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Στις 14 Μαΐου του 1948 οι Ισραηλινοί της Παλαιστίνης 

(500.000 άτομα) διακηρύσσουν την ίδρυση του 

κράτους του Ισραήλ που αναγνωρίζεται αμέσως 

από τις ΗΠΑ και την πρώην ΕΣΣΔ. Την επομένη, 15 

Μαΐου, αποσύρονται τα βρετανικά στρατεύματα 

και εισβάλουν στο νεοσύστατο Ισραήλ δυνάμεις 

απ’ όλα τα αραβικά κράτη της περιοχής. Τελικά οι 

Ισραηλινοί κατορθώνουν όχι μόνο να αποκρούσουν 

τους Άραβες, αλλά και να καταλάβουν εδάφη πέρα 

από εκείνα που τους είχαν επιδικασθεί από τον ΟΗΕ. 

Έτσι, για τους Άραβες από την Παλαιστίνη μένει ένα 

τμήμα της δυτικής όχθης του Ιορδάνη και μια στενή 

λωρίδα στην περιοχή της Γάζας.

Στις 5 Ιουνίου του 1967 το Ισραήλ επιτίθεται στις εγγύς 

αραβικές χώρες και σε έξι ημέρες κατορθώνει να καταλά-

βει ολόκληρη τη χερσόνησο του Σινά, τη δυτική όχθη του 

Ιορδάνη και τα υψώματα του Γκολάν στη Συρία. 

Στις 6 Οκτωβρίου του 1973 αρχίζει ο τελευταίος αραβοϊσραηλινός 

πόλεμος που κρατάει μέχρι τις 24 του ίδιου μήνα. Οι Άραβες στην 

αρχή σημειώνουν επιτυχίες και αιγυπτιακά στρατεύματα περνούν 

στην ανατολική όχθη της Διώρυγας του Σουέζ, αλλά στη συνέχεια 

το Ισραήλ αντεπιτίθεται στη δυτική όχθη της Διώρυγας και οι δυ-

νάμεις του φθάνουν μέχρι την οδό Κάιρο-Ισμαηλία.

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΣΤΗ ΛΩΡΙ∆Α 

ΤΗΣ ΓΑΖΑΣ

ΤΟ 2008-2009
ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Υπτγος ε.α. Ιωάννης Πασχαλίδης
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ΧΑΜΑΣ

Η Xαμάς μπορεί να μεταφραστεί1 ως 

«ζήλος» και αντιπροσωπεύει το Harakat 

Al-Muqawama Al-Islamiya, ή το ισλαμικό 

αντιστασιακό κίνημα. Η Χαμάς θεωρεί 

το Ισραήλ, τη Λωρίδα της Γάζας και τη 

Δυτική Όχθη ένα ισλαμικό έδαφος 

που δεν μπορεί ποτέ να παρα-

δοθεί σε μη-μουσουλμάνους. 

Θεωρεί ότι είναι θρησκευ-

τικό καθήκον κάθε μου-

σουλμάνου να ελευ-

θερώσει το κατεχό-

μενο έδαφος από 

το Ισραήλ. 

Υπό αυτήν 

τη μορφή, η 

Χ α μ ά ς  δ ε ν 

αναγνωρίζει 

τ ο  Ι σ ρ α ή λ 

ως κυρίαρ-

χο κράτος. 

Η  Χ α μ ά ς 

θεωρείται 

τρομοκρατι-

κή οργάνω-

ση από την 

Αυστραλία, 

τον  Καναδά, 

την Ευρωπαϊκή 

Ένωση, το Ισραήλ, 

την Ιαπωνία, το 

Ηνωμένο Βασίλειο, 

τις Ηνωμένες Πολιτείες 

και απαγορεύεται η πα-

ρουσία της στην Ιορδανία. 

Η οργάνωση αποδέχεται 

τoν ένοπλο αγώνα ως νόμιμο 

μέσον αντίστασης. Άλλωστε ο ΟΗΕ 

1 Στην εποχή του Ιησού, οι Εβραίοι είχαν δημιουρ-
γήσει αντιστασιακό κίνημα εναντίον των Ρωμαίων. Οι 
οπαδοί του ονομάζονταν «ζηλωτές».
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Χάρτης
της Λωρίδας 

της Γάζας

προβλέπει ότι ένας λαός που βρίσκε-

ται υπό κατοχή, έχει το δικαίωμα να 

χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα, ακόμη 

και ένοπλα για την απελευθέρωσή του. 

Σύμφωνα με ψηφίσματα του ΟΗΕ, τα 

Παλαιστινιακά εδάφη βρίσκονται υπό 

ισραηλινή κατοχή.

Τα μέλη της Χαμάς άρχισαν επιθέσεις 

από το τέλος της δεκαετίας του ‘�0, κα-

ταρχάς στη Δυτική Όχθη και τη Λωρίδα 

της Γάζας. Το στρατιωτικό τμήμα διαμορ-

φώθηκε το 1992 και είναι γνωστό ως ταξι-

αρχίες Sheikh Izz ad-Din al-Qassam για να 

τιμήσουν την μνήμη ήρωα της σύγχρονης 

αραβικής αντίστασης, ο οποίος σκοτώθη-

κε από τους Βρετανούς το 1935. 

Τον Ιανουάριο του 2005 η Χαμάς κέρ-

δισε �� από τις 11� έδρες, σε εκλογές 

που διοργανώθηκαν στη Γάζα. Το 200� 

κέρδισε �� εκ των 132 κοινοβουλευτικών 

εδρών. Η Χαμάς και οι δυνάμεις της Φατάχ 

κυριάρχησαν σύντομα στις οδούς της 

Λωρίδας της Γάζας, συμφωνώντας να μοι-

ραστούν την εξουσία. Τον Ιούνιο του 200� 

ήρθαν σε ρήξη και η Χαμάς πήρε γρήγορα 

τον έλεγχο του βόρειου μέρους της Γάζας, 

όπου κυριάρχησε στρατιωτικά. 

Το Ισραήλ, επειδή είδε απειλή στην 

εδαφική ακεραιότητά του, θεώρησε τη 

Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας ως εχθρική 

πολιτική οντότητα. Επέβαλε μια σειρά 

οικονομικών κυρώσεων ενάντια στη 

Γάζα, συμπεριλαμβανομένης της δια-

κοπής παροχής ηλεκτρικής ενέργειας 

και καυσίμων, κλείνοντας τις κοινές 

βιομηχανικές περιοχές και σταματώντας 

την ελεύθερη μετακίνηση στις διασταυ-

ρώσεις που συνδέουν το Ισραήλ με τη 

Λωρίδα. Ένα μεγάλο τείχος περικυκλώ-

νει πλέον την περιοχή.

Μετά από διαδοχικές συγκρούσεις 

στην περιοχή, τον Ιούλιο του 200�, με 

μεσολάβηση της Αιγύπτου, το Ισραήλ και 

η οργάνωση κατέληξαν σε εξάμηνη εκε-

χειρία, η οποία έληξε το Δεκέμβριο του 

200�. Ο Πρωθυπουργός της Χαμάς, 

Ισμαήλ Χανίγιε, σε μία μεγαλειώ-

δη συγκέντρωση ανακοίνωσε 

ότι: «η Χαμάς δεν θα ανανεώσει την 

εκεχειρία με το Ισραήλ και θα 

εμποδίσει την ανανέωση της 

θητείας του Παλαιστινίου 

Προέδρου Μαχμούντ 

Αμπάς».
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Η ΕΠΙΘΕΣΗ

Στις 2� Δεκεμβρίου του 200� το 

Ισραήλ (εκλογές στις 10 Φεβρουαρίου 

του 2009), επικαλούμενο ως αφορμή 

την εκτόξευση Παλαιστινιακών ρου-

κετών, βομβάρδισε με σφοδρό τρόπο 

από αέρος και ξηράς περιοχές της 

Γάζας και στις 4 Ιανουαρίου του 2009 

εισέβαλε στην περιοχή. Η επιχείρηση 

ονομάστηκε «Συμπαγές Μολύβι».

Η Χαμάς άρχισε να αμύνεται. Τα 

στρατεύματά της στη Γάζα συνέχισαν 

να κατευθύνουν τα πυρά τους προς 

το δυτικό Νέγκεβ και το νότιο Ισραήλ, 

εκτοξεύοντας δεκάδες πυραύλων ημε-

ρησίως. Στις 3 Ιανουαρίου, μετά από 

μια ημέρα εναέριων βομβαρδισμών 

και πυρών του πυροβολικού, οι ισρα-

ηλινές χερσαίες δυνάμεις επιτέθηκαν 

από ξηράς στη Λωρίδα της Γάζας.
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IΣΡΑΗΛΙΝΕΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία έριξε προκηρύξεις στη Γάζα στις 2� 

Δεκεμβρίου, ζητώντας από τους πολίτες να δώσουν πληροφορίες για το χώρο 

ύπαρξης των εκτοξευτών ρουκετών της Χαμάς.

Το κείμενο ανέφερε:

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εισέρχονται στη Λωρίδα της Γάζας

Αγαπητοί άνθρωποι της Λωρίδας της Γάζας, 

Φέρετε ευθύνη για τη μοίρα σας! Οι εκτοξευτές ρουκετών και 

τα τρομοκρατικά στοιχεία αποτελούν απειλή για εσάς και τις 

οικογένειές σας. Εάν επιθυμείτε να παρέχετε βοήθεια και συν-

δρομή στους συνανθρώπους σας, επικοινωνήστε για να μας 

δώσετε τις αναγκαίες πληροφορίες. Το μέλλον της σφαγής 

είναι στα χέρια σας. Μη διστάσετε! Θα είμαστε ευτυχείς να λά-

βουμε οποιεσδήποτε πληροφορίες έχετε, τις οποίες δεν είναι 

απαραίτητο να μας δώσετε ονομαστικά.Θα το κρατήσουμε ως 

μυστικό. Καλέστε μας στον ακόλουθο αριθμό: 02-5839749 ή 

στείλτε μας μήνυμα με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο mailto: 

Helpgaza2008@gmail.com, παρέχοντας σε μας οποιαδήποτε πλη-

ροφορία για τις τρομοκρατικές φατρίες.

Σημείωση: Για να προστατεύσουμε την ασφάλειά σας, σας ζη-

τάμε να είσαστε μυστικοπαθείς όταν μας καλείτε.
Διοικητής

Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) 

Την ίδια ημέρα, περίπου 20.000 τηλεφωνήματα έγιναν σε όλη τη Λωρίδα της 

Γάζας λέγοντας: «Το IDF θα χτυπήσει και θα καταστρέψει οποιαδήποτε περιοχή ή οικοδομή που περιέχει 

πυρομαχικά ή όπλα. Από τη δημοσίευση αυτής της ανακοίνωσης, η ζωή του καθένα ευρίσκεται σε κίνδυνο 

και για λόγους ασφαλείας πρέπει να απομακρυνθείτε με την οικογένειά σας». 

Εντολή IDF



Ψυχολογικές Επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας το 2008-2009

Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η  Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η 11

Οι ισραηλινές δυνάμεις παρενέβαλαν 

στις 2� Δεκεμβρίου βίντεο στη συχνό-

τητα του δορυφορικού τηλεοπτικού 

σταθμού Al-Aqsa της Χαμάς, μεταδίδο-

ντας μια εικόνα ενός τηλεφώνου που 

κτυπούσε και κανένας δεν απαντούσε. 

Στις 2� Δεκεμβρίου το IDF παρενε-

βλήθη στη συχνότητα του δορυφορικού 

τηλεοπτικού σταθμού Al-Aqsa, μεταδίδο-

ντας ένα βίντεο με εικόνες επτά ηγετών 

της Χαμάς να πυροβολούνται με σφαίρα 

στο κεφάλι και να πέφτουν στη συνέχεια 

όλοι κάτω. Η εικόνα είχε έπειτα ένα ρολόϊ 

και κείμενο στα Αραβικά: «Ο χρόνος τρέ-

χει έξω». Οι ηγέτες της Χαμάς κρύβονται 

και σας αφήνουν στην πρώτη γραμμή.

Στις 2� Δεκεμβρίου 300.000 προκηρύ-

ξεις έπεσαν σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας. 

Το κείμενο τους ανέφερε: 

Πτώση προκηρύξεων στη Λωρίδα της Γάζας

Στους κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας,

Η αμυντική δύναμη του Ισραήλ θα ενερ-

γήσει σε οποιεσδήποτε μετακινήσεις και 

τρομοκρατικές δραστηριότητες κατευ-

θύνονται ενάντια στους κατοίκους του 

κράτους του Ισραήλ. Το IDF θα χτυπή-

σει και θα καταστρέψει οποιοδήποτε 

κτήριο ή περιοχή περιέχει πυρομαχικά 

και όπλα. Από τη δημοσίευση αυτής της 

ανακοίνωσης, καθένας που έχει πυρομα-

χικά ή και όπλα στο σπίτι του διακινδυ-

νεύει τη ζωή του και πρέπει να αφήσει 

τη θέση για την ασφάλεια της ζωής του 

και αυτή της οικογένειάς του. Έχετε 

προειδοποιηθεί.
Εντολή ΙDF
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Στις 29 Δεκεμβρίου �0.000 προκηρύ-

ξεις έπεσαν στην πόλη Ράφα και, περί-

που, 10.000 τηλεφωνήματα έγιναν στους 

κατοίκους της, προειδοποιώντας τους να 

φύγουν από την περιοχή. 

Οι Ισραηλινοί παρενεβλήθηκαν επί-

σης στις μεταδόσεις τοπικών ραδιο-

φώνων της Χαμάς, τον παλαιστινιακό 

ραδιοφωνικό σταθμό Islamic Jihad και 

τον PFLP. Μιμούμενοι τη χροιά της φω-

νής του εκφωνητή Kamal Abu Nasser 

του ραδιοσταθμού της Ιερουσαλήμ στην 

πόλη της Γάζας, μπήκαν στη συχνότητα 

ραδιοφωνικών σταθμών, κατηγορώντας 

τη Χαμάς για όλα τα προβλήματα στη 

Λωρίδα της Γάζας.

Τη 1η Ιανουαρίου του 2009, δύο λεπτά 

μετά τα μεσάνυχτα, πολλοί κάτοικοι της 

Γάζας έλαβαν προπαγανδιστικά ισραηλι-

νά μηνύματα (SMS) στα κινητά τους τη-

λέφωνα. Ένα από αυτά έγραφε: «Κοίτα έξω, 

τα βλήματα των F-16 χορεύουν για σένα Zannana… 

και σας εύχονται ΚΑΛΗ ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ». 

Στις 3 και 4 Ιανουαρίου το IDF έριξε 

300.000 προκηρύξεις σε ολόκληρη τη 

Λωρίδα της Γάζας, ειδικά στα βόρεια και 

τις ανατολικές πλευρές. Με αυτές καλούσαν 

εκ νέου τους κατοίκους να εκκενώσουν την 

περιοχή το συντομότερο δυνατόν.

Στις 5 Ιανουαρίου 300.000 προκηρύ-

ξεις έπεσαν στις πόλεις της Γάζας, Khan 

Yunis και Ράφας. Αυτές ανέφεραν: «Η 

Χαμάς θα γευτεί σύντομα την ισραηλινή στρατιωτική 

δύναμη που θα είναι σκληρή. Για την ασφάλειά σας 

εκκενώστε τη γειτονιά σας».

Η υπηρεσία ασφάλειας της Σιν Μπετ 

τηλεφώνησε συμπληρωματικά σε κατοί-

κους συγκεκριμένων κτηρίων και πολυ-

κατοικιών, δίνοντας τους 15 λεπτά για να 

αφήσουν την περιοχή. 

Oι ισραηλινές ΕΔ παρουσίασαν στον 

κόμβο του Υου Τube και στην ιστοσελί-

δα http://www.youtube.com/idfnadesk, 

τηλεοπτικές εικόνες προσβολής εκτο-

ξευτήρων ρουκετών της Χαμάς και εικό-

νες προώθησης ανθρωπιστικής βοήθει-

ας προς τους Παλαιστινίους αμάχους. 

Με την ενέργεια αυτή πρωτοτύπησαν 

στις επιχειρήσεις ΜΜΕ, όπου γυναίκα 

στρατιωτικός έκλεψε τις εντυπώσεις. 

Η εκπρόσωπος του ισραηλινού στρα-

τού, Αβιτάλ Λέιμποβιτς, είπε: «Η μπλογκό-

σφαιρα είναι ένα νέο μέσο και μια άλλη ζώνη 

πολέμου που πρέπει να γνωρίζουμε και να αξιο-

Ανάγνωση προκηρύξεων
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ποιήσουμε. To YouTube επιτρέπει στον ισραηλινό 

στρατό να επικοινωνεί απευθείας με το κοινό, 

χωρίς το φίλτρο των παραδοσιακών μέσων μαζικής 

ενημέρωσης». 

Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού 

στρατού κ. Ρούτλαντ επισήμανε ότι 

το αποτέλεσμα ήταν καταπληκτικό. 

Ανέφερε τα εξής: «Τις τελευταίες πέντε ημέ-

ρες είχαμε 2,5 εκατομμύρια επισκέψεις».

Οι Ισραηλινοί, μετά από διεθνή κα-

τακραυγή για βομβαρδισμό μουσουλ-

μανικού τεμένους με πολλά θύματα 

αμάχων, παρουσίασαν ειδικό βίντεο 

όπου σε τζαμί παρουσιάζονταν παγιδευ-

μένες εκρηκτικές ύλες. Σε άλλο βίντεο 

παρουσιάζονταν αντιαεροπορικό όπλο 

μέσα σε τζαμί.

Στις 11 Ιανουαρίου υπήρξαν εκθέσεις 

που ανέφεραν ότι Ισραηλινοί τηλεφω-

νούσαν σε Παλαιστινίους και, σε καλά 

Αραβικά, προσποιούνταν ότι είναι συμπο-

νετικοί Αιγύπτιοι, Σαουδάραβες, Ιορδανοί 

ή Λίβυοι. Μετά εξέφραζαν τη φρίκη τους 

για τον ισραηλινό πόλεμο και ρωτούσαν 

εάν η οικογένεια υποστηρίζει τη Hamas 

και εάν υπάρχουν μαχητές στο κτήριο ή 

τη γειτονιά.

Οι Στρατηγικές ΨΕ του Ισραήλ σε διε-

θνή Α-Σ, απέβλεπαν να δείξουν ότι:

 H Χαμάς χρησιμοποιεί το λαό της 

Γάζας ως ανθρώπινη ασπίδα και τα τζαμιά 

για στρατιωτικούς σκοπούς. 

 Η οργάνωση διεξάγει «τρομοκρα-

τικές επιθέσεις» στους Ισραηλινούς που 

ζουν στο νότιο Ισραήλ. Η ισραηλινή επί-

θεση ήταν μία πράξη αυτοάμυνας. 

 Η Χαμάς λαμβάνει όπλα μέσω 

σηράγγων από την Αίγυπτο και με την 

υποστήριξη του Ιράν.

 Το Ισραήλ δεν έχει καμία πρόθεση 

να αναλάβει τον έλεγχο της Λωρίδας της 

Γάζας.

 Το Ισραήλ δεν θέλει τον παλαιστι-

νιακό λαό να υποφέρει και είναι σφάλμα 

της Χαμάς το ότι άμαχοι έχασαν τη ζωή 

τους στη σύγκρουση.

 Έχει παραδοθεί ανθρωπιστική 

βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας από τους 

Ισραηλινούς. Οι δήθεν ισχυρισμοί των 

Παλαιστινίων για το αντίθετο είναι ανα-

ληθείς.

 Δεν υπάρχει ανθρω-

πιστική κρίση στη Λωρίδα 

της Γάζας. 

 Μόνο το 12% των 

θυμάτων ήταν άμαχος πλη-

θυσμός (σε σύγκριση με το 

50 % έκθεσης του ΟΗΕ).

 Το Ισραήλ εξήντλη-

σε όλες τις διπλωματικές 

προσεγγίσεις πριν την 

εισβολή.

Το ισραηλινό προξε-

νείο στη Νέα Υόρκη διορ-

γάνωσε Twitter δικτύωση 

με συζήτηση επί της ουσί-

ας του πολέμου και επε-Ιστοσελίδα του IDF στο YouTube
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ξεργάστηκε σε 

μία εβδομάδα 

πάνω από 2.500 

bloggers.

Εκτός από τη 

συνέντευξη τύ-

που Twitter και 

το YouTube, οι 

ισραηλινοί αξιω-

ματούχοι διεξή-

γαν ενημέρωση σε 

ιδιωτικά bloggers 

σε όλο τον κόσμο 

και αρκετά βίντεο 

blogs περιελάμ-

βαναν τις απόψεις 

τους. 

