδ. Η νω

ση2 πτλ, όπως νι φσικό, 

τ σημντικότρ γγνός στην 

τπικ ιστρ των νησιών.
ΚΕΙΜΕΝΟ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:

Στρ (ΠΖ) Γώργιος Μπιτσικώκος, Ιστορικός

Θμα από την Εηνκή Ενπηση*, 1821 - 1948:

Η ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΩΝ 

ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ

Τ Δδκανησακό Ζήτημα

* Ενκή Ενπσ (ξφυ): ρς πυ χρσμπτα γα να δθ  δαδκασα σχματσμύ τυ 
νκύ κρτυς. Αυτή ξκνσ στν υσα πρν τν Ενκή Επανστασ τυ 1821 κα κρθκ τ 
1948 μ τν Ενσμτσ τν Δδκανήσν στ νκό κρτς.

1 Η στρα ββαα δ γνρζ από «θσφατα»(!). Ο όρς χρσμπτα απς κα μόν γα να δθ μφασ 
κα βαρύττα στ νόμα τς παραγρφυ (πυ συνψζτα στ φρσ « στρα δν πανααμβντα»),  
πα τόσ συχν χρσμπτα στς μρς μας. Η ννα τς παναψμόττας δν χ θσ στν στρα 
κατ τυς στρκύς.

2 πυ απαντ  όρς «νσ», νντα  νσ τν Δδκανήσν μ τν Εδα. Ομς κα  όρ:

 Νσ: Δδκνσα

 Νστς / νστς: Δδκανήσ.

 Ενσμτσ: Η Ενσμτσ τν Δδκανήσν στ νκό κρτς.
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Καθς όμς τπτα σ’ αυτήν (τν 

στρα γνκ, ς δα, ννα αφρ

μν, μ  κφαα), δ τυργ μ

νδστατα, θα πρπ, πρν πραγματυ

τύμ τ δ τ γγνός τς νσς, ν’ 

αναφρθύμ σ καταστσς πυ συν

βσαν γ ή πύ πααότρα κα πυ 

συνδντα, μσα ή μμσα, μ’ αυτό.

Ο ΤΟπΟς, η ΓΓρφι, ΤΟ ιςΤΟρικΟ 
πΟβθρΟ

Και πρώτ’ απ’ λα, ας ριστεί  τπς

Τα Δδκνσα απτύν να σύ

μπγμα νσν, νσδν κα βραχν

σδν (πν πρσστρν από 12!), 

στ ντανατκό Αγα, πύ κντ 

στν ασατκή ακτή. Πααότρα αναφ

ρνταν ς Νότς Σπρδς.

Εκατντδς χδς, ς κατμ

μύρα χρόνα πρν, όκρ τ Αγα 

απτύσ μα ναα στρ, μ όρ κα 

πδδς (Αγαδα πρς).

Μχρ τ 100.000 π.Χ.  ξρ αυτή 

χ κατακρματστ όγ σσμν κα 

γγκν ανακατατξν. Τα πδν 

καταπντζντα κα πβνυν μόνν  

υψότρς βυνκρφς. Αυτς θα απ

τσυν τα σμρν νκ νσ.

Σταδακ δαμρφνντα νσδς 

κα κτνς μνθασσς στν πρχή 

πυ σήμρα νμζυμ Αγα. Γύρ 

στ 8.000 π.Χ., τα Δδκνσα απκόπ

καν ρστκ από τν ασατκή ακτή, τς 

πας απτύσαν ς τότ χρσόνσ, 

αμβνντας γ ς πύ τ μρφή 

πυ γνρζυμ σήμρα. Καθς όμς αυ

τ απτύν στν πψφα τυς τς 

κρυφς τν βυνν μας πρτκής 

πρχής πυ καταβυθστκ (Αγας), 

παρατρτα σ΄μρα  βραχδς μρφή 

τυς μ αραή κα φτχή βστσ, από

κρμνς ακτς κα στνύς όρμυς, γ 

από τυς πυς να κατ γα 

τν μνσμό πν. Αυτή  δατρ 

μρφγα τυς, πτρψ τ σχματ

σμό κσμν σ’ αυτ μόνν σ δατρα 

σμα πυ, όγ τς καρας θσς τυς, 

πρσκυσαν πύς πδξυς κατα

κττς.

Τα Δδκνσα κατκήθκαν από 

νκ φύα πύ πα, τυχστν 

από τ 1.500 π.Χ. χυν ντπστ μ

στα 8 μυκνακ κσμ πυ πστ

πύν αυτήν τ πρφρα. Τν 6 

ανα κατακτήθκαν από τυς Πρσς, 

ν τν Κασκή Επχή ντχθκαν τα 

πρσσότρα στν Αθνακή Συμμαχα. 

Στα νστκ χρόνα υπήρξαν σμαντ

κ κντρα τυ μπρυ, δς  Κς κ 

 Ρόδς. Αργότρα γνρσαν τν κυραρ

χα τν Ρμαν, πυ τα κρδότσαν 

στυς Βυζαντνύς, κατακτήθκαν από 

τυς ραβς, τυς ανντς ππότς, κα 

υπφραν καθ’ ό τ Μσανα από 

τν πρατα. Από τ 1522 κα μχρ τ 

1912, τα κατχαν  Οθμαν. Ακύ

θσαν  τα κα τ 1948 ντχθκαν, 

όπς θα δύμ, στ νκό κρτς.

Τ γγνός τς νσς ήταν  φυσκή 

ξξ τυ Δδκανσακύ Ζτήματς3. 

3 Ζήτμα (Εθνκό): Πρόβμα πυ πρκύπτ σ μα πρχή, όταν τθντα θματα ααγής συνόρν, όταν 
ξσπύν θνκαπυθρτκ Αγνς, ή όταν θνκς ή θρσκυτκς μνόττς ζτύν δκαματα. Τα 
Ζτήματα αυτύ τυ τύπυ βρσκυν δγκό ρσμα στν Αρχή τς Αυτδθσς τν Εθντήτν (=τ 
δκαμα τν μκρότρν ή μγαύτρν πθυσμν να ρζυν τ μρα τυς).

Τα Ζτήματα τς Ανατκής Μσγυ  από τ Ενκό Ζήτμα (18211833), μχρ κα ρσμνα π 
πρόσφατα, όπς τ Ζήτμα τυ Κσσυφπδυ (ακόμα ν ξξ)  θα μπρύσαν να αναχθύν (όα!) στ 
Ανατκό Ζήτμα (17ς α.  1923): Αυτό συνψζτα στ ρτμα, πα θα ήταν  τύχ τν θμανκν κτ
σν μτ τ δυσ τς Οθμανκής Αυτκρατρας.
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Αυτό συνδτα, αφνός, μ τα νκ 

πργματα κα, αφτρυ, μ υρύτρα 

δθνή θματα. Γα να αντφθ κανς 

τα παραπν, θα πρπ πρτα να ξτ

σ τ ζήτμα πυ γννσ όα τα θνκ 

πρβήματα τς ανατκής Μσγυ: 

Τ Ανατκό Ζήτμα.

ΤΟ νΤΟλικΟ ΖηΤημ κι Οι
πιπλΟκς ΤΟ

Τ 16 ανα  Οθμανκή Αυτκρα

τρα κτνόταν από τ Μαρόκ ς 

τν Πρσκό Κόπ κ απ’ τν Κντρ

κή Ευρπ μχρ τ Συδν. μαζ 

παντδύναμ κα σχυρή ·  σχύς τς 

όμς δραζόταν π σαθρύ δφυς. 

Σύντμα  υρπακς δυνμς θα 

ρχζαν να ξτζυν τν πθανόττα 

αυτό τ τρστ κρτς να καταρρύ

σ. Εφόσν όμς συνβαν αυτό, πα 

θα ήταν  μρα τν απραντν κτ

σν τς; Αυτό τ ρτμα κατα 

«Ανατκό Ζήτμα».

Ο Ευρπακς Δυνμς απφσ

σαν σχτκ μ’ αυτό ότ τ Οθμανκό 

Κρτς πρπ πσ θυσα να δατ

ρθ ανπαφ. Σ’ αντθτ πρπτσ, 

αυτς θα αναγκζνταν να μπακύν 

σ πόμ μταξύ τυς γα τν πκρ

τσ στα θμανκ δφ τυ νδα

φρντός τυς. Μ τ δατήρσ όμς 

τυ υπρχντς status quo στν πρ

χή,  υρπα θα κμταύνταν 

π’ πρν τν Οθμανκή Αυτκρα

τρα, μπρκ κα κνμκ. τσ, 

όταν γα παρδγμα ξσπασ τ 1804 

στα Βακνα  Σρβκή Επανστασ, 

 Αυστρακ πστ στ δόγμα τς 

δατήρσς τς Οθμανκής Αυτκρα

τρας πνβσαν στραττκ γα να 

τν καταστυν.

Δκαπτ χρόνα αργότρα, τν 

νξ τυ 1821,  5 Μγς Ευρ

πακς Δυνμς (τα μ δαδή τς 

Πνταπής Συμμαχας  Αγγα, Γαα, 

Ρσα, Αυστρα, Πρσα  τ κντρκό 

δαδή κρατδ τς σμρνής Ομ

σπνδας τς Γρμανας) συνδραζαν 

στν πό Λυμπαχ, σχτκ μ τ μ

ν τν αν τς Ευρπς. Εκ πρ

φρύντα τ ξσπασμα τς Ενκής 

Επανστασς. Μ τν Αγνα τν Ε

ήνν γα Ανξαρτσα γννόταν μα 

ππκή τυ Ανατκύ Ζτήματς: 

Τ Ενκό Ζήτμα.

Ο δυνμς κρτσαν στσ ανα

μνής απναντ στν Ενκό Αγνα. 

Αυτός πκτθκ σ όκρ σχδόν 

τ Αγα κα χ ς απτσμα τν 

δρυσ τυ ανξρττυ νκύ κρ
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τυς. Η Δδκνσς όμς, καθς κα 

πς ς νκς πρχς, δν 

πρήφθ στ νσύστατ κρτς, 

όπς αυτό ρζόταν στ Πρτόκ 

τυ Λνδνυ τυ 1830. Η συμβή 

στόσ τν Δδκανσν στν Επα

νστασ ήταν μγ: Ο Εμμανυή 

Ξνθς, ς κ τν δρυτν τς Φκής 

Εταρας, ήταν πατμακής καταγγής · 

π δδκανήσ αβαν μρς σ 

σμαντκ στραττκ γγνότα (π.χ. 

Μσόγγ), ν υσαστκή ήταν  

παναστατκή κνσ στν Κσ.

Η μρφή πυ αβ τκ τ νκό 

κρτς δν κανπύσ τς πρσδκς 

τν Εήνν. Βόρ σύνρ τυ 

νκύ βασυ απτύσ τ 1833  

γραμμή Αμβρακκύ  Παγαστκύ. Αργό

τρα, τ 1864, τυ παραχρήθκαν κα τα 

Επτνσα (από τν Αγγα, π τ υκαρα 

τυ ρχμύ τυ Βασ Γργυ Α’).

νς πιπλΟκς ΤΟ νΤΟλικΟ
ΖηΤημΤΟς

Η Επυσ τυ Ενκύ Ζτήματς 

πρκσ τν υσβή πόθ τς υ

θρας κα σ υς βακανκύς π

θυσμύς. Σύντμα  σαβκ α θα 

δκδκύσαν τν ανξαρτσα τυς 

(Σρβκό, Βυγαρκό Ζήτμα), α 

κα  Κρήτς, τν νσή τυς μ τν 

Εδα (Κρτκό Ζήτμα).

Μ τ να αυτή κρσ στα Βακνα 

δρύθκαν τ 1878 τα κρτ τς Σρβ

ας, τς Βσνας, τς Ρυμανας, τυ Μαυ

ρβυνυ κα τς Βυγαρας, ν  

Αγγα μττρψ τν Κύπρ σ απκα 

τς. (πρμ Κυπρακό Ζήτμα, πρμ 

α’ φσ κυπρακύ).

Παρα ζήτσ  Αγγα από τν 

Εδα να μν μπακ στς ξξς 

αυτς. Σ’ ανταγμα, πρσαρτήθκ 

από τ νκό κρτς  Θσσαα κα 

 πρχή τς ρτας (1881), όχ όμς κα 

 Κρήτ (Χρτς 1).

Η ύσ ββαα πυ δόθκ στα Βα

κανκ Ζτήματα τ 1878, δν κανπ

σ τς θνκς πδξς τν αν τς 

Χρσνήσυ τυ Αμυ.

Σύντμα, νς, Σρβ κα Βύ

γαρ, πρβααν 

τ  ς  δ   κ δ  κ ή σ   ς 

τυς ναντ τς Μα

κδνας, πυ ανήκ 

ακόμα στν Οθμα

νκή Αυτκρατρα 

(Μακδνκό Ζήτ

μα). Τ ν πρόβ

μα πύθκ μ 

τυς Βακανκύς 

Πμυς (19123), 

μ τυς πυς  

Εδα απυθ

ρσ τ Νότα π

ρ, τ μγαύτρ 

μρς τς γγρα

φκής πρχής τς Χάτης 1: Τα Βαλκάνια (1878 - 1881)
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Μακδνας, τν 

Κρήτ κα τα ν

σ τυ βρ

ανατκύ Αγα

υ (Χρτς 2).

Τ 1924 πρ

σαρτήθκ  κα 

 Δυτκή Θρκ. 

Κατ’ αυτό τν τρό

π κα μχρ τ 

1924, τ ψφδ

τό τς νκής 

νπσς, χ 

σχδόν κρ

θ ·  μόν ψφ

δα πυ μν να τπθτθ σ’ αυτό, 

ήταν τα Δδκνσα.

Τ λληνικ θνικ ΖηΤημΤ κΤ 
ΤΟν 20ο ιν

ΤΟ ΔΔκνηςικΟ ΖηΤημ
Τρα Ζτήματα απασχύν τν Ε

δα κατ τν 20 ανα:

 Τ Βρπρτκό

 Τ Δδκανσακό κα

 Τ Κυπρακό.

Τα δύ πρτα συνδντα μταξύ 

τυς, καθς κα στς δύ πρπτσς, 

μπκτα  ταα.

η τλκή ξτρκή πολτκή στς ρχές 

του 20ου ν

Η ταα ήταν να από τα τυταα 

μγα υρπακ κρτ πυ δ δθ

τ απκς κα, από τα τ τυ 19υ 

αρχς τυ 20υ ανα, ψαχν τρόπυς 

γα να τς απκτήσ.

πτα από δφρς νργς στν 

Αφρκή, κρύσσ τ 1906 τν πόμ 

στν Οθμανκή Αυτκρατρα, πμ

βανντας στραττκ στ Λβύ. Η χ

ρα αυτή τς Βρυ Αφρκής βρσκ

τα ακρβς απναντ από τν τακή 

χρσόνσ κα τότ, απτύσ να 

μαυτόνμ συταντ ξαρτμν 

από τ Οθμανκό Κρτς.

Παρα μ τς νργς αυτς 

στ Β. Αφρκή,  ταα δραστρπ

τα κα στν Ανατκή Μσόγ. Η 

δρσ τς, πυ σχτζτα μ τα 

νκ πργματα, κντα γύρ από δύ 

βασκύς ξνς:

 Απ’ τ μα αναχατζ τς β

ψς τς Εδας στ Β. πρ (δυ

σχρανντας τσ τν πυσ τυ 

Βρπρτκύ Ζτήματς).  Η 

ταα φβόταν πς αν νας σχυρός 

ναυτκός αός, όπς  νς, αν

γόταν στν Αδρατκή μσ τν 

μανν τς Β. Ηπρυ, θα θγνταν 

μσα τα τακ συμφρντα.

  Απ’ τν , αναζτντας  

ταα δρόμ γα τν Ανατή (Συρα, 

Ν. Μκρ Ασα), θρσ τα Δδκ

νσα δανκό τόπ μνσμύ τν 

πν τς. (Αυτ ξυ βρσκντα 

ακρβς απναντ από τν ασατκή 

ακτή). Γ’ αυτό πδξ να τα μτατρ

Χάτης 2: Τα Σύνοα στα Βαλκάνια (1913)



Η Ενσωμάτωση των Δωδεκανήσων στο Ελληνικό Κράτος

Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η  Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η 29

ψ σ δκό τς δαφς (κατακττκ 

δκαματ4 ).

η ΄ προδος της τλοκρτς (1912-1920) 

στ Δδκνησ

Ο πόμς τς ταας μ τν Οθμαν

κή Αυτκρατρα γνκύτα κα,τ 1912, 

απστντα τακς δυνμς στα Δ

δκνσα. Πραγματπτα απόβασ 

στ Ρόδ κα στς 5 Μαΐυ, παραδδτα 

στς τακς δυνμς  τυρκκή φρυ

ρ τς Ψνθυ, νός ρνύ χρύ τυ 

νσύ. Ο τα μ πκφαή τν αντ

στρτγ Giovanni Ameglio, κατααμβ

νυν μ συνπτκς δαδκασς πτα 

από τ Ρόδ κα τα υπόπα νσ, 

πν τυ Καστόρζυ ( 20 Μαΐυ).

Αρχκ  νστς θρύν τς ξ

ξς θτκς, καθς από τ 1908 υπφ

ραν από τυς Νότυρκυς5. Ο τα μ

ψυχνυν τυς κατκυς. Πρβντα 

ς απυθρτς, δνντς τυς πς 

υπσχσς γα τν νσ.

Ο Δδκανήσ θρύν ότ  πρστα

σ ήταν δανκή γα τν κπήρσ τν 

θνκν τυς πόθν, αγνντας τα δατ

ρα σχδα τν ταν. Σύντμα ανααμβ

νυν δρσ γα να πρθήσυν τα θματ 

τυς: Στς αρχς κακαρύ τυ 1912, γς 

βδμδς μτ τν τακή κατκτσ τν 

νσν, απστντα στν Πτμ αντπρό

σπ από κθ νσ τυ συμπγματς. 

Εκ, στ ρό Σπήα τς Απκυψς, 

ργανντα τ Πανδδκανσακό Συν

δρ τς Πτμυ. (4 υνυ 1912).

Ο σύνδρ (κ.1) ανακρύσσυν τα 

νσ “Αυτόνμ Πτα τυ Αγαυ”, 

συντσσυν κα υπγρφυν σχτκό 

Ψήφσμα. Ο πν νδαφρυσς από 

τς παραγρφυς τυ να  ξής:

4 «κατακττκ δκαματ» = «μ τ δκ τυ κατακττή». Ο όρς «κατακττκό δκα», απτ ννα 
συγγνκή μ αυτή τυ δκαυ τυ σχυρύ, όπς αυτό φαρμόζτα στ φύσ. Στν υσα νντα πς  
κατακττής, φόσν να σχυρός, δατρ τ δκαμα τυ γχυ σ μα πρχή, αδαφρντας γα τς 
πθυμς τυ ντόπυ πθυσμύ.

5 Νότυρκ, κνμα τν Νότυρκν: Κνμα κατ βσ πτκύ κα κννκύ χαρακτήρα πυ δαδόθκ στν 

Ψφισμα του θνικού Πανδδκανησιακού Συνδου

(Πάτμος, Ιούνιος 1912)

«Τό κονόν τῶν Νσωτῶν τοῦ Αἰγαου, ἀποτλομνον ἐκ τῶν πλρξουσων 
τῶν ὑπό τῆς Ἰταλας καταλφθσῶν νσων, συνλθόν ἐν Πτμῳ κατ’ ἐντολν 
τοῦ Ἑλλνκοῦ Λαοῦ, ψφζ:

Α. Εὐχαρστῖ κατ πρῶτον τος Ἰταλος, δότ πστ ὅτ ἡ ἐπέμβασς 
των ἦτο ὐργτκ κα αἱ ὑποσχέσς των ἰλκρνῖς.

Β. Δαδλοῖ τν στρρν ἀπόφασν τοῦ λαοῦ τῶν Χρστανκῶν τοτων 
νσων, ὅπως ὑποστῇ πσαν θυσαν, ἴνα μ ἐπανλθῃ ὑπό τό καταλυθέν τουρ
κκόν καθστώς.

Γ. Δακρσσ τόν προαώνον ἐθνκόν τῶν Νσωτῶν πόθον τῆς Ἐνώσως 
αὐτῶν μτ τῆς μτρός των Ἑλλδος.

Δ. Κρσσ μέχρ τῆς ἐθνκῆς ἀποκαταστσως τῶν Δωδκανσων, τν πλ
ρ αὐτονομαν τῶν ἀπλυθρωθσῶν νσων.

Ε. Ὀνομζ το σνολον τῶν οὓτω αὐτονομουμένων νσων «Πολτα τοῦ 
Αἰγαου».
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Τ κμν να σύμφν μ τ πνύμα 

τς πχής τυ. Ο κτκ ζτύν δκα

ματα μ βσ τν αρχή τς αυτδθσς 

τν θντήτν, κφρζυν τν μπστσύν 

τυς στυς ταύς κα δατραννυν τ δα

καή πόθ τυς γα τν υθρα. Ο πδς 

τυς στόσ δαψύστκαν σύντμα. Ο 

τα απδκνύτα ότ δν χυν καμα 

πρόθσ να πρσφρυν υθρς στα 

νσ, πόσ μν να συνγρήσυν στν 

νσή τυς μ τν Εδα. Τ κμν στό

σ, βρήκ τ δρόμ τυ πρς τ ξτρκό 

κα δμσύτκ σ ξνς φμρδς. Μαζ 

μ  ́αυτό δαδόθκαν κα  δαμαρτυρς τν 

νστν γα τ μ τήρσ τν τακν 

υπσχσν. Στν Ευρπ αφυπνζντα 

συνδήσς κα τ Δδκανσακό ανγ

τα πν σ δθνς Ζήτμα. Παρα, 

σμαντκ δδκανήσ όπς  καύμνς 

γατρός Σκύς Ζρβός,  ρόδς ννς 

Καζύς κα  Νκόας Μαύρς από τν 

Κσ, πρθύν τ Ζήτμα μ τ δρσ 

τυς στν Εδα, τν Ευρπ κα τς ΗΠΑ.

Τν δα στγμή,  Βακανκ Πόμ 

στ Μακδνα πανκβυν τν Τυρ

κα, πυ σπύδ να δαπραγματυτ μ 

τν ταα. Στς 18 Οκτ. 1912 υπγρφ

τα στ Ouchy τς Λζννς δμρής 

συνθήκ μταξύ τυς, μ τν πα  

Οθμανκή Αυτκρατρα αναγνρζ 

τν τακή κυραρχα στ Λβύ. Απ’ τν 

πυρ τυς  τα δσμύνταν να π

στρψυν στν Τυρκα τα Δδκνσα, 

πργμα πυ δν πραξαν πτ.

Παρα, στ βακανκό μτπ, 

 νκός στρατός σμν συνχς 

πτυχς. Ο νστς συμμτχυν στν 

Αγνα ς θντς. Κ όχ μόνν αυτό, 

α σμαντκ ντόπ, όπς  . Κα

ζύς, χρματδτύν τν νκό 

στρατό. Σ΄ αντπνα  τα απαγρύ

υν στυς δδκανήσυς να υψνυν 

τν νκή σμαα κα παρμπδζυν 

τν κατδυσ τυ Τμυ Σταυρύ κατ 

τν ρτασμό τν Φτν τυ 1913.

Μ τ τς τν Βακανκν Π

μν,  πρσσότρς υρπακς κτή

σς τς Οθμανκής Αυτκρατρας 

δαμρζντα όπς παμ στα βα

κανκ κρτ. Αμσς τυς δαδχτα 

στν πρχή  Α’ Παγκόσμς Πόμς. 

Ο Μγς Δυνμς χυν αξ 

πν ρζκ τ στσ τυς απναντ 

στ Ανατκό Ζήτμα (β. παραπν): 

Κρύττυν τν πόμ στν καταρ

ρυσα Οθμανκή Αυτκρατρα,  

πα όχ μόνν χ χσ δφ, α 

ταανζόταν στ στρκό τς από ξύ

ικόνα 1: Οι κπόσποι τν Δδκανσν 
στην Πάτμο.

Οθμανκή Αυτκρατρα στς αρχς τυ 20υ ανα. Αφρμή τυ στθκ  δαμσμός κα  κατρρυσ τς Αυ
τκρατρας (1833 δρυσ νκύ κρτυς, 1878 δρυσ βακανκν σαβκν κρατν, 19123 δαμσμός τν 
υρπακν θμανκν δαφν). Ο Νότυρκ τρφδότσαν συστματκ τν τυρκκό θνκσμό. Ως απτσμα 
αυτύ, ασκήθκαν τρμρς πσς κα τρμκρατα στυς πθυσμύς τν πρχν πυ απμναν στ τυρκκό 
κρτς. Στ δρσ τυς φτα  αφύπνσ τυ τυρκκύ θνκσμύ, α κα  τυρκκός πκτατσμός (πτκ
μυσυμανκός φνταμτασμός δυτκύ τύπυ, συντμότρα φνταμτασμός α τύρκα, δαφρτκός από τν 
αραβκό). Από τν , πτυχαν τ δαμόρφσ τς θνκής δγας τυ σύγχρνυ τυρκκύ θνυς, α κα τν 
δρυσ φυσκ τυ αντστχυ κρτυς κα τν παναπρσδρσμό τυ όρυ «Τύρκς» κα τν παραγγν τυ.
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υνυ10 Αυγύστυ 1920). Η α’ πρ

δς τς τακρατας χ ήξ.

Η Εδα θρ πς τ Δδκα

νσακό χ υθ πα κα  νστς, 

αναμνυν τν ρτασμό τς πσμς 

νσής τυς μ τν πατρδα. Ωστόσ  

ήττα τς χρας στ μκρασατκό μτ

π κα  ό κατστασ πυ ακύθ

σ, δσ τν υκαρα στυς ταύς 

να ακυρσυν τς συμφνς πυ χαν 

υπγρψ. Σύντμα πραγματπύν 

να στραττκή πμβασ στα νσ.

Η Εδα δν μπρύσ ν’ αντδρσ· 

βγαν από μα μγ μπόμ πρ

δ πγμν. Ο νκς κυβρνήσς 

δ θα ήταν δυνατό να πρθήσυν τα 

θνκ ζτήματα στν παρύσα φσ. 

τσ,  Β. πρς ντχθκ μ τς υ

γς τν ταν στ νσύστατ αβανκό 

κρτς, ν γα τα Δδκνσα ξκνύσ 

 β’ πρδς τς τακρατας (1923).

η δτρη προδος της ιτλοκρτς (1923-

1943), μέχρ το β΄ πγκσμο πλμο

Τν Αύγυστ τυ 1923 απσττα 

στ Ρόδ ς πρξύσς τς ταας  

Mario Lago. Ο δυσκς πυ αντμτ

πζυν  κτκ να πς. Αμσς 

τατ πτκή κρσ. Η ταα μν μόν 

κυραρχς στα Δδκνσα. Γα να θμ

σ μστα τα δκαματ τς σ’ αυτ, 

υπγρφ στ Λνδν μυστκή συνθήκ 

(22 Αυγ. 1915), μ τν Ευρπακή Συμμαχα 

 Entente, τυς μτπτα νκτς τυ Α’ 

Παγκσμυ Πμυ. Μός γν γνστό 

τ πρχόμνό τς, πρκήθκαν ντνς 

αντδρσς στν Εδα κα τα νσ.

Σύντμα  κατστασ δγ σ κτρ

πα. Από τς αρχς τυ 1919,  δδκα

νήσ πρσπαθύσαν να ργανσυν 

Πανδδκανσακό Συατήρ στ 

Ρόδ, μ σκπό να δαδσυν υπρ τς 

νσς. Τν Απρ,  τα αντδρύν 

βαα γα να τ απτρψυν. Ξσπύν 

ταραχς κα στ χρό Παραδσ τς Ρό

δυ σκτνντα  ρας παπαΛυκς 

κα  αγνστρα Ανθύα Ζρβύ. Τα 

γγνότα, πυ μναν στν στρα ς 

«αματρόν Πσχα», κνυν τ γύρ τυ 

κόσμυ. Η υρπακή κνή γνμ αρχζ 

να βπ μ συμπθα τυς δδκανή

συς αγνστς. Η ταα αναγνρζ πα 

ότ πρπ να πρβ σ παραχρήσς.

΄ αυτ, σ συνδυασμό μ τν ξ

τρκή πτκή τς κυβρνσς Βνζ

υ, χαν ς απτσμα τν υπγραφή 

τ 1919, δμρύς συμφνας μταξύ 

ταας κα Εδας στ Παρσ. Μ τ 

Συμφνα αυτή (ΤττόνΒνζυ),  

ταα δσμυόταν πς δ θα φρ 

πν αντρρήσς στν νσμτσ 

τς Β. Ηπρυ στν Εδα (Λύσ τυ 

Βρπρτκύ). Εππν, τς πα

ραχρύσ τα Δδκνσα, πν τς 

Ρόδυ. Ορζόταν πσς πς πτα από 

5 χρόνα,  δ  κτκ θα απφσ

ζαν γα τ μν τυς μ δμψήφσμα. 

Η πκύρσ τς συμφνας γν ν

πν τν Μ. Δυνμν τν μρα πυ 

υπγρφ  Συνθήκ τν Σβρν (28 
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σχδόν ξκν μα δαδκασα ταπ

σς τυ ντόπυ πθυσμύ κα μ κατα

δυναστυτκ μσα πχρτα  α

σ τς θνκής τυ συνδσς. Τ 1937 

ρζτα δκτής τν Δδκανήσν  

στρατγός De Vecchi. Ο De Vecchi, δ

ν κπκτς πυ  νστς μύν 

ακόμ τα νκ! Η τακή σκρόττα 

σ΄ αυτήν τν πρδ δν χ πργύμ

ν: σγντα τα τακ στα σχ, τ 

δκασύν κα τ δκσ. Η χρήσ τς 

νκής γσσας πνκπτα. Η τα

κή πρπαγνδα κρντα μ τν 

πρσπθα πβής τυ καθκσμύ 

κα τ μτνμασα τν Δδκανήσν σ 

“τακ νσ τυ Αγαυ” (isole italiane 

dell’ Egeo)· σπανότρα απκαύντα 

“τακή Πτα τυ Αγαυ”. Τς γκα

θσταντα κατ τόπυς κα τα πκ, 

μ σκπό φυσκ, τν ασ τς θν

γκής σύστασς τν νσν.

Ανξρττα όμς απ’ αυτ,  τα

 ργστκαν μ μθδκόττα κατ 

τν πρδ αυτή κα πραγματπσαν 

π κα σμαντκ ργα, όχ δχς σκ

πμόττα. Τα δκτκ κτήρα τν κα

τακττν απτύν μναδκ μνμα 

τς στρας τς αρχτκτνκής τν Δ

δκανήσν κα, στν πψφα τυς, 

χρσμπύντα μχρ σήμρα από τν 

κρατκή δκσ. Επσς, γκαταστσς 

κθ δυς, πυ ανγρθσαν κυρς 

στν Κ, τ Ρόδ, τ Λρ κα αύ, 

συντσαν στν κνμκή κα κν

νκή ανπτυξ τυ τόπυ. Στ Λρ, γα 

παρδγμα, κατασκυζντα όχ μόν 

στραττκς γκαταστσς (πυ καθ

στύσαν τ νσ σμαντκή βσ), α 

κα π κστκ ργα. Στ Λακκ, τόπ 

μ δατρ μρφγα, κατασκυ

ζτα ν μν παπν χρήσν. 

Εππν κδμτα κα κσμός, μ 

πρτπρακή μστα αρχτκτνκή 

γα τν πχή.

Ο Δδκανήσ, παρό πυ συμβ

βστκαν μρκς μ τ να κατστασ, 

δν απδχτκαν πτ τν τακή κατ

χή6 τν νήσν. Ο πρστσς όμς δν 

ήταν κατς γα θνκαπυθρ

τκς κνήσς. Θα πρπ  νστς να 

υπστύν γα 20 ακόμα πρπυ χρόνα 

τν τακή κυραρχα. Γατ  πόμν 

υκαρα πυ θα τυς δνόταν γα να δκ

δκήσυν τν υθρα τυς, θα ρχόταν 

μ τ Β’ Παγκόσμ Πόμ.