Το Υπουργείο Απορρόφησης μετα-

ναστών ανακοίνωσε στις 1�-1-2009 τη 

δημιουργία ενός «στρατού bloggers» 

που θα αποτελείται από Ισραηλινούς 

που μιλούν μια δεύτερη γλώσσα, για 

να εκπροσωπούν το Ισραήλ στα «αντι-

σιωνιστικά blogs» στα αγγλικά, γαλλικά, 

ισπανικά και γερμανικά. Τα στοιχεία 

των ενδιαφερομένων θα υποβάλλονταν 

μέσω e-mail, στο media@moia.gov.il

Μία από τις  νέες τεχνικές του 

Υπουργείου Πληροφοριών, ήταν οι προ-

σλήψεις Ισραηλινών «εθελοντών ΜΜΕ» και 

η αποστολή μηνυ-

μάτων κειμένου μέσω emails σε δημοσιο-

γράφους που κάλυπταν τη σύγκρουση.

Μια ομάδα που χρησιμοποίησε το λο-

γότυπο «εβραϊκή Internet Αμυντική Δύναμη 

(JIDF)» ανέλαβε τον έλεγχο πολλών ομά-

δων σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης 

Facebook. Αυτή αφαίρεσε εν αγνοία των 

χρηστών το περιεχόμενο και το αντικατέ-

στησε με δηλώσεις που υποστήριζαν την 

πολιτική του Ισραήλ και επέκριναν τη Χαμάς. 

Εκπρόσωποι της JIDF είπαν: «Δεν είμαστε 

Χάκερ. Δεν παραβιάζουμε τον νόμο με το έργο μας. 

Είμαστε μια ομάδα που αγωνίζεται εναντίον του 

αντισημιτισμού. Το Facebook έχει παραλείψει να άρει 

Πάνω: Ισραηλινή 
ιστοσελίδα στο 
Τwitter.
Κάτω: Στο YouTube 
ταινίες κόμιξ 
του Ισραηλινού 
Υπουργείου 
Εξωτερικών, ως μέ-
ρος επηρεασμού της 
παγκόσμιας κοινής 
γνώμης.
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αντισημιτικά περιεχόμενα, κάτι το οποίο οφείλουμε 

να πράξουμε εμείς».

 Στα πλαίσια των Στρατηγικών ΨΕ, το 

Ισραήλ προσέλαβε μια βρετανική εται-

ρεία δημοσίων σχέσεων που είχε συνερ-

γαστεί με τις κυβερνήσεις του Λιβάνου 

και τη Βόρεια Ιρλανδία. Μία καταχώρηση 

(κόστισε περίπου �0.000 δολάρια) εμ-

φανίστηκε στην «Ιnternational Ηerald 

Τribune» με τον τίτλο: «Τι θα συνέβαινε εάν η 

Χαμάς βρισκόταν στη γειτονιά σας;». 

Την απάντηση δίνει ένας χάρτης που 

βρίσκεται ακριβώς από κάτω: Η Λωρίδα 

της Γάζας συνορεύει με τη Βρετανία, ενώ 

εκτοξεύονται τρεις ρουκέτες. Το βεληνε-

κές τους φτάνει μέχρι το Λονδίνο. 

«Φανταστείτε εάν οι τρομοκράτες της Χαμάς 

στόχευαν την οικογένειά σας», αναφέρεται στο 

κείμενο που ακολουθεί. 

Το YouTube προέβαλε ταινίες κόμιξ 

του Ισραηλινού Υπουργείου Εξωτερικών, 

ως μέρος επηρεασμού της παγκόσμιας 

κοινής γνώμης. Αυτές έδειχναν ρουκέτες 

να προσβάλουν τον πύργο του Άιφελ στη 

Γαλλία, το ρολόι Big Ben στην Βρετανία 

και τη γερμανική Ομοσπονδιακή Βουλή. 

Ακολουθούσε η ετικετογραμμή: «Πώς θα 

σας φαινόταν;».

Στο Διαδίκτυο το Ισραήλ χρησιμο-

ποίησε τη σύγχρονη τεχνολογία του, 

διαμορφώνοντας δημοσκοπήσεις. Όπως 

σημειώνει η εφημερίδα «Le Μonde», 

ουσιαστικά δεν υπάρχουν φωνές που να 

αντιτίθενται στις ισραηλινές επιχειρήσεις. 

Στις δημοσκοπήσεις, το ποσοστό των 

ερωτηθέντων που στηρίζει τον πόλε-

μο εναντίον της Χαμάς κινείται μεταξύ 

του �0% και του 90%, παρά τον υψηλό 

αριθμό των θυμάτων και τη χρήση απα-

γορευμένων όπλων. 

Οι Ισραηλινοί «είναι εκείνοι που έχουν 

τον έλεγχο της επικοινωνίας», δήλωσε ο 

Dominique Wolton, ένας ειδικός [ Εθνικό 

Κέντρο Επιστημονικής Έρευνας (CNRS)] 

σε μέσα ενημέρωσης της Γαλλίας. «Αλλά 

το Ισραήλ δεν θα κερδίσει τη μάχη των εντυπώσε-

ων, γιατί η ασύμμετρη χρήση βίας από αυτό δρα 

εναντίον του».

Ένα από τα πιο δύσκολα εμπόδια που 

αντιμετώπισε η προπαγάνδα του Ισραήλ 

ήταν οι εικόνες των νεκρών γυναικών 

και παιδιών στη Γάζα. Στην περίπτωση 

αυτή, η άρνηση λειτούργησε ως αντι-

προπαγάνδα. «Δεν είναι σφάλμα του Ισραήλ, 

είναι σφάλμα της Χαμάς». Το διεθνούς φήμης 

περιοδικό ΤΙΜΕ είχε όμως διαφορετική 

άποψη.

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

XAMAΣ

Η Χαμάς έμαθε να χρησιμοποιεί το 

Διαδίκτυο ως μέσον Διεξαγωγής ΨΕ. Για 

το σκοπό αυτό λειτουργεί ιστοσελίδες 

στα αραβικά, αγγλικά, ρωσικά, γαλλικά, 

Faris (Περσικά), ουρντού και Μαλαισιακά, 

οι οποίες κινούνται με διακομιστές στις 

ΗΠΑ, τη Ρωσία, την Ουκρανία και την 

Ινδονησία. Μεταξύ άλλων υπάρχει και 

εβδομαδιαίο ζωντανό περιοδικό για παι-

διά (περίπου σε 20 τοποθεσίες) με την 

ονομασία al-Fateh. 

Η Χαμάς κατά τη διάρκεια των επιχει-

ρήσεων στη Γάζα το 200� - 2009 δημιούρ-

γησε μια ιστοσελίδα YouTube knock-off, 

δείχνοντας σκηνές μαχών, πατριωτικά 

τραγούδια και την επιδοκιμασία των βομ-

βιστών αυτοκτονίας. Η ιστοσελίδα www.

palutube.com περιελάμβανε πρόσβαση 

στα εβραϊκά και πολλές άλλες γλώσσες.

Στο τομέα των προκηρύξεων η Χαμάς 

έκανε χρήση αυτών πριν την έναρξη 

των επιχειρήσεων, κυρίως διαμέσου του 

διαδικτύου. Κύριος ΑΝΣΚ των ΨΕ ήταν 

να δημιουργήσει φόβο στον Ισραηλινό 
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στρατό, αποτρέποντάς τον να επιτεθεί 

στη Λωρίδα της Γάζας.

Ταυτόχρονα Α-Σ για εκφοβισμό υπήρ-

ξε και ο πληθυσμός του Ισραήλ.

Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων 

υπήρξαν αναφορές για τις ταξιαρχίες 

Al-Qassam, οι οποίες συνδέονται με τη 

Χαμάς, ότι είχαν κατορθώσει να εισέλθουν 

σε ισραηλινές στρατιωτικές συχνότητες 

και να μεταδώσουν προπαγανδιστικά 

μηνύματα στους στρατιώτες, προσπαθώ-

ντας να τους αποτρέψουν να μπουν στη 

Λωρίδα της Γάζας. 

Η στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς επι-

βεβαίωσε ότι προειδοποίησε το ισραηλινό 

κοινό να είναι εναντίον της κλιμάκωσης των 

επιχειρήσεων στη Γάζα. Υποστήριξε ότι τα 

τηλεφωνικά μηνύματα και η παραβίαση 

των ραδιοσυχνοτήτων του εχθρού ήταν 

μερικές από τις εκπλήξεις που είχαν για το 

Ισραήλ. Καυχήθηκε για τις στρατιωτικές 

τεχνολογικές ικανότητές της. Ως ανάμνηση 

της ανεπιτυχούς εισβολής το 200� των 

Ισραηλινών στο Λίβανο, ανέφερε: «Η σφαγή 

που έγινε στα ισραηλινά άρματα στον τελευταίο πό-

λεμο του Λιβάνου θα επαναληφθεί στη Λωρίδα». 

 Η Χαμάς υποστήριξε επίσης ότι παρενε-

βλήθη σε συχνότητες ισραηλινών στρατιω-

τικών ασυρμάτων, απειλώντας να απαγάγει 

στρατιώτες και να τους σκοτώσει. 

Την 1η Ιανουαρίου υπήρξε μια έκθεση 

της Χαμάς με περιεχόμενο την αποστολή 

μηνυμάτων SMS σε ισραηλινά κινητά 

τηλέφωνα. Δεκάδες Ισραηλινών έλαβαν 

μηνύματα που προειδοποιούσαν ότι η 

επίθεση στη Γάζα θα επιφέρει ογκώδη 

επίθεση με ρουκέτες στο Ισραήλ. Το 

μήνυμα ανέφερε: «Τα καταφύγια στις πόλεις 

σας δεν θα σας προστατεύσουν από τη ρουκέτα 

Κάσαμ - Χαμάς».

Έχουν υπάρξει επίσης εκθέσεις για 

απειλές προπαγανδιστικών μηνυμάτων 

που στέλνονταν σε κατοίκους των νότιων 

πόλεων του Ισραήλ και τα οποία τους 

προέτρεπαν να κρυφτούν σε υπόγεια, 

επειδή η Χαμάς ερχόταν για αυτούς. 

Ακόμα και οι πιο φρικιαστικές φωτο-

«Ο θάνατος έρχεται» (26-2-2008)
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γραφίες της σύγκρουσης της Γάζας κυκλο-

φόρησαν, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομεί-

ου, στον αραβικό κόσμο. Περιελάμβαναν 

φωτογραφίες νεκρών παλαιστινιακών 

παιδιών. Οι τίτλοι ανέφεραν: «Είστε ο στόχος 

μας - Θέλουμε να πεθάνετε» (28-2-2009).

Ο κυβερνοχώρος της Χαμάς στο διαδί-

κτυο γέμισε από φωτογραφίες με τις αν-

θρώπινες απώλειες που είχε προκαλέσει 

η ισραηλινή επιδρομή. Oι φωτογραφίες 

αναρτήθηκαν επίσης σε πολλές ιστοσελί-

δες ισλαμικών οργανώσεων, με μηνύματα 

για την καταστροφή του Ισραήλ.

Χάκερς που υποστήριζαν τη Χαμάς, ει-

σήλθαν σε φιλο-ισραηλινές ιστοσελίδες αλ-

λοιώνοντας τα δεδομένα τους ή θέτοντας 

τις εκτός λειτουργίας. Παρουσιάστηκαν 

300 περίπου τέτοια περιστατικά.

Με το σύνθημα «Μποϊκοτάρετε το Ισραήλ», 

μία ισλαμική ιστοσελίδα στη Βρετανία 

καλούσε χρήστες του Διαδικτύου να μποϊ-

κοτάρουν μια σειρά από παγκοσμίως γνω-

στές εταιρείες. Ανάμεσά τους βρίσκονταν 

πολυεθνικές εταιρίες γνωστών προϊόντων, 

τηλεοπτικά δίκτυα, εφημερίδες, κινηματο-

γραφικά στούντιο, ακόμη και ποδοσφαι-

ρικές ομάδες˙ όλοι τους υποτίθεται ότι 

συνδέονται με εβραϊκά συμφέροντα. 

 Tέλος, πρέπει να τονιστεί ότι ο «ει-

κονικός» πόλεμος υλοποιήθηκε και στην 

τηλεόραση, με τον επίσημο σταθμό της 

Χαμάς και το «Κανάλι 10» (της ισραηλινής 

πλευράς) να συναγωνίζονται στη μετάδο-

ση της δικής τους πληροφορίας, δηλαδή 

της διεξαγωγής προπαγάνδας.
«Είστε ο στόχος μας 
Θέλουμε να πεθάνετε» (28-2-2008)
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Χαμάς υπό το φως κεριών. Η συνεδρίαση 

πραγματοποιήθηκε μέρα-μεσημέρι και  εί-

χαν τραβηχτεί οι κουρτίνες στα παράθυρα 

για να φανεί ότι ήταν νύχτα.

Λέγεται ότι Ισραηλινοί σταμάτησαν 

όλες τις παραδόσεις καυσίμων στη Γάζα. 

Αυτοί ισχυρίστηκαν ότι έστειλαν καύσιμα 

στη Λωρίδα για ανθρωπιστικούς λόγους.

Οι Ισραηλινοί είχαν επίσης προβλήματα 

με την προπαγάνδα τους. Σε μια περίπτωση, 

τοποθέτησαν μια ταινία στο YouTube, όπου 

φαινόταν ότι φορτώνονταν σε φορτηγό 

πύραυλοι, ενώ στη συνέχεια καταστράφηκε 

αυτό από ισραηλινά βλήματα.

O 55 ετών κάτοικος της Γάζας, Ahmed 

Sanur ή Samur, υποστήριξε ότι το φορτηγό 

ήταν δικό του και ότι ο ίδιος, τα μέλη της 

οικογένειάς του και οι εργάτες του διακινού-

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ή ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ;

Μια ενδιαφέρουσα μάχη προπαγάνδας 

διεξήχθη μεταξύ των δύο πλευρών, σχε-

δόν από την αρχή της σύγκρουσης. Είναι 

δύσκολο να ειπωθεί ποιος λέει την αλή-

θεια. Προφανώς υπάρχει αλήθεια και μέ-

ρος αυτής βρίσκεται και στις δύο πλευρές. 

Για παράδειγμα, τι έκανε τους Ισραηλινούς 

να κόψουν την παροχή ηλεκτρικής ενέρ-

γειας στη Λωρίδα της Γάζας; 

Οι Ισραηλινοί λένε ότι έστειλαν ρεύμα 

και οι Παλαιστίνιοι αντέτειναν το αντίθετο. 

Υπάρχει κάποια αναφορά πως Παλαιστίνιοι 

σταμάτησαν την ηλεκτρική ενέργεια για 

λόγους προπαγάνδας. Σε μια περίπτωση 

έφεραν έξω τα παιδιά σχολείου που κρα-

τούσαν κεριά και προσκάλεσαν τον Τύπο 

να προσέξει την εργασία νομοθετών της 

Δύο από τις 31 εικόνες προπα-
γάνδας σε έναν αραβικό ιστο-
χώρο που συγκρίνει τις εβρα-
ϊκές ενέργειες στη Γάζα με τις 
ναζιστικές ενέργειες κατά τη 
διάρκεια του ολοκαυτώματος
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σαν φιάλες οξυγόνου στο εργαστήριό του.

Κύλινδροι οξυγόνου ή θανάσιμοι πύ-

ραυλοι; Ποιός είναι σε θέση πράγματι να 

γνωρίζει;

Η Μαύρη προπαγάνδα φαίνεται ότι 

έκανε την εμφάνιση της. Σε ιερό πόλεμο 

κάλεσε με ηχογραφημένο μήνυμα του ο 

Μπιν Λάντεν, ως απάντηση στην ισραη-

λινή επίθεση στη Λωρίδα της Γάζας. «Ο 

Θεός μας έχει δώσει υπομονή για να συνεχίσουμε 

τον δρόμο του ιερού πολέμου για άλλα επτά χρόνια», 

αναφέρεται στο μήνυμα. 

Άραγε ο παραπάνω καταζητούμενος 

θα συλληφθεί ποτέ ή θα πλανάται διε-

θνώς η εντύπωση ότι υπήρξε κατασκεύ-

ασμα εικονικής τρομοκρατικής απειλής;

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Στις επιχειρήσεις της Γάζας το 200� 

-2009 χρησιμοποιήθηκαν όλα τα διαθέ-

σιμα μέσα διεξαγωγής ΨΕ από τις αντιμα-

χόμενες παρατάξεις. Το Ισραήλ:

 Επέλεξε ως χρόνο επιθέσεως στη 

Λωρίδα της Γάζας τη μεταβατική περίοδο 

αλλαγής ηγεσίας στις ΗΠΑ, πριν αναλάβει 

ο νέος πρόεδρος. Κατά έμμεσο τρόπο 

έδωσε μήνυμα προτεραιότητας για την 

περιοχή της Μέσης Ανατολής. 

 Έθεσε ως στόχο την αποδυνάμωση 

της Χαμάς και τη δημιουργία διχαστι-

κών ΑΝΣΚ ΨΕ στον Παλαιστινιακό λαό, 

τον οποίο στέρησαν από το δικαίωμα 

ψήφου στις επερχόμενες εκλογές του 

Φεβρουαρίου του 2009. Οι Ισραηλινοί 

υποψήφιοι ηγέτες ανέβασαν την δημο-

τικότητά τους προεκλογικά.

 Έδωσε μεγάλη βαρύτητα στη χρήση 

της νέας τεχνολογίας Cuber, με παρεμβολές 

στην εχθρική τηλεόραση, τη χρήση μηνυμά-

των κινητών τηλεφώνων και την εκμετάλ-

λευση του διαδικτυακού κόμβου You Tube, 

στον οποίο πρωτοτύπησε με τη δημιουργία 

επίσημης ιστοσελίδας του IDF. 

 Απαγόρευσε στους δημοσιογρά-

φους διεθνών ΜΜΕ να εισέλθουν στη 

Λωρίδα της Γάζας (παρά την απόφαση 

του ισραηλινού Ανωτάτου Δικαστηρίου), 

ελέγχοντας έτσι τις αρνητικές ειδήσεις 

λόγω θυμάτων. Δόθηκε όμως η δυνατό-

τητα σε Αραβικούς τηλεοπτικούς σταθ-

μούς να έχουν καλύτερη πληροφόρηση 

δια μέσου της Χαμάς.

 Ρ/Φ και Τ/Ο σταθμοί του Ισραήλ 

συμμετείχαν στην ενημέρωση του κοινού, 

αλλά και της διεθνούς κοινής γνώμης.

 Εφήρμοσε διεθνώς στρατηγικές ΨΕ, 

εκμεταλλευόμενο τα μεγάλα ΜΜΕ που 

κατά κύριο λόγο είναι εβραϊκής ιδιοκτησί-

ας. Οι πρεσβείες έλαβαν ενεργό μέρος με 

αποστολή ανακοινώσεων και υλοποίηση 

δικτύων Twitter. Δαπανήθηκαν μεγάλα 

ποσά σε εφημερίδες για καταχωρήσεις ισ-

ραηλινών προπαγανδιστικών απόψεων. 

 Επηρέασε διεθνείς δημοσκοπήσεις 

στο διαδίκτυο, εκμεταλλευόμενο την 

τεχνολογία των πανεπιστημίων. Μεγάλος 

αριθμός ισραηλινών χρηστών διαδικτύου 

έλαβε μέρος στον κυβερνοπόλεμο στα 

μπλόκ και μέρος αυτών τα παραποίησε.

 Διεξήγε επιτυχείς επιχειρήσεις ΜΜΕ, 

με εκπροσώπους τύπου του IDF, όπου τις 

εντυπώσεις κέρδισε γυναίκα αξιωματικός.

 Χρησιμοποίησε προκηρύξεις, οι 

οποίες υστερούσαν από καλλιτεχνικής 

απόψεως, περιέχοντας μόνο γραπτό κείμε-

νο. Κινήθηκαν στην ίδια κακή τεχνοτροπία 

των επιχειρήσεων του Λιβάνου το 200�. 

Πιθανολογείται ότι η σύνταξη των προκη-

ρύξεων έλαβε υπ’ όψιν τις θρησκευτικές 

πεποιθήσεις του Ακροατηρίου Στόχου 

(Α-Σ) που δεν αρέσκεται στην εικόνα. Η 

άποψη αυτή όμως δεν είναι πειστική, λαμ-

βανομένου υπ’ όψιν ότι οι παλαιστινια-

κές εφημερίδες, αφίσες, ιστοσελίδες και η 



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

ΙΟΥΛ. - ΑΥΓ. 2009

τηλεόραση προβάλλουν μεγάλο αριθμό 

εικόνων. Λογική εξήγηση που θα μπορού-

σε να δοθεί, είναι ότι κύριος σκοπός των 

προκηρύξεων ήταν να δημιουργηθεί η 

εντύπωση διεθνώς, πως προειδοποιούνταν 

οι άμαχοι Παλαιστίνιοι να φύγουν από την 

περιοχή των επιχειρήσεων και επομένως 

είχαν θύματα επειδή δεν υπάκουσαν.

 Xρησιμοποίησε πυρομαχικά λευ-

κού φωσφόρου για εκφοβισμό των 

Παλαιστινίων.

 Δεν πέτυχε να τρομοκρατήσει τους 

Παλαιστινίους στη Γάζα και να τους εξωθή-

σει να φύγουν προς την Αίγυπτο. Για το λόγο 

αυτό άλλωστε δεν απέκλεισε στρατιωτικά το 

νότο, αφήνοντας ανοικτές διόδους, παρά 

τις καταγγελίες ότι υπάρχοντα εκεί τούνελ 

εφοδίαζαν με πολεμικό υλικό τη Χαμάς.

 Απέφυγε στρατιωτικά τη διεξαγω-

γή επιχειρήσεων σε μεγάλους κατοικη-

μένους τόπους, περιορίζοντας έτσι τις 

στρατιωτικές απώλειες και το αρνητικό 

κλίμα λόγω αυτών. Επιλέχθηκε εναλλα-

κτικά ο βομβαρδισμός και η ισοπέδωση 

μεγάλου αριθμού κτηρίων. Έδωσε όμως 

έτσι την ευκαιρία στη Χαμάς να ισχυρίζε-

ται ότι δεν ηττήθηκε στρατιωτικά.

Η ΧΑΜΑΣ

 Χρησιμοποίησε την εκτόξευση 

ρουκετών εναντίον ισραηλινών πόλεων, 

με σκοπό κυρίως τον ψυχολογικό επηρε-

ασμό των κατοίκων.

 Υστέρησε ως αναμενόταν στις τα-

κτικές ΨΕ, διεξήγαγε όμως σε μεγάλο 

βαθμό στρατηγικές ΨΕ, προβάλλοντας 

ανατριχιαστικές εικόνες θυμάτων με με-

γάλο αριθμό αθώων παιδιών. 

 Χρησιμοποίησε το διαδίκτυο για 

προπαγανδιστικούς λόγους, τόσο κατά 

την περίοδο κρίσεως όσο και κατά αυτή 

του πολέμου. Στην προσπάθεια αυτή βρή-

κε συμμάχους στον Αραβικό κόσμο και 

πολλούς με αντι-σιωνιστικά αισθήματα.

 Διεξήγαγε επιχειρήσεις ΜΜΕ με δύο 

εκπροσώπους. Ο ένας ομιλούσε Αγγλικά 

και ο άλλος αραβικά. Ο λόγος προφανής. 

Ο επηρεασμός της διεθνούς κοινής γνώ-

μης και του αραβικού κόσμου. 

 Δημιούργησε ειδικής τεχνολογίας 

ιστοσελίδα στον κόμβο YouΤube με πολ-

λές προπαγανδιστικές ταινίες.

 Κυκλοφόρησαν πριν την έναρξη 

των επιχειρήσεων σε ιστοσελίδες της 

Χαμάς προκηρύξεις - αφίσες εναντίον 

των Ισραηλινών, οι οποίες από γραφιστι-

κής απόψεως ήταν εξαίρετες. Τα μηνύμα-

τα ήταν απλά και σύντομα. Ψυχολογικός 

ΑΝΣΚ η δημιουργία φόβου στους στρα-

τιώτες και τους πολίτες του Ισραήλ.

 Το ραδιόφωνο και κυρίως η τηλε-

όραση έλαβαν μέρος στην προπαγάνδα. 

Διαμέσου της τηλεοράσεως η Χαμάς 

διέδιδε ηλεκτρονικές προκηρύξεις και 

διαγγέλματα ηγετών της. Μηνύματα SMS 

στην κινητή τηλεφωνία συμπλήρωσαν τα 

μέσα διεξαγωγής ΨΕ. 

 Η Χαμάς κήρυξε νίκη για τον αγώνα 

της, λέγοντας ότι επέζησε από την στρα-

τιωτική επίθεση του Ισραήλ, παρά τους 

θανάτους και την τεράστια καταστροφή 

που υπέστησαν οι Παλαιστίνιοι.

Η Εβραία που έριχνε χειροβομβίδα το 1948, 
βαπτίστηκε μαχητής. Ο Παλαιστίνιος που 
ρίχνει πέτρα σήμερα, βαφτίζεται τρομο-
κράτης.
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 Ιστοσελίδες Διαδικτύου.

 DVD «Μάχες Ψυχής» Υπτγου ε.α. Ιωάννη Πασχαλίδη.

Οι επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας τελείωσαν με εκεχειρία 

μεταξύ των αντιμαχόμενων δυνάμεων. Ο Αραβικός κόσμος, για 

μία ακόμη φορά, βρέθηκε ανίσχυρος να συμπαρασταθεί στους 

Παλαιστινίους. Το κύρος του ΟΗΕ υποβαθμίστηκε για πολλοστή 

φορά. Η Χαμάς αποδυναμώθηκε, έχοντας πάνω από 1000 νεκρούς 

και 4000 τραυματίες, αλλά δεν ηττήθηκε. 

Σήμερα, είτε το θέλουμε είτε όχι, μας κατευθύνει η προπαγάνδα 

σε όλες μας τις εκδηλώσεις. Σπανίως προβάλλεται σήμερα η αντι-

κειμενική αλήθεια. Η αλήθεια πάντοτε είναι το πρώτο θύμα του 

πολέμου, η νοημοσύνη ακολουθεί δεύτερη. 
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Κθρή νέργει πό τον λιο 

Η Πγή νέργεις του Μέλλοντος; 

Δυντόττες Χρήσς στ

Έργ ποδομής του λλνικού Στρτού

δώ και ακτές δκατς ναι γνωστή η ανγκη για ξοικο

νμηση πώτων λών και φσικών πων. Μλιστα τα τλ

ταα κοσι έτη ξαιτας των διαφαινμνων κλιματικών αλλα

γών, των δνατοτήτων απ την τχνολογική ποδο και της 

αγδαας ανδο των τιμών των σμβατικών κασμων, έχι 

γνι σαφές τι ατή η ανγκη ναι πιτακτική για λς τις 

χώς το πλανήτη και ιδικ για τις ανπτγμένς.

ΚΕΙΜΕΝΟ: Λγός (ΜΧ) Ευριπίδης Χανιάς

Χρήσ Φτοβολτϊκών
Συστμάτν κι Στοιχείν
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Οι ννσιμς Πγές νέγις (φ

ξής θ νφέντι ως Π) σνιστύν 

πγές νέγις φιλικές πς τ πιβάλ

λν (σ ντθσ μ τ σμβτικά κύσιμ 

κι τις κινές πγές νέγις), ν  πό

δς στ χήσ τς πτλ βσική π

τιόττ τς ωπϊκής νωσς, πι

δή βθύν στν ιφό νάπτξ. Η 

τλτ χκτζτι ως « νάπτξ 

π ικνπι τις νάγκς τ πόντς 

χως ν θέτι σ κνδν τ δντόττ 

των μλλντικν γνν ν ικνπιύν 

τις δικές τς νάγκς». ύστχ λιπόν 

έχν νμσθ κι ήπις ή νλλκτικές 

ή πάσινς μφές νέγις. Ως Π χ

κτζντι ι κόλθς:

 ιλική νέγι

 Ηλική νέγι

 νέγι πό βιμάζ κι βιέι

 Γωθμ

 Μικά δλκτικά γ

 Κμτική νέγι

 Πλιϊκή νέγι

Η χήσ τς κλθ πιστά τ πλ

σι δάσς π πγάζι πό τ Σνθήκ 

τ Κιότ (UNFCCC Kyoto Protocol) κι 

σνάδι μ τις δγς τς ωπϊκής 

νωσς. Η Σνθήκ τ Κιότ νι μι σ

μντική πγκόσμι σμφων  π έχι 

σκπό τν έλγχ κι τ στδική μωσ 

των κπμπν των ων π θύνντι 

γι τ φινόμν τ θμκπ.

λικ ενεγει

Μ μφή Π νι  λική νέγι. 

τν  λική νέγι πσππτι σ κά

πι πλσι, μπ ν μττέπτι σ 

θμική,  π γντι κμτλλύσιμ μ 

τν βήθι των λικν θμικν σλλ

κτν κι πθτικν λικν σστμάτων. 

πσς μπ ν μτβάλλτι έως κάπι 

πσστό έως λκτική νέγι μ τν 
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βήθι φωτβλτϊκν (Φ/Β) σστμά

των. Τ Φ/Β σστήμτ πτλύντι πό 

στιχ μ λικύς σλλέκτς σ μγάλς 

ππδς πιφάνις π μιάζν μ τς 

λικύς θμικύς σλλέκτς. τές ι 

πιφάνις νμάζντι λικές κψέλς 

(κτσκάζντι πό μιγγιμ λικά) 

κι νι σ θέσ ν μττέψν έν πσ

στό τς λικής νέγις σ λκτική.

πως νι πφνές  ήλις πτ

λ κνδν πγή νέγις π ντ

πκντι στις πιτήσις γι ιφό 

νάπτξ, μ κύι όμως μινέκτμ 

τ σχτικό πσστό μττέψιμς νέ

γις. Τ φέλ κτός πό πτά ικν

μικά ή νπτξικά νι κι:

 νγικά (ξικνόμσ νέ

γις).

 Πιβλλντικά  ικλγικά (μω

σ πγόμνων ύπων κι θύβ, μ 

πάλλλ πβάθμισ τ φινόμν 

τ θμκπ).

 Κινωνικά (νβάθμισ τς πιό

ττς ζωής των πλιτν κι πστσς 

τς γς τς λόγω των μνν πι

βλλντικν σνπιν). Πσφέτι 

σμβτόττ στιχων, φύ τ γω

γφικό πλάτς κι κλμ τς χς 

μς ν τν τπθέτσ Φ/Β σστ

μάτων. Σχδόν ννέ στς δδκ 

μήνς τ χόν  χ μς έχι πλύ

σι λικό δνμικό κι νδκντι 

 πγωγή λκτικής νέγις κι 

θμόττς πό τν ήλι.

 θνικά, φύ νι σως  πι θ

ντική γχι μφή νέγις,  π 

πέχι νγική νξτσ, λλά 

κι δντόττ μτφάς τχνλγς 

ιχμής στ χς μς, δδμέν ότι στ

δικά  κτσκή των Φ/Β πλισων μπ

 ν πγμτπιτι στν λλάδ.

Στν ντπδ, όπως κάθ μφή 

νέγις, έτσι κι  λική πόκιτι 

σ πιισμύς ι πι φλντι 

στ χκτιστικά τς πγής σ σ

νάτσ μ τις σμινές δντόττς 

τς τχνλγς. τσι, στ σγκκιμέ

ν μφή Π πιτύντι σχτικά 

μγάλς κτάσις πιφνς γι ν 

πχθύν ικνπιτικά πσά νέ

γις, ν τ ικνμικό κόστς γκ

τάστσς  λιτγς κντι ψλό 

γι τ μέσ χήστ.
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χνά τάσις μγλύτς των 12 Volt.

Τ Φ/Β πάνλ (PV panel) νι έν ή 

πισσότ πλσι π έχν κτ

σκσθ κι σνμλγθ σ νι 

κτσκή, έτιμ ν γκτστθ σ 

μι Φ/Β γκτάστσ, πκιμέν ν 

ξθ  τάσ. Πέπι ν τνιστ ότι 

τ πλσι σνδέντι σ σιά γι ύξ

σ τς τάσς κι πάλλλ γι ύξσ 

τ ύμτς. Τ πάνλ χσιμπιύν 

σνδσμό κι των δ κτγιν 

σνδέσων. ν λκλωμέν Φ/Β 

σύστμ σμπλντι πό τς μ

τσχμτιστές, τ σστήμτ λέγχ 

τάσς κι τς σσσωτές.

Τ στιχ νι κτσκσμέν κ

ως πό πτι (πτλ τ πι διδδμέ

ν λικό κτσκής), τ π βσκτι 

σ μγάλς πσόττς στ φλιό κι έχι 

φιλικά γι τν άνθωπ χμικά 

χκτιστικά (δν 

νι τξικό).

χ λειτουγις Φ/Β ςυςτμτων

Η τχνλγ τν των σστμά

των στζτι στ φωτβλτϊκό φι

νόμν (PV) κτά τ π, ότν τ 

φωτόνι έθν σ πφή μ έν λικό 

μιγωγύ, άλλ νκλντι, άλλ τ 

διπνύν κι άλλ πφντι 

πό τό, πάγντς έτσι λκτικό 

ύμ (στθής τάσς).

Η βσική διάτξ πγωγής λ

κτικής νέγις νι τ Φ/Β λικό 

στιχ (νμάζτι κι φωτστιχ, 

λικό κύττ ή κψλδ  PV cell). 

Κθς έν τμικό Φ/Β στιχ πάγι 

μόλις, ππ 0,5V, πό μόν τ δν 

έχι πκτικές φμγές (κτός πό 

τ φότισ κιντν τλφνων). τσι 

 βσική δμική μνάδ γι Φ/Β φ

μγές νι τ Φ/Β πλσι. ν σύνλ 

Φ/Β λικν στιχων (λκτνικά 

σνδδμένων μτξύ τς), μζ μ τ 

στιχ γι τν σνμλόγσ τς, 

πτλύν τ Φ/Β πλσι (PV module). 

ν τπικό Φ/Β πλσι πτλτι 

πό 36 στιχ στ σιά 

κι πάγι σ
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τεχνολογι Φιλικ με το πειΒλλον

πως πισμάνθκ πγμένως, 

 μττπή τς λικής νέγις σ 

λκτική νι πλύτως φιλική κι δν 

πκλ κμ δς ύπνσ. Τ φω

τβλτϊκά (Φ/Β) σστήμτ πτλύν 

τν πι φιλόδξ κι πλλά πσχόμν 

κιντμ πό τις λικές τχνλγς.

Γνικά κάθ κιλβτ π πάγ

τι πό Π κι ά όχι πό σμβτικά 

κύσιμ, σνπάγτι τν πφγή έκλ

σς νός ππ κιλύ διξιδ τ άν

θκ στν τμόσφι. Σγκκιμέν, 

έν τπικό Φ/Β σύστμ νός κιλβάτ 

(kW) πτέπι κάθ χόν τν έκλσ 

1,3 τόνων διξιδ τ άνθκ, όσ 

θ πφύσν δ στέμμτ δά

σς. τσι  χήσ τς δ δστικά 

στν μωσ των κπμπν διξιδ 

τ άνθκ κι άλλων ύπων. νδι

κτικά σ ό,τι φά τ πιβλλντικά 

φέλ νφέτι ότι:

 ν ττγωνικό μέτ Φ/Β σστή

μτς ισδνμ μ 200 ττγωνικά 

μέτ δάσς.

 ν μέσ Φ/Β πλσι ισδνμ 

μ 10 δέντ.

πσς, μι άλλ πάμτς νι  

διάκι ζωής των Φ/Β, τ π φτάνν 

ως κι τ 30 έτ μ λάχιστ σντήσ, 

ν ι σσσωτές (ότν πιτθ 

πθήκσ νέγις) στν ντστιχ 

πδ πέπι ν λλχθύν 4 μ 5 φ

ές. Δν χιάζτι λιπόν  πγωγή 

ντλλκτικν ή άλλων ξτμάτων γι 

τ σστήμτ.

Μόν πιβλλντικό μινέκτμ 

(άν μπ ν χκτισθ) πτλ 

 μγάλ πιφάνι π κτλμβάνν 

τ λικά πλσι, ν κι δν ντιμτωπ

ζν τ πόβλμ τς πτικής όχλσς 

όπως τ ιλικά πάκ. Βέβι, μ τν 

ξλικτική π των Φ/Β σστμάτων, 

ι πιφάνις δν χιάζτι ν νι 

ππδς κι πάλλλς μ τ έδφς, 

λλά μπύν ν βσκντι σ κτκό

φς πιφάνις κτιων, σ τάτσς 

πλκτικιν ή, κόμ, τμμτικά κι 

σ πσόψις κτιων. 

χς Φ/Β ςυςτμτων

Στην Εδα

Στ χ μς, όπ πάχι λιφά

νι γύω στις 300 μές τ χόν,  

κμτάλλσ λικής νέγις χ 

ήδ άμσ φμγή δ κι κτά 

χόνι σ κάπις πιπτσις, όπως  

λκτπγωγή μέσω Φ/Β στιχων 

μικής κλμκς (τλπικινωνς, φά

ι κ.λπ.) ή μέσω ξιπσς τς θ
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μόττς (λικ θμικ σλλέκτς). 

Ωστόσ, στ τμέ τς μζικής λ

κτπγωγής, δ κι λγ χόνι, 

 χήσ μσς κι μγάλς κλμκς 

Φ/Β σστμάτων στ χ μς νι 

νπτσσόμν κι πλπτι σφς 

των άλλων ωπϊκν κτν.

Γι ν δθ μι σγκκιμέν ικόν 

μ μγέθ ως πς τν ξιπσ τς 

λικής νέγις,  λλάδ κτέχι τν 

ττ θέσ στν κόσμ, φύ 350m2 

λικν θμικν σλλκτν ντιστι

χύν σ 1000 κτκς. πιπόσθτ, 

έχι νπτχθ ένς ύωστς βιμ

χνικός κλάδς π σχλτι μ τν 

βιμχνική πγωγή λικν πλι

σων. ντθτ, έως τ δν πάχι 

σμντική πόδς στ τμέ τς π

γωγής λκτικής νέγις μ Φ/Β 

σστήμτ. Μάλιστ στ χ μς  

σνλική γκτστμέν ισχύς Φ/Β σ

στμάτων νχότν τ έτς 2007 μόλις 

σ 9,2 MW, ν τ δι έτς πήχν κι 

πάνω πό 8000 ιτήσις στν Ρθμιστική 

χή νέγις (Ρ) γι νές γκτστά

σις μ πγμμτισμό διδότσς 

νέων έγων, σνλικής ισχύς 790 MW. 

Οι λόγι τς μ πκύς νάπτξς τς 

λκτπγωγής μέσω των Π κι ι

δικά πό τν ιλική κι λική νέγι 

έχν ν κάνν μ βσνιστικά γές 

γφικτικές διδικσς, έλλιψ χω

τξικύ σχδισμύ, κινωνικές ντι

δάσις κι πχιόττ κπόνσς, 

κάπις φές, πνδτικν σχδων π 

μτινντι στ γένσ τς. Πάντως, 

ντός τ έτς 2008 λιτύγσ Φ/Β 

πάκ ισχύς 1 MW στν Πντάκλι 

Κιλκς, ν  ΔΗ ήδ νπτύσσι τμ

μτικά έν νάλγ πάκ σνλικής 

ισχύς 50 MW στ Μγλόπλ (σ άγ

ν πιχή πθέσων τ Λιγνιτικύ 

Κέντ), κάτι π θ νβάσι ισθτά 

τν πγωγή λκτισμύ πό τν 

λική νέγι τ κλκι τ 2011, 

πότ κι θ λκλωθ.

Στν λλδικό χ,  κτμσ τ 

λικύ δνμικύ μις σγκκιμένς 

πιχής,  π κι πέχτι πό μ

φή πσς πό τ Κέντ Π (ΚΠ) 

ως θνικύ κέντ Π, νφέτι 

στν νζήτσ των διθέσιμων πγν 

γι δδμέν λικής κτινβλς κι 

θμκσς στν πιθμτή θέσ γκ

τάστσς νός Φ/Β στθμύ.

Στην ποπη Ερπη

Γι ν πάξι μι σύγκισ μ τ γ

χι δδμέν νφέτι ότι  γκ

τστμέν ισχύς στ Γμν (όπ 

πάχι σφς λιγότ πδς λι

φάνις νά χόν) νι 3.063 MW (στι

χ έτς 2008). Σ τήν τ χ, στις 

χές τς δκτς τ 1990, τέθκ  

στόχς των 1000 Φ/Β στγν,  πς 

κι διύνθκ στ τέλς τς δκ

τς στις 100.000, μ νάλγ ύξσ 

τς πγωγής νέγις πό λική 

κτινβλ. Πόμις κινήσις έχν 

πγμτπιθ στν σπν, όπ 

μ νμθτικές θμσις πιβλήθκ 

 πχωτική χήσ Φ/Β πλισων 
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κι πθτικν λικν σστμάτων σ όλ τ 

νόδμτ κτι, μ πτέλσμ  χ τή ν 

νι πό τις πωτπός δνάμις στν κόσμ. 