Ο β΄ πγκσμος πλμος

Τ ξμρμα τς 28ς Οκτβρυ 

τυ 1940,  Εδα μπαν στ Β’ Πα

γκόσμ Πόμ μτ τν ρνσ τυ 

πρθυπυργύ τς, . Μταξ, να πα

ραδθ  χρα αμαχτ. Ο νκός 

στρατός σμν πκς νκς ναντν 

τν ταν στν Αβανα κα απυθ

ρν τ Β. πρ. Στ αβανκό μτ

π κατατσσντα ς θντς π 

δδκανήσ. Γνστή να  δρσ τυ 

γόμνυ «Συντγματς τν Δδκαν

σν», πυ μχντα στν πρτ γραμμή 

τυ μτπυ. Ο τα αντδρύν: Συγκ

ντρνυν μγ μρδα τυ ανδρκύ 

πθυσμύ απ’ όα τα νσ στ Χκ, 

πρκμνυ να απτραπύν τυχόν αντ

στασακς νργς. Ο κτκ δν 

πτύντα κα αντδρύν μ κθ τρόπ. 

Οργαννντα σ μδς κα πρκαύν 

φθρς στυς ταύς, ν σ κπς 

πρπτσς συγκρύντα μ’ αυτύς. 

6 Χαρακτρστκό να ότ μ τν όρ αυτόν, «κατχή» κα όχ μ κπν ν πότρ (αρμστα, δ
κσ κ.α) ρζτα από τυς ντόπυς  τακή παρυσα στν πρχή (σ πρσπκ τυς ή δτκ κυρς 
γγραφα  πστς, αυτβγραφς, πρσπκ μρόγα).
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ικόνα 2: Φτογαφα που 
ικονζται η ψη Γμανών 
αλξιπττιστών στη Λέο.

ικόνα 3: Το σχέδιο κατάληψης της 
Λέου (μακέτα).

ικόνα 4: Το λληνικό αντιτοπι-
λικό «Αδιάς». Έξοδος του πλη-
ώματος από το χτυπημένο από 
νάκη πλοο.
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(Σχτκ αναφρτα  παρμδς π

τρπόμς στν Κυμν). Μτ τν 

υπχρσ όμς τυ μτπυ τ 1941, 

 Εδα, απκαμμν, κατήφθ από 

τς δυνμς τυ ξνα.

Γα πρτ φρ μτ τν Επανστα

σ,  χρα σρχτα σ κατστασ 

ξνς κατχής κα ξκν να γρφτα τ 

κφα τς Εθνκής Αντστασς.

Σ ό,τ αφρ τα Δδκνσα,  

ταα δν πτυχ να δατρήσ τν τξ. 

Ο ντόπ, μόν τυς, ή μ τ συνδρμή 

τν γγν συμμχν, ξακυθύν να 

πρκαύν φθρς στυς ταύς.

Λγ μτ τν πτσ τυ Μυσν, 

 Γρμαν πραγματπύν απόβασ 

στα νσ (8 Σπτμβρ τυ 1943), τα 

πα απσπύν βαα από τυς πρν 

φασστς συμμχυς τυς.

Ο Γρμαν θρύσαν υψστς στρα

τγκής σμασας τα Δδκνσα κα δ

ς τς νήσυς Ρόδ, Κ, Λρ. Μτ τν 

κατψ τς Ρόδυ, κνήθκαν στν 

Κ, όπυ κτσαν τυς κ ταύς 

αξματκύς γα να τρμκρατήσυν 

τν τακή φρυρ τς Λρυ. Μτ τν 

κατκτσ τν τρν νήσν (Εκ.23), 

γχαν πν όκρ τν πρχή.

τσ, ξκν  τυταα πρδς τς 

ξνς κατχής γα τα νσ: Η πρδς 

τς Γρμανκρατας (Οκτ. 1943  Μς 

1945). Ο Γρμαν κατακττς φαρ

μόζυν ξνττκς πρακτκς ναντ 

τυ ντόπυ πθυσμύ. Ο νστς, 

συνδήσς ανυπότακτς, υφσταντα 

πνα, τρμκρατα κα μαζκς κτ

σς. Τ μταναστυτκό κύμα πρς τ 

Μ. Ανατή πυ χ ήδ κδθ, 

τρα γνκύτα. Ο κτκ σπύδυν 

κατ χδς σ πρχς μακρ από τ 

πκντρ τν πμκν πχρήσν, 

όπς  Πααστν.

Στ ππδ τν πμκν αναμ

τρήσν, κατ τ δρκα τν τν 

19445 πραγματπήθκαν σκρς 

συγκρύσς στν πρχή (Μχ Δ

δκανήσν), μταξύ Γρμανν κα τν 

νμνν αγγκν κα νκν δυ

νμν. Αξμνμόνυτ να τ ξής 

πρστατκό: Τν Οκτβρ τυ 1944, πρ

πντας τ Λρ, πσαν σ ναρκπδ 

τ νκό ανττρπκό Αδρας κα τ 

αγγκό Hurworth, πυ τ συνόδυ. Τ 

αγγκό π βυθστκ αύτανδρ, α 

τ Αδρας κατόρθσ μ απκμν 

τν πρ(!) να φτσ στ Γκυμυ

τσύκ τς Τυρκας (Εκ. 4). Από κ, 

κα μτ από γς πρόχρς πσκυς, 

αππυσ γα τν Αξνδρα, χρς 

να γν αντπτό από τυς Γρμανύς. 

Στν Αγυπτ τ υπδχθκαν νς 

κα Σύμμαχ μ νθυσασμό.

Μτ τν αμτκτ ήττα τυ ξνα 

στν Πόμ,  Γρμαν τν Δδκανή

σν παραδδντα στυς γγυς. Τ Πρ

τόκ τς παρδσς υπγρφ στ 

Σύμ τ Μ τυ 1945, ν ακύθσ 

δαδχκ  παρδσ καθμς από τς 

γρμανκς φρυρς τν Νήσν.

ςτο δρμο γ την νσμτση

Μα βδμδα πρπυ μτ τν πα

ρδσ στυς γγυς, καταφθν στ 

Ρόδ  Αρχπσκπς Αθνν Δαμασκ

νός, ς  πρτς νας αρχγός τυ 

νκύ κρτυς. Επσκψς πραγματ

π κα στα υπόπα νσ. Ο Δαμασκ

νός χ ανακρυχθ αντβασύς τν 

Εήνν στς 31/12/1944, γα να δθ 

ύσ στ πρόβμα τς ακυβρνσας 

πυ τααπρύσ τ χρα μτ τ ήξ 

τς γρμανκής κατχής (κγς δν μπ

ρύσαν να γνυν,  Βασς βρσκόταν 

απ’ όταν κατρρυσ τ νκό μτπ 
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τ 1941 στ Κρ). Η πγή τυ Δαμα

σκνύ δν ήταν τυχαα. Επρόκτ γα 

μα πρσπκόττα δθνύς κύρυς κα 

πρβής (Εκ. 5).

Η αστραπαα πσκψ τυ Δαμα

σκνύ στα Δδκνσα να κρς 

δκαγμν. Γνρζυμ ότ  γ

γ κατχαν  ήδ από τ 1878  τν 

Κύπρ. Τρα δθταν δυνμς στα 

Δδκνσα. Δνόταν πμνς μα 

μναδκή υκαρα στν Αγγα να τα 

ντξ στν απκκρατα τς. Ο Βρ

τανός δκτής καντ, δήν σ μή

νυμ τυ πρς τυς νστς σ τπκή 

φμρδα τν Δδκανήσν στς 7 

Αυγ. 1945: «…σας χυμ ξασφασ 

τν δα… δκασύν … πυ απαμβ

ν κθ Βρτανός υπήκς σ’ ό τν 

Αυτκρατρα μας. πό τν πρστασα 

αυτήν, πζυμ να δύμ τν Αναγν

νσ τς νκής ζής…». πό τν 

πρστασα, πμνς, τς Βρτανκής 

Αυτκρατρας κα όχ τυ νκύ 

κρτυς! Στ δ πνύμα κντα κα μα 

μταγνστρ δήσ τυ πρθυπυρ

γύ τς Αγγας, Ουνστν Τσρτσ: 

«ταν πραγματπήθκ τ γγαντα 

γγνός τς Συνθκγήσς (νν. μ 

τυς Γρμανύς),  σκψ μυ στρφ 

πρς τα νσ τυ Αγαυ Πγυς, 

πυ από τόσν καρό ξυ, ήταν  

αντκμνκός σκπός τν στρατγκν 

μας σχδν». Πρς ματασ αυτν 

ακρβς τν σχδν σπυσ στν π

ρχή  Δαμασκνός. Τν Αρχπσκπ 

ακυθύν δθνή δσγραφκ 

πρακτρα, πυ απστυν συνχς 

ανταπκρσς στ ξτρκό. Στν ξν 

τύπ δμσύντα φτγραφς πυ 

παρυσαζαν τυς κατκυς σ φρνή

ρ νθυσασμό, κατ τς πσκψς τυ 

στα νσ. Κατ’ αυτό τν τρόπ δννταν 

ξκθαρα κα μστα παγκσμς  

πθυμς τν νστν: Οπαδήπτ 

 ξξ από τν νσ μ τν Ε

δα, δ θα γνόταν απδκτή.

Πραγματκ, τ πήρμα τυ χρόνυ 

χ φτσ. Σύμφνα μ τ ρήσ γν

στής στρκύ: “Δν ήταν  πχή τν 

μγν απκκρατκν δυνμν κα 

τν κσμκρατρν  πρδς αμσς 

μτ τ Β΄ Παγκόσμ Πόμ · να αντ

θτς  πχή τν θντήτν”.

Στς 10 Φβρ τυ 1947 υπγρ

φτα στ Παρσ  πσμ δθνής συν

θήκ πυ κατχύρν τν νσ τν 

Δδκανήσν μ τν Εδα. Επσήμς, 

 Ενσμτσή τυς στ ύθρ ν

κό κρτς ρτστκ μ τν φξ τν 

Εήνν βασν στ Ρόδ, τν 7 Μαρ

τυ τυ 1948. H πσκψ αυτή μνμ

νύτα κθ χρόν κατ τν ρτασμό 

τς νσς (7 Μαρτυ)… Ο νς 

ικόνα 5: Ο Αχιπσκοπος Δαμασκηνός.
Εξώφυλλο του περιοδικού ΤΙΜΕ Οκτώβρης 

1945.
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Βασς πρδύυν στα νσ, όπυ 

χαρτύν τ πήθς πυ τυς υπδχ

τα πήρς νθυσασμύ, χαρς, ανακύ

φσς κα θνκής υπρφνας.

Ο Βασύς Παύς χ κδόσ γ ν

ρτρα τ ξής βασκό Δταγμα (δμσ

υσ στν φμρδα τς Κυβρνήσς):

Μ τν τρππσ τς νκής 

νμθσας τ 1948, τα Δδκνσα 

νσματνντα πήρς στ νκό 

κρτς. κττ,  Δδκανήσ απ

αμβνυν τα αγαθ τς υθρας κα 

τς ρήνς, υπό τν αγδα τς νκής 

πτας.

πλογος

Στν παρύσα συγγραφή πχρήθ

κ από τ γρφντα μα σύντμ π

σκόπσ τν Εθνκν Ζτμτν πυ 

απασχόσαν τν Εδα κα τν ξ

τρκή τς πτκή, από τ δμυργα 

τυ ανξρττυ κρτυς τν Εήνν 

ς τν νσμτσ τν Δδκανήσν 

σ’ αυτό, δνντας φυσκ μφασ στ 

τυτα γγνός.

Εππκς αυτν τν ζτμτν 

ββαα, βνυμ ακόμα κα στς μρς 

μας. Τ θμα τς νμασας τν Σκπ

ν, γα παρδγμα, δν θα μπρύσ 

να θρθ ς ππκή τυ Μακδ

νκύ Ζτήματς; Η κρσ τν μν τ 
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199�, δν απτ μταξύ ν μα 

πρσπθα αναμόχυσς τυ Δδκα

νσακύ Ζτήματς;

Ενα ββαα υπρβκό να π κανς 

ότ  αός πυ δ γνρζ τν στρα 

τυ να υπχρμνς να τν ξαναζή

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 Dakin D., Η νπσ τς Εδας 17701923, Μ..Ε.Τ.

 Δρτής Γ. Β., Θματα Ννκής στρας, 18ς  20ς ανας.

 Hering Gunnar, Τα πτκ Κόμματα στν Εδα, 2 τόμ, Μ..Ε.Τ.

 Καραμήτρς Θ., Θματα Ννκής στρας, Εκδ. Ζήτ Θσσανκ, 2000.

 Κγόπυς Δ. Κ., Σδς από τ Νότρ στρα τς Λρυ, 191248, Πνυματκό Κντρ Δ. Λρυ.

 Κκρόσκυ Επδα, στρα Νότρ Κα Σύγχρν, Εγχρδ γα τ Γ’ Τξ τυ Εναυ Λυκυ, Εκδ

τκός μς Εήνν Καθγτν.

 Μντγννς Β., Μτστκς Κ., Νκαδς Γ., 52 μρς, 1943, Τ ανττρπκό «Βασσσα γα» κα  

Μχ τς Λρυ, Κασταντς, 2004. 

 Νυσταζπύυ  Πκδυ Μ., Ο Βακανκ Λα: από τν τυρκκή κατκτσ στν απκατστασ, 

14ς  19ς α., Εκδ. Βανας, Θσσανκ, 1991.

 Σαμρκυ, . Μχ., Λρς, Η Μτα τυ Αγαυ. Χρνκό 19121948, 20012, Αθήνα, κδ. Εδκή Οκρ

μν Δρσ Λρυ.

Χησιμοποιθηκ πσης υλικό (φτογαφικό  άλλο) από:

 Τ Γνκό Αρχ τυ Κρτυς.

 Τ αρχ τς 80 ΑΔΤΕ στν Κ.

 Τ αρχ τυ 5/42 ΣΕ στν Κυμν.

 Τ αρχ τυ 588  ΤΕ στ Λρ.

 Τ αρχ τυ ΤΕ Πτμυ.

 Τ «Ε  στρκ» τς Ευθρτυπας , πτακό τύχς γα τν 50 Επτ από τν Ενσμτσ τν 

Δδκανήσν.

σ7. Δν να όμς υπρβή να χθ 

γα να πανθυμ σ όσα παμ στν 

αρχή πς μ τν γνσ τν πρασμ

νν, μπρ  νθρπς να καταν κα

ύτρα τα τρν κα να ανταμβντα 

τα πργματα τν καρν τυ.

7 σχτα μ τ υπρβκό στχ πυ νχτα στ ρήσ, ττα ρτρα (δότ πρ ρτρας πρόκτα!) 
δν χ θσ ύτς ή ς στ σύγχρν στργραφα…



Η αξσ 

τς στάμς των α

λασσών,  τξ των πάγων,  ρ

μπσ, ι πλμμρς, ι τφώνς αλλά 

και ι κά δς φσικές καταστρφές (π.χ. 

σισμ, τσνάμι, κρξις φαιστων κ.α.) έχν 

ως σνέπια  μταξ άλλων  τ δμιργα σμαντικών 

μτανασττικών  πρσφγικών ρμάτων πλσμ. 

τσι έχμ τν ισαγωγ στ παγκσμι λξιλγι μιας νέ

ας κατγρας κατατργμένων ανρώπων π σνδάζν 

τν ιδιττα τ μτανάστ και τ πρσφγα μαζ. Εναι ι 

«πριβαλλντικ πρσφγς», ι πι λγω των πριβαλ

λντικών σνκών π πικρατν στις στς τς, τ 

πρσωρινά τ μνιμα πια, αναγκάζνται να τις γκαταλ

ψν και να μταναστσν ντς τς διας τς τς 

χώρας  ακμα και σ άλλς χώρς. Ατές ι μτα

κινσις πρκαλν σγκρσις, ντάσις, 

γννται αντικμν κμτάλλσς 

και δγν σ ανρωπιστι

κές κρσις. 

Η έοια της
«πριβαοτικής αηης»

στις διθίς σχέσις και στο ορισμό της
«αθρπιης ασφάιας»

KΕΙΜΕΝΟ: Στρ (ΔΒ) Βασλς Π. Μπκς,

Μ.Α. «Δινών και Ερωπακών Σπδών», 

Υπ. Διδάκτρας Πανπιστμ Ανών
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Η σζτσ με θμα τν γενκτερ παγκσμα ανασφλεα�,  πα αναπτχθ

κε δατερα με αφρμ τς τρμκρατκς επθσες τν Σεπτμβρ τ 200� στς 

Η.Π.Α., χε αρχσε να απκτ να χαρακτρστκ. Νες δαστσες, πρα απ τς 

επλγς κα τς πρτεραττες τς μχρ τρα αμερκανκς γεσας, πρστθεντα 

στ δσμ των απελν τς ανθρπνς ασφλεας, με πρεξρχσα δστασ 

ατ τς περβαλλντκς απελς κα των εππτσεν τς.

Ο νες ατς σνθκες κα δεδμνα απατν απ τα κρτ, μεγαλτερ δθε

σ δεθνς σνεργασας κα απ τς δεθνες ργανσμς μεγαλτερ κανττα 

πρσαρμστκττας.

Πα  αντμετπσ λπν ατ τ φανμν απ τν δεθν κνττα 

κα με πα μτρα θα μπρσαν να περρστν  αρντκς τ εππτσες; Η 

ννα τς «περβαλλντκς αλλλεγγς» πρβλε ως μα να αρχ π τ δεθνς 

δκα καλετα να τν εντξε στ θεσμκ τ σστμα. Ο ρσμς τς ανθρπνς 

ασφλεας χρζε επαναπρσδρσμ κα  «περβαλλντκ πρσφγες» αναμ

νν στμ μεταχερσ με τς πλπς πρσφγες.

Τα σΤοχεα Τησ περβαονΤκησ απεησ
Ας δμε πς δαμρφνντα σε παγκσμ εππεδ τα να δεδμνα π ρχντα 

να πρστεθν ως αρντκς μεταβλτς στν ανθρπν ασφλεα. Τρα χαρακτρστ

κ στχεα σνθτν τν δστασ ατ τς περβαλλντκς απελς κα δμργν 

να ακμα π περπλκ κα ασταθς τπ γα τν ανθρπν ασφλεα, σε σγκρσ 

με ατ των πρτων χρνων τς πρτς δεκαετας τ 2� ανα (200�2005).

� Βλ. ανλσ γα τν πλθρα των πτχν τς σγχρνς παγκσμας ασφλεας στ Worldwatch Institute 
(2005), Η κατστασ τ Κσμ 2005: Γα μα να πρσγγσ τς ννας τς ασφλεας, εκδ. Ενμς Ο
κλγκ Ββλθκ, Αθνα.
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 Ο επταχνμενες σνπεες τς κλμα

τκς αλλαγς

 Η ανπαρξα σμφωνας γα τν μετ

Κτ επχ

 Η κρσ των τρφμων

Μπρε να μν εμαστε στν αστερσμ 

των «πρλπτκν» πλεμκν επεμβσεων 

αν τν φλ (Αφγανστν, ρκ κ.λπ.)  σε 

σνθκες παγκσμας τρμστερας πως 

τ 200�2004, αλλ τ θμα ΠΕΡΒΑΟΝ, 

τ π ενα  κν σνσταμν λων των 

παραπνω στχεων, χε εσβλε δναμκ 

π πλ απ πτ στ δεθνς πρσκν 

κα τα πρβλματα τα πα θτε αναβαθμ

ζν πτκ τς απελς κατ τς ανθρπ

νς ασφλεας με πκλτρπες εκφνσες. 

Επσς  αρντκς εππτσες τ πρβλ

ματς ενα μεγαλτερες κα μακρπρθε

σμες γα τ δεθν ασφλεα σγκρτκ με 

μα σμβατκ πλεμκ αντπαρθεσ.

οι πιτχνμνς σνπις της κλιμτικής λ

λγής

Ο κλματκς αλλαγς πρρχντα απ 

τ φανμεν τ θερμκπ. Τ σγκεκρ

μν φανμεν χε βασκ πεθν τν 

νθρωπ2. Τα αξανμενα, εδ κα 200 χρ

να, εππεδα τ δξεδ τ νθρακα, π 

βρσκντα στ ψλτερ σμε των τελε

ταων 650.000 χρνων3, ενα απ τς σμαντ

κτερες ατες εμφνσς τ σγκεκρμν 

φανμν. Η 4 κθεσ τς Δακβερντκς 

Επτρπς τ Ο.Η.Ε. γα τν κλματκ αλλαγ 

(IPCC) πρβλπε τ  κλματκς αλλαγς π 

επρχντα, επκεντρνντα:

2 Η 4 κθεσ τς Δακβερντκς Επτρπς τ Ο.Η.Ε. 
γα τν κλματκ αλλαγ (IPCC) κατλξε στ σμπρασμα τ 
 ανθρπν δραστρττα εθνετα «πλ πθανν» κατ 
90% γα τν περθρμανσ τ πλαντ με μα σερ απ 
καταστρφκς εππτσες. Ατ  βεβαττα τ 90% ταν 
66% στν πργμεν κθεσ τ 200�. Παρσ, 02.02.2007. 
Βλ. www.ipcc.ch

3 Εφμερδα «Τα Να», (34.03.2007), Τ θερμκπ μας 
αρρωστανε, σελ. 77.
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1ν Στν αξσ τς θερμκρασας τ πλαντ κατ 2 ως 4,5 C, σε σχσ με 

τα πρβμχανκ χρνα, μχρ τ 2�00 κα 

2ν Στν νδ τς στθμς των θαλασσν κατ 28 ως 43 εκατστ, μχρ 

τ 2�00.

Τα επστμνκ ερματα μλστα π ρχντα δαρκς στ δμσττα κ

νν λγ γα ακμα π εφαλτκ σενρα.

Απ τν λλ πλερ, κθεσ τς CIA πρς τν πρεδρ των Η.Π.Α. G.W.Bush 

αναφρε τ τ φανμεν των κλματκν αλλαγν ενα π επκνδν γα τ 

ανθρπν γνς απ τν τρμκρατα. Ο αρθμ δεχνν τ τα θματα τς 

τρμκρατας ενα χλδες αν τν φλ κα  ρστκ αντμετπσ τς ενα 

μα παγκσμα πθεσ, αλλ  ανθρπνες απλεες απ τα ακραα καρκ φα

νμενα δεν μπρν να πλγστν4.

Παρλα ατ,  παγκσμα κνττα δεν δεχνε σμεα σαστκς σναντ

λψς, εν  αμερκανκ πλερ εξακλθε να κρατ μα δαμετρκ αντθετ 

στσ σε σχσ με τν Ε.Ε. γα τν αντμετπσ των κλματκν αλλαγν.

η νπξ σμφνς γι την μτάκιτο ποχή

Τ 20�2 λγε τ Πρωτκλλ τ Κτ κα  δαπραγμτεσ γα τ δδχ 

κατστασ π ξεκνσε με τ Δεθν Δσκεψ στ Μπαλ (απ τς 3 ως τς �4 

Δεκεμβρ 2007) με �0.000 σμμετχντες απ �90 χρες, δεν κατλξε σε χερ

παστ σμπερσματα. Η πα σμφωνα σε μα να παγκσμα δσκεψ γα τν 

αντμετπσ των κλματκν αλλαγν γνετα λνα κα π καταντ τ θα ενα 

πλπλκ κα θα χε κστς, π θα πρπε να επωμστν  πλσες χρες5. 

Ο δατλαντκς σχσες6 θα δκμαστν γα λλ μα φρ στ πεδ ατ κα  

παρτασ τς αβεβαττας γα τν μετΚτ επχ δεν σνστ εφσχασμ γα 

ατς π αναμνν τα μπρακτα απτελσματα μας περσστερ απαττκς 

κα δεσμετκς σνθκς. Η ανπαρξα κατανσς τ επεγντς κα απδχς 

εθνν απ τς ανεπτγμνες χρες θα παρατενε τν ντασ μεταξ των κρατν, 

ενσω  πλτες ελωτων περχν θα φσταντα τς σνπεες τς απφγς 

λψς απφσεων.

η κση τν τοφμν

Τν δα στγμ,  τμ τ καλαμπκ δπλασστκε μσα στα δ τελεταα 

χρνα, τ στρ φτασε στν ψλτερ τμ τ μσα σε 28 τ, εν  τμ γα 

�00 λβρες (45,36 κλ) αμερκανκ ρζ φτασε τν Απρλ τ 2008, στ χρ

ματστρ τ Σκγ τα 20,28 δλρα, απ 6 π ταν 2 χρνα πρν. Ο αξσες 

4 Εφμερδα «Τ θνς», (05.06.2008), νθετ «ΠΕΡΒΑΟΝ», σελ.56. 
5 Ο επκεφαλς τ Πργρμματς Ανπτξς τ Ο.Η.Ε., Κεμλ Ντερβς παρμασε μλστα τς δαπραγμα

τεσες γα τ κλμα με τς σνμλες γα τ παγκσμ εμπρ. Βλ. www.imerisia.gr, Εφμερδα «Ημερσα» 
on line (02.03.2007), Η σμφωνα γα τ κλμα χε κστς.

6 Βλ. ανλσ γα τς δατλαντκς σχσες τν περδ τς πγραφς τ Πρωτκλλ τ Κτ στ Ντλς 
Σωτρς (2005), Ο Δατλαντκς Σχσες κα τ Πρωτκλλ τ Κτ στ Σμβασ  Πλασ των Ηνωμνων 
Εθνν γα τν αλλαγ τ κλματς, ΕΚΕΜ Κεμεν Εργασας �/νς 2005. 
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ατς πρκαλν δ ταραχς κρως σε χρες τς Αφρκς. Ο Επτρπς Ανπτ

ξς τς Ε.Ε.,  Μσλ, πρεδπσε γα τν κνδν να πρξε στν Αφρκ 

να «αλθν τσνμ κνμκ εξαθλωμνων ανθρπων»7.

Τα ατα ατς τς κρσς εντπζντα μεταξ λλων κα στν πρθσ τς πα

ραγωγς βκασμων ως εναλλακτκς μρφς ενργεας. Η πρσπθεα πρστασας 

τ περβλλντς δεν μπρε να σμβαδζε με ττες «παρπλερες απλεες». Ο 

Ζαν Ζγκλρ, εδκς εκπρσωπς τ ΟΗΕ γα τ δκαωμα στ δατρφ χαρακτ

ρσε «γκλμα κατ τς ανθρωπττας» τν μαζκ παραγωγ βκασμων επεδ 

πρκαλε εκτναξ των τμν στα βασκτερα εδ δατρφς, ζτντας μλστα τν 

πενταετ αναστλ παραγωγς τς σχετκς κασμς λς8. Επστμνες τ Ο.Η.Ε. 

φβντα τ  κλματκ αλλαγ θα επτενε τν επστστκ κρσ.

περβαονΤκο προσφγεσ ή μεΤανασΤεσ;
Τ ανωτρω περγραφν δεθνς σκνκ χε ως σνπεα τ δμργα λνα 

κα π ντνων πσεων επβωσς σε ελωτς πλθσμς9.

Σε λκλρ τν κσμ, κνττες, λα κα θν ρχντα αντμτωπ με τν 

πρπτκ τς αναγκαστκς μετανστεσς (π.χ. στα μεγλα Δλτα τ Νελ, 

τ Μεκνγκ  τ Γγγ, τς ντες παραλακς περχς των Η.Π.Α., τα χαμλ 

νσωτκ σστματα, πως  Ατλλες τ Ερνκ κα νδκ κεαν,  τς 

περχς γρω απ τς ερμς�0).

7 Εφμερδα «Τα Να» (��.04.2008), Φβ γα τσνμ πενασμνων, σελ. 42.
8 Βρν, 28.04.2008.
9 Βλ. Εκνα �.
�0 LE MONDE diplomatique (2008), Ο τλας τς Οκλγας, Η να γεν πρσφγων, πλτσμ σε κνδν, 

Εικόνα 1: Ευάλωτοι Πληθυσμοί.
Πηγή: LE MONDE diplomatique (2008), Ο Άτλας της οικολογίας, εκδ. Κυριακάτικη 
Ελευθεροτυπία, σελ. 45.
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Η μετανστεσ αναμνετα να ενα νας απ 

τς τρπς αντδρασς ατν των ανθρπων 

στν αναζτσ τς γα δξδ��. Ερεας κλμα

κας πλθσμακς μετακνσες, ως απτλεσμα 

τς κλματκς κρσς ενδχετα χ μν να σμ

βν αλλ κα να εντενν τν κνδν τρβν 

κα σγκρσεων στς κνωνες πδχς�2.

Ορσμνες χαρακτρστκς περπτσες 

πλθσμακν μδων π δ βρσκντα 

αντμτωπ με τν περβαλλντκ απελ 

ενα  παρακτω:

 Η κνττα των Εσκμων τς Αρκτκς 

(ντ), αδνατε πλν να εξασφαλσε τ 

δατρφ τς. Τα εδ με τα πα τρφντα 

τα μλ τς, ενα π εξαφνσ εν τα παρα

δσακ τς σπτα (γκλ) καταρρν γατ 

 πγ λνν. Ο ντ χν πρσφγε 

στ Δαμερκανκ Επτρπ Ανθρωπνων Δ

καωμτων κατγρντας τς Η.Π.Α. γα τν 

καταστρφ τ κσστματς τς.

 Ο κτκ των νσν Τβαλ π 

βρσκντα στν Ερνκ κεαν,  βλπν τν 

στθμ τς θλασσας να ανεβανε απελτκ 

γα τν χρα τς, τ ψμετρ τς πας ενα 

μλς τρα μτρα πνω απ τ στθμ τς θλασ

σας. Η κθεσ τς στς κλματκς αλλαγς ενα 

καταδκαστκ γα τν παρξ τς κα πλλ 

πλτες χν δ αρχσε να μεταναστεν 

στ Να Ζλανδα. Ζτμα μερκν χρνων ενα 

 εξαφνσ τς πατρδας τς.

 Ο πλτες τς Νας Ορλενς, σμαντκ 

πσστ των πων τρα χρνα μετ τν φν

κ τφνα «Κατρνα» τν Αγστ τ 2005, 

ζε σε τξκ κντνερ στν αμερκανκ ενδ

χρα  φλξενετα σε σγγενκ τ σπτα.

εκδ. Κρακτκ Ελεθερτπα, σελ. 44.
�� Εφμερδα «CityPress» (28.�2.2007), Θωρακζντας τς 

π ελωτς, σελ. 56.
�2 Ενμερωτκ φλλδ τς Δεθνς Δσκεψς γα τν 

Κλματκ Αλλαγ κα τν Ανθρπν Ασφλεα, π ργνω
σε  Ελλνκ Πρεδρα στ Δκτ Ανθρπνς Ασφλεας 
(Human Security Network), Αθνα, 29 κα 30 Μα 2008.: 
www.mfa.gr/softlib/LEAFLET.pdf, σελ. �0.
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 Ο πλγντες απ τν κκλνα Ναργκς στ Μανμρ. Τ στρατωτκ κα

θεστς τς χρας καταδκασε τν Μ τ 2008 σε εξαθλωσ τς πλτες τ 

αρνμεν επ μρες τν παρχ δεθνς ανθρωπστκς βθεας γα τα θματα 

π πλγζντα στα 2.500.000. Ο κκλνας Ναργκς φσε στ πρασμ τ 

�30.000 νεκρς κα ανπλγστες λκς ζμς�3. Τν δα ρα, τ Παρατρτρ 

Ανθρωπνων Δκαωμτων ζτσε απ τ καθεστς τς Μανμρ να μν δχνε τς 

επζσαντες απ τς καταλσμς στς πς κατφγαν ταν καταστρφκαν 

τα σπτα τς. Ο πλγντες, π αναζτσαν καταφγ σε σχλεα κα βδστκ 

μναστρα, δλωσαν τ  Αρχς πρσπθσαν να τς αναγκσν να επστρ

ψν στα χωρ τς π σπεδθκαν απ τν κκλνα�4.