νάλγς κινήσις πγμτπιύντι σ Πτ

γλ, Ν. Γλλ κι τλ. ιδική μν πέπι ν 

γνι γι τις Σκνδινβικές χς, ι πς, πά 

τν λάχιστ χόν λιφάνις, έχν πνδύσι 

σβά τόσ στ ππδ τ ικικύ χήστ 

όσ κι σ τό των δμσων έγων πδμής. 

Γι πάδιγμ,  Σδ πάγι τ 30 % των 

νγκν τς σ νέγι πό Π. 

Παγκσμα

Η πγκόσμι ντός δικτύ γά, ιδικά μτά 

τ 2006, γνισ μγάλ νάπτξ, ξ’ ιτς των 

πγμμάτων κάθ χς, όπως γι πάδιγ

μ  πων,  Κν κι ι ΗΠ. Η πγωγή 

φύ ξπέσ τ 200 MW τ 1999, έφτσ τ 

1.256 MW τ 2004, ξμέν κτά 67% σ σχέσ 

μ τ 2003. Πωτπό δύνμ στ πγκόσμι 

γά νι  πων, κλθ  , ν ι 

ΗΠ βσκντι στν ττ θέσ.

Η πγκόσμι γά στ Φ/Β σστήμτ μπ 

ν φθάσι κι τ 10.000 MW τ 2010 (γκτστμέν 

ισχύς)  δδμέν ότι τ κόστς γκτάστσς γι 

τ ντός δικτύ Φ/Β σστήμτ νμέντι ν 

μιωθ σ λιγότ πό $3 τ 2010.

κτγοιες

Λμβάνντς πόψ τν πικιλ των φμ

γν τς, πάχν κτές κτγιπιήσις των 

Φ/Β στιχων, ι πς θ νλθύν πκάτω.

Κτχήν τ σστήμτ νάλγ μ τ σύνδ

σ τς μ τ δκτ λκτικής νέγις, ή όχι, 

χωζντι σ τις κτγς:

 Τ «δισνδδμέν» σστήμτ μ τ δκτ 

λκτικής νέγις, τ π σ ππτωσ ν

γικύ πισσύμτς πωλύν τό στν χή νέ

γις (στν ππτωσ τς χς μς στν ΔΣΜΗ), 

μ τιμή π ζτι πό τν κάσττ νμθσ. 

Τ σστήμτ τής τς κτγς δν διθέτν 

κθόλ σσσωτές, πιδή διχτύν όλ τν 
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κτδότσς λλά πάλλλ έχν τ 

δντόττ λέγχ τς πγωγής τς 

κι φμγής των πιισμν δισδ

σς. Η κτγ τή βσκι φμγή 

στ δμιγ Φ/Β πάκων κι τν π

γωγή νέγις γι γστάσι, ξν

δχ, πιχιήσις κι νσκμ. 

νογα με την τεχνοογα κατα

σκεής δακρνοντα σε 3 κατηγορες:

 Τ μνκστλλικά π έχν τ μ

γλύτ δντή πόδσ (14 μ 17%).

 Τ πλκστλλικά π έχν 

πόδσ 13 μ 15%.

 Τ Φ/Β λπτν μένων π έχν 

πόδσ 5 μ 7%, λλά λόγω τς κτ

σκής τς (πό άμφ πτι) π

κνντι ως τ πι ικνμικά.

 πάχν κι τ βιδικά τ π 

κμτλλύντι κι τ θμική νέγι.

νλτικά σγκσιμ δδμέν γι τις 

τέσσις ππάνω κτγς πτθ

ντι στ Πνκ  κι πέχντι πό τ 

σύνδσμ τιιν Φ/Β σστμάτων.

επκς ποδος Φ/Β ςυςτμτων

Γνικά, ως πόδσ νός Φ/Β στιχ

 ζτι  λόγς τς πγόμνς 

λκτικής νέγις (σ σνθήκς πλή

ς λιφάνις ή 1 kW/m2) πς τ 

πσππτσ κτινβλ.

Η πόδσ νός φωτβλτϊκύ σ

στήμτς ξτάτι πό διάφς π

άγντς:

 Η μήσι δικύμνσ τς λι

κής κτινβλς,

 Η τπθσ τς κτσκής,

 Η κλσ τς,

 Ο πσντλισμός τς,

 Η σκσ των στιχων,

 Η θμκσ.

Γι τν βέλτιστ λιτγ των Φ/Β 

σ μι κτικ, πέπι πτ πό όλ 

πγόμν νέγι στ δκτ.

 Τ τόνμ σστήμτ, όπ χ

σιμπιύντι κι σσσωτές. Τ τό

νμ σστήμτ χωζντι πάλι σ μικής 

κι μέσς ισχύς. πττ ππόθσ 

νι ι σσσωτές, ι πι πθκύ

ν τν πγόμν κτά τ διάκι τς 

μές νέγι, μ σκπό τ χήσ τς 

τ νύχτ ή σ σνθήκς χμλής νέφωσς. 

Σ τό τ σμ πέπι ν τνιστ ότι ι 

χσιμπιύμνι σσσωτές νι ιδι

κύ τύπ, στ ν ντέχν σ σνχς 

κύκλς φότισς κι κφότισς. νάλ

γ μ τν πιόττ τς, έχν διάκι 

ζωής πό 3 έως 8 χόνι. 

 Τ βιδικά σστήμτ, τ π 

νι σνδσμός νός Φ/Β σστήμτς 

κι άλλων σστμάτων πγωγής νέ

γις (όπως νμγννήτις ή μικά λ

κτπγωγά (Η/Ζ) ζύγ, κ.λπ.). 

Γι όλς τις κτγς νι π

ττ  χήσ τ ντιστφέ ισχύς 

(inverter),  πς χσιμπιτι γι 

τν μττπή τ σνχύς ύμτς 

π πάγτι πό τ στιχ, σ 

νλλσσόμν. ξι μνς νι τ 

γγνός ότι  ισχύς τ ντιστφέ 

πέπι ν νι τ 8090% τς σνλι

κής γκτστμένς ισχύς των Φ/Β, 

στ ν λιτγ στ μέγιστ δύνμ 

κι ν πιτγχάντι έτσι  πλέν ψ

λός βθμός πόδσς.

νάλγ μ τν πγόμν ισχύ 

δικνντι σ μικά κι μγάλ Φ/Β 

σστήμτ.

 Τ μικά Φ/Β ισχύς έως 100 kW,τ 

π σνδέντι μ τ χμλή τάσ. 

τά δύνντι ν γκτστθύν γι 

ικική χήσ.

 Τ μγάλ Φ/Β ισχύς άνω των 

1000 kW, τ π δύνντι ν σνδ

θύν μ τν μέσ τάσ τ δικτύ λ



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

ΙΟΥΛ. - ΑΥΓ. 2009

σμβτικν κσμων γι τν λκτδό

τσ κτιιλγικν γκτστάσων. Μ 

βάσ τς θνικύς στόχς τ πσστό 

σμμτχής των Π στν κθάιστ 

κτνάλωσ λκτικής νέγις πέ

πι ν νέλθι μέχι τ 2010 σ 20,1% κι 

μέχι τ 2020 σ 29% ντστιχ.

ιδικότ ι λλνικές νπλς Δνά

μις ως μές τ κτικύ μχνισμύ 

κλύντι ν πωτπήσν σ τόν 

τ τμέ. Οι ινικές πδμές τ 

λλνικν νόπλων Δνάμων (Δ) 

κι κως τ λλνικύ Σττύ (Σ) 

πτλύντι πό έν σύνλ διφό

ων κτιιλγικν γκτστάσων στ 

ν λφθύν πόψ τ ξής:

 Ο νότις πσντλισμός τς θέ

σς γκτάστσς μ μικές πκλσις,

 Η κτάλλλ κλσ ως πς τ ι

ζόντι ππδ (κλή κλσ νι 30),

 Η μδνική σκσ στ χ τπ

θέτσς των Φ/Β. 

Κσιμ σμ κι πόκλσ γι τ 

μέλλν πτλ  ύξσ τ πσστύ 

μττπής τς λικής νέγις σ λ

κτική, πέν τύ τ 20%.

ποτυπ - ποδιγΦες

λ τ Φ/Β πλσι φλν ν τ

ύν διθνς πδιγφές κι πιτή

σις πιόττς,όπως κι ν νι λγμέ

ν πό ινστιτύτ τ π μπύν ν 

διθέσν τ σχτική πιστπσ. Γι 

τ κστλλικά Φ/Β στιχ πάχι 

 πδιγφή IEC (Ν) 61215 κι γι 

τ Φ/Β λπτν μένων ισχύι  πδι

γφή IEC (Ν) 61646. Η πτ πδι

γφή φά τν ξέτσ όλων των 

πγόντων π σντλύν στ γήν

σ τ πλισ, ν στ δύτ πι

γάφντι ι διδικσς λέγχ γι τ 

χκτιστικά λπτν μένων. Στν 

πνκ  μφνζντι νλτικά τ πό

τπ κι ι πδιγφές λιτγς 

κι σφλς.

χς ςτις υποδομες του ε.ς.

νι γνικά πδκτό ότι  δμόσις 

τμές κλτι ν πξι ένν πωτπό

 λλά κι «πδιγμτικό όλ» στν 

νγική ξικνόμσ κι τν θ

λγισμό των πιτήσων κτνάλωσς. 

Στόχς πέπι ν νι  όσ τ δντό 

μγλύτ ιθέτσ Π κι  σμ

βλή στ μωσ κπμπν πγόνων 

ων,  ξικνόμσ νέγις κι 

 πγκστωσ ν γένι πό τ χήσ 
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σύνλ τς χς, ι πς πσιά

ζν μγάλ πικιλμφ κι νι 

ντγμένς σ σύνλ (π.χ. σττόπδ 

στ π πάχν τππιμέν κτ

ι) ή νξάττς (κτι πσιν). 

Γι όλς τές τις γκτστάσις πάχι 

πτσ ν πέχτι λκτική νέ

γι μ τ μικότ δντό ικνμικό 

κόστς κι τις λάχιστς πιπτσις στ 

πιβάλλν.

O σκπός τς ξέτσς τς νγι

κής ξικνόμσς των γκτστάσων 

κι των λιτγιν των Δ νι σμ

ντικός. Θ πέπι ν στζτι σ δύ 

πλνς (γι όλ τ έγ στν ξά): 1) 

στν ξχής κι σνλικό βικλιμτικό 

σχδισμό τ σνόλ των νέων γκτ

στάσων κι κτιων (φ΄ ξής) κι 2) στ 

σμπλωμτική λπσ μις σιάς 

πμβάσων στις πάχσς.Μ τό 

τν τόπ θ βθθ  νγική ξι

κνόμσ μ χήσ των Π.

τσι κι  .Σ., ως μές των Δ, 

θ χσιμπιήσι νές τχνλγς 

στ έγ πδμής, ττόχν θ 

μπέσι ν πστξι σττγικά 

τν νγική πλιτική τς χς, ν 

θ πάχι κι πσικό ικνμικό 

όφλς σ βάθς χόν π σγ 

μπ ν πτιμθ κι ν κτστήσι 

τν φμγή ικνμικά βισιμ. Δν 

θ πέπι ν διφύγι τς πσχής 

ότι πλλές φές κι  πιόττ των 

λικν κτσκής σ έν κτι μ 

βικλιμτικό σχδισμό πτλ σμ

ντικό πάγντ. κόμ κι ν τά τ 

λικά κστζν κιβότ πό άλλ 

κινά, τ κόστς τς νι σμντικά 

χμλότ σγκινόμν μ τ κόστς 

λιτγς κι τ κόστς σντήσς 

στ διάκι ζωής τ κτι στ π 

γντι χήσ κινν λικν· στ κτι 

βικλιμτικύ σχδισμύ δπνντι 

μικότ πσά νέγις, έτσι στ ν 

δγύμστ σ σμντική ξικνόμ

σ τής, σ μωσ πιστσων κ.λπ.

σν φά τ δύτ «πλν», 

δλδή τ χήσ Π σ πάχσς 

γκτστάσις, χκτιστικό πά

διγμ πδιγμτικής χήσς των Π 

κι ιδικά των Φ/Β σστμάτων πό τ 

σττιωτική πσ, νι ι νήσι τ 

ιγ Πλάγς. Οι κ σττιωτικές 

γκτστάσις (κως σττωνισμύ) 

τφδτύντι μ ύμ π πέχ

τι κτά κύι λόγ πό πιτόπι γ

στάσι πγωγής λκτικύ ύμτς 

μ γννήτις πτλ. Η χήσ μις 

μφής (π.χ. Φ/Β σστμάτ) ή κι σν

δσμένων μφν Π σ μές ή 

κι στ σύνλ των γκτστάσων θ 

σντλέσι στ μωσ κπμπν ύπων 

διξιδ τ άνθκ στν πιχή 

πό έν δμόσι φέ, ν θ νισχύ

σι κι τ ικλγικό «πφλ» των νό

πλων δνάμων στν τπικό πλθσμό. 

Βέβι, ως βέλτιστ τχνικνμική 

λύσ πκντι  χήσ βιδικν σ

στμάτων Π (σνδσμός μικν κι 

μσων νμγνντιν μ Φ/Β σστή

μτ), πιδή ήλις κι άνμς πάχν 

άφθν τ μγλύτ διάκι τ 

έτς. Τ βιδικά σστήμτ μπύν 

ν νπτχθύν τόσ σ μική κλμκ 

(π.χ. ι γκτστάσις νός φλκ), 

όσ κι σ μγλύτ έγ πδμής 

(π.χ. σττόπδ), χως ν πάχν 

σβές λλγές στ μφή νός στ

τπέδ ή μις σττιωτικής γκτάστ

σς ινικής πιόδ.

Σ τό τ σμ θ γνι μν τς 

σμσς στ χήσ τόνμων Φ/Β 

στιχων, τ π σνγάζντι μ μι

κές νμγννήτις γι τν λκτδό
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τσ πμκσμένων πιχν, όπ 

δν πάχι σύνδσ μ τ σύστμ, τ 

γι γωγφικύς λόγς, τ πιδή 

τό νι ικνμικά δύντ. Τ χ

κτιζόμν ως βιδικά σστήμτ 

φντάζν ως  πλέν ιδνική λύσ σ 

τές τις πιπτσις κι μάλιστ έχν 

φμστ μ πλύ κλά πτλέσμ

τ. τσι, δν φσττι νάγκ δισύν

δσς μ τ δκτ λκτδότσς, 

ν ξιτς τς νλλσιμόττς τ 

σστήμτς, τό μπ ν λιτγ 

κι σ μές μ χμλή νέφωσ ή μ 

σθνς νέμς, κθότι θ λιτγ 

στ χιότ ππτωσ έν πό τ δ 

σστήμτ. ν χκτιστικό πά

διγμ, όπ  ππάνω μθδλγ 

βσκι φμγή, νι κτά κύι λόγ 

τ φλάκι πιτήσς πτήσς 

στ νσιωτική χ, λλά κι τά των 

μνάδων πκλύψως κτά δτύ

ντ λόγ, όπ  σύνδσ μ τ δκτ 

δινμής λκτικής νέγις νι π

βλμτική. Σ τή τν ππτωσ κι 

 σύγκισ τ κόστς τς πγόμ

νς νέγις μτξύ νός τόνμ 

σστήμτς κι μις πτλιμχνής 

(κι όχι τς νέγις τ δικτύ τς 

λκτικής τις) νι κτλτικά 

πέ τς πτς.

Δν θ πέπι δόλως ν πλ

φθ ότι πέπι ν νι σνχής κι κ

θλική  γκτάστσ λικν θμικν 

σλλκτν στ σύνλ των σττιωτικν 

γκτστάσων (όπ διβι πσωπι

κό), στ ν μιωθ σ μδνικό πσ

στό  σπτάλ λκτικής νέγις γι 

τύς τς σκπύς. Η έως τ κτθ

σ μπι σ τόν τν τμέ νφέι 

ότι πάχι στ χ μς κλ τπ

θέτσς, ξιπιστ  κλ χήσς κι 

μγάλ νγική ξικνόμσ.

ποτςεις εΦμογς πεμΒςεων

πως έχι νφθ πγμένως, 

πάχι μι σιά πό κτιικές γκτ

στάσις. Πέν των πμβάσων π 

μπύν ν πγμτπιθύν σ μικές 

γκτστάσις, πάχν κι ι πδμές 

σ σττόπδ, σττόπδ βάσς λλά 

κι κτι πσιν, τ π βσκντι 

ντός τ στικύ ιστύ (νσκμ, 

σττλγικά γφ, ΛΦ, Σττιωτικά 

Πτήι, ΣΟΣΟΜΣΟΠΟΠ, κ.λπ.). Οι 

πμβάσις π νδκνντι ν γνν 

νι πλλές, λλά σγ θ πέπι ν 

λμβάνντι πόψ ικνμικ, χωτξι

κ κθς κι πάγντς χιτκτνικύ 

σχδισμύ, ι πι θ κνν τλικά 

άν ΞΖ ν πγμτπιθ  γκτά

στσ Φ/Β σστμάτων. Σμντικής ξς 

γι τν φμγή των Φ/Β σστμάτων σ 

σττιωτικά κτι (όπως τ νφθέντ 
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στν πάγφ) θ πέπι ν νι τ γ

γνός ότι τά τ σστήμτ θ πέπι ν 

χσιμπιθύν κως κ όπ μπ 

ν γνι άμσ  κτνάλωσ νέγις, 

χως ν πάχν νάγκς πθήκσής 

τς. πσς, ξζι ν σμιωθ ότι  τπ

θέτσ όλ τ ξπλισμύ, των μττ

πέων ή κόμ κι των σσσωτν (άν 

χιστύν) μπ ν πγμτπιθ 

μ ιδική σφλή κτσκή πόγι κτ

σμτς π βθά στν ικνμ χ 

σ έν σττόπδ.

ιδικά στν ππτωσ τς γκτά

στσς Φ/Β σστμάτων σ σττό

πδ, δν θ πέπι ν ξχνάμ ότι τή 
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κντι νγκ ν πκύι όχι μόν 

στις λιτγικές λλά κι τις πιχι

σικές πιτήσις τς κι δν θ πέπι 

ν δγ τ σχδισμό τς, λλά ν 

δγτι πό τόν, σβόμν πάντ 

τις τις βσικές νόττς νός στ

τπέδ (νόττ χων διικήσως 

 νόττ χων πσωπικύ  νόττ 

γι χήμτ κι μχνήμτ).

Γι ικνμ χόν δν νι σκπός 

τ πόντς κι δν θ νφθύν ν

λτικά ι δάσις στ σύνλ τς, λλά 

θ δθ μι σφής ικόν των πμβά

σων π μπύν ν γνν σ πά

χσς κτιιλγικές γκτστάσις. Η 

χήσ των Φ/Β πλισων ως λιτγικν 

δμικν στιχων νός κτι διμ

φνι νές κι ικνμικά λκστικότς 

λύσις. Οι πμβάσις μ τν τπθέτ

σ μόν Φ/Β στιχων δν νιύν τν 

άπψ, ότι  πι σμφέσ λύσ γι 

τν πσ νι  χήσ βιδικν 

σστμάτων, ν θ μπύσν ν πγ

μτπιθύν όπως πκάτω:

ψες

Η νσωμάτωσ Φ/Β στιχων στ ξω

τικό κέλφς τ κτι νι μι τχνική 

όχι πλή,  π πά τ σμινό ψλό 

κόστς τς, κδζι λέν έδφς κθς 

σμιντι γδ πόδς τς τχν

λγς. Μ τ σμινά δδμέν έχν 

νπτχθ ιδικά Φ/Β στιχ, κτάλλλ 

γι τπθέτσ στις πσόψις κτιων, μ 

κόστς π δικς μιντι. Η χήσ, 

γι πάδιγμ, νέων μιδιφνν Φ/Β 

πλισων κτάλλλ χωμτισμύ π 

μπύν ν χσιμπιθύν στν θέσ 

των λπινάκων νι κιντόμς κι 

πέχι ττόχν λική νέγι κι 

λιπστσ στ κτι, ν πάλλλ 

μπ ν πσφέι χμόνωσ κι θ

μμόνωσ. Ο κλύτς πσντλισμός 

νι πάντ  νότις, ά μπύν ν ξι

πιθύν ι όψις σύμφων μ τόν.

Εππεδες ροφές

Τ Φ/Β στιχ μπύν ν ξιπι

ήσν νγικά τν πέμπτ όψ τς 

κτσκής κι ν τπθτθύν σ 

φές κτιικν σγκτμάτων. Λόγω τ 

ότι νι ππδς, ι φές έχν σνή

θως μικότ πβλήμτ πό σκσ 

κθς κι τν κτάλλλ κλσ (ππ 

20%), ν μι νπτγμέν κάτψ κτά 

τν άξν ντλής  Δύσς δνι μγάλς 

πιφάνις στ Νότ, πσφέντς 

νϊκότ τπθέτσ Φ/Β στιχων. Η 

ύπξ ππδων ή μ πλύ μική κλσ 

φν νι σνθισμέν σ κτι ινι

κής πιόδ, κως κτός σττπέδων, 

όπως κι σ κτι πσιν. Η τπθέ
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λκτλγικά κνάλι. πάνω στ κ

μδι τπθτύντι τ Φ/Β στιχ 

τ π σνδέντι μ τ κλδι π 

τπθτύντι στ κνάλι. Η τπθέτ

σ μπ ν πγμτπιθ σ δύ 

χόνς, φύ  στέγ μπ ν χσι

μπιθ κι χως τ Φ/Β στιχ, ν 

τά μπύν ν τπθτθύν μτέπι

τ άν πκύψν λόγι ικνμς. Τ 

ιδικά κμδι μπύν ν διτθύν 

σ διάφς χωμτισμύς νάλγ μ 

τς πιισμύς κάθ πιχής.

Πκες στέγης

Μι κόμ φμγή νι  τπθέ

τσ λικν πλκν στέγς, κάτι π 

χσιμπιτι σ μγάλ κλμκ στ 

ξωτικό. Οι πλάκς τπθτύντι μ 

λλλκάλψ κι στνντι στις 

τγδς χως ιδικά ξτήμτ. Η δ

μιγ μις ξωτικής ππδς πι

φάνις νι σχτικά ύκλ κι μπ 

ν έχι  χήσ σ σττιωτικές 

γκτστάσις ινικής πιόδ.

Επγεα Φ/Β στοχεα

 Η πέμβσ τής τς μφής 

δν έχι σχέσ μ τις πνφθσς, 

φύ  τπθέτσ Φ/Β σστμάτων στ 

έδφς νι πι πλή διδικσ. Τ 

δόμι, ι βάσις λικπτέων κθς 

κι τ σττόπδ βάσς (λόγω τς έκτ

σς κι τς μγάλς πιφάνις τς) θ 

μπύσν ν χσιμπιθύν γι τν 

τπθέτσ βιδικν, κτά κύι λόγ, 

Φ/Β σστμάτων, βθντς νγικά 

τν κθμινή λιτγ τς. Βέβι 

ι ππάνω πιχές δν θ πέπι ν 

μππτν στις ζνς πκλισμύ π 

πιγάφντι στ σχέδι Κ τ 

ν τ 2008. Η πσκτική τς 

τπθέτσ, λόγω τς ιδιιτόττς 

π πσιάζν, μπ ν νι κι 

βισιμ, φύ  έκτσ τς νι σχτικά 

τσ των Φ/Β στιχων στ κέλφς τς 

κτσκής έχι κόμ έν πλνέκτμ, 

πιδή πιτέπι τν κλό ισμό κι τν 

ψύξ τς, πιτύμνς πάλλλ πλύ 

κλής μόνωσς στ σμ όπ στζ

τι  βάσ των στιχων.

Μι κόμ φμγή π διδδτι 

γήγ, νι  πιστφόμνς βάσις 

π πιτέπν τν κνσ τ Φ/Β πλι

σ, έτσι στ ι κτνς τ λ ν 

πέφτν πάντ κάθτ στν πιφάνι 

των σλλκτν, μ πτέλσμ πάντ τ 

βέλτιστ πόδσ. Σ τήν τν κτγ 

πτντι  τπθέτσ Φ/Β πλισων 

σ φές κτιων σττωνισμύ λλά κι 

πσιν (σττιωτικά νσκμ, ΛΦ 

κι σττλγικά γφ), σ φές μ

τλλικν πόστγων σντήσως, πόστ

γων στάθμσς ιδικν πδιγφν, 

λλά κι σ μγι  στιτόι.

Κεραμοσκεπές

Η πλιψφ των κτιων σττωνι

σμύ ντός σττπέδων φέι κμ

σκπή,  π πσττύι τ πσωπι

κό π διβι κι βθά στ δσισμό. 

Η χήσ Φ/Β στιχων σ κμσκπές 

νι πλέν διδδμέν κι νδιφέ

σ φμγή. Τ κμδι στζντι 

στις τγδς μ τέσσ ιδικά στγμ

τ, ν δπλ στις τγδς τπθτύντι 



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

ΙΟΥΛ. - ΑΥΓ. 2009

μγλύτ πό τις πόλιπς πδμές, 

ν δν θ πέπι ν πάζτι  πι

χισική διάστσ ή  ισθτική των 

σττιωτικν γκτστάσων.

ο λιος εχει μελλον…

Σ μι πχή π, όπως φντι, 

τ πιβάλλν διτέχι σβό κν

δν κι ι σμβτικές μφές ν

γς μάλλν δύν πς χκπ, 

ι Π φντάζν ως μνόδμς. 

Πϊόντς τ χόν, πιττι όσ 

τ δντό μκχόνις νγικός 

σχδισμός. Οι τχνλγικές ξλξις 

νι κτές κι πάχι πλήθς κι

ντμιν πκιμέν ν βλτιωθ  

πόδσ κι ν μιωθ τ κόστς των 

Φ/Β σστμάτων. Ο στόχς νι φι

κτός κι πλύ σμντικός, στ τή  

μφή Π ν κθιωθ μζικά.

Σγκκιμέν, πάχι σνχής έ

ν γι τν πιφάνι πόφσς των 

Φ/Β στιχων. τή δν θ νι ππδ, 

λλά θ έχι μφή πμδς γι ν 

πκλ σνχή νάκλσ των κτνων 

τ ήλι. πσς, φσττι έν γι 

τ διστωμάτωσ των στιχων μ δι

φτικά μιγγιμ λικά, τ π θ 

νγπιύντι μ διφτικό μήκς 

κύμτς λικής κτινβλς.

Η έν τς χήσς νκλστήων 

νι νπτγμέν. πμένως, θ κτ

θύνντι ι κτνς πάνω στν πιφάνι 

των Φ/Β στιχων, ξάνντς έτσι τν 

πγωγή λκτικύ ύμτς. Μάλι

στ πό τν Σπτέμβι τ 2008, πγ

μτπιύντι στ σήλ πχωμένς 

ένς, μ χμτδότσ των ΗΠ, 

πάνω στ λιτγ τ πτ λι

κύ γστσ, τ π θ μττέπι 

μζικά λική σ λκτική νέγι. Η 

σσσσ νέγις πγμτπιτι 

μέσω χιλιάδων λισττικν κτόπτων, 

τ π θ στιάζν πάνω σ έν π

βλιδύς μφής κντικό Φ/Β πλσι 

μ νέγι πλλπλάσι τν κινν Φ/Β 

σστμάτων. πσς στ Γλλ (πιχή 

Φντ ΡμόΠν) πάχι νάλγ 

γκτάστσ,  π «δμάζντς» τν 

ήλι πάγι 1.000 kW.

 σν φά τ χ μς,  νω

σ Βιμχνιν Ηλικής νέγις 

(.Β.Η.) πτνι ως τ έτς 2015 

τν γκτάστσ δέκ κτμμ

ων ττγωνικν μέτων σλλκτν, 

σύμφων μ τν π θ ντιστιχ 

χνδικά έν ττγωνικό μέτ σ 

κάθ λλνδ κι λλν. Μόν έτσι 

θ μπέσι κι  χ μς ν ντ

πκιθ στις νγικές πκλήσις 

κι ν σμβάλλι ισθτά στ μωσ 

των κπμπν έιων ύπων.
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πό τα παραπνω εναι σγορο ότι η στροφή στις ΠΕ κ

νει την προστασα το περιβοντος τρόπο ζωής και όχι 

χρήση εξεζητημνης τεχνοογας το μοντος. Επσης 

εναι αντιηπτό ότι οι ΠΕ αποτεούν τις μόνες ανεξντη

τες εγχριες πηγς ενργειας πο η χρήση τος μπορε να 

αναπτχθε στο προσεχς μον και να σμβει σημα

ντικ στην απεξρτηση από τις μη 

εγχριες κοινς πηγς ενργειας. 

Τα ακριβ σμβατικ καύσιμα και η 

οονα αξανόμενη αρνητική κατ

σταση το πανήτη αζον τις προ

τεραιότητες και τον τρόπο σκψης. 

Η δραστική ααγή της ενεργειακής 

ποιτικής δεν θα πρπει να αφήσει 

αδιφορο τον Στρατό, ο οποος μπο

ρε μσω των αρμοδων φορων να 

επιτύχει σημαντικς παρεμβσεις 

στις πρχοσες, α και εφή βιο

κιματικό σχεδιασμό σε νεόδμητες 

εγκαταστσεις, με προφανή σκοπό 

την εξοικονόμηση ενργειας κατ τη 

ειτοργα των κατασκεν.
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ΠΝΚΣ 

ΠΡΤΠ 

ΠΡΤΠ Γ ΤΗΝ ΠΔΣΗ Κ ΚΤΤΞΗ Φ/Β

IEC �1215 ΠΓ Φ/Β ΣΤΟΧ ΔΟΜΗΣ ΞΟΛΟΓΗΣΗ ΣΧΔΣΜΟ Κ ΓΚΡΣΗ ΤΠΟ

IEC 61646
ΠΓ Φ/Β ΣΤΟΧ ΔΟΜΗΣ

ΛΠΤΩΝ ΜΝΩΝ 
ΞΟΛΟΓΗΣΗ ΣΧΔΣΜΟ Κ ΓΚΡΣΗ ΤΠΟ

ΠΡΤΠ Γ ΤΗΝ ΚΤΤΞΗ Φ/Β ΣΤΗΝ ΚΤΗΓΡ ΣΦΛΕΣ 

IEC 60664

ΣΝΤΟΝΣΜΟΣ ΜΟΝΩΣΗΣ Γ

ΞΟΠΛΣΜΟ ΜΣ Σ ΣΣΤΗΜΤ

ΧΜΗΛΗΣ ΤΣΗΣ

ΜΡΟΣ  ΡΧΣ, ΠΤΗΣΣ Κ ΔΟΚΜΣ 

IEC 61140

 (199711)

ΠΡΟΣΤΣ ΝΝΤ

ΗΛΚΤΡΚΟ ΣΟΚ 

ΚΟΝΣ ΠΡΚΤΚΣ Γ ΓΚΤΣΤΣΗ

Κ ΞΟΠΛΣΜΟ

EΝ 50178

 (199804)

ELECTRONIC EQUIPMENT FOR USE IN 

POWER INSTALLATIONS


IEC 6100045
ΗΛΚΤΡΟΜΓΝΗΤΚΗ

ΣΜΒΤΟΤΗΤ
ΔΟΚΜΣ Κ ΤΧΝΚΣ ΜΤΡΗΣΩΝ

ΠΗΓΗ: ΠΕΡΔΚΗ ΕΚΔΣΗ «ΕΦΡΜΓΕΣ 2007» ΠΕΡΔΚ ΚΤΡ

ΠΝΚΣ 

ΣΓΚΡΣΗ ΔΤΗΤΩΝ ΤΕΧΝΛΓΩΝ Φ/Β ΣΤΧΕΩΝ 

ΤΠΟΣ ΛΕΠΤΟ ΜΕΝΑ ΠΟΛΚΡΣΤΑΛΛΙΚΑ ΜΟΝΟΚΡΣΤΑΛΛΙΚΑ ΒΡΙΔΙΚΑ

ΑΠΟΔΟΣΗ 5  7% 11  14% 13  16% 16  17%

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 10  20 m2 8  10 m2 7  8 m2 6  7 m2

ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ

ΠΑΡΑΓΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

(kwh / kWp)

1300  1400 1300 1300 1350

ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ

ΠΑΡΑΓΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

(kwh / m2)

65  140 130  160 160  185 190  225

ΧΡΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΠΗΓΗ: ΠΕΡΔΚΗ ΕΚΔΣΗ «ΕΦΡΜΓΕΣ 2007» ΠΕΡΔΚ ΚΤΡ
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ΚΕΙΜΕΝΟ: Κστας Μπλρης,

Δημοσογρφος - Θατρκός Συγγραφας

Γλωοπαχνδίματα
στρτός & σχτκά

Θα παρατξω σα μπρσω για να απδεξω τυ λγυ τ αλθς. Θα αφσω 

να παρελσυν και μερικ πυ δεν εναι τσ απλυτα, αλλ χυν σχσ πρς τ 

λ θμα. Θα πρσπαθσω, φυσικ, να πω και μερικ πργματα υσας. στσ, 

δεν επιθυμώ να κερδσω μν τ μχ των εντυπώσεων.

Πώς απκαλνται ι μπειρι;

Πλιά φρορά.

ντστιχς πρσδιρισμς εναι και  πλιά κρβάν. Γιατ  καραβνα, τ με

ταλλικ σκες μσα στ π  κθε στρατιώτς λαμβνει τ συσστι τυ, εναι 

φυσικ χρσιμ. πτελε θα λγαμε σμα κατατεθν τυ στρατ. Τα λγι της 

κρβάνς μως εναι αερλγματα και αντα.

Πώς λγεται  ενταγμνς σ’ να ιδελγικ χώρ:

Ως θνος και ιδιατρα ως κρτος, βινομ 

μια -σχτικς- μακρ προδο ιρνης. Πρκι-

ται για ργσα το Θού και μγλη ανθρπι-

νη κατκτηση. Πντως, η ιστορικ μας πορα, 

μσα απ πρπροσπθις να αμνθούμ, να 

διατηρσομ την θνικ αξιοπρπια και δα-

φικ μας ακραιτητα, ν’ απλθρσομ 

αλύτρωτος αδλφούς, φρ σαν σνπια και 

τη διξαγωγ πολμων. πμνο ταν η στρα-

τιωτικ ζω, σ ιρνη και πλμο, να ασκσι 

στη γλσσα μας τρστια πδραση απ τος 

αρχαος ακμη χρνος.



Γλωσσοπαιχνιδίσματα. Στρατός & Σχετικά

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

Στρτεμνος.

χυμε και τχνη στρτεμνη. Στα χρνια τυ λεγμενυ «Ψυχρ πλμυ» ι 

σβιετικ τ πρσπθσαν με κθε τρπ.

Τι συμβανει με συς μετατθενται  εκδιώκνται;

Πίρνον φύλλο πορείς.

Πώς χαρακτρζεται τ μρς πυ πγαινρχνται πλλ;

Κντρο διερχομνων.

Γνωστ και  καταγγελτικ φρσ: υτ δεν εναι σπτι. Κντρ διερχμνων 

κατντσε.

Τι λγνταν για τν επιτυχμν σε πινδπτε τμα;

χει πλάκ τ γλνι.

λλ και κπις πυ αυτπρβλλεται, χρσιμπιε τ επιχερμα: Δεν 

τ πρμε τζάμπ τ γλνι. Οι φρσεις πραμε γαλνια  πραμε παρσμα 

λγνται για να απδεξυν εμπειρα, επιτυχα, ταλαιπωρα και πρσπθεια πυ 

απδωσε.

πρχυν και μερικς αντστιχες φρσεις. πως:

Μς κρμσν πράσημ και

Πρμε το πράσημο της νοικτς πλάμης.

Η πρώτ εννε τι μας θεώρσαν τρελ

λς και  δετερ τι μας μντζωσαν,  

μας δωσαν σφαλιρα.

Τι λμε ταν επιμνυμε σθεναρ στις 

απψεις και τ πεσμα μας,  ταν δεν πα

ραιτμεθα απ τα δικαιώματα μας:

Δεν ποστλλομε τη σημί.

Άλλωστε,  μ υπχωρών σε πιαδ

πτε στιγμ τς ζως τυ, κρατει καλ τ 

σμαα..

Και πρχωρμε. υτς πυ κρνεται 

ικανς και κατλλλς να πρσφρει υπ

ρεσα σε κπι χώρ θεωρεται μάχιμος. 

Τα γυναικπαιδα και ι γρι απκαλνται 

άμχος πληθσμς.

Η μεγλ πσττα φαγτ καταγραφ

ταν με τ φρσ:

Φτάνει ν τσομε ν λχο1.

Και για τ γενικτερ μεγλ πσττα ιωνδπτε πραγμτων λεγαν: 

Δεν τα πραμε τζμπα τα γαλνια,

μας κρμασαν παρσμα,

μχιμος - μαχος πλθσμς,

φτνει να τασομε να λχο,

τσολις στα ανκτορα,

προχρα στο παρασύνθμα,

πρπει να φας πολλ κοραμνα,

σκνει δικ το μπαρκι,

με το δκτλο στ σκανδλ κ.λπ.,

είναι μερικς μνο απ τις εκφρσεις 

πο χρσιμοποιούμε καθμεριν...

1 Η λξ λχς (ετυμλγικ απ τ ρ. λχμαι = κατακλνμαι, πλαγιζω, ξαπλώνμαι) σμαινε: 
α) τν τπ στ π τπθετετ τμμα τυ στρατ για ενδρα, καρτρι.
β) τν πρξ τυ ενεδρεειν.
γ) τμμα πεζικ 100 ανδρών και γυναικών.
δ) συγκρτμν θρισμα πλιτών // σωματε, εταιρεα κ.λπ.
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φτνει να βλψυμε να λχ.

Οπιαδπτε ικγνεια, υπρεσα  σχλε διπνταν απ αυστρς νμυς 

λειτυργας απκαλνταν φρορρχείο.

Οι πλ πειθαρχμνι, αλλ και σι τρν και σβνται αρχς και πρ

γρμματα χαρακτρζνται στρτιωτάκι. Η λξ μως αυτ, μερικς φρς, 

λγεται και ειρωνικ για συς πειθαρχν στ θλσ κπιυ σαν κυρδι

σμν ρμπτ.

Σχετικ επνδυσ στ γλώσσα μας κανε και  Πρεδρικ Φρυρ, λλτε 

Βασιλικ. Σε πλλ μρ παλαιτερα τυς ψλς τυς νμαζαν τσολιάδες. Μ

χρι τ 1970 νδρες τυ αναστματς 1.75 και πνω εθεωρντ ψλ. στερα 

ρθε τ μπσκετ και επβαλε στις αναζτσεις μας ακμ υψλτερα πρτυπα. 

Πντως,  τσλις στις εκτιμσεις μας επικρτσε ως κτι τ καλασθτ, τ 

φρντισμν, τ εντυπωσιακ. Δεν παυαν μλιστα τις ψλς και μρφες γυ

νακες να τις απκαλν τσλιδες. νλγ εικνα δισωσε τ παλαιτερ 

γνωστ τραγυδκι:

Μι κούκλ μες τη γειτονιά

τσολιά τηνε φωνάζον...

λλ και για κπι αγρι πυ εχε πρωρ ανπτυξ λεγαν 

με ενθυσιασμ: 

Θ γίνει τς τσολιάς στ νάκτορ.

στσ, κθε ν πυ ταν 

σεμνς, ευγενς και με ωραα 

σωματδμ, ακμα και μ

χρι τ δεκαετα τυ 1960, τν 

απκαλσαν εύελπι.

Και πρχωρμε για να θυ

μθμε. Τι κνει πις αντι

δρ  και αυτνμεται; 

Σηκώνει δι

κ το μπϊ

ράκι (δ

λαδ 

πλεμι

κ λ

βαρ).

λλ και 

πις απδχεται κ

τι, μεταβλλντας τ σε στιχε τς ζω

ς τυ, τ κνει σημί τυ. Τ δι κνει 

πις δνει πρτεραιττα σε κτι. Γνωστς ι 

φρσεις: 

Το κνε σημί το, το νδειξε σημί το.
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Πώς λγεται  καταπτσ ενς δικαιώματς:

Κτστρτγηση (μως και κθε κνμ παρμβασ).

Πώς νμζεται  τρπς πργραμματισμ, δρσς και ανπτυξς σε 

πιδπτε τμα;

Στρτηγικ.

Πώς τιτλφρεται στις μεγλες επιχειρσεις, πις αναλαμβνει τν ευθν 

για τις ικνμικς και αναπτυξιακς εξελξεις:

Στρτηγικς επενδτς.

Τι κνυμε ταν αλλζυμε τυς υπευθνυς σε να πστ;

Αλλγ φροράς.

Τι συμβανει, ταν απχωρώ απ τν ενεργ δρσ;

Προπλίζομι2.

Πώς απκαλσαν τ διρατικ και πιν γενικώς εχε ανεπτυγμνες ικανττες;

Προχωρημνο φλάκιο.