λ  παραπνω πλθσμ χν κν σμεα αναφρς. Απτελν μως 

πρσφγες  μετανστες; Kα τ ερτμα ατ χε σμασα απ πλερς δεθνς 

δκα γα τ δαμρφωσ πλτκν αντμετπσς. Aπτελν «περβαλλντκς 

πρσφγες», μα κατγρα πρσφγων γα τν πα δεν πρχν δεθνες σμ

φωνες τε πρστασα, κα γ’ατ τα Ηνωμνα θν πρπε να αναπτξν μα π

λτκ π θα καθρσε σαφς τ σμανε «πρσφγας κλματς» κα θα επεκτενε 

τς σμφωνες π πρστατεν τς πλτκς πρσφγες γα να περλαμβνν 

κα ατς π τρπντα σε φγ απ τ θανατφρ κλμα�5, πστρζε  μα 

πψ, εν πρχν κα π σγκρατμνες πως  ακλθ:

«Στ πλασ τς δεθνς ββλγραφας, σ εξαναγκζντα να μεταναστεσν 

εξατας μεγλων φσκν καταστρφν  ακραων καρκν φανμνων χαρακτ

ρζντα ως περβαλλντκ μετανστες (environmental immigrants). χ σπνα, 

 σγκεκρμν μετανστες χαρακτρζντα κα ως “περβαλλντκ πρσφγες” 

(environmental refugees). στσ, ενα σκπμ να απφεγετα  σγχσ των δ 

�3 Εφμερδα «Ελεθερς Τπς» (04.06.2008), Τα χερτερα ρχντα..., σελ. �6�7.
�4 www.in.gr, (3�.05.2008), H πλτκ τ καθεσττς τς Μανμρ «στχσε τ ζω σε χλδες ανθρπς».
�5 Terry J. Allen (2008), Ο πρσφγες τ κλματς, π. (δε)κατα, νξ 2008, τεχς �3, σελ. 78.
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εννν κα να πρτμτα  ρς “περβαλλντκς μετανστς” αντ τ ρ “περ

βαλλντκς πρσφγας”. Κα ατ γατ  ννα τ πρσφγα κατχρνετα με 

αστρττα κα σαφνεα στ νμθετκ κεμεν τς Σνθκς τς Γενες τ 

�95� γα τς πρσφγες. Στν περπτωσ των μεταναστν π εξαναγκζντα να 

εγκαταλεψν τν τπ δαμνς τς λγω των ακραων καρκν φανμνων κα 

των φσκν καταστρφν δεν σντρχν  παραπνω πρπθσες. Ενα δε 

χαρακτρστκ γεγνς τ δεθνες ργανσμ, πως  ΟΜ κα  UNHCR δεν περ

λαμβνν στν ννα των πρσφγων τν παραπνω κατγρα πρσπων»�6.

Η δατερττα των «περβαλλντκν πρσφγων»,  π κατανμντα τ

σ στ εσωτερκ των χωρν πρλεσς τς σ κα σε γετνκ  λλα κρτ, 

δμργε ζτματα αρμδττας κα θεσμκς κατγρπσς τς. Περχς, 

π  κλματκς αλλαγς ενχν τν μεγαλτερ κνδν δμργας πλθσμα

κν μετακνσεων, περλαμβνν κρτ, στα πα δ μανντα σγκρσες 

κα τα πα φλξενν πλθσμακς μδες,  πες χρζν ασφλεας τσ 

σε εσωτερκ σ κα σε δεθνς εππεδ�7.

Σμφωνα με εκτμσες τ Δεθνς Ερθρ Σταρ, δ απ τ �998, 25 εκατμ

μρα νθρωπ χν εγκαταλεψε τς εστες τς εξατας περβαλλντκν ατν, π

σστ π απτελε τ 58% τ σνλκ αρθμ των πρσφγων παγκσμως�8.

Τα Ηνωμνα θν πρεδπν, τ  αρθμ θα αξθν δραματκ, πρβλ

πντας τ ως τ τλς τς δεκαετας θα φτσν τα 50 εκατμμρα. Μλστα, 

σμφωνα με τν Norman Myers, περβαλλντλγ καθγτ στ πανεπστμ τς 

Οξφρδς,  αρθμς των λεγμενων «κλματκν πρσφγων» μπρε να φτσε 

απ �50 μχρ κα 200 εκατμμρα μσα στα επμενα 50 χρνα�9.

2.000.000
νθρωπ αναγκστκαν να μεταναστεσν μετ τ τσνμ στν νδ

κ κεαν.

�.500.000 νθρωπ εγκατλεψαν τς εστες τς εξατας τ Τφνα Κατρνα στς Η.Π.Α.

 900.000
Μεξκαν εγκαταλεπν κθε χρν τς εστες τς επεδ αδνατν να κερδ

σν τα πρς τ ζν, λγω τς ξρττας κα τς δβρωσς τ εδφς.

Πίνακας 1: Οι αριθμοί που τρομάζουν.
Πηγή: Εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ» (05.06.2008), ειδική έκδοση «SOS για τον Πλανήτη», σελ. 16.

�6 Αλξανδρς Ζαβς, Πρεδρς τ Ελλνκ νστττ Μεταναστετκς Πλτκς, σε μλα τ στ 
Δεθν Δσκεψ γα τν Κλματκ Αλλαγ κα τν Ανθρπν Ασφλεα, π ργνωσε  Ελλνκ Πρεδρα 
τ Δκτ Ανθρπνς Ασφλεας (Human Security Network), Αθνα, 29 κα 30 Μα 2008, «Κλματλγκς 
μεταβλς, μλνσ τ περβλλντς κα μετακνσ πλθσμν»  Η πρκλσ τς περβαλλντκς μετα
νστεσς κα  σνπεες τς στ σχεδασμ τς μεταναστετκς πλτκς στν Ελλδα κα δεθνς: www.
mfa.gr/www.mfa.gr/Articles/elGR/300508_alp_0906.htm.

�7 ‘Regions where climate change holds the greatest risk of creating population displacement include coun
tries that are already wracked by conflict and are hosts to groups that pose security concerns internally and 
internationally’,καθγτς Robert McLeman τ Πανεπστμ τς Ottawa, Καναδ, στ: www.christianaid.
org.uk/Images/human_tide3_tcm�523335.pdf.

�8 Εφμερδα «Τα Να» (05.06.2008), Εδκ νθετ SOS γα τν πλαντ, σελ. �6.
�9 Βλ. Πνακα � κα 2.
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50.000.000 Απ περχς π δεν μπρν πα να καλλεργθν

30.000.000 Απ τν Κνα

30.000.000 Απ τν νδα

�5.000.000 Απ τ Μπαγκλαντς 

�4.000.000 Απ τν Αγπτ

�0.000.000 Απ λλες περχς Δλτα δπλα σε παρκτες ζνες

 �.000.000 Απ ΝσΚρτ

Πίνακας 2: Οι «κλιματικοί πρόσφυγες» μέχρι το 2050.
Πηγή: Norman Myers (1994), Environmental refugees.

Ενα γεγνς τ  αρθμ,  π αναφρντα σνλκ τσ στς εξωτε

ρκς σ κα στς εσωτερκς μετανστες, δαφρν απ ρενα σε ρενα. 

Εδκ δε εκεν  αρθμ,  π αππερντα να απτπσν τ απτερ 

μλλν εξαρτντα κα απ τα μτρα π θα χν παρθε ως ττε γα τν αντμε

τπσ των κλματκν αλλαγν.

ννοα κα περεχομενο Τησ «περβαονΤκησ αηεγγησ»
Τ στγμ μως π δαπστνντα λες  παραπνω πσες κα  εππρ

σθετες ατες αξσς των μεταναστετκν πλθσμακν ρεμτων,  Ε.Ε. μσω 

τ π δμκρατκ τς ργν (!) τ Ερωπακ Κνβλ, ενκρνε 

τν �8 ν 2008, δγα, (με 369 ψφς πρ, �97 κατ κα �06 απχς) με 

τν πα  Ερπ μετατρπετα σε «φρρ» κα  μετανστες θα βρσκντα 

απ τ 20�0 αντμτωπ με πνς κρτσς ως κα �8 μνες γατ «τλμσαν» 

κα «εσβαλαν» σε ερωπακ δαφς.
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Αντ  Ε.Ε. να εστσε τς δνμες κα τς πρσπθες τς ως “soft power“ σε σνερ

γασα με τν πλπ δεθν κνττα στν περρσμ των ατν, καταφεγε στν 

καταστλ. Ελγ λπν κα  αντδρασ τς Ύπατς Αρμστεας τ Ο.Η.Ε. γα τα 

ανθρπνα δκαματα,  πα μσω τς επκεφαλς τς ζ ρμπρ, επσμανε 

τν εκλα με τν πα θετντα κατασταλτκ μτρα, σε αντθεσ με τ δσκ

λα με τν πα γνντα δεκτς κα εφαρμζντα  θεμελδες αρχς πρστασας 

των δκαωμτων των πρσπων π ενα πλ ελωτα, πως  μετανστες20.

Κα εδ πρκπτε τ εξς ερτμα απ μα ακμα αντφασ τς δεθνς 

σκνς: Απ τν στγμ π  Δτκς Κσμς πρστατεε κα παρχε σλ σε 

πρσφγες π απελντα γα πλτκς κα θρσκετκς λγς, γατ δεν πρ

σφρε αντστχ πρστασα σε ατς των πων  ζω απελετα εξσ απ 

ακραα καρκ φανμενα  απ τν πλρ φτχεα, στχεα απ τα πα χν 

εξσ δκαωμα να δαφγν ; δως ταν  λγ των πλτκν κα θρσκετκν 

δακρσεων π φσταντα μα δεδμν στγμ  πρστατεμεν πρσφγες 

τς Σνθκς τς Γενες μπρν να εκλεψν σε κπα επμεν σγκρα (π.χ. 

αλλαγ κβερντκν καθεσττων), εν  περβαλλντκ απελ αντστχα θα χε 

ωθσε στν μνμ ξερζωμ εκατμμρα ανθρπς π θα χσν τς εστες 

τς δα παντς (π.χ. κτκ μκρν νσν τ Ερνκ).

Ο ανεπτγμνς κσμς, π σμβλλε κατ κρ λγ στ πρβλμα τς κλ

ματκς αλλαγς κα πρδτε τν κρσ των τρφμων πρπε να σνεσφρε στ 

λσ κα τ ελχστ π μπρε να κνε ενα να δεξε τν αλλλεγγ τ με τ 

να δεχτε τς πρσφγες, π αναζτν νες πατρδες  πες χνντα ρστκ 

απ τν χρτ  γνντα μ κατκσμες. Ο αναγκαστκς ατς ξερζωμς δγε σε 

δλσ κνττων κα στν αφανσμ πλτσμκν τατττων, εγερντας ζτμα

τα σττας, γατ  εξαφνσ ατν των λαν δεν φελετα σε κπα μεμνωμν 

φσκ καταστρφ, αλλ στς κλματκς αλλαγς γα τς πες πως πραναφρθκε 

εθνετα τ φανμεν τ θερμκπ. Η σμβλ ωστσ των απελμενων με 

αφανσμ περχν, στ φανμεν τ θερμκπ, ενα αμελτα.

Ενα επεγν λπν να επλφθε  δεθνς κνττα, αφενς, γα να θσε τα 

κρτ κα τς επχερσες ενπν των εθνν τς κα, αφετρ, γα να πρβλ

ψε, να χρματδτσε κα να ργανσε τς μετακνσες πλθσμν π χν 

δρμλγθε  θα πρκψν στ μλλν2�. πρχε  βλσ γα δεκλνσ 

εγκατστασς πλθσμν π κνδνεν σε π κατλλλες περχς ; πρχε 

 πρθεσ να παραχωρθν στς «περβαλλντκς πρσφγες» τα δα δκα

ματα π καταγρφντα στ Σμβασ τς Γενες τ �95� γα τς πλτκς, 

εθνκς κα θρσκετκς πρσφγες;

Ο ως σμερα ενδεξες στ ερτερ πεδ των δεθνν σχσεων δεν αφνν 

ενθαρρντκ περθρα γα θετκς απαντσες στς παραπνω πρβλματσμς. 

Μεμνωμνες κνσες «καλς θελσεως» απ κρτ κα εφαρμγ απσπασματ

κν μτρων γα τν πρστασα των ελωτων περχν κα πλθσμν θα χν 

20 Εφμερδα «Τα Να» (�9.06.2008), Ερωπακ Γκαντανμ, σελ. 53.
2� LE MONDE diplomatique (2008), Ο τλας τς Οκλγας, π.π., σελ. 45.
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περστασακ κα μν φλ. Μναδκς γνμνας π θα πρπε να σχσε ενα 

 πρστασα κα  ασφλεα των πλθσμακν ατν μδων, μακρ απ πλτ

κς «Πντ Πλτ». Η ανθρπν ασφλεα πως θα παρσαστε στ σνχεα 

εξελσσετα λλωστε σε κμβκ αντκεμεν δρσς τ Ο.Η.Ε. κα  ννα τς 

«περβαλλντκς αλλλεγγς» μπρε να καταστε καταλτς ενσχσς τς.

Σε ατ τ πλασ, εκεν π καλετα να κνε  δεθνς κνττα ενα  πρα

κτκ λπσ τ περεχμν τς «περβαλλντκς αλλλεγγς». Ο δεθνς 

δρντες μπρν με τρες σγκεκρμνες ενργεες να απδεξν τν «περβαλλντκ 

αλλλεγγ» τς κα να θσν τσ σε εφαρμγ μα ασφαλστερ πρπτκ, τσ 

γα τς «περβαλλντκς πρσφγες», σ κα γα τς χρες πδχς τς:

 Με τν αναγνρσ δκαωμτων στς «περβαλλντκς πρσφγες».

 Με τν ργνωσ τς περστασακς δαμνς τς σε ασφαλ καταφγα 

κα τς επστρφς τς μετπετα στς εστες τς  τν μνμ μετεγκατστασ 

τς π  κατστασ ενα μ αναστρψμ.

 Με τ χρματδτσ πργραμμτων αντμετπσς των περβαλλντ

κν κνδνων.

Τ περεχμεν ατ, μπρε ασφαλς να εμπλτστε κα με λλα δεγματα 

αλλλεγγς ανλγα με τς εδκτερες σνθκες των περβαλλντκν απελν 

π θτν σε κνδν τν ανθρπν ασφλεα αν τν φλ.

η ανθρπνη ασφαεα
Με βσ τν παραπνω ανλσ καθστατα σαφς τ  ανθρπν ασφλεα ρζε

τα πλν κα απ τ πσ ασφαλες ενα  περβαλλντκς σνθκες γα τν επβωσ 

κα τν ανπτξ ανθρπνων πλθσμν, πως ατ εχαν πρσαρμστε κα εξελχθε 

στς ως σμερα εστες τς. 

Η περβαλλντκ ατ 

πτχ στν ρσμ τς 

«ανθρπνς ασφλεας» 

δαφρπετα απ 

περχ σε περχ, 

χε μως  πως 

δ αναφρθκε 

 τα δα δνρ 

απτελσματα γα 

τς ανθρπς 

των ελωτων 

π ε ρ   χ  ν  μ ε 

τν εξαναγκα

σμ σε φγ.

Π αναλτ

κ,  Ερπ θα 

απτελσε τν βασ
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κ πρρσμ κμτων των «περβαλλντκν πρσφγων», εν  ερμπσ 

πλλν ντων περχν τς απτελε πα πραγματκττα. Τ 2035 πρβλπετα 

να αναπτχθε τ μεγαλτερ μεταναστετκ ρεμα λων των επχν. Πνω απ 

200 εκατμμρα κσμς θα χσν τς κατκες τς παγκσμως, με σβαρς 

πθανττες  αρθμς να φτσε κα τα 600 εκατμμρα, μας κα τσ περπ 

ζν ατ τ στγμ σε παραλακς ζνες λγα μλς μτρα πνω απ τν επφνεα 

τς θλασσας22.

Στν Αφρκ ως τ 2020 πνω απ 250 εκατμμρα θα αντμετωπσν τ 

πρβλμα τς λλεψς δτνων πρων. Στν Ασα μεγλα τμματα παραλακν 

κα πλνσακν κρατν θα εξαφανστν, με τ Μπαγκλαντς να ενα δ τ 

πρτ θμα. Η λλεψ κα εδ πσμ νερ θα θσε σε μετακνσες μεγλες 

μζες εκατμμρων Κνζων.

Στν Αστραλα θα αναγκαστν να καταφγν πρσφγες απ τν νδνσα 

κα τν Ντ Ερνκ, εν κνττες τς Αρκτκς, τς Σβρας κα τς Γρλανδας 

θα αναζτσν νες πατρδες σε Καναδ, Κνα, Ρωσα κα Σκανδναβκς χρες.

Στς Η.Π.Α. ντνες θα ενα  τσες εσωτερκς μετανστεσς κρως απ τς 

ανατλκς ακτς, π θα αναπτσσντα λνα κα σφδρτερ τφνες. Η β

θσ τς Νας Ορλενς ταν μν  αρχ. ρχετα  σερ τ Δλτα τ Μσσπ 

κα τς Νας ρκς (περχ τ Μανχταν), εν  πλτεες τς Μνεστα, τ 

Μζρ, τ λνς κα τ Κνσας απκτν πλν χαρακτρστκ στπας. Με

γλες θα ενα μως κα  πσες απ τν κεντρκ Αμερκ, π πρσφγες απ 

τ Μεξκ, τν Καραβκ, τν Παναμ, τ Νκαργα κ.α. θα «στρμχνντα» με 

μναδκ πρρσμ τς Η.Π.Α. ως «γ τς επαγγελας». 

Τα ερματα μελτς αντατων απστρατων Αμερκανν αξωματκν γα τν 

επδρασ των κλματκν αλλαγν στν αμερκανκ εθνκ ασφλεα ενα κρως 

απκαλπτκ:

 Projected climate change poses a serious threat to America’s national 

security.

 Climate change acts 

as a threat multiplier for 

instability in some of the most 

volatile regions of the world.

 Projected climate 

change will add to tensions 

even in stable regions of 

the world.

 Serious threat: Mass 

Immigration.
Πηγή: www.securityandclimate.can.org/report/CNA_
NatlsecurityAndTheThreatOfclimateChange.pdf

22 Εφμερδα «Bild am Sonntag» (02.�2.2007), Die Welt ist auf der Flucht, σελ.52. κα ανλσ τ Ελβετ 
γεωγρφ Etienne Piguet: www2.unine.ch/webdav/site/traitdunion/shared/documents/48/rapport_piguet
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Κλματκς Αλλαγς      Αβεβαττα μετα-Κτ επχς      Κρσ Τρφμων

	 						 	 				 	 	 
Π Ε Ρ  Β Α   Ο Ν Τ  Κ Η  Α Π Ε   Η

	 	 	 	 	 
Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ι Κ Ο Ι  Π Ρ Ο Σ Φ Υ Γ Ε Σ

	 	 	 			 	 
Ανπαρξα θεσμκς πρσγγσς   Δμργα θεσμκ πλασ
           κα αντμετπσς

	 	 	 	 	 	 	 		 
ΕΞΑΣΘΕΝΣΗ ΑΝΘΡΠΝΗΣ ΑΣΦΑΕΑΣ  ΠΕΡΒΑΟΝΤΚΗ ΑΗΕΓΓΗ

         	 	 	 	 	 	 
           ΑναγνρσΟργνωσΧρματδτσ

	 	 	 	 	 	 	 		 
               ΕΝΣΧΣΗ ΑΝΘΡΠΝΗΣ ΑΣΦΑΕΑΣ

Γνετα αντλπτ λπν τ  «περβαλλντκ πρσφγες» θα απτελσν απστα

θερπτκ παργντα τς ανθρπνς ασφλεας κα τ εκτς απ τ περβλλν, 

 κλματκ αλλαγ επρεζε τν ασφλεα δσεκατμμρων ανθρπων κα φσκ 

τν παγκσμα κνμα, μενντας τ παγκσμ ΑΕΠ απ 5% μχρ 20%23. 

Η ννα «ανθρπν ασφλεα»  «human security» καλπτε περπ �0 θματα, π 

σχετζντα με τς νες σνθκες ασφαλεας,  πες πρκψαν τν τελεταα δεκαετα 

κα βρσκντα στ επκεντρ τ ενδαφρντς τ ΟΗΕ στν πρσπθε τ να εντ

πσε κα να αντμετωπσε τς νες απελς εναντν τς ασφλεας των πλτν κα δατε

ρα των επαθν24 κατγρν. Ο βασκς λγς γα τν π  ννα τς ανθρπνς 

ασφλεας απτελε κμβκ σμε μας νας πλτκς κλτρας ενα τ ενσχε τς 

αρχς τ ΟΗΕ, τ σεβασμ τ δεθνς ανθρωπστκ δκα στς νπλες σγκρσες 

κα τ σχσ εκδμκρατσμ κα περφερεακς ανπτξς. Απατετα να δαμρφωθε 

μα περσστερ ανθρωπστκ κα δκαωματκεντρκ ννα τς ασφλεας25 π θα 

λετργσε σμπλρωματκ τ καθρσθν κλασκ νμ τς π εστζε στ δπλ 

ερνπλεμς κα στ ρλ τ εθνκ κρτς ως φρα πρστασας των ανθρωπ

νων δκαωμτων κα σεβασμ τς πλμερς δπλωματας.

Εδ ρχετα  θεσμκ παρμβασ τς «περβαλλντκς αλλλεγγς» με τα 

πρακτκ σστατκ τς στχεα π αναπτχθκαν παραπνω να σμβλε πστ

ρκτκ στν ανθρπν ασφλεα καλπτντας κεν κα πρσπαθντας να δσε 

μα σρρπα στ σστμα αλλλεπρρν των κρατν.

λα σα αναπτχθκαν ως τρα θα μπρσαν να λβν κα τν εξς σχ

ματκ αναπαρστασ:

23 Μπακγνν Ντρα, Κλματκ αλλαγ κα ανθρπν (αν)ασφλεα, εφμερδα «City Press» (28.�2.2007), σελ. 54.
24 Μσκφ Ηρακλς (2004), Πλτκ Κλτρα κα Κνωνα των Πλτν στν Ελλδα τν επχ τς Πα

γκσμπσς, εκδ. ΣΤΑΜΕ  Α. Παπανδρ, Αθνα, σελ. 76.
25 Μσκφ Ηρακλς (2004), π.π.,σελ. 76.
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ο ροοσ Τησ εαδασ
Η Ελλδα εχε απ τν Μ τ 2007 ως τν Μ τ 2008 τν πρεδρα τ 

δεθνς « Δκτ Ανθρπνς Ασφλεας » (ΔΑΑ), τ π απτελε να τπ 

δεθνς Forum δαβλεσς των κρατνμελν τ26 κα δαφρων δεθνν ρ

γανσμν, π πρωθετα μα ανθρωπκεντρκ ννα τς ασφλεας. Κατ τ 

δρκεα τς ελλνκς πρεδρας,  πα αφρωσε τν δραστρττ τς, γα 

τ δστμα ατ, στ σχσ τς κλματκς αλλαγς με τν ανθρπν ασφλεα, 

δργανθκε μα πλ σμαντκ Δεθνς Δσκεψ στν Αθνα.

Η ελλνκ πρεδρα σε σνεργασα με παγκσμς φρες, επεξεργστκε κα σ

νταξε τσσερα «κεμενα πλτκς». Τα τρα απ ατ αναφρντα στς περσστερ 

ελωτες μδες π φανετα να πλττντα απ τν κλματκ αλλαγ, τα παδ κα 

τς γνακες μετανστες. Τ τταρτ κεμεν απτελε θεωρτκ κα πλτκ εργαλε 

γα τς κβερνσες, καθς αναφρετα στ δαχερσ των φανμνων τς κλματκς 

αλλαγς στν αναπτξακ δαδκασα. Παρλλλα απ ελλνκς πλερς ανακν

θκε τ θα πρξε σνεργασα με δεθνες κα περφερεακς ργανσμς γα τ 

δμργα εδκν ταμεων γα τ χρματδτσ πργραμμτων πρσαρμγς 

στν κλματκ αλλαγ γα τν Αφρκ κα τς μκρς νσωτκς χρες.

νας πρσθετς τμας π σχετζετα μεσα με τν θεματκ π επλεξε  Ελλδα 

ενα ατς τς πλτκς πρστασας. Ενα πρφανς τ  περβαλλντκ απελ θτε 

σε δκμασα τς πδμς κα τς πρεσες πλτκς πρστασας πασδπτε χρας. 

Η Ελλδα πστρζε κα βρσκετα στν πρτ γραμμ γα τν καθρωσ ενς ερω

πακ μχανσμ καν να ανταπκρνετα σε παρμες πρκλσες27. Τατχρνα 

θα πρπε να επμενε στε  Ε.Ε. να πρωτστατε στ λψ μτρων πρστασας τ 

περβλλντς κα μεωσς των σνεπεν τ φανμν τ θερμκπ, π θα 

26 Μλ τ ενα εκτς απ τν Ελλδα,  Καναδς,  Νρβγα,  Ελβετα,  ρλανδα,  Αστρα,  Σλβενα, 
 ρδανα, τ Μπαλ,  Χλ,  Κστα Ρκα,  Ταλνδ κα  Ντα Αφρκ με καθεστς παρατρτ.

27 Ενμερωτκ φλλδ π.π., σελ. 6.
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δγσν κα στν περρσμ των 

«περβαλλντκν πρσφγων».

Τς επμενες δεκαετες  Ελλδα, 

 ταλα κα  σπανα ενα  χρες 

τς Ερωπακς νωσς π θα θ

γν δπλ. Απ τν μα πλερ ενα 

ατς  πες αναμνετα να πλ

ρσν βαρ τμμα, εν δεν αντμε

τωπστε γκαρα τ φανμεν τ 

θερμκπ, καθς  επστμνες 

πρβλπν κατακρφ αξσ τς θερμκρασας στν περχ τς Μεσγε, 

κα απ τν λλ, θα δεχτν τν κρ γκ των μεταναστετκν ρεμτων τ 

πλαντ χωρς να ενα κατλλλα πρετμασμνες28.

Εδ θα πρπε να ενεργπθε παρλλλα κα  μχανσμς τς «κντκς αλ

λλεγγς» καθς τα μεταναστετκ ρεματα π θα πρστρξν στς πρτες τς 

Ε.Ε. θα χν σκπ, σε δετερ κα τρτ στδ, τν μετακνσ τς βρετερα.

Τα στχεα π παρσζν μν τν καταγεγραμμν μεταναστετκ ρ 

στν Ελλδα δεχνν μα σταθερ αξτκ τσ π ενα αδνατν να μπρσε 

να αντμετωπσε απ μν τς  χρα μας ταν κθε χρν  πλθσμς μας μ

κρς επαρχακς πλς αναζτ μσω τς Ελλδας  στν Ελλδα τ μλλν τ29. 

Γ’ ατν τ λγ κα  Ελλδα θα πρπε να πρωταγωνστσε στ δαμρφωσ, 

σ τ δνατν σντμτερα, μας κνς ερωπακς μεταναστετκς πλτκς 

π θα σβετα ωστσ τα ανθρπνα δκαματα.

ΕΤΟΣ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΔΙΑΚΙΝΤΕΣ

2000 3.664 �24

200� 6.864 �37

2002 3.945  87

2003 2.439  74

2004 3.047 �24

2005 3.37� ��2

2006 3.456 �20

2007 9.240 �96

2008 (ως 30.04.2008) 2.�26  56

Πίνακας 3: Συλλήψεις λαθρομεταναστών ανά έτος στην Ελλάδα. Πηγή: Υ.Ε.Ν.

28 Βλ. Εκνα 2.
29 Βλ. Πνακα 3.

Εικόνα 2: Μεταναστευτικά ρεύματα. 
Ο κόσμος σε φυγή. Πηγή: ΒILD am 
SONNTAG 02.12.2007, σελ. 52-53.
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Η Ερωμεσγεακ νωσ,  δμργα τς πας ανακνθκε κατ τν 

δρκεα τς γαλλκς πρεδρας τς Ε.Ε. τν λ τ 2008, ρχετα να ενταχθε 

στ πλγμα των περφερεακν κα δεθνν ργανσμν,  π θα ασχλντα 

λνα κα περσστερ με μα σερ πρβλμτων ασφαλεας πως ατ π ανα

λντα στ παρσα μελτ.

Ο πρτεραττες π θα χαραχθν θα πρπε να βασζντα πραν των λλων 

αρχν κα σ’ ατ τς «περβαλλντκς αλλλεγγς» μεταξ των χωρν τς Με

σγε. δ λπν πεδ λαμπρ γα μα πρτ δεθν πρακτκ εφαρμγ των 

σων αναπτχθκαν στν παρσα μελτ κα μα πρτς τξεως εκαρα γα τν 

ελλνκ εξωτερκ πλτκ να αναδεξε τν αξακ τς χαρακτρα μσω τς πρ

θσς πλτκν «περβαλλντκς αλλλεγγς» με τς ερωπας εταρς 

κα τς μεσγεακς γετνς τς.

σμπερασμαΤα
Τ σμερν επχ εκατμμρα πλτες σε λν τν κσμ ασθνντα ελω

τ απ απελς γα τς πες δεν πρχε επαρκς κντπσ απ τ δεθν 

κνττα. Καθς  κλματκ αλλαγ πρκαλε τν ρστκ εξαφνσ εδαφν 

κα φσκν πρων,  κνδνς να πρκλθν μαζκς μετακνσες πλθσμν 

εντενετα. Επεγε λπν να λβμε σβαρ πψ ατν τν πραγματκττα 

κα να αναγνωρσμε τ καθεστς τ πρσφγα σε σς αναγκζντα να εγκα

ταλεψν τν τπ τς εξατας μεταβλν τ κλματς30.

30 LE MONDE diplomatique (2008), Ο τλας τς Οκλγας, π.π. σελ. 44.



Μα δασταλτκ ερμνεα γα τα δκαματα των πρσφγων π καταγρφντα 

στ Σμβασ τς Γενες τ �95�,   πρσθκ των νων δεδμνων 60 χρνα 

μετ, στε να σμπερλβε κα τς «περβαλλντκς πρσφγες», βασσμν 

στν αρχ τς «περβαλλντκς αλλλεγγς» θα απτελσε ντως να αξσ

μεωτ βμα σαστκς αντμετπσς τς περβαλλντκς απελς π δχντα 

 ελωτ ατ πλθσμ γα τν παρξ κα τν ασφλε τς. Η παγκσμα 

κνττα μως δεχνε αμχαν κα δεν φανετα δατεθεμν να θετσε μα 

ττα πρσγγσ.

Η «περβαλλντκ αλλλεγγ» σνστ ωστσ μα ρθλγκ απντσ στς 

πρκλσες τς πες καλντα να περβν νθρωπ δαφρων περχν τ πλα

ντ χωρς να ενα ατ  βασκ πεθν γα τα δεν π αντμετωπζν.

Απ τν Μεσγε ως τν Βρεα κα Ντα Αμερκ  ανθρπν ασφλεα 

κρνετα πλν κα με περβαλλντκ κρτρα. σ π μεγλ κα γργρ αντα

πκρσ βρε ατ  παραδχ σε κρτ κα δεθνες ργανσμς, τσ π καλ 

θα ενα τα απτελσματα γα λς.

Τ πτμ λλωστε, ξεχελζε κα απ τς δ χθες τ. Αταπατντα σ πστε

ν τ μπρμε να χρσμε τν μα πλερ, αδαφρντας γα τν λλ.
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ζωής του 

λέγεται ότι γνώ-

ριζε τουλάχιστον οκτώ 

γλώσσες. Ο Γουσταύος είχε διδα-

χθεί, επίσης, νομικά, ιστορία και θεολογία 

- ήταν αφοσιωμένος λουθηρανός, αλλά όχι 

μισαλλόδοξος. Οι βάσεις του, όμως, στις 

στρατιωτικές τέχνες ήταν θεωρητικές. Ως 

προς τις πρακτικές πλευρές του επαγγέλ-

ματός του ο Γουσταύος ήταν κατά μεγάλο 

μέρος αυτοδίδακτος, αλλά οι μέθοδοί του 

πρωτότυπες και νεωτεριστικές. Για παρά-

δειγμα, ήταν από τους πρώτους διοικητές 

Ο Τριακονταετής Πόλεμος, που ρήμαξε τη Γερμανία εξ 

ολοκλήρου, μεταξύ του 1618 και του 1648, ήταν ο τελευ-

ταίος από τους μεγάλους θρησκευτικούς πολέμους της 

Ευρώπης. Εκτός όμως από το θέμα της θρησκείας κρινόταν 

ολόκληρο το πολιτικό μέλλον της Γερμανίας. Το 1629, οι 

στρατιές των Αυστριακών Αψβούργων υπό τον Τίλλυ και 

τον Βάλλενστάιν, διέδωσαν την Αντιμεταρρύθμιση, βόρεια 

μέχρι τη Βαλτική και φαινόταν, πως ολόκληρη η Γερμανία 

θα γινόταν μία επαρχία της Καθολικής Αυστρίας. Χωρίς 

τη σουηδική βοήθεια, η υπόθεση των Προτεσταντών στη 

Γερμανία -και πιθανώς στις Κάτω Χώρες- φαινόταν χαμένη. 