ς αναζτσυμε μως και λλες επιδρσεις στ γλώσσα μας 

απ τ στρατιωτικ ζω.

Πώς βρσκεται πις καιρφυλακτε;

Με το δάκτλο στη σκνδάλη.

Πρλευσ απ τις αρχαες πλεμικς επιχειρσεις χει τ 

σκνδαλ. πρκειτ για παγδα πυ στνε  νας αντπαλς 

στν λλ. Μ μυ ζτθε να εξγσω πώς λειτυργσε. Θα 

ταν... σκνδαλ.

π τις πλεμικς συγκρσεις και τ ρμα σκορπίζω. 

τι διασκρπζω // διαμελζω. Σκρπς (νετερ σκρπις) 

εκαλετ  αρχαα πλεμικ μχαν (εδς καταπλτ) για τν 

εκτξευσ βελών. πειδ τα ριχνε διασκρπισμνα, κθε 

τι τ διαλυμν απεκαλετ σκρπι.

Πώς χαρακτρζεται  δεινς μιλτς  πις δια

θτει ισχυρ επιχειρματα και τα χρσιμπιε;

Κτπλτης (εδς τλεβλυ πλεμικς μχανς 

των αρχαων).

Στρατιωτικ πρλευσ δια μσυ των αιώνων 

χυν και ι γνωστς σε λυς μας εκφρσεις:

Πύρρειος νίκη (δλ. νκ με πλ μεγλες απώλειες και, 

επμνως, χωρς αντκρισμα).

Ο Αννίβς προ των πλών ( κνδυνς πλσιζει).

Περάσμε τον Ροβίκων (ξεπερσαμε τ μεγλ εμπδι).

Εχθρς εν ψει (αφρ σε απρβλεπτ αναφαινμεν 

δυσκλα).

2 φπλζμαι, ξαρματώνμαι.
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Φύλκες γρηγορείτε (χετε τ νυ σας και μν αφαιρεσθε).

Τ μετίχμιο (υδ. τυ επιθ. μεταχμις) σμαινε αρχικ τ μεταξ δ εχθρι

κών στρατευμτων διστμα3. Ο επιβάτης ταν  επιβιβαζμενς στ πλ 

νπλς στρατιώτς, σε αντθεσ με τν ερτη (κωπλτ) και τ υπλιπ 

πλρωμα. κμ και  ρς εθελοντς χει στρατιωτικ πρλευσ και ανγεται 

στυς αρχαιελλνικς χρνυς4. ναι γνωστ τι για τις νπλες Δυνμεις 

 θελντισμς εναι μια ννια θα μπρσε να λεχθε σμφυτ με τν απ

στλ και τις αρχς τς πρσφρς τυς. Σε ευρτατ χρσ και τ στρτπεδο. 

Μν πει  νυς μας μν σε υλαμς και τπυς περιφραγμνυς. Μπρε 

να εναι και χώρς ιδελγικς, αθλτικς, επαγγελματικς, κμματικς. Ττλς 

στρατιωτικς και  δορφρος. Στυς αρχαυς σμαινε τν πλισμν στρα

τιώτ με καθκντα σωματφλακα.

π τ στρατιωτικ ζω και  φρσ χει χτπσει 

σιωπητριο, δλαδ χει σταματσει κθε κνσ και 

δραστριττα. Π.χ. Πώς πει τ μαγαζ; 

Άστα χει χτυπ

σει σιωπτρι.

Η μεγλ π

σττα ιασδπτε λς περιγρ

φεται ως στρτιά  ως στρτς ολ

κληρος.

Σε ευρτατ χρσ και  θητεί, πως 

και τ θητεύω. πνν τν ασχλα μας 

σε μια πτυχ κινωνικ  επαγγελματικ.

Πώς παρτρνυμε κπιν να γνει πι 

σαφς, πι σντμς  υσιαστικς: 

Προχώρ στο πρσύνθημ.

Τι πρπει να κνεις για να απκτσεις εμπειρες;

Πρπει ν φς πολλ κορμάν.

Τι λμε σε πιν θεωρμε ανξι να 

χει γνώμ;

3 στσ,  λξ σε λλες περιπτώσεις σμαινε τ διαφιλνικμεν ρι  τν αμφισβτμεν μεθρι 
περιχ.

4 Πρρχεται απ τ στρατιωτικ ρλγα και σμανει τν αυτπραιρτως πρσφερμεν να καταταγε 
στ στρατ. διατερα λαβε χώρα σε πλμυς για τν υπερσπισ και πρστασα τς πατρδας και χι για 
επεκτατικς  κατακττικς σκπς. λλ και κατ τυς νετερυς χρνυς χρσιμπιθκαν εθελντς 
για τν ενσχυσ τς στρατιωτικς δναμς. Για παρδειγμα, τ 18° αιώνα και μχρι τις πρώτες δεκαετες τυ 
19υ υπρχαν τα εθελντικ σώματα. Πρκειται για τα τγματα των Volontaires (θελντών) σε Γαλλα, υστρ
υγγαρα και λλες ευρωπακς χώρες, τα ενταγμνα στν τακτικ στρατ. Σε ρισμνες χώρες, μλιστα, τ 
εθελντικ σστμα ταν  κρις τρπς στρτευσς, πριν θεσπισθε  υπχρεωτικ, ενώ παραμνει και στν 
επχ μας, ως τρπς πλαισωσς και ενσχυσς τυ τακτικ στρατ. Με τν ευκαιρα σμειώνεται τι κατ 
τ Μεγλ λλνικ πανστασ τυ 1821  στρατιωτικς θελντισμς εκδλώθκε, κυρως, με τ μρφ 
τυ Φιλελλνισμ, τυ πυ  μεγλ πρσφρ στν γώνα εναι γνωστ. Στ σμεριν επχ, πντως  
θελντισμς εναι γενικ συνδεδεμνς περισστερ με τν ννια τυ ανθρωπισμ.
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5  στρνυμι και στρώννυμι (δμ. στρώνω) = καταστρώνω, ξαπλώνω // καταβλλω // επικαλπτω // 
ετιμζω.

Εσύ δεν πγες κμη φντάρος (δλ. δεν χεις τν κα

τλλλ ωριμττα να εκφρζεσαι, δεν χεις τ δικαωμα 

να διατυπώνεις πψ).

πις σε ξεπερνει σε δυνατττες, σε περφλγγί

ζει (απ τν ανπτυξ τς φλαγγας, δλ. τς στρατιωτι

κς παρταξς, με στχ να κυκλωθε  αντπαλς).

Τι λες σε πιν σε κατγρε  σε εχθρεεται;

Μο κρξες τον πλεμο. Γνωστ και  φρσ:

Πλεμο θλεις; θ τον χεις (κακς σχσεις).

Πώς χαρακτρζνται ι επικνδυνι χώρι;

Νρκοπδι.

Τι δμιυργν σι πρσεταιρζνται λλυς;

Σμμχίες.

Πώς ειρωνευμαστε πιν καθυστερε ν’ αντιδρσει;

Στάσο Τούρκο ν γεμίσω.

Πώς απειλσαμε ταν επρκειτ να διεκδικσυμε κτι;

Θ στσω πλεμο  θ στσω μάχη. Σε 

χρσ καθμεριν και ι εκφρσεις μάχη χ

ρκωμάτων, κλύπτω τ νώτ μο, πρ βωμών 

κι εστιών, ι πες πρρχνται απ στρατιω

τικς καταστσεις.

Να υπενθυμσω τι  στρατς εναι  μ

ζα, τ σνλ των στρατιωτών, σε αντθεσ 

με τυς αξιωματικς και τυς γτες τυ 

στρατεματς. Σμειώνεται τι  στρατς 

και τ στρώμα πρερχταν απ τν δια ετυ

μλγικ πγ. Τ ρμα στρννυμι5.

Ο φαντρς χει ισπανικ καταγωγ. 

νφντε στα ισπανικ σμαινε ανλικς πρ

γκιπας. νφαντερα εναι  σωματφυλακ 

των μικρών πριγκπων. γινε φανταρα στα 

ιταλικ, απ πυ πρασε και στα ελλνικ.

Θα επανλθω στ θμα ταν βρω να στρατλγσω 

και να εφδιασθώ με ν υλικ. Πντως και με σα συ

νλεξα και θυμθκα, μλλν δε χνω... τ μχ των 

εντυπώσεων.

π τις πολεμικς σγκρούσεις και 

το ρμα σκορπίζω. τοι διασκορπί-

ζω // διαμελίζω. Σκορπίος (νετερο 

σκορπις) εκαλείτο αρχαία πολεμικ 

μχαν (είδος καταπλτ) για τν 

εκτξεσ βελν. Και επειδ τα ρι-

χνε διασκορπισμνα, κθε τι το διαλ-

μνο απεκαλείτο σκρπιο.
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ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπλγός (ΥΙ) Μαρίνος Καρανάσσος, 

Ιατρός Αντώνης Κερασνούδης
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στρκα-στατστκα στχεα 

Η κντή τλφνα πρτφανστκ στς αρχές τς δκατας τυ 1980 από 

τχνλγα πυ αναπτχθκ γα λγαρασό τυ πυργυ θνκής υνας τν 

Η.Π.Α. Η σδς τυς στν αγρά κα  χρήσ από τ κνό ξκνσ χρς πρ

γν έλγχ τς ασφάλας τυς. (1)

Τ σρνή πχή χρσπντα παγκσς, σφνα  στατστκά 

στχα, πρπυ 3,3 δς συσκυές κντής τλφνας (50% τυ πλθυσ τς 

γς). Σ 59 χρς αναφέρτα ότ αντστχν δ συσκυές ανά άτ, ν αξ

στ να ότ σ πρυς όπς  Ασα κα  Αφρκή υπάρχ 15% αξσ τς 

χρήσς κντν τλφνν. Γα τ 2009 κτάτα ότ  χρήστς θα φτάσυν τα 4 

δς παγκσς.

Η ερεα χρση των κνητών τηλεφώνων την 

τελεταα δεκαετα γερε τον προβληματσμό 

σχετκά με την εππτωσ τος στην γεα το 

ανθρώπο. φορμ γα τη σγγραφ το παρό

ντος άρθρο αποτλεσε η καθημερν επαφ 

των σγγραφων με απορες των σποδαστών 

της .ΔΙ.Σ.ΠΟ. σχετκά με την ασφάλεα χρσης 

των σσκεών κνητς τηλεφωνας. Στα πλασα 

λετοργας της .ΔΙ.Σ.ΠΟ. πραγματοποθηκε 

από το ατρεο της σχολς ενημερωτκ ομλα με 

θμα «Κνητ τηλεφωνα κα γεα», τα κρότερα 

σημεα της οποας παρατθεντα προς ενημρωση 

το ερύτερο στρατωτκού προσωπκού.

ΚΝΤ ΤΛΦΝΑ 
&
ΥΓΕΑ

ΚΝΤ ΤΛΦΝΑ
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κντα τλεφνα κα ακτνβλα

Καθρνς «κλυπά» έσα σ 

α «θάλασσα» λκτραγντκν κυ

άτν πυ παράγντα από κρας κν

τής τλφνας, καλδα υψλής τάσς 

ταφράς λκτρκ ρατς κα α 

πλθρα άλλν τχνλγκν συσκυν 

πυ απτλν κάτ τυ σγχρνυ 

τρόπυ ζής. Από τ πλυντήρ πάτν 

κα τ φρν κρκυάτν στν κυ

ζνα, ές τ λκτρνκό ξυπντήρ κα 

τ κντό τλέφν πυ κρατά δπλα 

στ αυτ ας,  έκθσή ας στν λ

κτραγντκή ακτνβλα λένα κα 

αυξάντα απτλντας δυντκή απλή 

γα τν υγα ας.

Η κππόν λκτραγντκή 

ακτνβλα από τα κντά τλέφνα 

κα τυς σταθς βάσς κντής τλ

φνας ντάσστα στς  ντζυσς 

ακτνβλς, δλαδή τς ακτνβλς 

πυ να αδνατ να πρκαλέσυν 

ντσό τν ρν κα να δασπάσυν 

χκς δσς.

Τα κντά τλέφνα κπέπυν λ

κτραγντκή ακτνβλα όν κατά τ 

δάρκα τς τλφνκής πκννας. 

πσς, όταν ένα κντό βρσκτα σ κα

τάστασ ανανής (stand by), κπέπ 

ένα βραχ παλό πρς τ δκτυ κντής 

τλφνας (πρπυ ανά κάπα λπτά), 

 τ π συνδέτα γα να δλσ ότ 

βρσκτα στ συγκκρέν πρχή κά

λυψς κα ότ να δαθέσ γα τ λήψ 

σρχένν κλήσν. (12)

Η συνλκή σχς τς λκτραγν

τκής ακτνβλας πυ κπέπτα από 

ένα κντό τλέφν να σχτκά κρή. 

ππλέν,  συσκυή να φδασέν 

 συστήατα αυτόατυ λέγχυ τς 

κππόνς σχς, στ αυτή να π

ρρζτα στν λάχστ δυνατή γα τν 

πκννα  τ σταθό βάσς. 

Hands Free 

Η αξσ τς απόστασς τυ κ

ντ τλφνυ από τ ανθρπν 

σα ν σαντκά τν έκθσή 

αυτ στν λκτραγντκή ακτν

βλα. τσ,  χρήσ hands free λατ

τν  τ σρά τς σαντκά τν 

έκθσ τς κφαλής στν ακτνβλα 

τν κντν. άν ός  χρήσ τν 
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εξαρτάτν αυτν γντα έχντας τ 

συσκυή σ παφή  τ σα, όπς 

σ κάπα τσέπ, τ όν πυ πτυγ

χάντα να  ταφρά τς έκθσς 

από τ κφάλ σ κάπ άλλ έρς 

τυ σατός. 

Τα νσρατα hands free πτρέ

πυν τν δέλυσ όν τν ακυ

στκν συχντήτν πυ να απαρα

ττς γα τ συνλα, δν ανατα

δδυν δλαδή τν ακτνβλα στ 

κφάλ τυ χρήστ. ππρσθέτς, τα 

hands free τχνλγας Bluetooth κ

πέπυν πλ κρότρ ακτνβλα 

απ’ ότ ένα κντό τλέφν, πδή 

 απόστασ ανάσα στ ακυστκό 

Bluetooth κα τ κντό τλέφν 

να πλ κρότρ σ σχέσ  τν 

απόστασ ανάσα στ κντό τλέ

φν κα τ σταθό βάσς. νδκτ

κά αναφέρτα ότ  σχς κππής 

τν συσκυν Bluetooth να τς 

τάξς τυ 1mw στ συχνόττα τν 

2,45 GHz. (12) 
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Πως μτρaται η νeργια Που 

αΠορροφa κaΠοιος ταν

 χρηςιμοΠοi κινητ τηλφωνο;

Γα τν έτρσ τς παραέτρυ αυ

τής χρσπτα  δκός ρυθός 

απρρόφσς SAR (Specific Absorption 

Rate). Ο κατασκυαστές κντν τλ

φνν δνυν τς τές γα τ τπκό 

SAR στ κφάλ γα τα δάφρα ντέλα 

τν κντν τυς στα φυλλάδα τχνκν 

χαρακτρστκν κα γχρδα χρήσς 

τυς (manuals). Ο SAR κυαντα γα τν 

συντρπτκή πλψφα τν συσκυν 

από 0,5 W/kg ές 1,3 W/kg ( όρ ..: 2 

W/kg), ανάλγα  τ ντέλ κα τν κα

τασκυαστή τυ κάθ τλφνυ. (12)

Βιομαγνητικ Πδiο

Ο ζνταν ργανσ παράγυν 

τ δκό τυς λκτραγντκό πδ 

σ ππδ κυττάρυ, στ, ργάνυ 

κα σατς. Η παραπάν δαπστ

σ γντα αντλπτή άν αναλγστ

 ότ, σφνα  βασκς νόυς 

τυ λκτρσ, παδήπτ ρή 

φρτυ δυργ λκτραγντκό 

πδ, συνπς  ρή φρτυ σ κυτ

ταρκό ππδ δυργ τ δκό τς 

λκτραγντκό πδ πυ καλτα 

βαγντκό πδ.

Τ λκτραγντκό κα πυ τα

φέρ τ φνή ή δδένα να συχνό

ττας παραπλήσας  τν συχνόττα 

τυ βαγντκ πδυ τυ ανθρ

πυ. Η καρδά γα παράδγα πάλλτα 

 συχνόττα 12 Hz. Τ ανθρπν 

σα αναγνρζ τν ακτνβλα αυ

τή ς «σβλέα», νργπντας α 

σρά από βχκές αντδράσς πυ 

ταβάλλυν τ φυσλγα τυ κυττά

ρυ. Γντα αντλπτό συνπς, ότ  

βλάβς δν πρκαλντα άσα από 

τν ακτνβλα αλλά έσα έσ τν 

βχκν αλλαγν πυ λαβάνυν 

χρα σ κυτταρκό ππδ. (1)

κινητH τηλφωνiα και eρυνα 

Η έρυνα γα τν ασφάλα χρήσς τν 

κντν τλφνν ξκνσ τ 1993 στς 

Η.Π.Α., όπυ πνδθκαν από τ κράτς 

28 κ. δλάρα γα τν δρυσ τς WTR 

(Wireless Technology Research).

Ο ταρς κντής τλφνας 

από τν πλυρά τυς χρατδτν 

έρυνς γα τν ασφάλα χρήσς τν κ

ντν τλφνν,  χαρακτρστκότ

ρ παράδγα τν έρυνα πυ δξήχθ 

σ δγα 420.000 χρστν κντής τλ

φνας στ Δανα κα δσθκ τ 

2006 στ Journal of the National Cancer 

Institute. Στ συγκκρέν έρυνα δν 

δαπστθκ συσχέτσ ταξ χρήσς 

κντ τλφνυ κα καρκνυ.

Στν έρυνα αυτή στόσ:

 Η παρακλθσ τυ δγατς 

ήταν όν γα 8,5 έτ

 Μόν τ 3% τυ δγατς χρσ

πσ τ κντό τλέφν ήδ γα 

15 χρόνα

 Απκλστκαν  ασχλν 

 κνκά παγγέλατα,  π 

να  συνθέστρ χρήστς κντν 

τλφνν

 Δν λτήθκ  πλυρά χρήσς 

τς συσκυής.

Λαβάνντας υπόψ ότ κτταέν 

χρήσ τν κντν τλφνν γντα υ

σαστκά τν τλυταα δκατα κα ότ  

ανάπτυξ νός καρκνκ όγκυ απατ 

τυλάχστν 1020 χρόνα,  παραπάν 

έρυνα κρθκ από τν πστνκή 

κνόττα ότ φάνζ θδλγκά λ

λατα κα κατά συνέπα θρήθκ 

αναξόπστ. (1)
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κινητα τηλφωνα και γκφαλος

Η λέτ τς πδρασς τν κντν τλ

φνν στν ανθρπν γκέφαλ βρσκτα 

ακό σ αρχκό στάδ. Πρς τν κατθυν

σ αυτή δσθκ τ 2007 στ Συ

δα α ανασκπκή λέτ 18 παλαότρν 

ρυνν π τυ θέατς. Στν λέτ αυτή 

δαπστθκ ότ  χρήσ κντ τλφ

νυ γα πάν από α δκατα, συνχς από 

τν δα πλυρά, αξαν σαντκά τν πθα

νόττα φάνσς γλατς γκφάλυ 

(πυ απτλ τ κακθέστρ νόπλασα 

τυ γκφαλκ στ), καθς κα νυρν

ατς ακυστκ νρυ (καλήθς όγκς 

τυ ακυστκ νρυ), σστχα  τν 

πλυρά λας. (2) 

ππρόσθτα σβαρές νδξς υπάρχυν, 

σφνα  έρυνα τυ Πανπστυ Lund 

στ Συδα, ότ  κτταέν χρήσ κντν 

τλφνν δαταράσσ τν λτυργα τυ 

αατγκφαλκ φραγ, τυ σαντκότ

ρυ δλαδή «πέπλυ πρστασας» τυ γκ

φάλυ έναντ τξκν υσν πυ νδέχτα 

να κυκλφρν στ αα τυ ργανσ. 

Η παραπάν δαταραχή έχ ς απτέλσα 

τν σδ χκν υσν στν υασθτ 

γκφαλκό στό κα τν πρόκλσ σαντκν 

βλαβν στα γκφαλκά κτταρα. (3)

Θερμογραφική ει-
κόνα κεφαλής χωρίς 
έκθεση  στην ακτι-
νοβολία κινητού τη-
λεφώνου.

Θερμογραφική εικόνα κεφαλής ύστε-
ρα από 15λεπτη κλήση με κινητό τη-
λέφωνο. Οι κόκκινες περιοχές υπο-
δηλώνουν αύξηση της θερμοκρασίας 
επικίνδυνη για τον άνθρωπο.

Απεικόνηση σε μαγνητική τομο-
γραφία (Τ1) πολύμορφου γλοιο-

βλαστώματος με κακή διάγνωση.
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ίνα πσς γνστό ότ  λκτρα

γντκή ακτνβλα έχ ς απτέλσα 

τν αξσ τς θρκρασας πυδή

πτ αγγυ υλκ, όπς  ζντανός 

ανθρπνς στός. Στν πρπτσ νός 

ατόυ πυ χρσπ δαρκς τ 

κντό τυ τλέφν,  αξσ τς θρ

κρασας να ντνότρ στν πρ

χή γρ από τ αυτ κα τν τπαα 

χρα, καθς κα στν γκφαλκό στό 

πυ γτνάζ  αυτές. (4) 

κινητα και καρδια

Η λκτραγντκή ακτνβλα τυ 

κντ θα πρσ να πράσ τν 

λτυργα νός καρδακ βατδότ 

αν λτυργ πλ κντά σ αυτόν. Γα 

τν λόγ αυτό πρτντα στα άτα πυ 

έχυν βατδότ να ν τπθτν τ 

κντό τλέφν κντά στ βατδότ, 

όπς στς τσέπς τν πυκασν ή στς 

στρκές τσέπς από τ σακάκ, πάν 

από αυτόν. πδή τα δάφρα ντέλα β

ατδτν πρ να δαφέρυν ταξ 

τυς, άν έχτ βατδότ, συβυλυ

ττ τν ατρό σας κα τν κατασκυαστή 

γα τν συβατόττα τυ βατδότ σας 

 τ χρήσ κντ τλφνυ.

κινητα και υΠνος

Σχτκά  τν πδρασ τν κν

τν τλφνν στν πν, σαντκή 

απκάλυψ απτέλσ  λέτ τυ 

Karolinska Institute τς Στκχόλς κα 

τυ Wayne State University τν Η.Π.Α., 

απτλέσατα τς πας παρυσάσθ

καν τ 2007 στ Συπόσ γα τν ρυ

να τς Ηλκτραγντκής Ακτνβλας 

στ Cambridge. Σφνα  τν λέτ 

αυτή,  τπθέτσ τυ κντ τλ

φνυ σ σ κντά στ ανθρπν 

σα κατά τν δάρκα τς βραδνής 

ανάπαυσς, δνατα να καθυστρήσ 

σαντκά τν έλυσ τυ πνυ, όπς 

πσς κα τν πόττα αυτ. (5), (6), (7)

κινητα και υαιςθητς 

ηλκτρονικς ςυςκυς 

Η ακτνβλα τν κντν τλφ

νν να γνστό ότ πρ να πρκα

λέσ παρβλές σ υασθτς λκτρ

νκές συσκυές. 

Στα αρπλάνα κα τς νάδς ντα

τκής θραπας (ΜΘ) τν νσκν 

υπάρχυν τέτς υασθτς συσκυές γ’ 

αυτό, πδή κάπα παρβλή σ αυτές 

θα πρσ να έχ λέθρα απτλέσα

τα, συστήντα  απνργπσ τν κν

τν τλφνν σ αυτς τυς χρυς.

Στα πρατήρα καυσν ανάφλξ 

πρ να πρκλθ άν  λκτρα

γντκή ακτνβλα να πλ σχυρή. 

Στν πράξ  ακτνβλα από τα κντά 

τλέφνα να πλ κρή γα να πρκα

λέσ τέτυ δυς πδράσς. Αντθτα 

να πθανή  δυργα σπνθήρα από 

τν παταρα τυ κντ κα  πρόκλ

σ πυρκαγάς ή έκρξς.

κινητα και οδηγηςη

Συχνό φανόν τυ σγχρνυ 

τρόπυ ζής απτλ  χρήσ κντ 

τλφνυ κατά τ δάρκα τς δήγ

σς. Η απόσπασ τς πρσχής κατά τ 

δάρκα ας λας στ κντό τλέφ

ν ν ρα δήγσς αυξάν, σφνα 

 λέτ πυ πραγατπήθκ στν 

Αυστραλα τν κνδυν τρχαυ ατυχή

ατς κατά 4 φρές. (8),(9),(10)

Πρς αυτή τν κατθυνσ έρυνς 

πραγατπντα σ ξτές δήγ

σς  παράλλλ χρήσ κντ τλφ

νυ από τν δγό. Χαρακτρστκότρ 

παράδγα απτέλσ  έρυνα τυ Πα
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νεπστυ τς Utah, απτλέσατα τς πας δσθκαν τ 2003. Στν έρυνα 

αυτή λτήθκαν τα αντανακλαστκά 47 δγν  θλντν, λκας 2245 τν,  

π κλήθκαν να δγήσυν σ ξτή, ν παράλλλα χρσπσαν κα 

τ κντό τυς τλέφν. Δαπστθκ ότ  δγ αυτ φάνζαν σαντκά κα

θυστρέν αντδρασ (πάτα φρένυ), όπς πσς κα έν δνα πέδσς 

πρστά σ πρχόνυς κνδνυς έναντ τν φυσλγκν δγν. (11)

λγα πρκπτ τ ρτα άν  χρήσ hands free ακυστκ λαττν 

τν κνδυν γα πρόκλσ ατυχήατς κατά τ δάρκα τς δήγσς. Η απάντ

σ να αρντκή καθς  απόσπασ τς πρσχής κα όχ  χρήσ χρν να 

πυ αυξάν τν κνδυν γα τρχα ατχα. Π συγκκρένα δαπστθκ 

από πδλγκές λέτς ότ  απόσπασ τς πρσχής από κντά τλέφνα 

υθντα γα τ 813 % τν τρχαν ατυχάτν. (8),(9),(10)

Συνπς χρήσ θα ήταν κατά τ δάρκα τς δήγσς να απφγτα  

χρήσ κντ τλφνυ. δάλλς φρόν να να:

 Γνρζτ καλά τ κντό σας, τς λτυργς τυ κα τα πλήκτρα ταχας κλή

σς

 Να τπθτήστ τ κντό σας στ αυτκντ σ θέσ κλς πρόσβασς 

(π.χ. όχ σ ντυλαπάκα)

 Να στ κατά τ δυνατό τ χρόν λας σας έσα στ αυτκντ

 Να σταατήστ, άν αυτό να φκτό, στν άκρ τυ δρόυ γα να δχθτ 

ή να πραγατπήστ α κλήσ

 Να ζτήστ βήθα από τν συνπβάτ σας

 Να απφγτ τς συνλς  συνασθατκή φόρτσ,  πς αυξάνυν 

ακόα πρσσότρ τν απόσπασ τς πρσχής

 Να χρσπτ τν «ανκτή ακρόασ»
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κινητa και Παιδιa

Γα τα παδά πυ γαλνυν στ 

σρνή πχή, δν απτλ ζήτα 

άν θα απκτήσυν κντό τλέφν, 

αλλά πότ θα γν αυτό.

Η υρα χρήσ κντν τλφ

νν από παδά τα τλυταα χρόνα 

δργσ τν ανάγκ λέτς 

τς ππτσς τς ακτνβλας τν 

συσκυν κντής τλφνας στν 

παδκό ργανσό. Ο ρυντές πρ

δπν ότ  κνδυν από τα κν

τά τλέφνα θα έχυν πλλαπλάσ 

αντκτυπ στα παδά, καθς  χρήσ 

τυς από αυτά ξκνσ σ σαντκά 

κρότρ λκα (σ σχέσ  τυς 

νήλκυς χρήστς) κα θα συνχστ 

γα ακόα πρσσότρα χρόνα.

ν  λέτς γα τυς νήλκς 

πκντρνντα στν συσχέτσ τν 

συσκυν κντής τλφνας  τν 

καρκν, α έρυνα πυ δσ

θκ στ Epidemiology Journal τν 

Ιλ τυ 2008, υπστρζ ότ  έκ

θσ τν παδν στν ακτνβλα 

τν κντν πράζ σαντκά τν 

τρόπ συπρφράς τυς. Π συγκ

κρένα, δαπστθκ ότ τα παδά 

τυ δγατς τς έρυνας πυ ήταν 

υπρκντκά ή χαν συνασθατκά ή 

συπρφρκά πρβλήατα (π.χ. αντ

κννκόττα, δυσκλα στν παφή 

 συνήλκα άτα) ήταν π πθα

νό να πρέρχνταν από τέρς πυ 

χρσπσαν κτνς τ κντό 

τυς τλέφν κατά τ δάρκα τς 

γκυσνς τυς. Τα παδκά αυτά 

πρβλήατα ήταν ακόα π φανή 

σ πρπτσς όπυ  τέρα, κτός 

από τν γκυσν, χρσπσ 

τ κντό κτνς κα κατά τα πρτα 7 

χρόνα ζής τυ παδ. Η πθανόττα 
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γα φάνσ παρν πρβλάτν 

δαπστθκ ότ να 80% γαλτρ 

σ σχέσ  παδά πυ πρέρχντα από 

τέρς  σπάνα ή καθόλυ χρήσ κν

τ τλφνυ κατά τν γκυσν.

Η απάντσ στ ρτα  π 

χανσό συβαν  παραπάν δρ

γασα, δόθκ στ πρδκό Physics in 

Medicine and Biology, όπυ λτήθκ 

 αντδρασ τν παδκν γκφάλν 

λκας κάτ από 8 τν σ έκθσ στν 

λκτραγντκή ακτνβλα τν κν

τν τλφνν. Δαπστθκ από τν 

ρυντκή άδα ότ  παδκός γκέ

φαλς απρρφά δπλάσα ακτνβλα 

σ σχέσ  έναν νήλκ γκέφαλ, κάτ 

τ π ξγσ σ γάλ βαθό τς 

πρκαλνς βλάβς (κόνα 17). Τν 

άπψ αυτή νσχυσ κα  έρυνα τυ 

Νυρδαγνστκ ρυντκ Κέντρυ 

τς Marbella τς Ισπανας, σφνα  τν 

πα, α 2λπτ κλήσ πρ να πρ

άσ τν λκτρκή δραστρόττα τυ 

παδκ γκφάλυ ές κα 1 ρα τά. 

Η παραπάν δσυσ ήγρ τς αν

συχς τς πστνκής κνόττας ότ  

δαταραχή αυτή στν λτυργα τυ γκ

φάλυ, κτός από αρντκό αντκτυπ στν 

συπρφρά, πρ να πράσ κα τν 

αφτκή κανόττα τυ παδ.

Από τν άλλ πλυρά, τέρς πυ 

χρσπν υρές τ κντό τυς 

τλέφν κα δχνυν λαττέν πρ

σχή στ παδ τυς, πρν να συν

σφέρυν στν κδήλσ πρβλάτν 

συπρφράς τυ παδ στ έλλν.

τι ΠρeΠι να Προςeξουμ 

να σήρα απδκτό ότ  πρσσό

τρ άνθρπ να δσκλ να σταα

τήσυν να χρσπν τ κντό τυς 

τλέφν, λόγ τν αυξένν αναγκν 

τυ σγχρνυ τρόπυ ζής. Ο πρσ

σότρς λέτς πυ δσντα πα

γκσς υπστρζυν ότ  κτταέν 

χρήσ κντν τλφνν δνατα να 

πρκαλέσ σβαρές βλάβς στν ανθρ

πν ργανσό. Χρήσ να συνπς να 

παραθέσυ α σρά από συβυλές γα 

ρθλγκή χρήσ τν συσκυν κντής 

τλφνας. Π συγκκρένα πρέπ:

 Να συ τν αρθό κα τ 

δάρκα τν κλήσν

 Να πρθυτ συσκυή  

χαλό S.A.R.

 Να χρσπ hands free  

ταυτόχρν απάκρυνσ τς συσκυής 

από τ σα ας

 Να αλλάζυ πλυρά λας

 Να πρρσυ τς κλήσς σ 

πρχές  ασθνές σήα (π.χ υπόγα 

ή απακρυσένα έρ)

Απεικόνιση της διεισδυτικότητας της ακτινοβολίας των κινητών τηλεφώνων σε 
εγκεφάλους ενήλικα και παίδων (από εργασία του καθηγητή Omar Gandi) 

Κεφαλή
ενηλίκου 

Κεφαλή 10χρονου
παιδιού 

Κεφαλή 5χρονου
παιδιού 
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 Να εσυ τ χρήσ τν συ

σκυν από παδά.

ςυμΠρaςματα

Συνψζντας,  χρήσ κντν τ

λφνν συνστά σήρα σαντκό 

κάτ τυ παγκόσυ πκννακ 

στ. κτάτα ότ τ 90% τυ Δυτκ 

πλτσ χρσπ κντό τλέ

φν. Καθς τα πρόντα τχνλγας 

γνντα φθνότρα κα κατά συνέπα 

πρσσότρ πρσβάσα στ υρ κ

νό,  χρήσ τυς από γαλτρ αρθό 

ατόν, συπρλαβανένν κα τν 

παδν, θα αυξθ ραγδαα.

Παρόλ πυ  τχνλγα αυτή ανα

πτχθκ πρς όφλς τυ ανθρπυ, 

συνχς αυξάνντα  έρυνς πυ 

αναδκνυν τ βλαβρή πδρασ 

τς λκτραγντκής ακτνβλας 

τν κντν τλφνν, καθστντας 

τα «αόρατ κνδυν». Μ σκπό τν 

τκρέν νέρσ τυ στρατ

τκ κα υρτρυ κν,  συγγρα

φς πρσπάθσαν να παραθέσυν τα 

βασκότρα στχα λτυργας τν 

συσκυν κντής τλφνας κα τν 

χανσό  τν π αυτά δναντα 

να πρκαλέσυν βλάβ στν ανθρ

πν ργανσό. Η ρθλγκότρ 

χρήσ τν κντν τλφνν από 

νήλκς,  απφυγή χρήσς τυς από 

παδά κα  λήψ τν πραναφρθέ

ντν πρλπτκν έτρν πρστα

σας θα συβάλλυν στ σ τς 

έκθσς ας στν ακτνβλα αυτή 

κα τν λάττσ τυ κνδνυ φά

νσς σβαρν δαταραχν τς υγας. 

Η τχνλγα πυ χρσπ στ 

σρνή πχή σαφς κα πρέχ 

κνδνυς. ν κατακλδ σασα έχ, 

όχ άν θα χρσπήσυ τ συγκ

κρέν τχνλγα, αλλά  τρόπς  

τν π θα γν αυτό.
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Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ 

ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ

ΠΡΣΦΡΑ ΤΥ ΧΡΣΤΑΝΣΜΥ
Στη θρησκεα

Την πχή της φνσως τυ Χρστνσύ η ττ θρησκ χ δχτ 

της πδρσς της πρκής κ βρσκτν σ κτστση ξθρήνητη.

Η πλ δωλλτρ κ  ύθ γ τυς ρχυς θύς χν π 

κρ κλνστ. λχστ πστυν σ’υτύς. Θρησκ χν γν πλν 

τ πθη κ τ κττρ νστκτ τυ νθρπυ, την κνπηση των 

πων φρντζν ν πρβλλυν  κπ ξωτρκ θρησκυτκ νδυ

. πτλσ λης υτής της κτστσως, στην π χ πρπσ 

η θρησκ, ήτν τ  ρφων δν χν κ στθρή πστη κ 

φβλλν σ λ ή τ ρνύντν λ κ  ρφωτ κνν θρησκ 

τυς τη δσδν, τς πρλήψς κ τη φβρή γ.

Ο πστλς Πύλς στην πρς Ρωυς πστλή τυ σην: 

μτιθσν ν τοις διλογισμοίς τν κι σκοτίσθ  σντος κρ

ταν μλμε γα Χρστανσμό εννοoμε την πστη που 

κηρχτηκε από τον ησο Χρστό κα τους μαθητές του 

κα υπρχε σε συνρτηση με αυτόν. Ενα η μόνη εξ’ απο

καλψεως θρησκεα που έφερε στη γη ο ός κα Λόγος 

του Θεο, το δετερο πρόσωπο της γας Τρδας. Προ 

Χρστο η ανθρωπότητα δε γνρζε τον αληθνό Θεό. 

ταν βυθσμένη στη λατρεα των εδλων, των μθων, 

των θεν που η ανθρπνη φαντασα κα τα ανθρπνα 

χέρα δημοργησαν ή στη λατρεα της φσεως κα των 

φυσκν δυνμεων.

ΚΕΜΕΝΟ: ντγος ε.α. ωννης Μ. σλανδης
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πως την χρκτηρζ  πστλς Πύ

λς, ΣΤΟΡΓΟΣ & ΝΛΗΜΩΝ.

Ο ρχς κσς σβην π λ

λψη γπης κ υτή φλτν στην 

λλψη ληθνής θρησκς. κρβς 

την πχή υτή ντλ  Χρστνσς, 

ως ήλς νδκς κ ξρτς. τσ, 

κτργήθηκ η θρησκ των δλων 

κ ζ της  φβρς κ ηδστκς 

θυσς νθρπων κ ζων.

Στρφηκ η ψυχή τυ νθρπυ πρς 

τ νω, πρς τυς πνυτκύς ρζ

ντς.

Συγχρνως  πρσυχς των νθρ

πων, χρη στ Χρστνσ, πκτησν 

υπρχ πρχν δτ:

 Η Χρστνκή θρησκ ν πνυ

τκή

δί τν, φσκοντς ίνι σοφοί οι δ 

λοί μρθσν κι λξν τν δξν 

το φθρτο θο ν ομοιμτι ικνος 

φθρτο νθρπο κι πτινν κι ττρ

πδν κι ρπτν.

ν δτρ χρκτηρστκ της 

πχής υτής της πρκής πτλ τ 

τ  νθρωπ ήτν γτ φβ κ 

γων. Φυσκή συνπ υτν ήτν κ 

τ λλ γνρσ της δς χρνκής π

ρδυ, η λλψη της γπης.

Βυθσν  νθρωπ σ στ σκ

τδ της γωνς κ τυ φβυ, η γνωρ

ζντς τν ληθν θ πυ ν η γπη, 

δν πρύσν ν συλλβυν την νν 

της τλυτς. Μ την κυρρχ τυ φβυ 

κ τυ νστκτυ της υτσυντηρήσως, η 

δγωγή των νθρπων τξύ των ήτν, 
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Η πνυτκτητ της Χρστνκής 

πστης φντ κ π τη δδσκλ 

τυ Χρστύ γ τη βσλ των υρνν. 

Σ κ λλη θρησκ δ βρσκτ κ

τ τσ πνυτκ. Ο πρχρστνκς 

θρησκς γνωρζυν ν τν δη. Ο 

Μωθνσς υπσχτ γ την λλη 

ζωή πλφ κ υλκς πλύσς.

Ο Βυδσς κ λς σχδν  στ

κς θρησκς λύν γ τνσρκωση. 

Την πνυτκή βσλ τυ θύ, πυ 

 νθρωπ θ ν ς γγλοι θο ν 

ορν κι λτρον τν κι ψοντι 

το πρσπον το κι «βσιλοσιν ις 

τος ινς τν ινν», δν τη συνντ

 πυθν.

 Ο Χρστνσς ν η θρησκ 

τυ λύθρυ νθρπυ

ν γνωστή λλ κ θλδης γ 

τν Χρστνσ η δκήρυξη τυ Κυρυ 

ς: «στς θλ πσω υ λθν…». 

Δν βζ κννν  Κύρς ν τν κ

λυθήσ κ ν γν πδς τυ.

Σβτ την λυθρ ς, ν πλς 

ς πρτρύν κ ς κθστ γνωστ 

τ κρδη πυ θ χυ κντ τυ.

Ο Κύρς,  πστλ λλ κ λ 

 Χρστν κήρυττν την λήθ κ 

κλύσν τυς νθρπυς στην πστη, 

πτ ως  τη β. ντθτ, ν  δ 

τλπωρύντ π τυς νθρπυς, 

κνν δν κνν ν υπφρ γ ν 

τν νγκσυν ν γν Χρστνς. Ο 

πστλς των θνν Πύλς γρφ 

στην πρς Κρνθυς πστλή τυ γ 

τη συπρφρ των πστλων: «Λοιδο
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ρομνοι λογομν, δικμνοι νχμθ, 

βλσφμομνοι πρκλομν».

υτή ήτν πνττ η γρή 

νργς τυ Χρστνσύ νντ 

των νθρπων. ν δ σω των 

νων σηθηκν ρσν 

κτρπ στ ν τυ Χρστ

νσύ, υτ πρρχντ π 

τρπυς σκψης κ δν ν 

πρ ξρσς,  πς κ 

κτδκζντ π την κκλη

σ κ πδκζντ ως 

Ξνς συπρφρς πρς τν 

Χρστνσ.