Η επέμβαση του Γουσταύου Αδόλφου της Σουηδίας -του 

Λέοντος του Βορρά- τη στιγμή εκείνη και η νίκη του στο 

Μπράιτενφελντ, το 1631, έσωσαν την προτεσταντι-

κή Ευρώπη από «την επικείμενη κυριαρχία 

των Ιησουιτών», όπως είπε χαρακτη-

ριστικά ένας προτεστάντης 

ιστορικός.

ΓουσταYοσ αδOλφοσ

1594-1632

Ο Γουσταύος Αδόλφος έχει απο-

κληθεί «Πατέρας του Σύγχρονου Πολέμου». 

Ασφαλώς η καλή οργάνωση, η εκπαίδευ-

ση, το υψηλό ηθικό και ο αποτελεσματι-

κός συνδυασμός όλων των όπλων, ιππι-

κού, πεζικού και πυροβολικού, έκαναν το 

Σουηδικό Στρατό τον πιο προηγμένο στις 

ημέρες του. Επίσης, πολλές από τις επιτυ-

χίες του Γουσταύου στο πεδίο της μάχης 

προέρχονται από την ικανότητά του στη 

σχεδίαση και τη διοίκηση.

Όταν ανέβηκε στο θρόνο της Σουηδίας 

το 1611, ο Γουσταύος Αδόλφος δεν ήταν 

ακόμα 17 χρονών, αλλά η μόρφωσή του 

ήταν εκπληκτικά περιεκτική. Ήξερε καλά 

λατινικά (που τότε ήταν ακόμα η γλώσσα 

της διπλωματίας), λίγα ελληνικά και μιλούσε 

καλά αγγλικά και γερμανικά. Στο τέλος της 
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που χρησιμοποίησαν το τηλεσκόπιο, το 

οποίο μόλις είχε εφευρεθεί.

Ο Γουσταύος είχε απαράμιλλο θάρρος, 

ήταν ψηλός για την εποχή του, αλλά με 

φαρδείς ώμους, κι έτσι φαινόταν πιο κο-

ντός. Το μυτερό γένι και τα κοντά μαλλιά 

του ήταν καστανοκίτρινα, γι΄ αυτό πήρε 

το παρατσούκλι «Λιοντάρι του Βορρά». 

Επειδή είχε βαριά σωματοδομή ήταν λίγο 

αδέξιος, αλλά μπορούσε να συναγωνιστεί 

στο γύρισμα του τσεκουριού τον πιο 

δυνατό άντρα του. Υπερηφανευόταν να 

μοιράζεται με τους άντρες του τις κακου-

χίες και στις εκστρατείες «ζούσε» όπως 

και αυτοί. Ακόμα και τα ρούχα του ήταν 

απλά σαν τα δικά τους. Στο μόνο που 

διέφερε ήταν ότι από συνήθεια φόραγε 

κόκκινη πλατιά ζώνη ή μανδύα.

Εντούτοις, ο Γουσταύος ήταν πάνω 

από όλα βασιλιάς - αυταρχικός, με αυτο-

πεποίθηση και θέληση, χωρίς να ανέχεται 

την απείθεια. Εδώ, εν μέρει, βρισκόταν το 

μυστικό της στρατιωτικής του επιτυχίας. 

Ως βασιλιάς μπορούσε να διαθέσει τις 

δυνάμεις του όπως ήθελε: o ίδιος ήταν 

αρχιστράτηγος. Αυτό του έδινε, όπως 

αργότερα στον Μεγάλο Φρειδερίκο και 

τον Ναπολέοντα, πλήρη ελευθερία δρά-

σης, ευεργέτημα που παραχωρήθηκε σε 

ελάχιστους σύγχρονους διοικητές.

Ο Γουσταύος ήταν σύνθετος χαρακτή-

ρας. Οι πρεσβευτές, παραπλανημένοι από 

τη φιλικότητά του, πολύ γρήγορα εκτι-

μούσαν τις γνώσεις του -θεωρητικές και 

πρακτικές- και την ευστροφία του, που του 

επέτρεπε να κάνει γρήγορες και σωστές 

κρίσεις. Διέθετε, επίσης, μια από τις βασικές 

ιδιότητες του μεγάλου διοικητή: καταλάβαι-

νε την ανθρώπινη φύση και, έτσι, το περι-

βάλλον του απαρτιζόταν από αξιόπιστους 

και ταλαντούχους άντρες, ακόμα και μεταξύ 

των Σκοτσέζων και Ιρλανδών μισθοφόρων 

του. Ενώ με ευκολία απέτασσε ανεπαρκείς 

αξιωματικούς, με την ίδια ευκολία προήγαγε 

τον τελευταίο στρατιώτη πεζικού αν άξιζε. 

Πάνω από όλα ενέπνεε διαρκή πίστη σε 

όλους σχεδόν όσοι τον υπηρετούσαν.

Αυτό είναι πασιφανές στην περίπτω-

ση του Άξελ Οξενστιέρνα, του Σουηδού 

καγκελάριου, που ήταν σύμβουλος του 

βασιλιά από τα νιάτα του. Λιγομίλητος και 

λόγιος, ο Οξενστιέρνα ήταν ο μόνος άν-

θρωπος από τον οποίο ο Γουσταύος δε-

χόταν συμβουλές για σοβαρά ζητήματα 

και κριτική χωρίς επίκριση ή θυμό. Η σχέ-

ση τους διατηρήθηκε σε όλη τη ζωή του 

βασιλιά, επειδή συμπλήρωνε ο ένας τον 

άλλο. Ο Γουσταύος είχε το ενστικτώδες 

πάθος της ιδιοφυίας, ο Οξενστιέρνα την 

ήρεμη κρίση του μεγάλου διαχειριστή. 

Ο ένας είχε απόλυτη εμπιστοσύνη στον 

άλλο. Όταν ο Γουσταύος σκοτώθηκε στο 

Λούτζεν, οι στρατιώτες του επιδόθηκαν 

από τη θλίψη τους σε ανελέητη εκδίκη-

ση κατά των ανδρών του Βαλενστάιν. Ο 

Οξενστιέρνα έκρυψε τη θλίψη του και 

υλοποίησε τα σχέδια του βασιλιά όπως 

σκόπευε να τα υλοποιήσει εκείνος.

Ένα από τα μεγαλύτερα εγκώμια προς 

τον Γουσταύο έπλεξε ο Σκοτσέζος Λοχαγός 

Ρόμπερτ Μούνρο, που έγραψε: «Γιατί, αν 

και ήταν βασιλιάς, ήταν γενναίος, μαχητής, 

και ακόμα περισσότερο, καλός άνθρωπος, 

μεγαλόπρεπος, σοφός, δίκαιος, πράος, 

γεμάτος μάθηση και ταλέντο για γλώσσες 

και, όπως ήταν δυνατός στο σώμα και με 

ανδροπρεπές ανάστημα, διέθετε επίσης 

τα διανοητικά προσόντα που ταίριαζαν 

σε ένα μεγάλο διοικητή».

ΓουσταYοσ-τIλλυ

Στις 16 Σεπτεμβρίου του 1631, οι 

Σουηδοί εντόπισαν τον καθολικό στρατό 

υπό το βετεράνο διοικητή του, Γιόχαν 
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Γκραφ φον Τίλλυ μεταξύ των χωρών 

Μπράιτενφελντ και Στένμπεργκ, βόρεια 

της Λειψίας. Ένας Σκώτος, που υπηρε-

τούσε με τους Σουηδούς περιέγραψε τον 

70χρονο διοικητή των Αψβούργων:

«Ήταν κοντός, ισχνός και τρομερός 

στην όψη, τα μάγουλά του βαθουλωμένα, 

η μύτη του μακριά και μυτερή, τα μάτια 

του άγρια και σκοτεινά. Όταν δεν φορού-

σε την περίτεχνη πανοπλία του, συνήθως 

φορούσε ιμάτια από πράσινο μετάξι, ένα 

υπερβολικά πλατύγυρο και κωνικό καπέλο 

με φτερά στρουθοκαμήλου…είχε μακριά 

γενειάδα, ένα μακρύ εγχειρίδιο και ένα 

φοβερό σπαθί από το Τολέδο».

ο τριακονταετHσ ΠOλεμοσ

1618-1648

Όταν ο Γουσταύος Αδόλφος, βα-

σιλιάς της Σουηδίας, παρενέβει στον 

Τριακονταετή Πόλεμο το 1630, οι στό-

χοι του ήταν πολλοί. Σκοπός του ήταν, 

όπως είπε στο Βασιλικό Συμβούλιο, «να 

εγγυηθεί τη θέση της Σουηδίας για τα 

λίγα επόμενα χρόνια».

Αφορμή του Τριακονταετούς Πολέμου 

ήταν οι θρησκευτικές διαφορές των προ-

ηγούμενων εκατό χρόνων. Ο υλιστικός 

και πολυτελής τρόπος ζωής των παπών 

και του ανώτερου κλήρου, καθώς και 

οι οικονομικές καταχρήσεις τους, πυρο-

δότησαν εξέγερση. Το 1517 ο Μαρτίνος 

Λούθηρος κάρφωσε τον κατάλογο με 

τις 95 θέσεις του στην πύλη της εκκλη-

σίας της Βιτεμβέργης. Το πνεύμα του 

Προτεσταντισμού άσκησε τεράστια έλξη, 

ιδιαίτερα σε Αγγλία, Ελβετία και μεγάλο 

μέρος της Γερμανίας. Το 1560 εξακολου-

θούσαν να είναι καθολικοί λίγο περισσό-

τεροι από το ένα τέταρτο των κατοίκων της 

Αγίας Ρωμαικής Αυτοκρατορίας.

Το 1618, όμως, η πολιτική μάλλον, και 

όχι η θρησκεία, οδήγησε σε ευρωπαϊκό πό-

λεμο. Στην ουσία, ήταν αγώνας Γερμανών 

προτεσταντών ηγεμόνων εναντίον των 

προτεσταντών συμμάχων τους (κατά και-

ρούς Δανία, Αγγλία, Σουηδία και Ολλανδία) 

και της Αυτοκρατορίας των Αψβούργων.

Η επανάσταση κατά του αυτοκράτορα 

Φερδινάνδου Β΄ άρχισε το Μάιο του 1618 

στην Πράγα, όταν δύο βασιλικοί αξιωματι-

κοί εκπαραθυρώθηκαν από προτεστάντες, 

μέλη της Δίαιτας της Βοημίας ή κοινοβου-

λίου. Η εξέγερση στη Βοημία κατεστάλη με 

βαρβαρότητα, αλλά οι μάχες εξαπλώθηκαν 

γρήγορα στο Παλατινάτο.

Αρχικά, οι Αψβούργοι παρέσυραν τα 

πάντα στο διάβα τους. Μετά, το 1625, ο 

βασιλιάς Χριστιανός Δ΄ της Δανίας, επειδή 

φοβόταν την αυξανόμένη ισχύ των καθολι-

κών, μπήκε στον πόλεμο. Αντιμετωπίζοντας 

δύο τρομερούς διοικητές, τον Βαλενστάιν 

και τον Τίλλυ, η προέλαση των Δανών ανα-

κόπηκε και το 1629 η Δανία αποσύρθηκε 

από τον πόλεμο.

Η εισβολή του Γουσταύου στη βόρεια 

Γερμανία τον επόμενο χρόνο ήταν στρα-

τηγικά ορθή. Ο πληθυσμός της Σουηδίας 

-κατά συνέπεια και ο στρατός της- ήταν 

μικρός σε σύγκριση με αυτούς των ευρω-

παϊκών δυνάμεων. Έτσι, θα ήταν αδύνατο 

να φυλαχτεί η τεράστια ακτογραμμή της 

από εισβολή των Αψβούργων. Επιπλέον, ο 

Γουσταύος θα μπορούσε να εξουδετερώσει 

τη δύναμη της Πολωνίας. Ήταν μια τολμη-

ρή, ευφυής απόφαση.

οι θεσεισ των αντιΠαλων

Ο Τίλλυ ήταν ένας καθόλα σεβαστός 

στρατηγός που δεν είχε γευθεί την ήττα. 

Δεν είχε όμως αντιμετωπίσει κάποιον σαν 

το βασιλικά της Σουηδίας. Ο Γουσταύος 

Αδόλφος στρατοπέδευσε 1,5 χλμ. μακριά 

από τις θέσεις του Τίλλυ και διανυκτέρευσε, 
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Αριστερά έφιππος Μουσκετοφόρος και 
δεξιά Μουσκετοφόρος των Αυτοκρατορικών δυνάμεων.

συζητώντας για τη μάχη με τους Σουηδούς 

και Σκώτους στρατηγούς του. Οι Σουηδοί 

συγκεντρώθηκαν και μέσα από την πρω-

ινή ομίχλη διέκριναν το στρατόπεδο των 

Αυτοκρατορικών, σαν μία σειρά από φω-

τιές πάνω σε ύψωμα. Με το πρώτο φως 

της ημέρας, ένας Σουηδός αξιωματικός πα-

ρατηρούσε πως οι άνδρες του φαίνονταν 

«κουρελήδες και βρόμικοι… δίπλα στους 

απαστράπτοντες Αυτοκρατορικούς με τις 

διακοσμημένες αρματωσιές. Τα σουηδικά 

και φιλανδικά ζώα φαίνονταν μικροσκοπι-

κά, μπροστά στα μεγάλα γερμανικά πολε-

μικά άτια. Οι νεαροί χωρικοί δεν έκαναν 

μεγάλη εντύπωση απέναντι στους μυστα-

κοφόρους βετεράνους του Τίλλυ».

Ο Τίλλυ είχε επιλέξει προσεκτικά τη 

θέση του, ώστε να έχει το πλεονέκτημα 

του «εδάφους του ανέμου και του ηλίου». 

Έταξε το στρατό του κατά μήκος ενός 

υψώματος, που ήλεγχε τις δημοσιές προς 

τη Λειψία και τα έλη μέσα από τα οποία 

θα έπρεπε να του επιτεθούν οι Σουηδοί. Ο 

στρατός του είχε 40.000 περίπου άνδρες. 

Στο κέντρο, υπό την ηγεσία του, το πεζικό 

ήταν κατανεμημένο σε 17 μεγάλα τάγματα, 

με 1.500 ως 2.000 άνδρες το καθένα. Στα 

αριστερά, βρίσκονταν 5.000 βαριά οπλι-

σμένοι Γερμανοί ιππείς - Μαύροι Ιππότες- 

υπό τον έξοχο, αλλά παρορμητικό Γκραφ 

Γκότφρηντ Χάινριχ τσου Πάπενχαιμ, ενώ 

δεξιά ένα παρόμοιο μείγμα θωρακοφόρων 

υπό τον Γκραφ φον Φύρστενμπεργκ. Το 

πυροβολικό είχε συγκεντρωθεί μαζικά στο 

κέντρο του υψώματος και το μέτωπό του 

είχε έκταση 6.000 γιάρδες.



Έφιππος Αξιωματούχος του 
Σουηδικού Στρατού του 

Γουσταύου Αδόλφου.
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το Προβλημα των σουηδων

Ο Γουσταύος αντιμετώπιζε το πρό-

βλημα ενσωμάτωσης των συμμάχων 

του, τους 18.000 άνδρες του στρατού 

της Σαξωνίας, στο σουηδικό τακτικό 

σύστημα. Τελικά, αποφάσισε σοφά να 

βασισθεί πολύ σε αυτούς και να τους 

αφήσει ελεύθερους, στο απώτερο αρι-

στερό άκρο της γραμμής του, καλύπτο-

ντας το δρόμο του Ντύμπεν. Ο υπό-

λοιπος στρατός του (26.8000 άνδρες) 

παρατάχθηκε με μεγάλη προσοχή. Με 

την πρώτη ματιά, ο σουηδικός σχηματι-

σμός έμοιαζε με τον αυτοκρατορικό, με 

το πεζικό στο κέντρο και το ιππικό στα 

άκρα. Ωστόσο, αυτό ήταν απατηλό. Το 

σουηδικό κέντρο δεν ήταν συμπαγές, 

αλλά ένα σύνολο ευέλικτων μονάδων 

υπό τον προσωπικό έλεγχο του βασι-

λιά. Στην πρώτη γραμμή βρίσκονταν 

τέσσερα συντάγματα πεζικού, από 

εναλλασσόμενους μουσκετοφόρους και 

σαρισοφόρους, πίσω από τους οποίους 

βρίσκονταν ως εφεδρεία ένα σύνταγμα 

ιππικού και ένα σκωτικό σύνταγμα πεζι-

κού. Πίσω τους βρισκόταν μία δεύτερη 

γραμμή τριών συνταγμάτων πεζικού 

με μία επιπλέον γενική εφεδρεία δύο 

συνταγμάτων ιππικού.

Στη δεξιά πτέρυγα των Σουηδών, ο 

στρατάρχης Μπανφ διοικούσε ένα μέ-

τωπο πέντε συνταγμάτων ιππικού, ανα-

μεμειγμένων με 200 μουσκετοφόρους 

και πίσω του ως εφεδρεία ένα σύνταγμα 

ιππικού. Υπήρχε επίσης μία δεύτερη γραμ-

μή τεσσάρων συνταγμάτων ιππικού. Ο 

Γουσταύος είχε κρατήσει αδύναμη την 

αριστερή πτέρυγά του, υπό τον στρατάρχη 

Χορν, καθώς οι Σάξονες κάλυπταν την πε-

ριοχή απέναντι στο Φύρστενμπεργκ. Δεν 

την είχε όμως παραμελήσει όπως έδειξαν 

τα γεγονότα, καθώς αυτό το τμήμα του 

Σουηδικού στρατού διαδραμάτισε ζωτικό 

ρόλο, μετά την κατάρρευση των Σαξόνων. 

Αμφότεροι οι αντίπαλοι είχαν ετοιμασθεί 

μέχρι το απόγευμα, αλλά κανείς δεν 

έκανε την πρώτη κίνηση και για δύο 

περίπου ώρες αντάλλασσαν κανο-

νιοβολισμούς. Στη φάση αυτή, οι 

Σουηδοί ήταν πολύ πιο επιτυχείς 

από τους Αυτοκρατορικούς 

και η αριστερή πτέρυγα του 

Πάπενχαιμ υπέστη σφο-

δρό πυρ. Ο συνταγματάρ-

χης Ρόμπερτ Μονρό του 

σκωτικού συντάγματος 

περιέγραψε: «με τις σάλ-

πιγγες και τα τύμπανα να 

ηχούν και τις σημαίες να 

ανεμίζουν και να προε-

λαύνουν…ο εχθρός μας 

έπληττε με τον ήχο και τον 

βρυχηθμό των οβίδων των 

κανονιών…εκεί που φαντα-

ζόσουν πως έκαναν μεγάλη 

ζημιά…τότε τα κανόνια μας 

άρχισαν να βρυχώνται και να 

ανταποδίδουν στον εχθρό τα ίσα 

και παραπάνω, ενώ τα τάγματά μας 

στέκονταν σταθερά σαν τείχος…».

αναδιορΓανωση

του σουηδικου στρατου

Το 1620 ο βασιλιάς εισήγαγε τη στρά-

τευση για όλους τους υγιείς Σουηδούς 

άντρες, μέχρι την ηλικία των 50, με ελάχι-

στη υπηρεσία 20 ετών από την ηλικία των 

15. Οι στρατιώτες αυτοί ασκούνταν τακτικά 

στην οπλασκία και η πειθαρχία τους ήταν 

καλή. Δεν τους χορηγούνταν μόνο στολές, 

αλλά και σήματα συνταγμάτων, νεωτερι-

σμός που ενίσχυε το ηθικό των ανδρών 

και τους έδινε την αίσθηση ότι ανήκουν 

σε έναν πραγματικά εθνικό στρατό. Η έλ-
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λειψη έμψυχου 

δυναμικού σήμαινε 

ότι ο Γουσταύος έπρεπε να στηριχθεί και 

σε μισθοφόρους, κυρίως Σκοτσέζους, 

Ιρλανδούς και Γερμανούς,οι οποίοι όμως 

οργανώνονταν και οπλίζονταν με τα σου-

ηδικά πρότυπα.

Η τακτική ευφυία του Γουσταύου απο-

δείχτηκε από το γεγονός ότι κατανόησε τις 

δύο βασικές συνισταμένες του πολέμου: 

την ευκινησία και την ισχύ πυρός ενός 

στρατού. Αύξησε την αναλογία μουσκε-

τοφόρων και δορυφόρων, καθιστώ-

ντας το μουσκέτο κύριο όπλο του 

στρατού. Σύμφωνα με αυτή την 

αναδιοργάνωση, γύρω στο 1620 

ένας λόχος είχε 72 μουσκετοφό-

ρους και μόνο 54 δορυφόρους. 

Τέσσερις λόχοι αποτελούσαν 

ένα τάγμα και οκτώ τάγματα 

ένα σύνταγμα. Το 1630, μόνιμες 

ταξιαρχίες, που έφεραν διαφο-

ρετικά χρώματα και που η καθε-

μιά αποτελούνταν από δύο, τρία 

ή τέσσερα συντάγματα, αποτε-

λούσαν τον κύριο σχηματισμό 

στο πεδίο της μάχης.

Ο Γουσταύος μίκρυνε το μου-

σκέτο στο 1,2 μ και έτσι κατάργησε 

την ανάγκη στηρίγματος για την 

εκτέλεση βολής και το ελάφρυνε στα 

6,8 κιλά. Οι σειρές περιορίστηκαν από 10 

σε 6, για να υπάρχει μεγαλύτερη γραμμι-

κή ισχύς πυρός. Οι μουσκετοφόροι εκπαι-

δεύονταν να βάλλουν ομοβροντίες δύο ή 

τριών σειρών αντί για κυλιόμενα πυρά και 

τα μήκους 5,5μ. όπλα των δορυφόρων 

χρησιμοποιούνταν για να εκμεταλλευ-

θούν το αποτέλεσμα της ισχύος πυρός 

μάλλον παρά για άμυνα.

Το ιππικό, μεγάλη αναλογία του 

οποίου ήταν εθελοντές από τις βαλτικές 

χώρες με μικρά άλογα, ήταν χωρισμένο 

σε θωρακοφόρους, οπλισμένους με 

σπάθη και πιστόλι και δραγόνους ή 

έφιππους μουσκετοφόρους. Με βάση 

την εμπειρία του από τους επιθετικούς 

Πολωνούς λογχοφόρους, ο βασιλιάς 

Ο Γουσταύος Αδόλφος εφήρμοσε μεταρρυθμίσεις 
στο σουηδικό στρατό, συμπεριλαμβανομένης της 

εισαγωγής της υποχρεωτική στρατολόγησσης 
το 1620 και της δημιουργίας ικανού πυροβο-

λικού, με αποτέλεσμα να πετύχει μία σειρά 
από νίκες ακριβώς όταν τις χρειάζονταν 

περισσότερο οι Προτεστάντες, κατά τον 
Τριακονταετή Πόλεμο.
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εκπαίδευε το ελαφρύ ιππικό του να 

επελαύνει με τις σπάθες καλπάζοντας. 

Το πιστόλι είχε γίνει πλέον οριστικά 

δευτερεύον όπλο. Ένας ακόμα νεω-

τερισμός ήταν ότι χρησιμοποίησε, ως 

βοηθητικούς, πολίτες μηχανικούς, υπο-

νομοποιούς και σκαπανείς, διαθέσιμους 

όποτε χρειαζόταν.

η μαχη

Έχοντας τριπλάσιο ρυθμό βολών, 

το σουηδικό πυροβολικό ήταν αποτε-

λεσματικότερο από το αυτοκρατορι-

κό. Αδυνατώντας να συγκρατήσει τους 

άνδρες του, ο Πάπενχάιμ διέταξε τους 

5.000 ιππείς του, να προελάσουν τροχά-

ζοντας. Ο Τίλλυ έγινε έξαλλος, φωνάζο-

ντας πως ο Πάπενχαιμ έκλεψε την τιμή 

του. Το γερμανικό βαρύ ιππικό τρόχασε 

μέχρι και 30 γιάρδες μακριά από τους 

Σουηδούς, οπότε εκτέλεσε το «καρα-

κόλ». Η πρώτη γραμμή ιππέων πυροβό-

λησε με τις πιστόλες της, παραμέρισε για 

τη δεύτερη γραμμή που έκανε το ίδιο 

Ο Γουσταύος Αδόλφος στη μάχη του Μπράιτενφελντ το 1632. Στο πίσω μέρος 
διακρίνεται η επίθεση του σουηδικού ιππικού (πίνακας Jean-Jacques Walter).
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κ.ο.κ Ήταν σαν μπαλέτο. Απτόητοι από 

τον αρχαϊκό αυτό ελιγμό, οι σουηδοί 

μουσκετοφόροι ανταπέδωσαν τα πυρά 

σκοτώνοντας εκατοντάδες ιππείς. Επτά 

φορές επιτέθηκε το ιππικό, μέχρι που 

φάνηκε να αδυνατίζει, και ο Σουηδός 

στρατηγός Μπάνερ διέταξε τους εφεδρι-

κούς ιππείς να του επιτεθούν, τρέποντάς 

το σε φυγή. Σύντομα, ολόκληρη η πτέ-

ρυγα του Πάπενχαιμ αναζήτησε διέξοδο 

από τη μάχη, ακολουθώντας το δρόμο 

προς τη Λειψία.

Τρία χιλιόμετρα πιο μακριά, τα πράγμα-

τα ήταν εντελώς διαφορετικά. Βλέποντας 

την έφοδο του Πάπενχαιμ και υποθέτο-

ντας ότι ο Τίλλυ είχε διατάξει επίθεση, ο 

Φύρστενμπεργκ επιτέθηκε στους Σάξωνες 

με τους θωρακοφόρους του και έτρεψε 

και τους 18.000 σε φυγή από την πρώτη 

μόλις αψιμαχία. Μέσα σε λίγα λεπτά η αρι-

στερή πτέρυγα των Σουηδών κατέρρευσε. 

Ο Τίλλυ διαβλέποντας την ευκαιρία, απέ-

στειλε τη δεξιά πτέρυγα του πεζικού του 

εναντίον της εκτεθειμένης πλευράς των 

Σουηδών, ενώ ο Φύρστενμπεργκ κτύπησε 

από τα μετόπισθεν. Ωστόσο, ο Γουσταύος 

Αδόλφος, δεν περίμενε περισσότερα από 

τους Σάξωνες συμμάχους του και είχε 

προετοιμασθεί για μία τέτοια περίπτω-

ση. Η σουηδική εφεδρεία κινούμενη με 

πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα απ΄ ότι οι 

Αυτοκρατορικοί στράφηκε προς τα αρι-

στερά και υποδέχθηκε το πεζικό του Τίλλυ 

με καταιγιστικά πυρά από τα μουσκέτα και 

τα κανόνια των συνταγμάτων της.

Ο ίδιος ο Γουσταύος πεπεισμένος πως 

το μέτωπο σταθεροποιήθηκε, κάλπασε 

προς το ιππικό του Μπάνερ στα δεξιά και 

διέταξε το σύνταγμα ιππέων της Δυτικής 

Γοτθίας να επιτεθούν στο αυτοκρατορικό 

πεζικό που μαχόταν τον Χορν, ενώ ο ίδιος 

προηγήθηκε τεσσάρων συνταγμάτων σε 

μία επίθεση εναντίον του πυροβολικού 

του Τίλλυ στο ύψωμα. Οι Σουηδοί ανέ-

βηκαν την πλαγιά παρά το εχθρικό πυρ, 

κατέλαβαν τα πυροβόλα, σκοτώνοντας 

τα πληρώματά τους, και τα έστρεψαν 

εναντίον του πεζικού του Τίλλυ. Τα αυτο-

κρατορικά τάγματα παγιδεύτηκαν τώρα 

μεταξύ διασταυρούμενων πυρών: ενώ ο 

Τόρστενσον έβαλλε με τα σουηδικά κα-

νόνια απέναντί τους, τα ίδια τα πυροβόλα 

τους, θέριζαν τις γραμμές τους από τα αρι-

Πάνω εικόνα: το δεξί τμήμα του με-
τώπου του αυτοκρατορικού στρατού 
εξέτρεψε τους Σάξωνες σε φυγή αλλά 
οι Σουηδοί παρέμειναν σταθεροί στις 
θέσεις τους.
Κάτω εικόνα: οι αυτοκρατορικοί κατέρ-
ρευσαν όταν ξεκίνησε η σουηδική αντε-
πίθεση.
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στερά. Καθώς ο στρατός του Τίλλυ άρχισε 

να αποσυντίθεται, ολόκληρο το σουηδικό 

κέντρο προέλασε, τρέποντας τους αντιπά-

λους του σαν πρόβατα σε φυγή.

μετa αΠο τη μaχη

Μετά τη μάχη, ο Μονρό έγραφε πως 

«η πυροστιά είχε ως τροφή τις άμαξες 

πυρομαχικών του εχθρού και τις σάρισές 

του που έμειναν, επειδή δεν υπήρχαν 

πολλοί δικοί μας για να τις χρησιμοποι-

ήσουν... και όλη εκείνη τη νύχτα οι γεν-

ναίοι σύντροφοί μας Σάξωνες, έτρεχαν 

νομίζοντας πως όλα είχαν χαθεί».

εΠιμυθιο

Ήταν μία εκπληκτική και απόλυτη νίκη, 

καθώς οι Σουηδοί έχασαν λιγότερους από 

2.000 άνδρες, ενώ οι Αυτοκρατορικοί εί-

χαν 7.000 νεκρούς και 6.000 τραυματίες ή 

αιχμαλώτους. Ολόκληρο το πυροβολικό 

του Τίλλυ, η σκευή του στρατοπέδου του 

και 90 σημαίες συνταγμάτων έπεσαν στα 

χέρια των Σουηδών. Κυρίως όμως ο «ανί-

κητος» Τίλλυ -που τραυματίσθηκε τρεις 

φορές ενώ πολεμούσε- έχασε τη φήμη 

του. Οι παλαιομοδίτικες τακτικές του, της 

μάχης του βάρους και των αργών ελιγμών, 

είχαν συντριβεί από τις νέες ευέλικτες με-

Καθώς οι εθνικοί πόροι έμψυχου υλικού εξαντλήθηκαν από τις πολύχρονες εκστρα-
τείες του Τριακονταετούς Πολέμου, οι εμπόλεμοι στράφηκαν στη στρατολόγηση 
μισθοφόρων, που εμφανίζονται εδώ να φθάνουν στη γερμανική πόλη του Στεττινού.
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θόδους ενός σύγχρονου διοικητή. Η μάχη 

του Μπράιτενφελντ σηματοδότησε το 

τέλος μίας εποχής της στρατιωτικής ιστο-

ρίας και η νίκη του Γουσταύου Αδόλφου, 

έκρινε μια για πάντα, πως «η Γερμανία δεν 

θα γινόταν μία καθολική δύναμη υπό τον 

Οίκο της Αυστρίας».

η ειρηνη τησ βεστφαλιασ

Αν ζούσε ένας από τους δύο μεγάλους 

διοικητές, ο Γουσταύος Αδόλφος ή ο 

Βαλενστάιν, πιθανότατα ο πόλεμος θα τε-

λείωνε γρήγορα. Όμως, συνεχίστηκε για 

άλλα 16 χρόνια και τελικά εξαπλώθηκε 

σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η Γαλλία, υπό 

την καθοδήγηση του μηχανορράφου και 

ισχυρού καρδινάλιου Ρισελιέ, μπήκε ανοι-

χτά στον αγώνα στο πλευρό της Σουηδίας 

το 1635. Η Ισπανία συμμάχησε με την 

αυτοκρατορία. Τώρα ο πόλεμος μετετρά-

πη σε διαμάχη μεταξύ των δυναστειών 

των Αψβούργων και των Βουρβόνων. Οι 

αρχικές θρησκευτικές διαφωνίες είχαν 

ξεχαστεί κατά το μεγαλύτερο μέρος.

Το 1644, όμως, ήταν ξεκάθαρο ότι 

καμιά πλευρά δε θα μπορούσε να επι-

τύχει καθαρή νίκη και το 1648 δόθηκε 

συμβιβαστική λύση με την Ειρήνη της 

Βεστφαλίας. Παραχωρήθηκε θρησκευτι-

κή ανοχή στους Γερμανούς λουθηρανούς 

και καλβινιστές, αλλά όχι στην περιοχή 

των Αψβούργων που έμεινε αφοσιωμένα 

καθολική. Προσπάθειες των Αυστριακών 

και των Ισπανών απέτυχαν, και η Γαλλία 

εμφανίστηκε ως η ισχυρότερη στρατιω-

τική δύναμη της Ευρώπης.

Ο πραγματικός χαμένος ήταν η ίδια η 

Γερμανία. Στη χώρα που διεξήχθη κυρίως 

ο πόλεμος η ερήμωση ήταν φοβερή. Η 

πόλη Μάρμπουρκ, για παράδειγμα, κατα-

λήφθηκε 11 φορές και το Μαγδεμβούργο 

πολιορκήθηκε 10. Ωστόσο, οι κάτοικοι των 

πόλεων συχνά μπορούσαν να επιβιώσουν, 

ενώ οι χωρικοί δεν είχαν άλλη λύση από 

το να φύγουν. Ως συνέπεια η γεωργία 

καταστράφηκε και έπεσε λιμός.

Περίπου 8 εκατομμύρια άνθρω-

ποι έχασαν τη ζωή τους στη Γερμανία. 

Εκτιμήθηκε ότι οι γερμανικές πόλεις έχα-

σαν το ένα τρίτο του πληθυσμού τους 

και οι αγροτικές περιοχές μέχρι τα δύο 

πέμπτα. Στη Βοημία μόνο από τα 35.000 

χωριά που υπήρχαν πριν τον πόλεμο 

έμειναν μόλις 6.000. Όπως η γεωργία, 

καταστράφηκαν επίσης στη Γερμανία η 

βιομηχανία και το εμπόριο.

Από την Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία 

έμεινε κάτι περισσότερο από το όνο-

μά της και η ισχύς των Αψβούργων πε-

ριορίστηκε πολύ. Όμως, η Ειρήνη της 

Βεστφαλίας όντως σηματοδότησε το 

τέλος των ευρωπαϊκών πολέμων για χάρη 

της θρησκείας και τα πολιτικά όρια που 

χάραξε έμειναν ασυνήθιστα σταθερά.
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Τι είναι τα IMAS;

Τα IMAS (International Mine Action Standards) είναι τα Διεθνή Πρότυπα 

Αποναρκοθέτησης. Είναι πρότυπα που εκδίδονται από τα Ηνωμένα Έθνη για να 

κατευθύνουν τον σχεδιασμό, την εκτέλεση και τη διαχείριση των προγραμμάτων 

αποναρκοθέτησης. Έχουν αναπτυχθεί με στόχο την βελτίωση της ασφάλειας και της 

αποδοτικότητας των προγραμμάτων αυτών.

Τα IMAS καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων όπως την πιστοποίηση των 

σκυλιών ανίχνευσης ναρκών, την ιατρική υποστήριξη των ομάδων ναρκαλιείας, την 

ασφάλεια και υγιεινή της εργασίας στην έρευνα σε ναρκοπέδια και ύποπτους χώρους, 

την δειγματοληψία του εκκαθαρισμένου εδάφους, την αποθήκευση και μεταφορά 

των εκρηκτικών υλών κ.λπ.

Τα IMAS παρέχουν επίσης γενικές πληροφορίες σε όσους ασχολούνται με τις 

απoναρκοθετήσεις σχετικά με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά 

το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, τις απαιτήσεις εκκαθάρισης, την σήμανση και τον χα-

ρακτηρισμό επικινδυνότητας των ναρκοπεδίων και γενικά σε ζητήματα ασφάλειας.

ΤΑ ∆ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ 

ΑΠΟΝΑΡΚΟΘΕΤΗΣΗΣ - IMAS

(ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ)

Μετάφραση - Απόδοση: 

Λγος (ΜΧ) Λάμπρος Καφίδας
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Τι είναι οι επιχειρήσεις αποναρκοθέτησης;

Σύμφωνα με τα IMAS, ο όρος επιχει-

ρήσεις αποναρκοθέτησης αναφέρεται 

σε όλες εκείνες τις δραστηριότητες οι 

οποίες στοχεύουν να μειώσουν τις κοι-

νωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις που προκύπτουν από την 

ύπαρξη ναρκών ξηράς. Οι επιχειρήσεις 

αποναρκοθέτησης αποτελούνται από 5 

βασικές ομάδες δραστηριοτήτων:

 επιμόρφωση επικινδυνότητας ναρκών

 ανθρωπιστική αποναρκοθέτηση 

(σήμανση, έρευνα, εκκαθάριση ναρκών 

και λοιπών εκρηκτικών)

 παροχή βοήθειας σε θύματα ναρκών

 υποστήριξη της πολιτικής κατάργησης 

ναρκών ξηράς και ειδικότερα ναρκών Κ/Π

 καταστροφή αποθεμάτων ναρκών.

Για ποιο λόγο χρησιμοποιούνται τα IMAS;

Τα IMAS είναι μια σειρά προτύπων που 

στοχεύουν στην υποβοήθηση της ανάπτυ-

ξης εθνικών προτύπων αποναρκοθέτησης 

τα οποία θα περιγράφουν ακριβέστερα 

τις τοπικές ιδιαιτερότητες κάθε χώρας. 

Τα εθνικά πρότυπα αποναρκοθέτησης 

πρέπει επομένως να λάβουν υπόψη τα 

IMAS, αλλά δεν θα πρέπει να τα ακολου-

θούν πάντα. Τα εθνικά πρότυπα μπορεί να 

διαφέρουν από χώρα σε χώρα.

Στις περιπτώσεις εκείνες, που τα 

Ηνωμένα Έθνη, ή κάποιο άλλο αναγνω-

ρισμένο διεθνές νομικό πρόσωπο, ανα-

λάβουν άμεσα την ευθύνη λειτουργίας 

μιας εθνικής αρχής αποναρκοθέτησης, 

τα IMAS εφαρμόζονται ως έχουν.

Τα IMAS αποτελούν επίσης την βάση 

για την σύναψη νομικών συμβάσεων 

μεταξύ χρηματοδοτών/χορηγών και ορ-

γανισμών αποναρκοθέτησης.

Εκτός από την εκπόνηση των εθνικών 

προτύπων αποναρκοθέτησης, κάθε οργα-

νισμός αποναρκοθέτησης πρέπει επίσης να 

συντάξει και τις λεγόμενες τυποποιημένες 

επιχειρησιακές διαδικασίες (SOPs). Αυτές 

είναι πιο λεπτομερείς οδηγίες για τα κέντρα 

αποναρκοθέτησης και τους αντίστοιχους 

οργανισμούς και αναφέρονται στον απο-

τελεσματικό και συγκεκριμένο επιχειρησι-

ακό τρόπο εκτέλεσης δραστηριοτήτων με 

ασφάλεια. Οι SOPs πρέπει να εξασφαλί-

ζουν ότι τα πρότυπα αποναρκοθέτησης θα 

εφαρμόζονται σε καθημερινή βάση.

Οι «σειρές» IMAS και τα πρότυπα

Τα IMAS χωρίζονται σε διάφορες «σει-

ρές», κάθε μια από τις οποίες εξετάζει μια 

διαφορετική πτυχή της αποναρκοθέτη-

σης. Κάθε σειρά περιλαμβάνει συνήθως 

περισσότερα από ένα πρότυπα, τα οποία 

ακολουθούν αριθμητική κωδικοποίηση1. 

Οι σειρές IMAS παρατίθενται κατωτέρω:

01 — Οδηγός εφαρμογής των IMAS

02 — Καθιέρωση προγραμμάτων αποναρκο-

θέτησης

03 —Προμήθεια εξοπλισμού αποναρκοθέτησης

04 — Γλωσσάριο όρων και ορισμών

05 — Πληροφοριακά Συστήματα στις αποναρ-

κοθετήσεις

07 — Διαχείριση, πιστοποίηση και έλεγχος

08 — Εκτίμηση επικινδυνότητας και αναγνω-

ρίσεις

09 — Εκκαθάριση ναρκών και λοιπών εκρη-

κτικών

10 — Ασφάλεια αποναρκοθέτησης και υγιεινή 

της εργασίας

11 — Καταστροφή αποθεμάτων ναρκών Κ/Π

12 — Επιμόρφωση επικινδυνότητας ναρκών

14 — Αξιολόγηση προγραμμάτων αποναρκο-

θέτησης

1 Το παρόν άρθρο θα καλύψει συνοπτικά επιλεγμένα πρότυπα από τις σειρές 1,7 και 8.
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Πώς αναπτύσσονται τα IMAS;

Τα Ηνωμένα Έθνη εξέδωσαν αρχικά 

ένα σύνολο διεθνών προτύπων για την 

ανθρωπιστική εξουδετέρωση ναρκών τον 

Μάρτιο του 1997. Το 2000, αυτά τα πρότυ-

πα ενημερώθηκαν για να ενσωματώσουν 

τις αλλαγές στη διαδικασία εκκαθάρισης, 

που ήδη εφαρμόζονταν. Διευρύνθηκαν 

επίσης πέρα από τις διαδικασίες εκκα-

θάρισης για να συμπεριλάβουν και άλλα 

στοιχεία της αποναρκοθέτησης, όπως την 

καταστροφή αποθεμάτων και την σχετική 

τεχνολογική έρευνα. Για να αποδοθεί 

καλύτερα αυτή η ευρύτερη προσέγγιση, 

τα πρότυπα μετονομάστηκαν σε διεθνή 

πρότυπα αποναρκοθέτησης, ή IMAS, 

για συντομία.

Νέα πρότυπα εκδίδονται τακτικά ενώ 

και τα υπάρχοντα πρότυπα μπορεί να 

τροποποιηθούν ή να αντικατασταθούν 

από μια νέα έκδοση, κατόπιν αναθεώρη-

σης. Η πιο πρόσφατη έκδοση κάθε σειράς 

προτύπων μπορεί να βρεθεί στο διαδίκτυο 

στη διεύθυνση www.mineactionstandards.org.

Η προετοιμασία, η αναθεώρηση και η 

επιθεώρηση των IMAS διευθύνεται από 

τεχνικές επιτροπές, με την υποστήριξη διε-

θνών, κυβερνητικών και μη κυβερνητικών 

οργανισμών (NGOs). Αυτή η διαδικασία συ-

ντονίζεται από το Διεθνές Κέντρο της Γενεύης 

για την Ανθρωπιστική Αποναρκοθέτηση 

(GICHD). Επίσης, υπάρχει και η Υπηρεσία 

Αποναρκοθέτησης του ΟΗΕ (UNMAS), η 

οποία είναι η αρμόδια υπηρεσία μέσα στη 

γραμματεία των ΗΕ για την ανάπτυξη και 

ενημέρωση των IMAS.

ΣΕιρΑ 1. ΕφΑρμΟΓΗ Των IMAS
ΠρΟΤΥΠΟ 01.10

ΟΔΗΓΟΣ ΓιΑ ΤΗν ΕφΑρμΟΓΗ Των ΔιΕ-
θνων ΠρΟΤΥΠων ΑΠΟνΑρΚΟθΕΤΗΣΗΣ 

(IMAS)

Οι κατευθυντήριες αρχές των IMAS

Το πρότυπο 01.10 καθορίζει τις 5 κα-

τευθυντήριες αρχές των IMAS:

 Οι εθνικές κυβερνήσεις έχουν το 

δικαίωμα να εφαρμόσουν τα εθνικά 

πρότυπα στα εθνικά προγράμματα απο-

ναρκοθέτησης (εθνική ευθύνη)

 Τα πρότυπα πρέπει να προστατεύ-

ουν περισσότερο εκείνους που βρίσκο-

νται σε μεγαλύτερο κίνδυνο (ανθρωπι-

στικός κανόνας)

 Έμφαση στην οικοδόμηση εθνικών 

ικανοτήτων και υποδομών που θα αναπτύ-

ξουν, θα διατηρήσουν και θα εφαρμόσουν 

κατάλληλα πρότυπα για τη αποναρκοθέτη-

ση (ανάπτυξη δυνατοτήτων - υποδομών)

 Συνέπεια, σε σχέση με άλλους διε-

θνείς κανόνες και πρότυπα

 Εφαρμογή διεθνών συνθηκών ή 

συμβάσεων.
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 Εθνικές ευθύνες και υποχρεώσεις

Η πρταρχική ευθύνη για την απο-

ναρκοθέτηση εναπόκειται στην κυβέρ-

νηση του κάθε κράτους. Αυτή η ευθύνη 

μεταβιβάζεται κανονικά σε μια εθνική 

αρχή αποναρκοθέτησης, η οποία πρέ-

πει να ρυθμίσει, να διαχειριστεί και 

να συντονίσει ένα εθνικό πρόγραμμα 

αποναρκοθέτησης. Μερικές φορές, τα 

ΗΕ, ή ένα άλλο αναγνωρισμένο διεθνές 

νομικό πρόσωπο, μπορεί να χρειαστεί 

να αναλάβουν μέρος ή το σύνολο των 

ευθυνών αυτών και ως εκ τούτου να 

εκπληρώσουν μερικές ή όλες τις λει-

τουργίες, μιας εθνικής αρχής αποναρ-

κοθέτησης.

 Ανθρωπιστικός κανόνας

Οι νάρκες ξηράς αποτελούν ένα 

καίριο πρόβλημα, το οποίο πρέπει να 

εξεταστεί με ανθρωπιστική προσέγ-

γιση. Εν προκειμένω, η διαμόρφωση 

των προτύπων και η εφαρμογή τους 

στα εθνικά και τοπικά προγράμματα 

αποναρκοθέτησης πρέπει να διέπεται 

από τις θεμελιώδεις αρχές της ουδετε-

ρότητας και αμεροληψίας, έτσι ώστε η 

αποναρκοθέτηση να στρέφεται στην 

υποστήριξη των αδυνάτων.

 Ανάπτυξη υποδομών - δυνατοτήτων 

Στις χώρες με μακροπρόθεσμες ανά-

γκες αποναρκοθέτησης, πρέπει να ανα-

πτυχθεί μια γηγενής ικανότητα για την 

λειτουργία ενός τέτοιου προγράμματος. 

Αυτό σημαίνει ότι σε εθνικό επίπεδο ένα 

κράτος απαιτείται να είναι σε θέση να 

σχεδιάσει, να συντονίσει και να υποστη-

ρίξει ένα αποτελεσματικό και αποδοτικό 

πρόγραμμα αποναρκοθέτησης. Αυτή η 

διαδικασία περιλαμβάνει το σχηματισμό 

μιας εθνικής αρχής αποναρκοθέτησης και 

αντίστοιχων επιχειρησιακών φορέων, κα-

θώς και τη δυνατότητα να αναπτυχθούν, 

να διατηρηθούν και να εφαρμοστούν 

κατάλληλα εθνικά πρότυπα αποναρκο-

θέτησης.

 Άλλα διεθνή πρότυπα 

Τα IMAS είναι σύμφωνα με άλλα διε-

θνή πρότυπα και κανονισμούς, λαμβά-

νοντας υπόψη τις διεθνείς συμβάσεις και 

συνθήκες, όπως του Διεθνή Οργανισμού 

Εργασίας (ILO) για την ασφάλεια στον 

εργασιακό χώρο, καθώς και τα πρό-

τυπα ISO στη διαχείριση κινδύνου και 

την εφαρμογή ποιοτικών συστημάτων. 

Επίσης πρότυπα σχετικά με ηλεκτρονικά 

και ψηφιακά δεδομένα αξιοποιούνται 

στη διαχείριση των πληροφοριών απο-

ναρκοθέτησης.

 Διεθνείς συνθήκες 

Τα IMAS βασίζονται στις 2 κύριες διε-

θνείς συνθήκες ναρκών ξηράς:

 Συνθήκη του 1997 σχετικά με την 

απαγόρευση χρήσης, συσσώρευσης, πα-

ραγωγής και μεταφοράς ναρκών Κ/Π, 

καθώς και σχετικά με την καταστροφή 

αυτών (Συνθήκη της Οττάβας)

 Τροποποιημένο πρωτόκολλο ΙΙ 

σχετικά με τις νάρκες και παγίδες, κα-

θώς και άλλες σχετικές συσκευές της 

Συνθήκης των ΗΕ σχετικά με ορισμένα 

συμβατικά όπλα. 

Η εφαρμογή των προτύπων αποναρκοθέ-

τησης 

Τα IMAS δεν έχουν καμία νομική ισχύ 

παρά μόνο εκεί όπου έχουν υιοθετηθεί 

από μια εθνική αρχή ως εθνικά πρότυπα, 

ή εκεί όπου ένα ή περισσότερα πρότυπα 

IMAS καθορίζονται σε σύμβαση έργου ή 

κάποιο άλλο αντικείμενο νομικής ισχύος.
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ΣΕιρΑ 7. ΔιΑχΕιριΣΗ, ΠιΣΤΟΠΟιΗΣΗ ΚΑι 

ΕλΕΓχΟΣ
ΠρΟΤΥΠΟ 07.10

ΟΔΗΓΟΣ ΓιΑ ΤΗ ΔιΑχΕιριΣΗ Των ΔιΑΔι-
ΚΑΣιων ΑΠΟνΑρΚΟθΕΤΗΣΗΣ

Η διαχείριση των επιχειρήσεων απο-

ναρκοθέτησης δεν αφορά μόνο τον σχε-

διασμό και την επίβλεψη των τεθέντων 

στόχων του προγράμματος. Αφορά και 

την αναθεώρηση των τρεχουσών πρακτι-

κών και διαδικασιών, ώστε να βελτιωθεί 

η ασφάλεια, η αποτελεσματικότητα και η 

αποδοτικότητα. Επίσης, αποσκοπεί στην 

διατήρηση μιας σταθερής σχέσης του έρ-

γου της αποναρκοθέτησης με τις τοπικές 

κοινωνίες. Αυτή η πολιτική, της συνεχούς 

βελτίωσης του συστήματος διαχείρισης 

των αποναρκοθετήσεων, αναφέρεται 

συνήθως ως ποιοτική διαχείριση.

Το πρότυπο 07.10 εξετάζει τη διαδικα-

σία αποναρκοθέτησης και προτείνει ένα 

σύστημα διαχείρισης που θα εξασφαλίσει 

την ασφαλή, αποτελεσματική και αποδο-

τική εφαρμογή της αποναρκοθέτησης.

Ευθύνη για τη διαχείριση των επιχειρήσε-

ων αποναρκοθέτησης

Η εθνική αρχή αποναρκοθέτησης ή ο 

οργανισμός που ενεργεί εξ ονόματός της, 

είναι αρμόδιοι για την εξασφάλιση ότι οι 

εθνικές και τοπικές συνθήκες επιτρέπουν 

την αποτελεσματική διαχείριση των προ-

γραμμάτων αποναρκοθέτησης. Η εθνική 

αρχή αποναρκοθέτησης είναι υπεύθυνη 

για όλες τις φάσεις ενός προγράμματος 

αποναρκοθέτησης (εντός των συνόρων), 

συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού 

των απαιτήσεων εκκαθάρισης, την πιστο-

ποίηση των οργανισμών αποναρκοθέτη-

σης, τον έλεγχο των οργανισμών αυτών 

κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, καθώς 

και τις επιθεωρήσεις πέρατος πριν από 

την αποδοχή της πλήρους ευθύνης επί 

του εκκαθαρισμένου έδαφος.

Παρόλα αυτά, είναι ο κάθε οργανι-

σμός αποναρκοθέτησης (οποιασδήποτε 

μορφής), αυτός που απαιτείται να εγκα-

ταστήσει ένα αποτελεσματικό σύστημα 

διαχείρισης, να το παρουσιάσει στον εθνι-

κό φορέα-αρχή αποναρκοθετήσεων και 

να το εφαρμόσει. Η ευθύνη της εθνικής 

αρχής αποναρκοθέτησης βρίσκεται στην 

φάση διαμόρφωσης του προγράμματος. 

Εδώ, o οργανισμός αποναρκοθέτησης 

είναι επίσης αρμόδιoς για την ενίσχυση 

της διαδικασίας αυτής, με την παροχή 

συμβουλών και βοήθειας, συμπεριλαμβα-

νομένης της διαμόρφωσης των εθνικών 

προτύπων.

Τα 4 στάδια της διοικητικής διαδικασίας 

αποναρκοθέτησης

Υπάρχουν 4 στάδια διοικητικής δια-

δικασίας αποναρκοθέτησης: σχεδιασμός, 

προετοιμασία, εκκαθάριση και οι δραστη-

ριότητες πέρατος.

Ο σχεδιασμός της αποναρκοθέτησης 

απαιτεί πληροφορίες για τη μορφή, την 

κλίμακα και την έκταση του κινδύνου 

που τίθεται από τις νάρκες και τα λοιπά 

εκρηκτικά. Τέτοιες πληροφορίες θα προ-

έλθουν είτε από τους τοπικούς παράγο-

ντες, είτε μέσω αποστολών αναγνώρισης 

και αξιολόγησης, είτε από τις δραστηριό-

τητες αποναρκοθέτησης που βρίσκονται 

ήδη σε εξέλιξη.

Για τα νέα προγράμματα αποναρκο-

θέτησης ο σχεδιασμός πρέπει να αρχίσει 

με μια επίσημη δήλωση για την παρούσα 

κατάσταση της κάθε χώρας. Εάν ληφθεί 

απόφαση ανάπτυξης ενός εθνικού προ-

γράμματος αποναρκοθέτησης, θα είναι 

απαραίτητο να πραγματοποιηθεί μια 
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μέσω δειγματοληψίας. Το σύστημα αυτό 

περιλαμβάνει την απόδοση τελικής ευθύ-

νης για οποιοδήποτε υπόλοιπο κίνδυνου 

και την εξασφάλιση ότι η τοπική κοινότη-

τα έχει πλήρως ενημερωθεί.

Πριν από την παράδοση του εκκαθα-

ρισμένου εδάφους, η περιοχή πρέπει να 

αναγνωριστεί και να σημανθεί, καθώς και 

να προετοιμαστεί όλη η απαραίτητη αλλη-

λογραφία και σχετική έγγραφη τεκμηρίω-

ση, συμπεριλαμβανομένου ενός επίσημου 

πιστοποιητικού παράδοσης. Το IMAS 08.30 

παρέχει τις οδηγίες σχετικά με τις δραστη-

ριότητες πέρατος, τις απαιτήσεις παράδο-

σης και τις διοικητικές ευθύνες.

ΠρΟΤΥΠΟ 07.11 

ΟΔΗΓΟΣ ΓιΑ ΤΗ ΔιΑχΕιριΣΗ ΤΗΣ ΕΠι-
μΟρφωΣΗΣ ΕΠιΚινΔΥνΟΤΗΤΑΣ νΑρΚων

Τι είναι η επιμόρφωση επικινδυνότητας 

ναρκών;

Ο όρος επιμόρφωση επικινδυνότητας 

ναρκών (MRE) αναφέρεται στις εκπαιδευ-

τικές δραστηριότητες που επιδιώκουν 

να μειώσουν τον κίνδυνο τραυματισμού 

από τις νάρκες και τα λοιπά εκρηκτικά 

μέσω βελτίωσης της πληροφόρησης και 

σταδιακής μεταβολής στην αντιμετώπι-

ση και προσέγγιση του προβλήματος. 

Αυτό επιτυγχάνεται με ενημέρωση του 

ευρέος κοινού, εκπαίδευση και κατάρτι-

ση, καθώς και την διασύνδεση φορέων 

αποναρκοθέτησης.

Η MRE στοχεύει να εξασφαλίσει ότι οι 

τοπικές κοινωνίες θα γνωρίσουν τους κιν-

δύνους από τις νάρκες και τα εγκαταλειμ-

μένα πυρομαχικά και να τις ενθαρρύνει 

να συμπεριφερθούν με έναν τρόπο που 

να μειώνει τον κίνδυνο για τον άνθρωπο, 

την ιδιοκτησία τους και το περιβάλλον. 

Απώτερος στόχος είναι οι πολίτες να 

γενική εκτίμηση των περιοχών ύπαρξης 

ναρκών. Αυτή είναι γνωστή ως γενική 

εκτίμηση αποναρκοθέτησης (αναλυτική 

παρουσίαση στο IMAS 08.10).

Η προετοιμασία περιλαμβάνει όλες 

τις δραστηριότητες που βοηθούν να 

καθοριστούν οι απαιτήσεις εκκαθάρισης 

και να αναπτυχθούν οι ικανότητες ενός 

οργανισμού αποναρκοθέτησης και των 

υπομονάδων του για να εκτελέσουν το 

έργο. Αυτό περιλαμβάνει την επιλογή 

και την πιστοποίηση των οργανισμών 

αποναρκοθέτησης όπως καθορίζεται στο 

IMAS 07.30.

Εκκαθάριση: Η ανάγκη για αποτελεσμα-

τικές και ασφαλείς επιχειρησιακές διαδικα-

σίες είναι ουσιαστική. Οι τυποποιημένες 

επιχειρησιακές διαδικασίες (SOPs) πρέπει 

να αναπτυχθούν για όλες τις επιχειρησιακές 

πρακτικές και ασκήσεις και να εφαρμόζουν 

τα προβλεπόμενα πρότυπα κάθε ΑΝΣΚ. 

Τα SOPs είναι οδηγίες που καθορίζουν 

τη συνιστώμενη μέθοδο για την επίτευξη 

ενός επιχειρησιακού ΑΝΣΚ. Σκοπός τους 

είναι να καθιερώσουν ένα συγκεκριμένο 

πλαίσιο αναφοράς και λειτουργίας μέσα σε 

έναν οργανισμό. Το πλαίσιο αυτό πρέπει να 

χαρακτηρίζεται από ομοιομορφία, να αξιο-

ποιεί συγκρίσιμα ποσοτικά στοιχεία και τις 

τοπικές ιδιαιτερότητες, ώστε να επιτυγχά-

νεται η επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα 

και ασφάλεια.

Δραστηριότητες Πέρατος: Η επιθε-

ώρηση του εκκαθαρισμένου εδάφους 

στοχεύει στην παροχή εμπιστοσύνης ότι οι 

απαιτήσεις εκκαθάρισης έχουν καλυφθεί. 

Με αυτήν την έννοια αποτελεί ουσιαστικό 

μέρος της συνολικής διαδικασίας εκκαθά-

ρισης. Το IMAS 09.20 παρέχει τις οδηγίες 

εφαρμογής ενός συστήματος διαχείρισης 

για την ποιοτική πιστοποίηση της κατά-

στασης του εκκαθαρισμένου εδάφους 
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μπορούν να ζήσουν ακίνδυνα και να ανα-

δημιουργήσουν ένα περιβάλλον όπου 

η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη 

μπορεί να λειτουργήσει απαλλαγμένη 

από τους περιορισμούς που προκύπτουν 

από τη μόλυνση ναρκών ξηράς.

Η MRE, κανονικά, δεν πρέπει να είναι 

μια αυτόνομη δραστηριότητα. Είναι ένα 

αναπόσπαστο τμήμα του προγράμματος, 

καθώς και της εκτέλεσης της αποναρ-

κοθέτησης. Αποτελείται από 3 βασικά 

σκέλη, τα οποία είναι συμπληρωματικά 

και αλληλοενισχυόμενα: ενημέρωση του 

κοινού, εκπαίδευση και κατάρτιση, και 

διασύνδεση φορέων αποναρκοθέτησης.

Ενημέρωση κοινού

Η ενημέρωση του κοινού ως τμήμα 

της MRE αναφέρεται σε δραστηριότητες 

πληροφόρησης που επιδιώκουν να ελα-

χιστοποιήσουν τους θανάτους και τους 

τραυματισμούς από τις νάρκες. Με τις 

δραστηριότητες αυτές ενημερώνονται τα 

μέλη των τοπικών κοινοτήτων, ώστε να 

προωθηθεί μια αλλαγή συμπεριφοράς στην 

προσέγγιση του θέματος. Είναι πρώτιστα 

μια μονόδρομη μορφή επικοινωνίας που 

γίνεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης, 

που προκύπτει μετά από κάποιο πόλεμο 

και εξαιτίας των χρονικών περιορισμών και 

της έλλειψης ακριβών στοιχείων, η ενημέ-

ρωση του κοινού και η δημόσια μετάδοση 

πληροφοριών είναι συχνά ο πρακτικότερος 

και πιο ασφαλής τρόπος πληροφόρησης 

που θα μειώσει τον κίνδυνο.

Εκπαίδευση και κατάρτιση

Η εκπαίδευση και η κατάρτιση αναφέ-

ρονται σε όλες τις δραστηριότητες που 

επιδιώκουν να ελαχιστοποιήσουν τους 

θανάτους και τους τραυματισμούς από 

τις νάρκες, πληροφορώντας τις τοπικές 

κοινωνίες για την επικινδυνότητά τους 

και προωθώντας την αλλαγή συμπερι-

φοράς στην προσέγγιση του θέματος. 

Η επιμόρφωση και η εκπαίδευση απαι-

τούν μια ενέργεια διπλής κατεύθυνσης, 

η οποία περιλαμβάνει τη μετάδοση και 

την απόκτηση της γνώσης μέσω της διδα-

σκαλίας, καθώς και την αναβάθμιση των 

πρακτικών εκμάθησης. Οι δραστηριότη-

τες αυτές μπορούν να διοργανωθούν σε 

επίσημους και ανεπίσημους χώρους.
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Διασύνδεση φορέων αποναρκοθέτησης

Η δ ιασύνδεση φορέων αποναρ-

κοθέτησης αναφέρεται στο σύστημα 

ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ της 

εθνικής αρχής αποναρκοθέτησης, των 

οργανισμών αποναρκοθέτησης και των 

τοπικών κοινωνιών, το οποίο σχετίζε-

ται με την ύπαρξη ναρκών και λοιπών 

εκρηκτικών. Το σύστημα ενημερώνει τις 

τοπικές κοινωνίες για τις δραστηριότητες 

αποναρκοθέτησης πλησίον τους, κα-

θώς επίσης δημιουργεί και αντίστροφη 

πληροφόρηση προς τους οργανισμούς 

αποναρκοθέτησης για τη θέση και την 

έκταση των ύποπτων χώρων (Υ/Χ). Η 

διασύνδεση στοχεύει να εξασφαλίσει 

ότι τα προγράμματα αποναρκοθέτησης 

καλύπτουν τις τοπικές ανάγκες και προ-

τεραιότητες.

Αξιολόγηση των αναγκών επιμόρφωσης

Πριν από την εφαρμογή των προ-

γραμμάτων MRE, απαιτείται να πραγμα-

τοποιείται μια αξιολόγηση των αναγκών 

αυτών (IMAS 08.50). Στα προγράμματα 

αποναρκοθέτησης μπορούν να υπάρξουν 

παράλληλα και άλλες δραστηριότητες 

συλλογής δεδομένων, όπως:

 έρευνες προσδιορισμού έκτασης 

των ναρκών ξηράς

 περιφερειακός προγραμματισμός 

ή άλλες σχετικές μελέτες έργων

 η τρέχουσα διαδικασία διασύν-

δεσης των φορέων

Όλα αυτά αποτελούν μέρος μιας 

δυναμικής διαδικασίας παρακολούθη-

σης, με στόχο να συγκεκριμενοποιηθεί 

χωρικά το πρόβλημα γενικά, αλλά και 

συγκεκριμένα. Ο σκοπός της αξιολόγη-

σης των αναγκών είναι:

 να προσδιορίσει, να αναλύσει και να 

ιεραρχήσει την εκκαθάριση εκτάσεων

 να αξιολογήσει τις δυνατότητες 

και τις ιδιαιτερότητες των τοπικών κοι-

νωνιών

 να εντοπίσει εναλλακτικές μεθό-

δους για την επιμόρφωση της επικινδυ-

νότητας (MRE)

Με την αξιολόγηση των αναγκών θα 

συλλεχθούν πληροφορίες, απαραίτητες 

στη λήψη αποφάσεων, σχετικά με τους 

επιδιωκόμενους ΑΝΣΚ και τη μορφή 

του προγράμματος επιμόρφωσης επι-

κινδυνότητας.
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Σχεδιασμός

Ο προγραμματισμός της MRE πρέπει 

να συμπεριληφθεί στη γενική διαδικασία 

σχεδιασμού για την αποναρκοθέτηση. 

Στο επίπεδο της τοπικής κοινωνίας, είναι 

σημαντικό η οργάνωση MRE να γίνει σε 

στενή σχέση με τον σχεδιασμό και των 

άλλων δραστηριοτήτων αποναρκοθέτη-

σης. Αν είναι απαραίτητο, ο σχεδιασμός 

αυτός μπορεί να αναλαμβάνεται από την 

ίδια την τοπική κοινωνία.

Ο σκοπός της φάσης σχεδιασμού ενός 

προγράμματος MRE είναι να προσδιορι-

στούν οι αποτελεσματικότεροι τρόποι να 

καλυφθούν οι ανάγκες. Το σχετικό πρό-

γραμμα οφείλει να καθορίσει γενικούς 

στόχους, να δημιουργήσει ένα πλάνο 

δραστηριοτήτων και να προβλέψει συ-

στήματα για τον έλεγχο και αξιολόγηση 

επίτευξης των στόχων (IMAS 12.10).

ΣΕιρΑ 8. ΕΚΤιμΗΣΗ ΕΠιΚινΔΥνΟΤΗΤΑΣ 
ΚΑι ΑνΑΓνωριΣΕιΣ

Στη σειρά 8 υπάρχουν 5 πλήρη πρότυπα:

 08.10 - Γενική εκτίμηση αποναρ-

κοθέτησης

 08.20 - Τεχνική αναγνώριση

 08.30 - Διαδικασίες πέρατος - 

απογραφής εκκαθάρισης

 08.40 - Σήμανση ναρκών και 

λοιπών εκρηκτικών

 08.50 - Συλλογή δεδομένων και 

αξιολόγηση αναγκών

Ο προγραμματισμός για την απο-

ναρκοθέτηση απαιτεί ακριβείς και επί-

καιρες πληροφορίες για τη μορφή, 

την κλίμακα και το εύρος της ύπαρ-

ξης ναρκών και λοιπών εκρηκτικών. 

Τέτοιες πληροφορίες θα προέλθουν 

είτε από αποστολές αναγνωρίσεων, 

είτε από τοπικές πληροφορίες, είτε από 

τις επιχειρήσεις αποναρκοθέτησης που 

βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη.

Η σειρά 8 του IMAS εστιάζει στο 

ρόλο εκτίμησης της επικινδυνότητας 

και των αναγνωρίσεων σε επιχειρήσεις 

αποναρκοθέτησης. Για τα IMAS, ο όρος 

«εκτίμηση» καθορίζει μια συνεχώς επι-

καιροποιούμενη διαδικασία συλλογής 

και αξιολόγησης πληροφοριών, ενώ ο 

όρος «αναγνώριση» είναι ένας συγκε-

κριμένος επιχειρησιακός στόχος, για 

τον οποίο μπορεί να συναφθεί σύμ-

βαση έργου.

ΠρΟΤΥΠΟ 08.10
ΓΕνιΚΗ ΕΚΤιμΗΣΗ ΑΠΟνΑρΚΟθΕΤΗΣΗΣ

Η γενική εκτίμηση απαιτείται για την 

ανάπτυξη κάθε εθνικού προγράμματος 

αποναρκοθέτησης. Τα υπάρχοντα προ-

γράμματα πρέπει επίσης να ξεκινήσουν 

τη γενική εκτίμηση αποναρκοθέτησης το 

νωρίτερο δυνατόν.

Η εθνική αρχή αποναρκοθέτησης έχει 

την τελική ευθύνη για όλες τις φάσεις ενός 

προγράμματος αποναρκοθέτησης μέσα 

στα εθνικά όριά της, συμπεριλαμβανο-

μένης της γενικής αξιολόγησης αποναρ-

κοθέτησης. Συγκεκριμένα, η εθνική αρχή 

αποναρκοθέτησης είναι υπεύθυνη να ανα-

πτύξει και να διατηρήσει ένα σύστημα 

συλλογής, αντιπαραβολής, ανάλυσης και 

διάχυσης των πληροφοριών για την ύπαρ-

ξη ναρκών και λοιπών εκρηκτικών καθώς 

και τον βαθμό επικινδυνότητάς τους.

Σκοπός και πεδίο εφαρμογής

Οι στόχοι της γενικής εκτίμησης απο-

ναρκοθέτησης είναι:

 να αξιολογήσει την κλίμακα και 

το εύρος του προβλήματος ύπαρξης 
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ναρκών ξηράς στη χώρα και τις τοπικές 

κοινωνίες

 να ερευνήσει όλες τις πιθανές 

περιοχές όπου υπάρχουν πληροφορίες 

για ύπαρξη ναρκών και λοιπών εκρη-

κτικών, αναφορικά με τον τύπο και την 

ποσότητά τους

 να συλλέξει γενικές πληροφορίες 

(επίπεδο ασφάλειας, έκταση, εδαφολο-

γικά χαρακτηριστικά, κλίμα, διαδρομές, 

τοπικές υποδομές), ώστε να υποστηριχθεί 

ο σχεδιασμός μελλοντικών προγραμμά-

των αποναρκοθέτησης

Με την γενική εκτίμηση αποναρκοθέ-

τησης συγκεντρώνονται πληροφορίες για 

τις δυνατότητες της χώρας να προσεγγίσει 

το πρόβλημα, καθώς και, εφόσον απαιτεί-

ται, για την αίτηση εξωτερικής βοήθειας 

(πληροφορίες, εξοπλισμό, ανθρώπινο 

δυναμικό, κεφάλαια). Οι πληροφορίες που 

θα συλλεχθούν πρέπει να είναι επαρκείς, 

ώστε να μπορεί να γίνει ιεράρχηση των 

στόχων και με βάση αυτή η ανάπτυξη 

ενός σχεδίου. Η συγκεκριμένη διαδικασία 

πρέπει συνεχώς να επικαιροποιείται.

Το πεδίο εφαρμογής και η έκταση 

της γενικής εκτίμησης αποναρκοθέ-

τησης εξαρτώνται από πολλούς πα-

ράγοντες, όπως η διαθεσιμότητα των 

πληροφοριών, οι τοπικές συνθήκες 

ασφάλειας, καθώς και οι διαθέσιμοι 

ανθρώπινοι και οικονομικοί πόροι. Ο 

χώρος που θα πραγματοποιηθεί η γε-

νική εκτίμηση και η πληρότητά του 

θα εξαρτηθούν επίσης από το βαθμό 

αναγκαιότητας για επείγουσες πληρο-

φορίες. Η μορφή και οι λεπτομέρειες 

των πληροφοριών στα αρχικά στάδια 

ενός προγράμματος έκτακτης ανάγκης 

θα είναι αρκετά διαφορετική σε σχέση 

με ένα μονιμότερο αναπτυξιακό πρό-

γραμμα αποναρκοθέτησης.

Γενικές αρχές

Αν και οι γενικές εκτιμήσεις αποναρ-

κοθέτησης θα ποικίλουν σημαντικά όσον 

αφορά το πεδίο εφαρμογής, την πολυ-

πλοκότητα και την διάρκειά τους, θα 

πρέπει σε κάθε περίπτωση να βασίζονται 

σε 4 γενικές αρχές:

 Η γενική εκτίμηση αποναρκοθέτη-

σης αποτελεί μέρος ενός εθνικού προ-

γράμματος αποναρκοθέτησης. Πρέπει 

επομένως να ελεγχθεί από την εθνική 

αρχή αποναρκοθέτησης ή από εξουσιο-

δοτημένους φορείς προς τούτο. Η εθνική 

αρχή αποναρκοθέτησης πρέπει κανονικά 

να επιβλέπει όλα τα δεδομένα, τις εκθέ-

σεις και τα σχετικά προϊόντα όπως οι 

χάρτες ναρκοπεδίων και οι Υ/Χ.

 Η γενική εκτίμηση αποναρκοθέτησης 

είναι μια συνεχής διαδικασία. Δεν είναι μόνο 

ένα «στιγμιότυπο» της κατάστασης σε μια 

δεδομένη στιγμή. Με αυτήν την έννοια, η 

γενική εκτίμηση αποναρκοθέτησης πρέπει 

να χρησιμοποιεί συστήματα και μεθόδους 

που χαρακτηρίζονται από μία δυναμική.

 Η γενική εκτίμηση αποναρκοθέτησης 

είναι μια διαδικασία συνεργασίας. Οι κυβερ-

νητικές υπηρεσίες, οι αντιπροσωπείες των 

ΗΕ, ΜΚΟ, οι εταιρίες ανάδοχοι και άλλοι 

οργανισμοί που αναπτύσσουν δραστηρι-

ότητες αποναρκοθέτησης θα βοηθήσουν 

την όλη διαδικασία παρέχοντας πρόσβαση 

σε πληροφορίες, καθώς και την έμπρακτη 

υποστήριξή τους, αν χρειαστεί.

 Όποτε είναι δυνατόν, οι πληροφορίες 

που συλλέγονται κατά την γενική εκτί-

μηση αποναρκοθέτησης δεν πρέπει να 

είναι διαβαθμισμένες και μη προσβάσιμες 

στο κοινό. Η χρήση μη διαβαθμισμένου 

υλικού θα βοηθήσει στην διάχυση των 

αναφορών αναγνωρίσεων, των χαρτών και 

άλλων σχετικών πληροφοριών. Υπάρχουν 

όμως και περιπτώσεις όπου η διάθεση 
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πληροφοριών προσκρούει στις ανάγκες 

της εθνικής ασφάλειας, οπότε θα υπάρ-

ξουν περιορισμοί στην διανομή τους. 

Επομένως, εκεί όπου οι πληροφορίες 

δεν είναι ευαίσθητες ή διαβαθμισμένες 

θα πρέπει να τίθενται στην διάθεση του 

ευρέος κοινού.

Σχεδιασμός και προετοιμασία

Ο προσεκτικός σχεδιασμός και η προ-

ετοιμασία είναι θεμελιώδεις στην έγκαιρη 

επίτευξη των στόχων της γενικής εκτίμη-

σης, σε συνδυασμό με τους διαθέσιμους 

πόρους. Όλες οι πιθανές πηγές πληρο-

φοριών πρέπει να ελεγχθούν. Οι ομάδες 

αναγνώρισης παρέχουν τις κύριες πηγές 

πληροφορίας.

Συλλογή Πληροφοριών

Ο τύπος και η λεπτομέρεια των δε-

δομένων ποικίλουν και πρέπει να είναι 

κατάλληλα για την χρήση που προορί-

ζονται. Ο χρόνος και οι πόροι θα είναι 

προφανείς περιορισμοί, αλλά η γενική 

εκτίμηση πρέπει να διαμορφώσει ένα 

σύστημα ευρείας συλλογής δεδομένων 

το νωρίτερο δυνατόν.

Η γενική εκτίμηση αποναρκοθέτησης 

θα πρέπει να συλλέξει πληροφορίες για:

 αριθμούς, θέσεις και βιοποριστικές 

αναγκαιότητες των περιφερειών που 

βρίσκονται κοντά σε νάρκες ή άλλου 

είδους εκρηκτικά. Ακόμη, τον αριθμό 

και τη δημογραφία των θυμάτων και επι-

ζώντων από ατυχήματα ναρκών, καθώς 

και τις δυνατότητες βοήθειας σε τέτοια 

ατυχήματα. Χρειάζεται να συμπεριλάβει 

επίσης και μια αξιολόγηση της ικανότη-

τας αντιμετώπισης του προβλήματος από 

την τοπική κοινωνία

 την έκταση ύπαρξης ναρκών και 

λοιπών εκρηκτικών

 την κατά προσέγγιση θέση και 

έκταση κάθε Ν/Π ή Υ/Χ

 τη μορφολογία του εδάφους (κλί-

ση, τύπος, ύπαρξη μεταλλικών αντικει-

μένων, λεκάνες απορροής υδάτων, είδος 

και πυκνότητα βλάστησης, δρομολόγια 

πρόσβασης)

 την κατάσταση των αποθηκευμέ-

νων ναρκών Κ/Π

Η γενική εκτίμηση αποναρκοθέ-

τησης απαιτείται επίσης να συλλέξει 

πληροφορίες για: 

 τις τοπικές υποδομές (διοικητικές 

εγκαταστάσεις, δίκτυο μεταφορών, επι-

κοινωνιών, ιατρικών εγκαταστάσεων) που 

θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για 

να υποστηρίξουν τεχνικές αναγνωρίσεις 

και εργασίες εκκαθάρισης

 την διαθεσιμότητα κατάλληλου γη-

γενούς προσωπικού ειδικότητας ναρκαλι-

ευτή ή έμψυχου δυναμικού υποστήριξης 

και διαχείρισης του προγράμματος
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 το τοπικό κλίμα (βροχοπτώσεις, 

θερμοκρασία και υγρασία) και τις πιθανές 

επιπτώσεις του στην εκτέλεση τεχνικών 

αναγνωρίσεων ή και κατά την εργασία 

εκκαθάρισης.

Οι πληροφορίες πρέπει να συλλεχθούν 

κατά τρόπο συστηματικό. Όπου είναι δυ-

νατόν, πρέπει να χρησιμοποιούνται τυπο-

ποιημένα και αποδεδειγμένα συστήματα 

διαχείρισης πληροφοριών, καθώς και τα 

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών 

(GIS), όπως το πληροφοριακό σύστημα 

διαχείρισης αποναρκοθετήσεων (IMSMA).

Αξιοπιστία δεδομένων

Κάθε πηγή πληροφοριών πρέπει να 

αξιολογηθεί από πλευράς αξιοπιστίας. 

Τα ανακριβή και παραπλανητικά στοι-

χεία θα δημιουργήσουν προβλήματα σε 

μεταγενέστερα στάδια και μπορούν να 

μειώσουν στην εμπιστοσύνη σε άλλες, 

πιο εξακριβωμένες πληροφορίες που 

συλλέγονται κατά την αναγνώριση.

Υποβολή εκθέσεων

Τα κράτη που έχουν συνυπογράψει 

την Συνθήκη Απαγόρευσης Ναρκών Κ/Π 

οφείλουν να παρέχουν πληροφορίες στον 

ΟΗΕ μέσω των εκθέσεων του άρθρου 7. 

Κρίνεται απαραίτητο να θεωρήσουν τη 

γενική εκτίμηση αποναρκοθέτησης ως μια 

διαδικασία συλλογής και αντιπαραβολής 

δεδομένων, μέσω της οποίας θα παρου-

σιαστούν οι απαραίτητες πληροφορίες για 

τις περιοχές ναρκοπεδίων Κ/Π ή Υ/Χ.

Το τμήμα υποθέσεων αφοπλισμού 

του ΟΗΕ (Disarmament Affairs) παρέχει 

οδηγίες σχετικά με το βαθμό λεπτομέ-

ρειας που απαιτείται, την μορφή στην 

οποία πρέπει να υποβληθούν τα δεδο-

μένα, καθώς και το χρονοδιάγραμμα 

υποβολής των εκθέσεων αυτών.

ΠρΟΤΥΠΟ 08.20
ΤΕχνιΚΗ ΑνΑΓνωριΣΗ

Η συγκέντρωση λεπτομερών τεχνι-

κών και τοπογραφικών πληροφοριών 

για τα γνωστά Ν/Π ή Υ/Χ πραγματο-

ποιείται μέσω της τεχνικής αναγνώ-

ρισης. Αυτές οι περιοχές θα έχουν 

επισημανθεί προηγουμένως κατά τη 

διάρκεια της γενικής εκτίμησης απο-

ναρκοθέτησης.

Ο πρωταρχικός στόχος μιας τεχνι-

κής αναγνώρισης είναι να συλλεχθούν 

ικανοποιητικές πληροφορίες, ώστε να 

καθοριστούν ακριβέστερα οι απαιτή-

σεις εκκαθάρισης (έκταση προς εκκα-

θάριση, επιθυμητό βάθος εκκαθάρισης, 

τοπικές εδαφολογικές συνθήκες και 

χαρακτηριστικά βλάστησης).

Πεδίο Εφαρμογής

Η τεχνική αναγνώριση είναι ένα 

κρίσιμο στάδιο της γενικής εκτίμησης 

αποναρκοθέτησης. Οι αναγνωρίσεις 

αυτές πρέπει κανονικά να γίνονται 

αφού έχουν καθοριστεί οι περιοχές 

προτεραιότητας. Εάν είναι δυνατόν, 

οι τεχνικές αναγνωρίσεις πρέπει να 

πραγματοποιούνται ένα σεβαστό χρο-

νικό διάστημα πριν από τις κύριες 

δραστηριότητες αποναρκοθέτησης, 

ώστε να δίνεται χρόνος για σωστή 

προετοιμασία και σχεδιασμό.

Ο ι  τ ε χ ν ι κ έ ς  π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς  τ ω ν 

αναγνωρίσεων απαιτούνται για να 

προετοιμαστεί η έκδοση διαταγής 

εκκαθάρισης από το κέντρο αποναρ-

κοθέτησης. Η διαταγή αυτή καταδει-

κνύει την περιοχή προς εκκαθάριση, 

το απαιτούμενο βάθος εκκαθάρισης, 

καθώς και τις απαιτήσεις έλεγχου και 

επιθεώρησης.



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

ΜΑΡ. - ΑΠΡ. 2009

Ευθύνη για την τεχνική έρευνα

Οι οργανισμοί αποναρκοθέτησης 

που έχουν πιστοποιηθεί και εκπαιδευ-

τεί από την εθνική αρχή υποχρεόνο-

νται να πραγματοποιήσουν τις τεχνικές 

αναγνωρίσεις. Η ανάθεση αποστολών 

στους πιστοποιημένους οργανισμούς 

πραγματοποιείται από τον εθνικό φορέα 

αποναρκοθέτησης.

Πληροφορίες που συλλέγονται

Στην τεχνική αναγνώριση συλλέγονται 

οι ακόλουθες πληροφορίες:

 επιβεβαίωση της παρουσίας ναρ-

κών και λοιπών εκρηκτικών

 επιβεβαίωση των δεδομένων που 

συλλέχθηκαν αρχικά στη φάση της γενι-

κής εκτίμησης αποναρκοθέτησης

 αξιολόγηση του εδάφους (τύπος 

χώματος, μόλυνση μετάλλων, βλάστηση 

και κλίση)

 καθορισμός έκτασης, με αποστά-

σεις και αζιμούθια (περίμετρος προς εκ-

καθάριση)

 το προτεινόμενο βάθος ανά συγκε-

κριμένη περιοχή εδάφους, στο οποίο η 

εκκαθάριση πρέπει να φτάσει

 απαιτούμενοι πόροι για την απο-

ναρκοθέτηση κάθε αναγνωρισμένης 

έκτασης και εκτίμηση διάρκειας εκκα-

θάρισης για ομάδες ναρκαλιευτών (χει-

ρωνακτικές, βοηθούμενες από μηχανι-

κά μέσα, σκυλιών ανίχνευσης ναρκών 

και πυροτεχνουργών EOD), ανάλογα με 

την περίσταση.

Εκτός από τις προαναφερθείσες πλη-

ροφορίες, καθίσταται αναγκαίο να εκπο-

νηθεί ένα λεπτομερές σχεδιάγραμμα των 

περιοχών προς εκκαθάριση, δεδομένου 

ότι αυτό θα παρασχεθεί στον οργανισμό 

αποναρκοθέτησης που θα εκτελέσει τε-

λικά το έργο.

μεθοδολογία

Προκειμένου να συγκεντρωθούν οι 

απαραίτητες πληροφορίες, θα είναι συ-

χνά αναγκαία η είσοδος σε επικίνδυνες 

περιοχές, παραβιαζομένων των όριων αυ-

τών. Όταν τα δεδομένα συλλεχθούν και 

καταγραφούν, πρέπει να επιστραφούν 

στην αρχή αποναρκοθέτησης, η οποία 

με τη σειρά της θα τις συμπεριλάβει στη 

βάση δεδομένων του προγράμματος 

αποναρκοθέτησης.

Αποτελέσματα

Οι πληροφορίες που λαμβάνονται 

από μια τεχνική αναγνώριση καταγρά-

φονται στη σχετική έκθεση, η οποία 

πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να κα-

θορίσει τους επόμενους στόχους εκ-

καθάρισης.

Τα αποτελέσματα μιας τεχνικής ανα-

γνώρισης μπορούν επίσης να συμπερι-

λάβουν τη σήμανση της περιμέτρου της 

καθορισμένης περιοχής, ώστε να μειωθεί 

ο κίνδυνος ακούσιας εισόδου στον επικίν-

δυνο τομέα. Μπορεί επίσης να παραγάγει 

τα στοιχεία για οποιοδήποτε πρόγραμμα 

επιμόρφωσης επικινδυνότητας ναρκών.

Εάν η (κυρίως) εκκαθάριση δεν 

ακολουθεί αμέσως μετά την τεχνική 

αναγνώριση, οι δείκτες αναγνώρισης 

πρέπει να αφεθούν ασφαλώς στο χώρο. 

Τέτοιοι δείκτες θα επιτρέψουν να εντο-

πιστούν πολύ εύκολα και με ακρίβεια 

τα όρια της επικίνδυνης περιοχής σε 

μεταγενέστερο στάδιο.

Σήμανση

Η σήμανση των ναρκών και λοιπών 

εκρηκτικών πραγματοποιείται για να υπάρ-

χει μια σαφής προειδοποίηση του κινδύνου 

στον τοπικό πληθυσμό καθώς και για να 

εγκαταστήσει ένα φυσικό εμπόδιο, ώστε να 
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μειωθεί ο κίνδυνος ακούσιας εισόδου στις 

επικίνδυνες περιοχές.

Τα μόνιμα συστήματα σήμανσης απαί-

τείται να χρησιμοποιούνται για να κατα-

δείξουν την εξωτερική περίμετρο των 

επισφαλών περιοχών που δεν θα καθαρι-

στούν αμέσως. Πρέπει να χρησιμοποιηθεί 

ένας συνδυασμός δεικτών, σημαδιών και 

φυσικών εμποδίων. Προσωρινή σήμανση 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να σημάνει 

την περίμετρο μιας περιοχής ναρκών, 

όταν σε αυτή πρόκειται να ξεκινήσουν 

άμεσα εργασίες εκκαθάρισης.

Είναι αναγκαίο να αξιοποιήσει το σχέ-

διο σήμανσης τυχόν διαθέσιμα υλικά 

στην επικίνδυνη περιοχή, καθώς και να 

λάβει υπόψη το χρονικό διάστημα που 

η κατάταξη των ορίων επιβάλλεται να 

παραμείνει στη θέση της. Οδηγίες σχετι-

κά με τον μόνιμο και προσωρινό τρόπο 

σήμανσης παρέχονται στο IMAS 08.40.

Διεθνείς συνθήκες

Δύο διεθνείς συνθήκες τοποθετούν ειδι-

κές υποχρεώσεις στις κυβερνήσεις των χω-

ρών που τις έχουν συνυπογράψει, σχετικά 

με την τεχνική αναγνώριση και τη σήμανση 

των ναρκοθετημένων περιοχών.

Το τροποποιημένο πρωτόκολλο ΙΙ στη 

Συνθήκη των ΗΕ σχετικά με ορισμένα 

συμβατικά όπλα και η Συνθήκη απα-

γόρευσης ναρκών Κ/Π, καθιστούν την 

υποχρέωση σε όλα τα συμβαλλόμενα 

κράτη που έχουν πρόβλημα από την 

ύπαρξη ναρκών, να διασφαλίσουν ότι 

όλες οι ναρκοθετημένες περιοχές υπό 

την αρμοδιότητα και έλεγχό τους έχουν 

αναγνωριστεί επακριβώς και περιμετρικά 

σημανθεί, με περίφραξη ή άλλα μέσα.

Η τοποθέτηση τέτοιας σήμανσης και 

περίφραξης είναι κανονικά μέρος της 

τεχνικής αναγνώρισης.

ΠρΟΤΥΠΟ 08.30
ΔιΑΔιΚΑΣιΕΣ ΠΕρΑΤΟΣ - ΑΠΟΓρΑφΗΣ 

ΕΚΚΑθΑριΣΗΣ

Μόλις το έδαφος καθαριστεί από 

νάρκες και λοιπά εκρηκτικά υπάρχει 

συνήθως επείγουσα ανάγκη να κατα-

στεί άμεσα διαθέσιμο για παραγωγική 

χρήση από την τοπική κοινωνία. Αλλά 

υπάρχουν μερικά σημαντικά ζητήματα 

που πρέπει να ολοκληρωθούν προτού 

να θεωρηθεί το έδαφος τυπικά «καθα-

ρισμένο» και διαθέσιμο προς χρήση.

Συγκεκριμένα, όλες οι επιθεωρήσεις 

εκκαθάρισης πρέπει να έχουν ολοκλη-

ρωθεί, όπως επίσης και οποιαδήποτε 

διορθωτική δράση. Οι μόνιμοι δείκτες 

έρευνας πρέπει να καταγραφούν με 

ακρίβεια ως σημεία αναφοράς που 

μπορεί να χρειαστούν στο μέλλον. 

Ακόμη όλες οι απαραίτητες πληρο-

φορίες όπως οι εκθέσεις ελέγχου και 

επιθεώρησης πρέπει να αντιπαραβλη-

θούν, ώστε να είναι διαθέσιμες για την 

επίσημη παράδοση του εδάφους.

Επιπλέον, ο οργανισμός αποναρκο-

θέτησης ή κάποιος εξουσιοδοτημένος 

αντιπρόσωπος, θα πρέπει να εξασφα-

λίσει τη πλήρη γνώση της τοπικής κοι-

νωνίας για όλες τις δραστηριότητες 

αποναρκοθέτησης στην περιοχή της 

καθώς και τις επιπτώσεις αυτών στην 

κοινότητα.

Το πρότυπο 08.30 παρέχει οδηγίες 

σχετικά με τις διαδικαστικές απαιτήσεις 

για την παράδοση του καθαρισμένου 

εδάφους.

Επιβεβαίωση εκκαθάρισης

Η έγγραφή βεβαίωση που παρέ-

χεται για την παράδοση θα δηλώνει 

με επαρκή στοιχεία ότι οι απαιτήσεις 
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εκκαθάρισης έχουν καλυφθεί. Η εκκα-

θάριση περιλαμβάνει και επιτυγχάνεται 

σε 2 στάδια.

Το στάδιο 1 περιλαμβάνει τον έλεγ-

χο των συστημάτων διαχείρισης του 

οργανισμού αποναρκοθέτησης και των 

επιχειρησιακών διαδικασιών πριν, από 

και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 

εκκαθάρισης (το IMAS 07.40 παρέχει 

τις οδηγίες σχετικά με τις απαιτήσεις 

ελέγχου).

Το στάδιο 2 περιλαμβάνει την επι-

θεώρηση του καθαρισμένου εδάφους 

μέσω δειγματοληψίας. Το IMAS 09.20 

παρέχει οδηγίες σχετικά με τις διαδικα-

σίες που υιοθετούνται για τις επιθεωρή-

σεις μετά το πέρας της εκκαθάρισης.

Οι εκθέσεις που συντάσσονται στη 

φάση του ελέγχου και των επιθεωρή-

σεων πέρατος, μαζί με όποιες μετα-

γενέστερες αναφορές επιβεβαίωσης 

οποιασδήποτε διορθωτικής ενέργειας, 

πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στην 

έγγραφη βεβαίωση παράδοσης.

Έκθεση ολοκλήρωσης

Η έκθεση ολοκλήρωσης απαιτείται να 

συντάσσεται και οφείλει να περιλαμβάνει 

τις ακόλουθες πληροφορίες:

 περιοχή κινδύνου και κωδικοί αριθ-

μοί αναγνώρισης έργου

 απαιτήσεις εκκαθάρισης - περιοχή 

και βάθος εκκαθάρισης

  αντίγραφο της τεχνικής έκθεσης 

αναγνώρισης (αν υπάρχει)

 λεπτομέρειες για τον οργανισμό 

εκκαθάρισης, συμπεριλαμβανομένων 

των αναφορών πιστοποίησής του

 μια περίληψη των διαδικασιών και 

του εξοπλισμού που χρησιμοποιήθηκαν 

για να εκκαθαριστεί η περιοχή

 λεπτομέρειες εξασφάλισης ποιό-

τητας εργασίας

 εκθέσεις επιθεώρησης πέρατος

 λεπτομέρειες της καθαρισμένης 

περιοχής, συμπεριλαμβανομένης λί-

στας ναρκών και λοιπών εκρηκτικών 

που εντοπίστηκαν και καταστράφηκαν 

κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης

 λεπτομέρειες απομειωμένων και 

ακυρωμένων περιοχών έρευνας

 λεπτομέρειες γεγονότων και ατυ-

χημάτων που έλαβαν χώρα κατά τη 

διάρκεια εκκαθάρισης

 μια επίσημη δήλωση της τοπικής 

κοινότητας, που αφορά τη συμμετοχή 

της στην όλη διαδικασία, καθώς και την 

αναγνώριση της τελικής κατάστασης 

του εδάφους

 μια σύγκριση με τα γνωστά αρ-

χεία ναρκοπεδίων

 μια επίσημη δήλωση που δείχνει 

ότι το έδαφος έχει καθαριστεί εντός 

της οριοθετημένης περιοχής και στο 

καθορισμένο βάθος.

Ευθύνες και υποχρεώσεις

Η εθνική αρχή αποναρκοθέτησης 

πρέπει:

 να προετοιμάσει και να δημο-

σιεύσει τα πρότυπα, καθώς και να 

παρέχει οδηγίες αναφορικά με τα πι-

στοποιητικά που απαιτούνται για την 

παράδοση

 μετά την παράδοση, να διατη-

ρήσει όλη τη σχετική αλληλογραφία 

και να ασφαλίσει όλες τις εκθέσεις 

ολοκλήρωσης, τα πιστοποιητικά πα-

ράδοσης και τις ενισχυτικές πληρο-

φορίες

 να έχει τα πιστοποιητικά παρά-

δοσης στη διάθεση αρχών, οργανισμών 

και του τοπικού πληθυσμού, όποτε και 

όπως απαιτείται.
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ΠλΑιΣιΟ ΑνΑΠΤΥξΗΣ ΠρΟΤΥΠων IMAS (ΑΠριλιΟΣ 2008)

(πράσινο=ισχύοντα πρότυπα - κόκκινο=υπό ανάπτυξη)

Σειρές 01-06: Γενικά πρότυπα και οδηγίες αποναρκοθέτησης

01.10 Οδηγός εφαρμογής των IMAS

02.10 Έναρξη προγραμμάτων αποναρκοθέτησης

03.10 Οδηγός για την προμήθεια εξοπλισμού αποναρκοθέτησης

03.20 Η διαδικασία προμηθειών

03.30 Οδηγός για την έρευνα τεχνολογίας αποναρκοθέτησης

03.40 Δοκιμές & αξιολόγηση εξοπλισμού αποναρκοθέτησης

04.10 Γλωσσάριο όρων, ορισμών και συντμήσεων

05.10 Οδηγίες υποστήριξης θυμάτων ναρκών

06.10 Εκπαιδευτική Διαχείριση

Σειρά 07: Διαχείριση, πιστοποίηση και έλεγχος

07.10 Οδηγός διαχείρισης επιχειρήσεων αποναρκοθέτησης

07.11 Οδηγός διαχείρισης επιμόρφωσης επικινδυνότητας ναρκών

07.20 Οδηγός ανάπτυξης & διαχείρισης συμβάσεων αποναρκοθέτησης

07.30 Πιστοποίηση οργανισμών/εταιριών αποναρκοθέτησης

07.31 Πιστοποίηση οργανισμών/εταιριών επιμόρφωσης επικινδυνότητας ναρκών

07.40 Έλεγχος οργανισμών/εταιριών αποναρκοθέτησης

07.41 Έλεγχος προγραμμάτων επιμόρφωσης επικινδυνότητας ναρκών

07.42 Έλεγχος προγραμμάτων καταστροφής αποθεμάτων

Σειρά 08: Αναγνωρίσεις και απόδοση εδάφους σε ελεύθερη χρήση

08.10 Πληροφοριακά Συστήματα και διαχείριση πληροφοριών αποναρκοθέτησης

08.20 Απόδοση εδάφους σε ελεύθερη χρήση και αναγνωρίσεις

08.21 Γενική εκτίμηση αποναρκοθέτησης

08.22 Τεχνική αναγνώριση

08.30 Αναφορές Εκκαθάρισης

08.40 Σήμανση ναρκών και ύποπτων χώρων

08.50 Συλλογή στοιχείων, αξιολόγηση αναγκών επιμόρφωσης επικινδυνότητας 

ναρκών

08.60 Ιεράρχηση Προτεραιοτήτων

08.70 Αξιολόγηση εκκαθάρισης

Σειρά 09: Εκκαθάριση ναρκών και λοιπών εκρηκτικών

09.10 Απαιτήσεις εκκαθάρισης

09.11 Εκκαθάριση Πεδίου Μάχης (BAC)

09.20 Επιθεώρηση εκκαθαρισμένου εδάφους: οδηγίες διαδικασιών δειγματοληψίας

09.30 Αναγνώριση και εξουδετέρωση πυρομαχικών (EOD)

09.40 Οδηγός χρήσης σκύλων ανίχνευσης ναρκών
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χρησιμοποιούμενοι τεχνικοί 

ορισμοί και συντμήσεις

λοιπά εκρηκτικά: μη εκραγέντα βλή-

ματα και πυρομαχικά (UXO), εκρηκτι-

κά κατάλοιπα πολέμου (ERW)

απαιτήσεις εκκαθάρισης: τεχνικά και 

ποσοτικά κριτήρια επιτυχούς ολο-

κλήρωσης εκκαθάρισης

οργανισμοί αποναρκοθέτησης: δη-

μόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς ή εταιρί-

ες, πιστοποιημένοι από τις αρμόδιες 

αρχές για εκτέλεση έργων αποναρ-

κοθέτησης

δείκτες: αυτοσχέδια ή τυποποιημένα 

υλικά που καταδεικνύουν την εξω-

τερική περίμετρό της επικίνδυνης ή 

εκκαθαρισμένης περιοχής, ανάλογα 

αν πρόκειται για αναγνώριση, σή-

μανση ή εκκαθάριση

Υ/Χ: ύποπτος χώρος για ύπαρξη ναρ-

κών ή και λοιπών εκρηκτικών

ΟΗΕ ή ΗΕ: Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών 

ή Ηνωμένα Έθνη

ΑΝΣΚ: αντικειμενικός σκοπός

Ν/Π: ναρκοπέδιο

Κ/Π: κατά προσωπικού

μετάφραση αγγλικών όρων & 

αρκτικόλεξων

Anti-Personnel Mine Ban Convention: 

Συνθήκη Απαγόρευσης Ναρκών Κ/Π

Amended Protocol II to the UN 

Convention on Certain Conventional 

Weapons: Τροποποιημένο Πρωτόκολλο 

ΙΙ στην Συνθήκη για Ορισμένα Συμβατικά 

Όπλα του ΟΗΕ

APM anti-personnel mine: Νάρκη Κ/Π

AXO abandoned explosive ordnance: 

Εγκαταλελειμμένα πυρομαχικά

BAC Battle Area Clearance: εκκαθά-

ριση Πεδίου Μάχης

EOD explosive ordnance disposal: 

09.41 Επιχειρησιακές διαδικασίες σκύλων ανίχνευσης ναρκών

09.42 Επιχειρησιακή πιστοποίηση των σκύλων ανίχνευσης 

ναρκών

09.43 Απομακρυσμένος εντοπισμός οσμής πυρομαχικών 

(REST)

09.44 Οδηγός υγειονομικής περίθαλψης σκύλων ανίχνευσης 

ναρκών

09.50 Μηχανικά μέσα αποναρκοθέτησης

09.51 Προδιαγραφές ασφάλειας χειριστών μηχανικών μέσων

09.52 Περιορισμός περιοχής έρευνας

Σειρά 10: Ασφάλεια και υγιεινή της εργασίας αποναρ-

κοθέτησης

10.10 Ασφάλεια & υγιεινή εργασίας: γενικές αρχές

10.20 Ασφάλεια & υγιεινή εργασίας: ασφάλεια εργοταξίων 

αποναρκοθέτησης

10.30 Προσωπικός προστατευτικός εξοπλισμός (Μέτρα Ατομικής 

Προστασίας - ΜΑΠ)

10.40 Ιατρική υποστήριξη επιχειρήσεων αποναρκοθέτησης

10.50 Αποθήκευση, μεταφορά και χειρισμός εκρηκτικών υλών (ΕΥ)

10.51 Ασφάλεια Εκρηκτικών Καταλοίπων Πολέμου (ERW)

10.60 Έρευνες και πορίσματα ατυχημάτων αποναρκοθέτησης

10.70 Προστασία του περιβάλλοντος

Σειρά 11: Καταστροφή αποθεμάτων ναρκών κατά 

προσωπικού

11.10 Οδηγός για την καταστροφή αποθηκευμένων ναρκών Κ/Π

11.20 Επιχειρήσεις καταστροφής ναρκών με εκρήξεις/καύσεις 

ανοιχτού χώρου (OBOD)

11.30 Εθνικές οδηγίες σχεδιασμού καταστροφής αποθεμάτων

Σειρά 12: Επιμόρφωση επικινδυνότητας ναρκών

12.10 Σχεδιάζοντας τα προγράμματα επιμόρφωσης επικινδυ-

νότητας ναρκών

12.20 Εφαρμογή προγραμμάτων και έργων επιμόρφωσης επι-

κινδυνότητας ναρκών

Σειρά 14: Αξιολόγηση προγραμμάτων αποναρκοθέ-

τησης

14.10 Αξιολόγηση εργασιών αποναρκοθέτησης

14.20 Αξιολόγηση προγραμμάτων επιμόρφωσης επικινδυνότητας 

ναρκών
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Αναγνώριση και εξουδετέρωση πυρομαχικών

ERW explosive remnants of war: Εκρηκτικά κατάλοιπα 

πολέμου

GICHD Geneva International Centre for Humanitarian 

Demining: Διεθνές Κέντρο Γενεύης για την Ανθρωπιστική 

Αποναρκοθέτηση

GIS geographical information system: ΓΣΠ γεωγραφικά 

συστήματα πληροφοριών

GMAA General Mine Action Assessment: Γενική εκτίμηση 

αποναρκοθέτησης

GPS global positioning system: Παγκόσμιο σύστημα 

εντοπισμού θέσης

ILO International Labour Organisation: Διεθνής 

Οργανισμός Εργασίας

IMAS International Mine Action Standards: Διεθνή 

Πρότυπα Αποναρκοθέτησης

IMSMA Information Management System for Mine Action: 

Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Αποναρκοθέτησης

ISO International Organization for Standardization: 

Διεθνής Οργανισμός Προτύπων

Humanitarian Demining: Ανθρωπιστική Αποναρκοθέτηση

MAC mine action centre: Κέντρο αποναρκοθέτησης

MDD mine detection dog(s): Σκύλοι ανίχνευσης ναρκών

MOU Memorandum of Understanding: Μνημόνιο 

Κατανόησης

MRE mine risk education: Επιμόρφωση επικινδυνότητας 

ναρκών

NGO non-governmental organization: ΜΚΟ μη κυβερ-

νητικός οργανισμός

NMAA national mine action authority: Εθνική αρχή 

αποναρκοθέτησης

OBOD open burning and open detonation: Εκρήξεις και 

καύσεις ανοιχτού χώρου

PPE personal protective equipment: Προσωπικός προστα-

τευτικός εξοπλισμός (ΜΑΠ μέτρα ατομικής προστασίας)

PPR post-project review: Έκθεση πέρατος έργου

QA quality assurance: Διασφάλιση ποιότητας

QC quality control: Έλεγχος ποιότητας

REST Remote Explosive Scent Tracing: Απομακρυσμένος 

εντοπισμός οσμής πυρομαχικών 

S&OH safety and occupational health: 

Ασφάλεια και υγιεινή της εργασίας

SON statement of operational 

need: Δήλωση επιχειρησιακών 

αναγκών

SOP standing (or standard) operating 

procedure: Τυποποιημένη επιχειρησιακή 

διαδικασία

SOR statement of requirement: 

Δήλωση απαιτήσεων

STO statement of tasks and output: 

Δήλωση αποστολών και αποτελε-

σμάτων

UNMAS United Nations Mine 

A c t i o n  S e r v i c e :  Υ π η ρ ε σ ί α 

Αποναρκοθέτησης ΟΗΕ

UXO unexploded ordnance: Μη 

εκραγέντα πυρομαχικά

Το παρόν άρθρο αποτελεί μετάφραση επιλεγμένων κεφαλαίων του οδηγού με τίτ-

λο πρωτοτύπου «A Guide to the International Mine Action Standards - IMAS», 

που εκδόθηκε τον Απρίλιο του 2006, από το Διεθνές Κέντρο της Γενεύης 

για την Ανθρωπιστική Αποναρκοθέτηση - Geneva International Centre 

for Humanitarian Demining και συντάχθηκε υπό την επίβλεψη του 

κ. Phil Bean, επικεφαλή τμήματος προτύπων και αποθεμάτων 

(Head of Standards and Stockpiles Section). 

ISBN 2-88487-042-3
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Γνκές δηγς Εκπαδσως (Γ..Ε.) 

κα τς Εδκές δηγς (Ε..Ε.).

Η Δοκηση έχ ένα ρ, ένα σφα

ρκό φσμα θνών. Εθντα γα ό,τ 

γντα ή δν γντα στη μονδα κα το 

κρότρο, έχ την θνη γα την δ

πλαση το προσωπκο, έτσ ώστ να 

καθοδηγτα ατό από τς ηθκές αξς 

πο στηρζον κα προστατον τα αν

θρώπνα δώδη κα όχ από πθμς γα 

βωση λκο μόνο δαμονσμο. Να 

στην ξέλξη της τχνολογας, όχ όμως 

ως φορέα μταστροφής το ανθρωπ

στκο μας προσανατολσμο.

Πεθαχα=Άχω
 (Δοκώ) δα της πεθούς

(Η λξη κα η οα ποχοτα 
από τη Αχαα Ελληκή)

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Τρα να τα βασκ στοχα πο 

δαμορφώνον το ποοτκό ππδο μας 

μονδας: 

• Η Ογωση 

• Η Εκπαδεση

• Η Δοκηση
Ενα γνωστό ότ η Ογνση κα η 

Επαδεση έχον μα ατοτέλα στον 

ορσμό τος κα ένα καθορσμένο πλα

σο θνών. Πο σγκκρμένα, η Ο

γνση έχ τος Πνακς ργανώσως 

λκο (Π...). Η Επαδεση έχ τς 

Ο ρσμός κα  εθνες της «Δκησης» καθρζντα σε Ν

μθετκά Δατάματα, στς Στραττκς Καννσμς κα τς 

Δαταές της Ιεραρχας. Θα πρσπαθσμε να εντπσμε 

κα να αναλσμε όλα εκενα τα στχεα π δαμρφώ

νν τη «Σχρνη Δκηση», χρς να αλλώνετα τ νμ

κό της πλασ. Βέβαα, τ κεμεν δεν ενα δνατόν να ενα 

απαλλαμέν από τς πρσπκές απόψες τ σντάκτη. 

Θέλ όμς να σας βεβαώσ, ότ ατές  απόψες δεν ενα 

αθαρετες. Βασζντα στα σμπεράσματα μας πλχρ

νης εμπερας ενός σναδέλφ, π έζησε τα πρβλματα 

της δκησης α πλλά χρόνα στς μνάδες τ Στρατ 

κα σε επτελκά κλμάκα της Ιεραρχας. Τα σαστκά πρ

βλματα της Δκησης, όπς ενα νστό, αντμετπζντα 

κρς στς μνάδες κα λότερ στα επτελεα. Επμένς, σ’ 

ατς τς χώρς θα τα εξετάσμε εδκότερα.
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ΠΑρΑΓΟΝΤΕΣ 
ΠΟυ ΕΠΗρΕΑζΟυΝ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Τη μορφή της Σγχρονης Δοκησης 

δαμορφώνον ο ακόλοθο παργο

ντς, τος οποος κα θα ξτσομ 

δκότρα:

• Η σύθεση το χαακτήα το Έλληα.

• Το ποοτκό εππεδο κα ο ποβληματσμο της 
Νεολαας.

• Η στατωτκή θητεα κα ο σθήκες κατ τη 
δκεα ατής.

• Η σύθεση (εππεδο) το ποσωπκού τω μο
δω.

• Η οα της Πεθαχας κα ο τόπο επβολής της.

• Τα πααπτώματα  Ηθκς αμοβς.

• Η ποσωπκότητα το Δοκητή.
 πο πνω παργοντς θα ξ

ταστον σ τόση έκταση, όση χρζτα 

γα την στοχοθέτηση των σμπρασμ

των πο θα μας δώσον το πορτρατο 

της Σγχρονης Δοκησης.

Η Σύθση του Χρκτρ του Έη

 πστημονκές απόψς γα το μγ

λο ατό θέμα δν θα αναπτχθον. Αν 

θέλτ να ασχοληθτ δκότρα, πρ

χον πολλ σγγρμματα, προφανώς 

γατ να κα πολλές ο αντθέσς το 

χαρακτήρα μας. Εμς θα σταθομ σ 

δο αντπροσωπτκ κμνα, τα οποα 

θα μας βοηθήσον στην στοχοθέτηση 

των πρώτων μας σμπρασμτων. 

Πρν από αρκτ χρόνα, η φημρδα 

της σγκτον “The World”, προκήρξ έναν 

δαγωνσμό, μ χρηματκή αμοβή, γα τον πο 

κατλληλο χαρακτηρσμό της ψχοσνθσης 

των λαών της γης. Στον δαγωνσμό ατό, ο 

δκαστής Kelly, γα τον χαρακτηρσμό το 

Έλληνα, έγραψ μταξ λλων:

«Ο Έην εναι εφστατος, α αι οι

ηματας1. Δαστιος, α αι αμθοδος. 

Φιτιμος, α αι πης ποψεν. 

Θεμαιμος, ανπμονος αι ποεμιστς. 

νδειξε τον Στη για να τον δηητη

ισει. Θαμασε τον Θεμιστο για να τον 

αποπμψει. πητησε τον ιστοτη για 

να τον αταδιξει. Έφεε το 1821 για να 

το διαβεσει. Τιπασασε την Εδα 

αι πα γο να την ηδεσει. Ο Έην, 

πτεται τη μια στιγμ για την αθεια αι 

την η στιγμ μισε τον ανομενο να 

πηετσει το ψεδος. Εναι παδοξο π

σμα, ατθασο, πεεγο, ασταθς, αβεβαν 

διαθσεν αι εγπαθς. Θαμστε τον, αν 

θετε, ταξινομστε τον αν μποετε».

Προστθτα μα γνώμη ακόμη γα τον 

χαρακτήρα το Έλληνα, πο ατή τη φο

ρ την ακομ από την αναμφσβήτητη 

ηγτκή φσογνωμα, Το Γέρο το Μορ. 

Επ, λοπόν, κποτ ο Κολοκοτρώνης: 

«Να μοδινε ο Οινγτον σαντα χι

ιδες στατ, θα τον διοιοσα μια χα. 

Να τοδιναν εενο πεντασιος Έηνες 

δεν θα μποοσε να τος διοισει οτε μια 

α. Κθε ηνας χει τα δι το απ

τσια, το δι το Θε.  μ’ ατος πεπε 

να νεις δοει. Γι’ ατ ος πεπε 

να φοβεσεις, ος να οαψεις αι 

ος να παιδψεις ατ τος ανθπος».

Αν κα πστομ ότ πρχ κποα 

πρβολή στος χαρακτηρσμος το 

K.Kelly, ωστόσο από ατ τα δο κμ

να πο σκαγραφον το χαρακτήρα μας, 

στοχοθτομ τα ακόλοθα σμπρ

σματα γα τη «Δοκηση».

 Δν πρχ ναα δογματκή 

μέθοδος δοκήσως.  μέθοδο δοκή

σως να τόσς, όσο κα ο στρατώτς 

1 ηματας= Η λέξη σημαν «ξπασμένος», «φαντασμένος». Εκνος πο έχ σαν γνώρσμα την αλαζονα. 
Πνω από την πραγματκή το αξα.
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της μονδας.  κθ ένας στη μονδα έχ το δκό το χαρακτήρα, τς δκές το 

δορρθμς.

 Γα να πλέξ η δοκηση τς πο κατλληλς μθόδος, θα πρέπ να φρο

ντσ να μθ τον χαρακτήρα όλων των φσταμένων της.

Ποιοτικό Εππδο κι Προβημτισμο της Νος 

 Στρατής Μρβήλης, στο «Κόκκνο Ββλο», γρφ γα τα ντα:

«Μ πόση χρη, λέω, απλώνον το πόδ προς το βραθρο τα πρώτα ντα όταν 

να κανένας δκανν χρονώ, τα ντα, κκλοφορον στς φλέβς τος μπροσκο 

κρασ. Ένα αβσταχτο πολρ κλωτσ μέσα τος, δαγκών να σπσ τα χαλν

ρα, να χμήξ. Γα πο; Θός το ξέρ. Φτν ννα ψηλ τα μπόδα, μγλη η 

δέα πο τα σπρονζ καβλα, κ’ όπο βγει η η. Πος το θνατο. Κποιος 

βμς νναι, φτνει νναι νας ψης βμς. Ο μεγος τας, η Πατδα, η Λετει, 

η Θησεα, η Διαιοσνη. Και ττες τα νιτα ομον αταφαα».

Μα δημοσκόπηση γα τα «πστω» των νέων πο έκαν παλαότρα η ταρα 

Νσεν Ες, σ πανλλήνα κλμακα (έγν γα λογαρασμό το προδκο «Ταχ

δρόμος» κα δημοστηκ σ’ ατό κα την φημρδα «Το Βήμα»), δν τα ακόλοθα 

στοχα2:

Κοιικές Αρχές - Αξς

α/α Θμα Μεγλη Αξα % Μκή    Αξα % Δε απτησα %

1 Οκογεα 87 9 4

2 Πατδα 79 17 4

3 Θησκεα 41 51 8

4 Στατός 41 43 16

Αξς - Κοιικ θέση - Επιθυμς3

α/α Θμα Μεγλη Αξα % Μκή Αξα % Δε απτησα %

1 Καα 78 16 6

2 Αθλητσμός 69 30 1

3 Έωτας 83 13 4

4 Σεξ 71 16 13

5 Δασκδαση 76 23 1

6 Χήμα 62 35 3

7 Πολτκή 42 47 11

Εμς πστομ ότ τα αποτλέσματα πο μας δνον ατές ο δημοσκοπήσς 

δν μπορ να να απόλτα αντκμνκ, γατ ατές ο αξς δν κλνοντα μέσα 

σ δο μόνο ρωτήματα.

2 Σημώνομ μόνο τα ρωτήματα πο νδαφέρον το θέμα μας.
3 Τα αποτλέσματα ατ μπορ να έχον κπως δαφοροποηθ. μως μας δνον το γνκότρο μέτρο.
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Η ψχολόγος κα δκμένη στον 

παγγλματκό προσανατολσμό κ. Ερή

νη Ξφτέρη, αφο σχολζ μ το βρος 

των γνώσών της την έρνα, μταξ των 

λλων προσθέτ: «Ξαφνιαζμαστε γιατ 

θεομε τος νος, ποαταβοι, π

σματα πο θον να γεμσον τα πντα 

αι να μη βνον τποτα στη θση τος. Οι 

ειδιο δεν ξαφνιαζμαστε με τα σμπε

σματα της δημοσπησης, γιατ γνζομε 

τι οι αξες αι τα πιστε μεταβιβζονται 

απ τη μα γενι στην η, με το μηχανισμ 

της τατισης, πο ο μσος νθπος τον 

αγνοε». Στο ρώτημα «πς εξεσσονται 

οι οιννες, αφο πχει ατς ο μηχανι

σμς», η απντηση να ότ ο αξς δν 

πρνν ατόφς από γν σ γν. 

Εμς θα κατανοήσομ τα στοχα 

της δημοσκόπησης χωρς βέβαα να τα 

θωρήσομ απόλτα πραγματκ γατ 

μας προβληματζον μν από την ημέρα 

της στρτσης των νέων, να δ ξ

ρο αρθμο πο αποπροσανατολζον.

Εππλέον γα τα γκλοπ ατ ρωτήθηκαν 

αγόρα κα κορτσα4.

 δκές μας σνοπτκές δαπστώσς 

από τη σνθση της νότης κα τος πο 

πνω αρθμος να ο ακόλοθς:

Προφανώς από έλλψη δκών γνώ

σων παρνομ θέση από κατηγορημα

τκή μέχρ ήπα κατ των νέων χωρς να 

μαστ αντκμνκο.

Θα ήταν στρος αρνητσμός, αν μέσω 

των αρθμών γα την αξα το στρατο, πο 

4 Τα κορτσα δν στρατοντα, αν κα το νογμα κποων θρών σόδο της γνακας στς Ένοπλς Δν
μς μας πθ ότ πρχ ένας νθαρρντκός βαθμός σμμτοχής τος, έστω κα αν τα κνητρα αγγζον τον 
παγγλματσμό. (Στρ. Σχολές Ελπδων  παξ/κών, « θσμός της μονμότητας, ο Εθλοντσμός»). 
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μας δν η δημοσκόπηση, καταλήξομ 

στο «ατηγο» τος νος. Κ ατό γατ 

πρχ, κατ τη γνώμη μας, μα γνκό

τρη θνη γα τη μη δαπαδαγώγηση 

ή την πθνη πληροφόρησή τος την 

προδο πρν τη στρτση, όσον αφορ 

τη δομή το στρατο κα τς στρατωτκές 

τος ποχρώσς.

Σήμρα πρχον κποα ανησχη

τκ φανόμνα αποφγής της στρτ

σης, με πγιες μεθδος, πκνδνα 

αξημένα.

Οι Προβημτισμο τ Νέ γι τη Στρ-

τιτικ Θητ

λο ο νθρωπο κα προπαντός ο 

νέο, αγαπον, λατρον το ανθρώπνο 

δανκό, την Ερήνη.

 αγώνς το ανθρώπο γα την π

κρτηση της Ερήνης σ’ όλο τον πλανή

τη, ήταν δαρκς κα πμονο. Θμζο

μ τς «μφιτιονες» κα την «Κοιννα 

τν Εθνν» κα ξχωρζομ τρα από τα 

αμέτρητα σγγρμματα πο μας δνον 

την αγωνα κα τον πόθο το ανθρώπο 

γα την Παγκόσμα Ερήνη:

• Το Γλλο αββ Ντ ΣανΠέρ, μ 

ττλο «Σχδιο Διαος Εινης».

• Το Άγγλο ρμα Μπένθαμ, μ 

ττλο «Σχδιο Παγσμιας αι Διαος 

Εινης»

• Το Γρμανο φλόσοφο Εμμανοήλ 

Καντ, μ ττλο «Δια την ινια Εινη».

Τχρο ο νέο μας, γατ σ τοτο τον 

τόπο, ζομ πρσσότρο από 60 χρόνα 

ρηνκ, χωρς ατό να σημαν ότ ορ

σμένα γγονότα πο έγναν ή γνοντα 

μέσα ή έξω από το γωγραφκό χώρο της 

πατρδας μας, δν σημδψαν τς σκέψς 

κα τος οραματσμος τος.

Δν μπορον να μνον θατές ο 

νέο στον όλθρο κα τς καταστροφές 

πο γνοντα στον πλανήτη από τος 

τοπκές ένοπλς σρρξς, ο οπος 

ξέσπασαν κα σνχζοντα μτ τον Β’ 

Παγκόσμο Πόλμο.



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

ΜΑΡ. - ΑΠΡ. 2009

Αδνατον να απαλλαγον από την 

αγωνα το ολέθρο, αναλογζόμνο 

το νδχόμνο να ξσπσ πρηνκός 

πόλμος.

Δν να σ θέση να σνδητοποή

σον ο νέο:

• Πώς να δνατόν να πρχ ατή 

η αδαφορα γα το θνατο κατομμρ

ων σνανθρώπων μας από πνα, νώ 

γνοντα τρστς δαπνς γα ξοπλ

σμος μ νέα οπλκ σστήματα

• Πώς να δνατόν αρχηγο κρατών, 

κνομνο από αταρχκό ηγμονσμό, 

να προκαλον τοπκος πολέμος μ 

κατόμβς νκρών κα ανθρώπνς σμ

φορές.  τρόμος, το έγκλημα, η απλη

στα, κποα φανόμνα δαστροφής κα 

αποτροπασμο, η αδστακτη μονομρής 

δρση κποων κρατοντων, όχ μόνο 

τρομζον σήμρα τη νότη, αλλ κα 

δημοργον κλμα αββαότητας γα το 

παρόν κα το μέλλον το κόσμο.

Ενα πολ δσκολο μόνο τος ο 

νέο, χωρς πθνη νημέρωση να 

προχωρήσον στο σμπέρασμα ότ:

• Εξακολοθ να σχ το δόγμα των 

Λατνων si vis pacem para bellum κα 

ότ ατό στον τόπο μας, τη σγκκρ

μένη προδο έχ αναγκαα φαρμογή, 

γατ αντμτωπζομ μα νργητκή 

κα πκνδνη απλή. Πρέπ δ, να 

φροντζομ τς προτομασς μας γα 

προσωπκές κα σνολκές θσς, αν θέ

λομ στον τόπο μας Ερήνη, Ελθρα, 

Ανξαρτησα, Εδαφκή Ακραότητα κα 

Εθνκή Αξοπρέπα.

• Η στρατωτκή τος κπαδση να 

αναγκαα κα ότ δν γντα γα την 

ξη αλλ γα την αποτοπ το πολέμο. 

Τα προκλητκ φανόμνα στο Αγαο, η 

κατσταση στην Κπρο κα η σμπρφο

ρ των γτόνων μας στο Πατραρχο, 

μόνο φησχασμό δν πτρέπον.

•  στόχο των νέων γα παγγλματ

κή αποκατσταση, κονωνκή νοδο κα 

πτχς ανακόπτοντα προσωρν μ την 

στρατωτκή τος κπαδση, πδή, αν 

δν την παρμβλον στη ζωή τος, θα 

ανακοπον ορστκ. Απλοστατα γατ θα 

κοπ το σκον πβωσης της φλής μας.

Πρέπ να μθον κα να πστέψον 

ο νέο μας, ότ ο στρατός αποτλ την 

γγηση το Έθνος γα κθ ξωτρκή 

απλή.  απλές πρχον κα μλστα 

να ανησχητκές.

M γνωστές, πλέον, ατές τς δαπ

στώσς, γα τς θέσς των νέων, θα προ

χωρήσομ σ σμπρσματα πο θα 

βοηθήσον τη Δοκηση.

Αν κατ τη στρτση, η Δοκηση δα

πστώσ σμπτώματα δστακτκότητας ή 

ασθήματα ανασφλας στο προσωπκό, 

πρέπ μ πδέξος χρσμος να τα 

αντμτωπσ θτκ (δαπαδαγώγηση

ρστη σμπρφορ, ντοπσμό των 

αδναμών, σωστή νημέρωση κ.λπ.).

Από τς πρώτς ημέρς της κατταξης 

ή της παροσας το προσωπκο στη μο

νδα, οφλον όλς ο δοκήσς κα τα 

στλέχη, μ το κρος τος, να κρδσον 

την αναγνώρση της προσωπκότητς 

τος από τος φσταμένος τος, . Ατό 

να απαρατητο γα να μπορέσον να 

ναρμονσον τος οραματσμος κα 

τς θέσς της νότητας μ την πραγματ

κότητα, την αλήθα.

Κατ το χρόνο κατταξης νέων στρατω

τών, να ανπτρπτο ο αταρχσμο κα 

τα φανόμνα αναχρονστκών μθόδων.

Η Δοκηση ποχροτα να κν πστη 

των νέων ότ η στρατωτκή τος κπαδ

ση γντα γα την αποτροπή κα όχ την 

κήρξη πολέμο κα ότ η Αμντκή ένοπλη 

δρση να αναγκαα, γατ αποτλ το 
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Δστχώς κα στη σημρνή κονωνα 

πρχον πασχντο δαβολς το 

Στρατο κα γνκότρα των Ενόπλων 

Δνμων.

Ας δομ όμως αντκμνκ κα μ 

θτητα τς σνθήκς ζωής στα στρατό

πδα. Ενα λογκό να δχτομ τς ξής 

δαπστώσς:

 Κονή δαβωση (κονο θλαμο, 

ομαδκή στση, κονός τρόπος λήψης 

μέτρων γνής κ.λπ.)

 Προρσμένη ψχαγωγα

 Δσχέρς δκής μλέτης

 Σ πολλές πρπτώσς δσκολς 

σνθήκς (φλκα προκαλψως, λλ

ψς προσωπκο κ.λπ.)

μοναδκό μέσο γα την πρσπση των 

αξών Πατρδα  Ελθρα.

Πρέπ να σνδητοποήσομ ότ ο 

νέο μας πστον στς δς αξς των 

πατρδων τος, μόνο πο ατές έχον 

την ξλγμένη μορφή της σγχρονης 

κονωνας.

Στρτιτικ Θητ - Συθκς ζς κτά 

τη Διάρκι της Θητς

Ενα γνωστό ότ μτ το τέλος το 

Β’ Παγκοσμο Πολέμο έχομ πτχ 

μα ντπωσακή νοδο σ όλος τος 

τομς, κρως στο βοτκό κα πνμα

τκό. Εκνο πο ανησχ να η δαπ

στωση αδαφορας γα την σνέχα της 

πολτστκής μας κληρονομς, η οποα 

έχ πολλ στοχα πο βοηθον στη 

παροχή σωστής αγωγής στος νέος. 

Ατή η νοδος να πολ φσκό να έχ 

δαφοροποήσ κα το ποοτκό ππδο 

της νολαας μας.

Σήμρα, ο νέος φτν στα στρατό

πδα την ημέρα της κατταξης μ πολ 

δαφορτκές από τος παλαότρος 

σναδέλφος το απατήσς, πλστς 

αββαότητς κα πολλος δσταγμος. 

Ενα πολ πθανό, από κακή πληροφό

ρηση, να ασθντα έντονο το σνα

σθημα το φόβο κα της ανασφλας. 
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 Δσχέρς αποκλψης της προ

σωπκότητας

 Σποραδκ πσόδα αναχρονστ

κών σνηθών

 Δσχέρς παροχής οκογνα

κών ανέσων

 Πρωτόγνωρς γα τος νέος σνθή

κς πο τς σνθέτον δκές ανγκς (κο

νό πρόγραμμα ωρών πηρσας, νόμμο 

όρο πθαρχας, αδφορη σως γ’ ατος 

κπαδση κ.λπ.)

 Σμβωση μ ανόμοο σνολο.

 προσπθς της Ηγσας γα τη βλτ

ωση των σνθηκών δαβωσης στς μονδς 

να σνχς. Κα ο δαπνς πο έχον 

δατθ, αληθν μγλς.

Θα να όμως μγλο λθος αν πχ

ρήσομ να αλλξομ ρζκ ατές τς 

σνθήκς ζωής στο στρατό, γατ:

 Το πνμα μονδας δν μπορ να δη

μοργηθ μ ατομκος θαλμος, ατομκό 

σσστο, έλλψη κονών δσμών.

 Θα πτχομ σκληραγωγα μ 

κονή κα πμονη κπαδση, μαζκή 

σωματκή προπόνηση, ποτέ, όμως, μ 

αναχρονστκ σστήματα δοκμασας 

το προσωπκο.

Πέρα από όλα ατ, πρέπ το προσωπ

κό να σνδητοποήσ ότ ο στρατός, μ 

τη δομή το, να ένα μγλο σχολο μ 

οσαστκές ππτώσς:

 Στη δαμόρφωση σχρο χαρα

κτήρα

 Στη σωματκή γα των νέων

 Στη δαμόρφωση πνματος ηγσας

 Στη δπλαση κανών κα χρήσμων 

πολτών της λληνκής κονωνας

Αναφέρομ μρκ κλασκ παρα

δγματα:

 Η πέκταση της έννοας της οκο

γένας στην οκογένα το λόχο, της 

λης ή της μονδας, δν το πνμα της 

ομαδκής σνργασας, της κονωνκοπο

ησης το ατόμο.
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 Η πθαρχα στο στρατό σημα

δ οσαστκ το χαρακτήρα το 

αρανο απλο πολτη ή ηγέτη, μ την 

προπόθση ότ η πβολή της έχ π

ντοτ παδαγωγκό σκοπό.

  δνατο δσμο αγπης σφρη

λατοντα μέσα στο σνολο το λόχο ή 

το τγματος κα μέσα από τς δσκολς 

της στρατωτκής ζωής (στο θλαμο, στο 

φλκο, στην νέδρα κ.λπ.).

στρα από ατές τς δαπστώσς, ας 

προσπαθήσομ να στοχοθτήσομ τα 

σμπρσματ μας:

Η προσαρμογή των νέων σήμρα 

στην στρατωτκή ζωή να πολ πο 

δσκολη από παλαότρα, γατ το σ

νολό τος έχ μγαλώσ σ ντο π

ρβλλον, νώ ο προβληματσμο τος 

να πολλο κα σνθτο.

 δοκήσς πρέπ να καταβλον 

σνχή προσπθα γα τη βλτωση των 

όρων δαβωσης στα στρατόπδα.

 στρατώτς δκαοντα κατ τη δρ

κα της θητας τος να έχον δασφαλσμέ

να από τη Δοκηση:

 Τη στοργή

 Το σβασμό της προσωπκής τος 

αξοπρέπας

 Εκαρς γα πκονωνα μ ανωτέ

ρος κα σόβαθμος τος

 Χρόνο γα μλέτη μέσα στο πλασο 

των δνατοτήτων της μονδας

 Πποθηση ότ η στρατωτκή τος 

θητα δν να χαμένος χρόνος

 Παχνδ  ψχαγωγα  θληση.

Σύθση (Εππδο) του Προσπικού τ Μοάδ

Ας πμ μ την σκέψη μας σ μα 

μονδα το πζκο, γα να δομ τη 

σνθσή της, όχ βέβαα μ τα στο

χα των Πνκων Σνθέσως κα λ

κών, αλλ μ βση την ποότητ της. 

Την αναλομ βσ των ακόλοθων 

δδομένων:
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ππδο Γνσων (Παδα)

Σήμρα στς μονδς πηρτον έφδρο ή κληρωτο από ππδο γνώσων 

τρτοβθμας κπαδσης κα μπρα στο αντκμνό τος μέχρ κατώτρης 

παδας (Δημοτκο Σχολο).  πο κτω πνακας δαμορφών το μέσο ππδο 

γνώσων της στρατμένης νολαας μας5.

Α.Ε.Ι.  Τ.Ε.Ι.  Μεταπτχακς σποδς 36,35%

54,14%

9,20%

0,31%

Γμσο  Λύκεο

Δημοτκό 

Ααλφβητο

παέματα Προσωπκού

Δν θα τα αναφέρομ μ αρθμος. Θα τα πσημνομ ομαδοποημένα:

 Επστήμονς

 πλληλο (Δημοσο κα δωτκο Δκαο)

 Αγρότς

 Εργτς

 Άλλα δκ παγγέλματα

 Ανπγγλτο

Προσωπκό Μονδων από Πρς Τόπο Καταωής

Ενα δνατό σ μα μονδα να πηρτον έφδρο κα κληρωτο από όλα τα δαμρ

σματα το λληνκο χώρο. λο ατο μταφέρον τος δωματσμος το χαρακτήρα 

τος, πο έχ δαμορφωθ, κατ κανόνα, σμφωνα μ τς τοπκές παραδόσς.

 Προσωπκό Μονδων από πρς Προβματσμν

 νέο μας σήμρα γνωρζον πολλ. Ατή η αξηση των γνώσων, αν την σν

ξτσομ μ τς απατήσς κα τς δφορς τσς της κονωνας, τος προσθέτ 

ασφαλώς πολλος προβληματσμος, ηθλημένα ή αθέλητα (π.χ. ηθλημένα «Παδα», 

αθέλητα «Ναρκωτκ»).

Έτσ, έχομ μν σήμρα μα νολαα μ έντονα ποοτκ στοχα, αλλ μ πολλος προ

βληματσμος.  παργοντς κα ο πηγές πο δημοργον ατές τς ανησχς να:

  γνς πδώξς των νέων να σταδοδρομήσον στς ανώτατς βαθμδς 

ανακόπτοντα προσωρν κατ τη στρτσή τος.

 Το οκογνακό πρβλλον κα ατό της αναληφθσης ανατροφής να 

παργοντς πο πηρζον τον τρόπο σκέψης τος.

 Το κονωνκό πρβλλον, στην ξλγμένη το μορφή μ τς θτκές κα τς αρνη

τκές πδρσς πο ασκ (αρνητκές: ναρκωτκ, γκληματκότητα, τσς απληστας, 

έλλψη ανθρωπστκής δπλασης, απομκρνση από τα ανθρώπνα δώδη)

 Η οκονομκή κατσταση κα το νδαφέρον των νέων γα οκονομκή μρα 

αποτλον μα από τς κρς προτραότητές τος. 

5 Εχαρστώ τη Δθνση Πληροφορών το Γ.Ε.Σ. γα την παροχή των στοχων το Πνακα.



Η κατακόρφη νοδος των δκτών 

Ανώτατης κα Ανώτρης Εκπαδσης 

(Α.Ε..  Τ.Ε..) έχ σημαντκές νοϊκές 

ππτώσς στο ποοτκό ππδο το 

Στρατο, κρως στην κπαδση π 

των νέων οπλκών σστημτων.

Τα σνθτα προβλήματα των νέων 

όπως, τα αρνητκ στοχα της σημρ

νής κονωνας, ο χρόνος κα ο τρόπος 

ζωής κατ τη στρατωτκή θητα κα 

ο πόλοπο προβληματσμο τος, ο 

οποο έχον ήδη αναφρθ, αξνον 

πολπλρα τς απατήσς γα την όλη 

δομή της σγχρονης Δοκησης.

Η Δοκηση σήμρα ξλχθηκ σ μα 

«πστημονκή οντότητα» μ πολπλ

ρς απατήσς γνώσων, γα την από

κτηση των οποων απαττα 

δκή κπαδση κα 

σνχής μλέτη.

Η επβολή της πεθαχας δα της 
πεθούς αποκαλύπτε τς παγματ

κς δατότητες της δοκησης, γατ 
ο τόπος επβολής ατής της μο
φής πεθαχας θλε δοκηση με 

πολλς καότητες
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Τα στλέχη πρέπ στον ταχτρο 

χρόνο να αποκτήσον σημαντκές γνώ

σς στος τομς της κονωνολογας κα 

της ψχολογας, γατ η σχτκή ανπρ

κα γνώσων έχ αρνητκές ππτώσς 

στη δομή το ηγήτορα κα την πβολή 

της προσωπκότητς το. Η πολγνω

σα να κρο στοχο της Σγχρονης 

Δοκησης.

Επαναλαμβντα ότ δν πρχ 

ναα, δογματκή μέθοδος δοκησης.  

μέθοδο να τόσς, όσο κα ο στρατώ

τς της μονδας (δφορο χαρακτήρς 

 δκ κα πολμορφα προβλήματα).

Η παρέμβαση της δοκησης σ 

δκ προβλήματα μπορ να έχ πο

λ δσρστς ππτώσς. Σ’ ατ τα 

ζητήματα, η δοκηση πμβαν μ νο

μκ μέσα, όταν δαπστώντα κτροπή 

από το νομκό πλασο. Επσημαντα η 

τχόν στοχη πέμβαση της δοκησης 

σ θέματα γας.

Η ψογη σμπρφορ των στλχών 

κα η ορστκή κατργηση αναχρονστ

κών σνηθών αξνον το γόητρο το 

Στρατο.  ξπρασμένς πρακτκές 

πσημαντα ότ να απαρδκτς κα 

ανπτρπτς στς τξς των Ενόπλων 

Δνμων.

Τχόν ανπτρπτς κδηλώσς το 

προσωπκο, οποασδήποτ μορφής, 

πρέπ να αντμτωπζοντα ΜΝ μ 

νέργς πο καθορζοντα από το νο

μκό πλασο κα νοθσς.  Δοκητής 

δν αποδέχτα ποτέ τον αταρχσμό κα 

τη σκοπμότητα.

Η Έοι της Πιθρχς -Τρόποι Επιβος

Η Έννοα τς Πθαρχας

Αναντρρητη να η δαπστωση ότ η 

Πθαρχα αποτλ το κρο δομκό δοκ

ρ το οκοδομήματος το Στρατο κα 

γνκότρα των Ενόπλων Δνμων. Κα 

ατό, γατ η Δοκηση γα να κπληρώσ 

την όποα αποστολή της, Ερηνκή   Πο

λμκή, πρέπ να ξασφαλσ την απόλ

τη φαρμογή των αποφσών της από 

το μκρότρο κλμακο (ομδας) μέχρ 

το μγαλτρο (Στρατς κα λοπών 

Μ. Κλμακων των Ενόπλων Δνμων). 

 Στρατωτκο κανονσμο δνον τον 

σχοντα ορσμό της.

Η λέξη Πθαρχα, αλλ κα η έννο 

της, δαμορφώθηκ στην λληνκή αρ

χαότητα κα σημαν «Άχ (Δοκώ) δια 

της πειθος». Κα μόνο ο δαστσς της 

έννοας της πθαρχας προσδορζον το 

μέγθος των θνών, αλλ κα τη δομή, 

της Σγχρονης Δοκησης.

Ενα γνωστό ότ στη σνθση το 

ανθρώπνο χαρακτήρα, στη δέσμη των 

χαρακτηρστκών το, σναντμ κα 

τα ακόλοθα στοχα: αταρχκότητα, 

ανπακοή, δσκολς προσαρμογής στς 

στρατωτκές σνθήκς ζωής, πσμα, 

δδομένα τα οποα αντστρατοντα την 

έννοα της πθαρχας.

Μ ατή τη γνώση, ο σντκτς των 

Σ.Κ. καθόρσαν τη βαθμολογκή δκαοδο

σα των πονών. μως, δώ πρέπ να τον

σομ ότ, γα την πβολή της πθαρχας, 

«η διαιοδοσα τν ποινν δεν σημανει ατ’ 

ανγη αι την επιβο τος».

Τρόπο πβοής τς Πθαρχας

Κατ το δστημα της πολχρονης 

θητας μο ως στέλχος το Στρατο, 

δα κα έζησα δφορα σστήματα 

πβολής της Πθαρχας, τα οποα, ο

σαστκ, φωτογραφζον το δομκό 

τρόπο σκέψης  κα την προσωπκότητα 

το κστοτ Δοκητή. Ως καταστλαγ

μα των απόψών μο, δαμορφώθηκαν 

δο τρόπο (μορφές) πβολής της π

θαρχας. Δηλαδή:
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 Η μα μορφή έχ κρο στοχο 

τς Πονές.

 Η λλη, πβολή δα της Πθος. 

ταν κα να η Ενσνδητη Πθαρχα.

Η ποταγή στος κανόνς πο πβλ

λτα μόνο μ τς Πονές παροσζ, π

φανακ, ότ η μονδα ατή δοκτα 

από μα δναμκή δοκηση. μως, ατή 

η ντπωση να λανθασμένη, γατ στη 

προκμνη μονδα:

 Επκρατ ο φόβος το λέγχο, ο 

οποος αφανζ κθ πρωτοβολα.

 Μηδνζτα η ατομκή προσωπ

κότητα, γατ όλα τα στλέχη κα το πό

λοπο προσωπκό κνοντα στη σκ 

το δοκητή. Ενα RES (πργματα) κα 

όχ οντότητς.

 Το έργο της μονδας προρζτα 

στο χώρο των απόψων το δοκητή.

 Σ’ ατό το σνολο δν πρχον 

ρτρς προσαρμογές ή κσγχρον

σμός της δοκησης.

 Δντα η ντπωση ότ η δοκηση 

φαρμόζ τη χρστη μέθοδο, το νόημα 

της οποας δν η μακαβλκή παρομα 

«ο σοπς αγιζει τα μσα».

 Δν πρχ στη μονδα ατή, κα

νένας ψχκός δσμός μταξ δοκήσως 

κα δοκομένων.

 Ατή η μορφή πβολής πακοής 

σ ανωτέρος κα κανονσμος αποτλ 

κολη πόθση, γατ η δοκηση δαδρα

ματζ το ρόλο το στγνο δκαστή, ο 

οποος δκζ κα φγ.  δοκητής 

όμως ξακολοθ να μέν στη μονδα.

 Γνκότρα, παροσζ το στρατό 

«σκληρό», «μονολθκό» κα «απομονω

μένο». Ακόμα, δημοργ ψχολογκ 

προβλήματα μ απρόβλπτς σνέπς 

σ τομα πο έχον αξημένη θξα.

Η Επβολή Πθαρχας δα της Πθος 

η Ενσνδητη Πθαρχα δν μα λλη 

δσταση στη δομή, την προσωπκότητα 

της Δοκησης, ο οποα καλτα ως παδα

γωγκή οντότητα να αγγξ τς ψχκές 

δνμς το προσωπκο της. Μόνο τότ 

θα ξασφαλσ την νσνδητη κτέλ

ση των αποφσων, των πταγών της.

Η πβολή της πθαρχας δα της π

θος (νσνδητη τη λέμ σήμρα), έχ 

τα ακόλοθα αποτλέσματα:

 Αφανζ το καρκνωμα της θ

νοφοβας.

 Δημοργ ψχκος δσμος κα, 

το κρότρο, «πνμα μονδας» πο να 

ο βασκότρος παργοντας γα την κτμη

ση το δκτη το ηθκο της μονδας.

 Εκσγχρονζ την έννοα της δο

κησης.

 Αποκαλπτ τς δατρς κανότητς 

το προσωπκο, γατ πρχ το θρρος 

έκφρασης της γνώμης κα νέων δών.

 Παροσζ ένα πολδστατο έρ

γο, γατ πρχ σ όλς τς προσπθς 

η νσνδητη σμμτοχή το σνόλο.

 Κντρζ την πλέον ασθητη χορ

δή το Έλληνα, το φλότμο.

 Προρζ τα παραπτώματα των 

στλχών προσωπκο της μονδας, κ

ρως όταν βρσκοντα έξω από ατή, γατ 

το προσωπκό έχ σνδητοποήσ ότ 

κθ το πρξη αντανακλ στη μονδα 

κα ΟΧΙ στο τομό το. Θωρ ατή ως 

«δκή το» κα δν ανέχτα την έκθσή 

της στην ραρχα.

 Αποκαλπτ τς πραγματκές δ

νατότητς της δοκησης, γατ ο τρόπος 

πβολής ατής της μορφής πθαρχας 

απατ δοκηση μ πολλές κανότητς.

Ατο το δος η πβολή πτγ

χντα: 

 Μ το παρδγμα της Δοκησης

 Μ τον έλγχο των παραπτωμτων

 Μ την παροχή ηθκών αμοβών
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Μ το δαχωρσμό της πθαρχας 

σ δο μορφές (τρόπος), σ καμα 

πρπτωση δν οθτοντα τρόπο 

πβολής της πθαρχας δογματκ, χω

ρς την πβολή πονών. Επδή όμως, 

κα σ’ ατό το κφλαο πρχ μα 

πολμορφα απόψων, θα προσπαθή

σομ στη σνέχα να ξτσομ τα 

παραπτώματα κα τον έλγχο ατών, 

κατ τέτοο τρόπο πο να απηχ σγ

χρονς απόψς.

Πρπτώμτ - Ηθικές Αμοιβές

δ κα Έχος Παραπτωμτων

Η μπρα μας έχ δώσ στοχα 

ταξνόμησης των παραπτωμτων σ δο 

μγλς κατηγορς:

 Παραπτώματα ζωηρότητας 

 Παραπτώματα ήθος

Γα το δαχωρσμό, την ταξνόμηση 

των παραπτωμτων στς πο πνω κατη

γορς, χρζτα έμπρη δοκηση μ 

πολλές κανότητς.

ντμτπσ των Παραπτωμτων

από τ Δοκσ

Στος στρατωτκος κανονσμος 

πρχον τα δη των πονών κα η δ

καοδοσα των κλμακων της ραρχας.

Ζγαρ γα το μέγθος της πονής 

δν πρχ. μως, από τον τρόπο κα 

το μέγθος των πβαλλόμνων πονών, 

προκπτ ένα από τα σοβαρότρα 

στοχα γα την κτμηση το κρος 

της δοκησης.

Το προσωπκό, παλαότρα, αλλ κα 

προπαντός σήμρα, δν δέχτα οτ τη 

μαλθακότητα, οτ την μπθα.

Γα την κτμηση πβολής μας πο

νής, χρζοντα γνώσς των χαρακτή

ρων κα των δκών σνθηκών  προ

βλημτων.

Εκνο πο θα πρέπ να τονστ, να 

ότ ο δκτς των πονών φλακσως 

να αντστροφα ανλογο των λλων 

δών πονών (κρτηση  προρσμός).

Επσημανοντα τα ακόλοθα στοχα:

 Η Σγχρονη Δοκηση κα όταν ακό

μη τμωρ, δδσκ, παραδγματζ.

Μα πόταση: 
Στς ηθκς αμοβς οθετεστε τη 
σπατλη, ακε ο πξες α εα 
δαπστωμες
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 Ενα ανπτρπτο κατ τη σνταξη 

το ατολογκο μας πονής από ατόν 

πο την πβλλ, να αξολογτα κα η 

σχτκή πμμπτη σμπρφορ ή νέρ

γα μ μπθα ή μροληπτκότητα (π.χ. 

πδξας ασέβα κ.λπ.).

 Το προσωπκό της μονδας σήμ

ρα δαθέτ κνο το ππδο γνώσων 

πο να απαρατητο γα τη σωστή κρ

τκή των κανοτήτων κα το ήθος της 

δοκησής το, ακόμη κα από την πβο

λή των πονών.

 Επβολή της πθαρχας μ τρόπος 

πο δν πρλαμβνοντα στος σχτκος 

στρατωτκος κανονσμος κθέτ το 

Στρατό, τον οποον παροσζ ως ανα

χρονστκό οργανσμό πο δοκτα από 

μωμένο κρος στλέχη.

 Η τμωρα νργών κα σμπ

ρφορών να το τλταο μέσο δο

κησης.

Ηθκές μοβές

Αν ο σκοπός το λέγχο των παρα

πτωμτων το προσωπκο να να απο

τρέψ την πανληψη, ή να σντσ το 

σνολο, η απονομή μας ηθκής αμοβής 

γα κποα καλή πρξη έχ οσαστκές 

ππτώσς στς βασκές λτοργς κα 

την ποότητα της δοκησης.

Η αναγνώρση μας καλής πρξης από 

την ηγσα πδρ νοϊκ στο πνμα 

της μονδας κα γνκότρα στον παρ

γοντα «ηθκό».

Ένα «μπρβο» ή μα δα, έστω κα 

έξω από τς τπκότητς των κανονσμών, 

καταξών τη δοκηση στη σνδηση 

των φσταμένων.

Η Προσπικότητ του Διοικητ

Η παροσα το Δοκητή σ μα μον

δα, μτ την έκδοση της δαταγής τοποθέ

τησής το, γντα οσαστκ ασθητή 



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

ΜΑΡ. - ΑΠΡ. 2009

από τη στγμή πο το προσωπκό θα 

πληροφορηθ το όνομ το. Κα ατό, 

γατ το όνομα να κνο πο φωτο

γραφζ την προσωπκότητ το.

Από τη στγμή πο θα γν γνωστό 

το όνομα το Δοκητή:

 Επηρζτα θτκ ή αρνητκ ο 

κρότρος παργοντας, το ηθκό το 

προσωπκο.

 Πολλές φορές δημοργτα στο 

προσωπκό μα εφοα, όχ σωστή κατ 

τη γνώμη μο, γατ δαμορφώντα από 

τς γνώμς νός μκρο αρθμο στλ

χών πο γνωρζον τον νέο δοκητή.

 ταν ο Δοκητής φτσ στη μο

νδα, αρχκ σιτσεται κα στρα 

φτογαφζεται…

 τ το στσο, οτ η φτο

γαφα έχον τα γνωστ γωμτρκ 

χαρακτηρστκ.

 Το στσο να ο πρώτς ντπώ

σς, νώ η φτογαφα έχ πνω της όλα 

τα στοχα της προσωπκότητς το.

 Ατή η φτογαφα δν κα το 

νόημα της ασθησας, της προσωπ

κότητας το Δοκητή, γατ:

• Γα το προσωπκό της μονδας 

να η πηγή, η προδθση, η σκέψη, η 

απόφαση γα κθ το πρξη, γα κθ 

το νέργα, γα κθ το κδήλωση. 

Πρότπο κα μέτρο γα όλα ατ να 

ο Δοκητής.

• Προδαθέτ νοϊκ ή αρνητκ 

την προϊστμνη αρχή γα την ποότη

τα της μονδας.

• Προκαταλαμβν θτκ ή αρνητ

κ τη γνώμη της τοπκής κονωνας γα 

τον δο κα γνκότρα γα τα στλέχη 

το Στρατο.

• Δημοργ ασθήματα μπστοσ

νης, ή αξν τς αγωνς των γονέων κα 

σγγνών, γατ, την προδο της στρτ

σης, η πατρδα έχ μπσττ τα παδ 

τος στο Δοκητή της μονδας.

• Προϊδζ νοϊκ ή αρνητκ την 

κονή γνώμη γα την ποότητα των στλ

χών το Στρατο, αφο ο πληροφορς 

γα την προσωπκότητ το μπορον να 

φτσον από την Κρήτη μέχρ το ρμέ

νο. Κα ατό γατ, όπως τονσαμ πο 

πνω, στα στρατόπδα των μονδων 

πηρτ προσωπκό από όλα τα δαμ

ρσματα το λληνκο χώρο.

Να γατ η προσωπκότητα το Δο

κητή έχ μα δατρη ασθησα. 

Αναφρόμαστ πντοτ σ Σγχρονη 

Δοκηση γ’ ατό θα παραλψομ 

μρκές από τς γνωστές ποχρώσς 

των δοκήσων. Θα θμηθομ μρκ, 

από τς δαπστώσς κα τα σμπρ

σματ μας:

 Την δκή σνθση το χαρακτή

ρα το Έλληνα

 Τος οραματσμος της νολα

ας μας

 Το ψηλό πνματκό ππδο 

της νέας γνς

 Τος προβληματσμος των νέων 

από τα αρνητκ στοχα της ραγδαα 

ξλσσόμνης κονωνας μας

 τ η Δοκηση σήμρα, έχ ξλ

χτ σ μα πστημονκή οντότητα

 τ η Στρατός αποτλ δναμκό 

οργανσμό, μ έντονα τα στοχα της 

ψηλής μαχητκής σχος, το αξημέ

νο βαθμο τομότητας κα πρωταρ

χκό γνώρσμα την πλήρη αφοσωσή 

το στα στρατωτκ καθήκοντα κα τς 

ποχρώσς το, όπως καθορζοντα 

από το Σνταγμα.

Μ βση το σνολο των δαπστώσ

ων, θα μποροσαμ πολ πρληπτκ 

να στοχοθτήσομ τα ακόλοθα 

σμπρσματα:
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 Από τη στγμή πο ορζτα ένας 

ως «Δοκητής», πα να να ένα κονό 

στέλχος μ προρσμένς ποχρώ

σς. Κα ατό, γατ από ατή τη στγμή, 

πωμζτα τς θνς το να κατθ

ν έμψχο δναμκό.

 Αν, σμφωνα μ το σστημα πο 

σχ σήμρα, γα την απόκτηση τπ

κών προσόντων προαγωγής, πδώξ 

ένας αξωματκός να ορστ «Δοκη

τής», χωρς να έχ την πγνωση κα 

την σνασθηση ότ μπορ να αναλ

β ατές τς θνς, τότ ποππτ 

σ μγλο λθος, μ δσμνς ππτώ

σς σ βρος το, σ βρος των στλ

χών κα γνκότρα το Στρατο.

 Πρώτος στόχος το Δοκητή θα 

πρέπ να να η πδωξη στνής πκο

νωνας μ τον ψχκό κόσμο των φστα

μένων το.

 Πέρασαν ο ποχές πο ο Δοκητής 

αποτλοσ τη μονδα κα ο φστμ

νο ήταν στη σκ το.

 Σήμρα, ο δοκητής προστατα νός 

δναμκο σνόλο. Ατό κτός απ’ όλα τα 

λλα, δν να καλός δέκτης αναχρονστ

κών αρχών σκησης ξοσας.

 Αποτλ βασκό στοχο της Σγ

χρονης Δοκησης η πδωξη πβολής 

πθαρχας δ της πθος (νσνδητη). 

Κα όταν ακόμη πβλλτα ο έλγχος, τα 

κρα χαρακτηρστκ της πονής να ο 

ανθρωπσμός το δοκητή κα η δδαχή 

το προσωπκο.
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• Αξοσύη σε θματα ογαωτκ  δοκητκ

• Επκεα ποσότω γα κτκή, αλση σύ
θετω ποβλημτω, γκαη κα δημογκή 
ατμετώπση κτακτω πεστατκώ

• Ικαότητα αξολόγησης ποσώπω, καταστσεω 
κα παγμτω

• οθτηση μεθόδο δοκησης: «με το παδεγμα»

• Απόλτη αφοσωση στα στατωτκ καθή
κοτα

• Φσκή κα ψχκή γεα
Ηγτορς (Διοικητές) μ υτά τ χρκτηριστικά:

• Καταξώοτα στη σεδηση τω φσταμω

• Ααγωζοτα από τη εαχα

• Καθστού στη Πολτεα γωστό το αληθό γό
ητο το Στατού

• Δαδαματζο όλος ποοδετκούς κα παα
γωγκούς

ΧΑρΑΚΤΗρΙΣΤΙΚΑ (ΠΟρΤρΑΙΤΟ) 
ΤΗΣ ΣυΓΧρΟΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Σύμφ μ όσ πμ, ς προσπθσουμ 

 δώσουμ τ χρκτηριστικά (πορτρτο) της 

Σύγχροης Διοκησης. Ετοπζουμ τ κόουθ:

• Αξημο κύος  δαμκή ποσωπκότητα

• Δύαμη καταόησης

• Δακτκότητα στη σμπεφο

• Ατολεγχος  ατοκτκή

• καότητα γα σεγασα

• Ασοδοξα

• Ποσαμοστκότητα σε μεταβαλλόμεες καταστ
σες κα απατήσες

• Πολύπλεη παδεα (στατωτκή  γεκή  εδκή)

• Εποητκότητα, δημογκότητα κα πωτοτπα

• Στογή κα ααγώση της ποσωπκότητας τω 
φσταμω το
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Έγν μα προσπθα, σ πρακτ

κή βση, να δομ στα πλασα των 

μονδων, ατόν πο ονομζομ ή 

τοποθτομ «Δοκητή» κα να πση

μνομ τα χαρακτηρστκ στοχα 

της Σγχρονης Δοκησης.

Δαπστώνομ ότ:

 Δοκηση δν σημαν σμπλή

ρωση «χρόνο Δοκήσως».

 Η προσωπκότητα το Δοκητή, 

σ καμα πρπτωση, δν κλντα στο 

στρατόπδο της μονδας το.

Ενα ρνηση η μη αποδοχή το 

δναμσμο κα των προβλημτων 

των νέων μας, κα η έλλψη προσπ

θας  να τος μθομ κα να τος 

βοηθήσομ, μέσα από το πλασο 

των δαταγών, των Στρατωτκών Κα

νονσμών κα των στρατωτκών τος 

ποχρώσων.

 Από τη σμπρφορ, το δνα

μσμό κα την προσωπκότητα των 

Δοκήσων, δαμορφώντα κατ το 

μγαλτρο ποσοστό το γόητρο το 

Στρατο.

 ταν μλμ γα «κσγχρονσμό 

της Δοκησης» σ καμα πρπτωση 

δν ννοομ χαλρωση της δναμ

κότητας το Στρατο ή μαλθακος 

Δοκητές. Τον «α αγαθ» Δοκητή 

δν τον αποδέχτα το σνολο.

 Σμφωνα μ όσα παμ, θα πρέ

π να δχτομ ότ: Η Διοηση σμε

α χει εξειχτε σε μια ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ 

ΟΝΤΟΤΗΤ.

Θα τλώσω μ δο δκές μο ππο

θήσς, πο μο έχον γν βωμα.

Πρώτο: ο αξωματκός (ο ηγήτορας) 

σ όλς το τς κδηλώσς κα όταν 

ακόμη πβλ κποον έλγχο, πρέπ 

να να πρώτα νθρωπος.

Δτρο: Η καλτρη πένδση γα 

τη δναμκότητα κα την ψηλή ποό

τητα λτοργας το Στρατματος, 

να το προσωπκό κα Χ τα οπλκ 

σστήματα σγχρονης τχνολογας.

Ξέρω ότ μ ατές μο τς απόψς 

δν προσθέτω τποτα κανοργο. Τς 

πσημανω όμως, γατ πστω ότ 

η ανθρωπ κα ο πδέξος χρσμός 

το προσωπκο αποτλον δο από 

τς βασκότρς αρχές της Σγχρονης 

Δοκησης.

 σγχρονος τρόπος το «ρχν» 

να το πο πστκό πχρημα ότ ο χρό

νος της θητας να ορόσημο σωστής 

δαπαδαγώγησης των νέων. Ενα η π

ροδος απόκτησης πολτμων γνώσων 

κα φοδων γα την αντμτώπση των 

προβλημτων στην πόλοπη ζωή τος.

Πρέπ να γνωρζομ ότ ποτέ δν 

πολμήσαμ έχοντας σς ή πρσσό

τρς δνμς κα σγχρονα οπλ

κ σστήματα. Ατό, όμως, δν μας 

μπόδσ να στήσομ τρόπαα πνω 

σ τρόπαα, μόνο μ την ποότητα το 

προσωπκο κα τς αδαφλονκητς 

ηγτκές μορφές.

Τέλος, πσημανω ότ ποτέ η αν

θρωπ δν στοχοθτ αδναμα 

δοκησης κα δν σνδέτα μ τη χα

λαρότητα. Άλλο «νθρωπος» κα λλο 

«ανθρωπκ»…

Ποσοχή: 
Ο στατώτης δε εα

RES (πγμα), 
εα μα οτότητα
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ΚΟρυφΑΙΕΣ ΜΟρφΕΣ ΤΟυ ΠΝΕυΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟυΣ ΕΛΛΗΝΕΣ
Ο ΕΔΕ επε: «πως τα θη στολζο τη γη κα τ’ αστα το οαό, τσ κα η Αθήα κοσμε τη 

Ελλδα κα η Ελλδα τη Οκομη».
Ο ΣΕΛΛΕϋ, ο μεγλος Άγγλος ποητής, γφε στο γο το «ΕΛΛΑΣ»: «λο εμαστε Έλληες… Η μοφή 

κα το πεύμα το αθώπο, φτασα στη τελεότητ τος … εκε (δηλαδή στη Ελλδα)».
Ο ΝΙΤΣΕ επε: «Ο Έλληες ακτοβολού με μα λμψη δατότεη πα ποτ». Αφεε ακόμη: «Εμες 

ο Εωπαο πήαμε το φακό κα εεμε όσα καε ο Έλληες».
Ο ΓΚΑΙΤΕ, κοφαος της παγκόσμας λογοτεχας κα ποησης, επε: «,τ εα ο ος κα η καδ 

γα το θωπο, εα γα τη αθωπότητα η Ελλδα».
Ο ΤΣΕΛΛΕ, Γεμαός φλόσοφος, μελετητής τω αχαω Ελλήω σοφώ κα φλοσόφω, ποστηζε 

ότ: «Ο αχαο Έλληες θεμελωσα όλος τος κλδος της φλοσοφας με πληότητα, καθαότητα κα 
δαφεα. Ακόμη, σχημτσα όλες τς τπκς μοφς της Κοσμοθεωας».

Ο ΚΑΝΤ, λεγε: «Τα μαθηματκ οφελοτα στο αξοθαύμαστο λαό τω Ελλήω».

ΒΙΒΛΙΟΓΡΦΙ

 Στρατή Μρβήλη: «Το Κόκκνο Ββλο».

 Άρτμς Εμμανοήλ, Καθηγήτρα ΑΒΣΠ: «Η Κο

νωνολογα  Κονωνκοποηση το ατόμο  το 

Πρόβλημα της Ηγσας».

 Στέφαν Τσβϊχ: « μγλς ώρς της ανθρω

πότητας».

 ρσμο: από γκκλοπαδς.

 Στοχα από τη δημοσκόπηση της ταρας 

«ΝΛΣΕΝ ΕΛΛΑΣ» πο δημοστηκαν στο προδκό 

«Ταχδρόμος» κα την Εφημρδα «Βήμα».

 Στοχα από δκές μλέτς το Γνκο Επτλο 

Στρατο.