Πρτς κ νς  Χρστ

νσς κήρυξ την νκτητη 

ξ της θντης νθρπνης 

ψυχής: «Τι φλσι…». Τ λγ 

υτ πτλσν ττ πργτκή 

πνστση.

ν σήρ ρκ κπτντ γ 

την λυθρ, υτ χωρς σως ν τ 

γνωρζυν δν πρβλλυν πρωτγ

νς δκή τυς δλγ, λλ κνη κρ

βς πυ  Χρστς δδξ. Κ υτ κ 

τ πρφη δκτ τυ νθρπυ κ  

σχτκς δκηρύξς σ δφρς πχς, γ τ 

π τσς θρυβς γντ, χυν τη ρζ τυς στη 

θρησκ τυ Χρστνσύ γ την νθρπνη ψυχή κ την ξ της.

 Ο Χρστνσς ν η Θρησκ της γπης

Ο Χρστνσς υθύς ξ’ ρχής κ δ σττς τυ Χρστύ δκήρυξ τ  

θς ν γς, πντδύνς, γλδης, ξσς, πνγς κ πνω π’ λ 

πτρς ς. Η λήθ τ  θς ν  πτρς λων ς, δηυργ σχσς 

δλφν τξύ των νθρπων. φύ στ λ πδ τυ δυ πτρ στ 

τξύ ς δλφ. πτλύ  κγν. Κ κη πρσστρ, φύ η 

κγν υτή ν πνυτκή, κθσττ ντρη των συνήθων κγνν. 

Η δλφσύνη πυ δδσκ  χρστνσς νν, χρπ, στηρζ, βηθ, 

κν ωρ τη ζωή κ δηγ τν νθρωπ στην πτυχ.

Στην κατάργηση της δολεας

Στην πχή ς πλύς λγς γντ γ την λυθρ. Κ λ σθνστ ντ

πθ πρς κθ δυς στρηση υτής. ως ν σήρ βρσκυ τ η δυλ 
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ν 

ντθ

τη πρς τ ηθκ ς σθη, πρπ 

ν θυηθύ τ υτ δν ν τπτ 

λλ, πρ η φωνή της φωτσνης δδ

σκλς τυ Χρστνσύ σ ς. ν 

γνωστ τ, πρν ρθ  Κύρς κ κηρύ

ξ την στητ τξύ των νθρπων ως 

τκνων τυ θύ,  θσς της δυλς 

ήτν κθστς φβρ κ πσ. Κ 

πτλ γγνς νφσβήτητ τ  

Χρστνσς ν κνς πυ σπσ 

τ δσ της δυλς. Στην ρχτητ 

η δυλ δν θωρτ ντθτη  τη 

φύση τυ νθρπυ. «Την πδχντν 

ως φυσκ θσ». Ο δύλ ήτν πλυ

τη δκτησ των κυρων τυς. υτ 

πρύσν ν τυς πωλήσυν ή ν 

τυς σκτσυν χωρς ν δσυν 

λγρσ σ κνν.

Στην καλλιέργεια της αγάπης 

μεταξύ των ανθρπων

τν λ γπη ννύ

 την πρρηση ν πθυ

ύ τ κλ τυ συνν

θρπυ ς. ν ψυχκή 

τση πυ χ νπτυχθ 

στν νθρωπ κ σφλς 

κλύθησ την πρ της 

πνυτκής τυ ωρνσης. 

Ο πστολος Πλος στν 

Προς Κορινθίος πιστολ το 

ξμνί τν γπ ς ξς: «ν 

μιλ τις νθρπινς γλσσς  τις 

γλσσς τν γγέλν δίχς μς 

ν έχ κι γπ δν ίμι τίποτ π

ρισστρο π έν χλκινο ντικίμνο 

πο βγζι χο,  έν κμβλο πο θορ

βί. Κι ν ίμι προφτς κι γνρίζ λ 

τ μστρι κι κτέχ κθ γνσ κι έχ 

τσ πίστ στ κι τ βον ν μτκιν, 

λλ δν έχ γπ, δν ίμι τίποτ.»

Ο Χρστν  συνπ κ ντθτ 

π’ τν τρπ πυ νττωπστηκν, 

κλύθησν τη θτκή ντλή τυ ησύ: 

«σ ν θέλτι ίν ποισιν μίν οι νθρ

ποι, οτ κι μίς ποιίτ τοίς ομοίς». 

ν γγνς πνθλγύν τ την 

γπη την φρ στν κσ  Χρστ

νσς, γτ κ πρηγυνως γντν 

λγς πρ γπης λλ πρκτ λ

λν γ τη φυσκή γπη. Τ πργτκ 

νη της γπης πρυσσ στν κ

σ πρτς  Χρστς  τη δδσκλ 

τυ κ την λη ζωή τυ, δτρ  τη 

συπρφρ τυ κτ τ γ πθη τυ. 

ν γγνς τ ως ττ  κσς δν 



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

ΙΟΥΛ. - ΑΥΓ. 2009

χ ντκρσ ττ κ τσ πλύτ 

γπης. κττ η ψη τυ κσυ λλξ, 

χρη στη Χρστνκή γπη, της πς 

 δφρς κδηλσς δωσν ρφή 

ντρη, υγνστρη, γτρη στη ζωή 

της νθωπτητς.

Νσκ, Γηρκ, Ορφντρ

φ κ κθ δυς γθργ δρύτ 

χυν γν  την πδρση τυ χρστν

κύ πνύτς κ της γπης πυ υτ 

πρσβύ. Τ πνύ κη της κνων

κής δκσύνης κ της στητς τξύ 

των νθρπων φλτ στην γπη κ 

την δλφσύνη πυ  Χρστς φρ.

Σήρ ς, γννην στη Χρστ

νκή κνων, η π χ δπτστ 

π νς  τ δδγτ τυ Χρστ

νσύ κ της φλνθρωπς πυ τ δ

πνυν, δν ν ύκλ ν κτήσυ 

πως πρπ τ γθς της πρσφρς 

υτής πυ λγτ Χρστνκή γπη.

Ο πργτκς Χρστνς ν γ

τς συπθ, στργή, υσπλχν, 

λτρυσ, υτθυσ, υτπρνηση, 

κλσύνη κ τς ν πρσφρ 

στυς λλυς.

Τ θύ υτ της Χρστνκής γ

πης χ κ τυ πλυς τυ. σχυρ

ζντ  συγκκρν τ λ υτ 

ν πτύγτ κ πτλστ τυ 

πλτσύ. λλ σ υτ δντ η π

ντηση τ κ πρ Χρστύ χ νπτυ

χθ πλτσς ξλγς. Ο πλτσς 

ως υτς δν πρσ ν πρσφρ 

ττ, ,τ ργτρ πρσφρ  Χρ

στνσς κ λστ στ κφλ 

της γπης. Βλπυ κ κ σήρ 

τ, τν  σύγχρν πλτσν ν

θρωπ πκρύνντ π τν Χρστ 

κ τη θρησκ τυ, τβλλντ σ 

γρυς κ πνθρπυς. Δυστυχς  

πλτσς ς δ δγρψ ύτ τυς 
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πλυς, ύτ τς γρτητς, ύτ τς 

πνθρωπς, γτ ν χωρς Χρστ 

κ την γπη Τυ.

Κατά την Τορκοκρατα

Γ την πρσφρ τυ Χρστνσύ 

στη ζωή τυ θνυς κτ την πρδ 

της Τυρκκρτς λ ωρ σ  

φήγηση ν Γλλς ησυτης. Γρφ 

γ τη ζωή στη Σντρνη κτ τ 17 

ν: «Πλλς φρς πρ πως κτρ

θωσ ν πβσ η Χρστνκή πστη 

στην Τυρκ κ πως υπρχυν στην 

λλδ 1.200.000 Ορθδξ. Κ ν σκ

φτ κνς τ υδπτ π την πχή 

τυ Νρων, τυ Δτνύ κ τυ Δ

κλητνύ χ υπστ  Χρστνσς 

δωγύς σκληρτρυς π υτύς πυ 

νττωπζ σήρ η ντλκή κκλη

σ… Κ ως,  λληνς ν υτυχσ

ν πυ πρνυν Χρστν…».

λλ η γλύτρη πρσφρ τυ 

Χρστνσύ στ θνς ς κτ την 

Τυρκκρτ υπήρξ τ Κρυφ Σχλ. 

υτ δν ν θρύλς. Συντήρησ κ 

δτήρησ, πρ τς κτδξς, πρ 

την φβρ πση τσων σων ν

γκν πυ ήτν φυσκ ν δηγήσυν 

πρς τν ξσλσ, τν βθύττ 

πθ τυ τυρρνυνυ θνυς ν π

βσ. ς τ Κρυφ Σχλ δτηρήθη 

η χρυσή λυσδ, η π συνδ τυς 

υπδύλυς λληνς  τν ν τυ 

Πρκλυς,  τυς Μρθωνχυς 

κ τυς Σλνχυς…, τν Φλππ 

κ τν λξνδρ, τυς Βυζντνύς, 

τν Βσλ τν Βυλγρκτν, τν 

Νκηφρ Φωκ, χρ τν Κωνστντ

ν Πλλγ. Θ τλσυ   

υπθση: τ θ γντν ν δν υπήρχν 

«Κρυφ Σχλ»; ν  πργν ς π

ρνν δ π τυς κτκτητς τυς 

γ ν θυν γρτ τυς πρτυς 

νς της Τυρκκρτς; Θ φω

νστν σγυρ π υτύς, χνντς 

την θνκτητ κ την πστη ς.

Στην πανάσταση το 1821

Τ 1821, «τν ήλθ τ πλήρω τυ 

χρνυ», νψ  σπνθήρς στην κρ

δ κ ξκνησ τ πυρ, ν ξχύθηκν 

π τ βυν κ τς θλσσς  Μυρ

χλ,  Κλκτρων,  Μύ

ληδς κ  Κνρηδς γ τυ Χρστύ 

την Πστη την γ κ της πτρδς την 

λυθρ. Κ ν  πλς νβ 

στ Μωρ, τη Στρ, την πρ, τη 

Μκδν κ τ Νησ,  Πτρρχης 

Γρηγρς  ’ κ πλήθς λλων λκν 

κ κληρκν πτζν  τ  τυς τ 

δντρ της λυθρς.

Ο πντς γνωρζυν την πρσφρ 

της κκλησς κ τυ κλήρυ στην π

νστση τυ 1821. Μ χρκτηρστκή 

ρτυρ ν κ τυ κβυ Ρζυ, 

πυργύ των κκλησστκν τ 1832: 

«Ποσκις κθ’ λον το διστμ το Ι

ρο γνος το Ελλνικ Ιρτίον έδσ 

δίγμτ ρκο Χριστινισμο. Ποσ

κις ψφίσντς τος οι σβσμιοι 

τς κκλσίς ποιμένς έθντο τς ψχς 

πέρ τν προβτν. Ποσκις  μιλίχιος 

το γγλίο φν νθοσίσ κτ 

τν χθρν τς πίστς τος πέρ τς 

γνιζομένος.»

πως πσης κ η λλη ρτυρ τυ 

Θρσύβυλυ Ζη τ 1852: « ορθδο

ξος Εκκλσί διτρσν ν τοις πριπτί

ς τν χρνν τν πνμτικ κι θνικ 

νττ τν Ελλνν…».

ν κη σπυδ στχ ν 

κ κν πυ νφρ  πρωτπρσβύ

τρς υγ. Πχυγννκης στη λτη 

τυ, «Ο κλήρς της κκλησς της Κρήτης 
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κτ την πνστση τυ 1821»:

Ο ιρς κλρος τς Κρτς πρσφρ 

πντοτ π το στέρμ το «γμνς κι 

πένς» ,τι ίχ σ χρμ, τροφές κι κιμ

λι ιρ γι ν στρίξι τον γν γι τν 

Ελθρί τς Πτρίδς.

Ο κλγρ, πρ την κθρς θρη

σκυτκή πστλή τυς, νδχτηκν 

πρφη υπστηρκτς των θνκν γ

νων, θυσ ψυχωτς τυ λύ κ τ

λς θρρλ γωνστς της λυθρς.

Στο Μακεδονικό Αγνα

Τ πρτ χρν τυ κστύ ν 

δσπζ  Μκδνκς γνς νντ

Δεσπότης Καστοριάς
Γερμανός Καραβαγγέλης

ν των Τύρκων κ των Βυλγρων. 

Δσπζυσ φυσγνω ν  Πύλς 

Μλς. τν βθ Χρστνκή πρσωπ

κτητ κ πνω στην πστη τυ Χρστύ 

στήρξ τν γν κ τη θυσ τυ.

ως δν ήτν ν  Μλς. Ο Μη

τρπλς υπήρξν τ κντρ π πυ ξ

κνύσ  γνς. Ο Μητρπλς Θσσ

λνκης, Γρβνν, Κστρς, Μλνκυ, 

Σρρν, λυθρυπλως, Δρς, Κζ

νης κ.. θωρύντ π τ π σπυδ 

κντρ κτ τυς χρνυς υτύς.

Ο Μητρπλτης Γρβνν, λνς 

Λζρδης, υπήρξ  πρτς θνρτυ

ρς ρρχης τυ Μκδνκύ γν.

Ο πσκπς Μλνκυ, σηδης, 

κτκρυργήθηκ κ υτς π τυς 

Βυλγρυς γ τη ζωηρττη θνκή 

δρση τυ.

Ο Μητρπλτης λυθρυπλως, 

Γρνς Σκλλρδης, σφγστηκ 

π τυς Βυλγρυς γτ ντδρσ 

ηρωκ στ σχδ πρ κτλήψως της 

Μκδνς.

Ο Δσπτης Κστρς, Γρνς 

Κρβγγλης, υπήρξ π τς ηγτκς 

ρφς τυ κδνκύ γν. φθσ 

στην Κστρ τ 1900, τν η κτστ

ση ήτν πλπστκή. Ο δλφνς κ 

η τρκρτ στην ύπθρ χν ντ

θ. ρς κ δσκλ γκτλπν 

τς θσς τυς π φβ γ την τύχη 

πυ τυς πρν. Ο Κρβγγλης 

νλβ τ ργ τυ γτς πστη κ 

θρρς. Γννς κ τληρς, φρντσ 

ν κτρτσ  λληνκή ργνωση 

στην πρχή τυ, πρκνυ ν ντ

τωπσ τς βτητς των συρν 

των Βυλγρων. π τ 1901 ρχσ τς 

γλς πρδς τυ στ χωρ της 

Κστρς. Μτ πρβη σ νφρς 

πρς την λληνκή Κυβρνηση, ζητντς 
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Σκηνή από τη μάχη των Πέντε Πηγαδιών
(23 Οκτωβρίου 1912), σε λαϊκή εικόνα 
της εποχής
(Αθήνα Εθνικό Ιστορικό Μουσείο).

ξωτκύς κ γωνστς γ τη Μκ

δν. Κ ήτν τσ τληρ τ σχδ 

τυ, στ η Κυβρνηση δυστυχς δν 

τλύσ ν τυ πντήσ.

Στος αγνες το θνος και μέχρι σμερα

Βλκνκ πλ 19121913: Κτ 

τυς γνς υτύς, κύρς πργντς 

κ γλς ψυχωτής υπήρξ η πστη 

στ Χρστ κ την κκλησ.

Βρηπρωτκς γνς: Τ χρν 

κν (1914), δύ Μητρπλτς ν η 

ψυχή τυ βρηπρωτκύ γν. Ο 

πσκπς Δρνυπλως Βσλς 

κ Κντσης Σπυρδων. Ο Μητρπλτης 

Σπυρδων υπήρξ η ρχή κ ηγσ τυ 

Βρηπρωτκύ γν, γτ υτς 

ργνωσ τ υτνστκ κνη της 

Βρυ Ηπρυ, ν σω πλλν δυ

σχρν, κτδωκνς χ ν π 

τυς λβνύς, λλ δυστυχς κ π 

τυς δκύντς στην λλδ.

Τλς, π τυς τλύς ξπλύθηκ 

γρς δωγς κτ τυ κλήρυ κ ξ

ρστηκν  πρσστρ Μητρπλτς 

κ τ γλύτρ ρς των ρων της 

Βρυ Ηπρυ.

ι αγνες της χριστιανικς κκλησας για 

τη διατρηση το λληνισμού της Θράκης 

και των Δωδεκανσων

Ως λχστ δγτ της πρσφρς 

τυ Χρστνσύ χυ:

 Τν Μητρπλτη δρνυπλ

ως, Πλύκπ Ββκη,  πς δ

σωσ την πχή υτή χλδς λληνς 

π τη ν των Βυλγρων.

 Τν πσκπ Δδυτχυ Φλ

ρτ Βφδη,  πς πστηκ κ 

φυλκστηκ γ την ντβυλγρκή 

τυ στση.

 Τν Μητρπλτη Χυ, ρνυ 
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Γργ,  πς ύψωσ στη Χ τη ση

 της λυθρς, φύ πρηγυ

νως χ πρωτσττήσ γ την νωση 

της Χυ κ των Δωδκνήσων  την 

λλδ.

 Τν Δσπτη Ρδυ, πστλ,  

πς ζ  ρς κ δσκλυς ργνω

σ στς 7 πρλυ τυ 1919 συλλλητήρ 

υπρ της νσως  τη ητρ λλδ σ 

λ τ χωρ της Νήσυ. Πρ συλλ

λητήρ υπστηρχθηκν π τν κλήρ 

στη Σύη, την Κρπθ κ λλ Νησ.

Στο παιδ

Γ τν Χρστνσ τ πδ ως 

πρσωπκτητς, ψυχς κτ’ κν κ 

ωσν Θύ, χυν πρη ξ. ν 

χρκτηρστκή η κφρση τυ γυ 

Κλήντς λξνδρς γ’υτ. Τ ν

ζ νθη τυ γυ κ δχν  την 

νσ υτή τη δθση τυ Χρστν

σύ πνντ τυς.

ν γνωστή η σκηνή κνη τν  

ητρς της Πλστνης θλησν ν φ

ρυν τ πδ τυς στ Χρστ γ ν τ 

υλγήσ. Ττ  θητς τς πδσν 

γ ν ην νχληθ  Κύρς πως ν

ζν. πνβ ως σως  Χρστς γ 

ν πρσδρσ  την πβσή τυ τη 

θση τυ Χρστνσύ κ της κκλησς 

τυ πρς τ πδ. Ο υγγλστής Μρ

κς σην τ  ησύς γνκτησ 

 τη στση των θητν τυ κ τυς 

π: φτ τ πιδί έρχσθι προς μ κι 

μ κλτ τ τν γρ τοιοτν στί  β

σιλί το Θο κι νγκλισμνος τ 

κτλγι τθίς τς χίρς π’ τ.

Στην ρχ κνων τ πτγ των 

βρφν στ δρ ήτν πλυτ δκω

 των γνων·  την πδρση τυ χρ

στνκύ πνύτς η φβρή υτή πρ

ξη πδκζτ. Η κκλησ πβλ 

τ πτ τυ φνως στυς γνς πυ 

ξθτν τ πδ τυς. υτ σην τ 

θωρ την πρξη υτή ληθν φν.

Η στργή υτή της κκλησς συνχ

στηκ  υξνν ρυθ. Ο Μγς 

Κωνστντνς δτξ ν δντ χρη

τκ βήθη π τ Δησ τ 

στυς γνς πυ δν χν τ σ ν 

θρψυν τ πδ τυς.

κ πυ τ χρστνκ πνύ κδη

λθηκ πλύσ ήτν στ ρφν. Κθ’ 

λη τη βυζντκή πρδ, τη συστητ

κή πλ των ρφνν χ νλβ 

η κκλησ, πκφλής δ της λης κνή

σως ήτν  πσκπς,  πς κτ 

τν Χρυσστ πρπ ν δκρντ 

π την πρν τυ γ τ ρφν. Τ 

χρστνκ πνύ γ τ πδ, δ της 

κκλησς, δπτσ λκληρη τη Βυζ

ντνή πρδ κ π τ Βυζντ 

τδθηκ στην υρπη. τσ βλπυ 

σήρ η χρστνκή γπη γ τ πδ 

ν χ δηυργήσ σ’λ τν κσ 

πληθρ ργων χρη υτύ.

Στη γνακα

ν λλ γλ κφλ της πρ

σφρς τυ Χρστνσύ στην νθρω

πτητ κ τν πλτσ γνκτρ, 

ν η ξύψωση της γυνκς.

Στν πρ Χρστύ κσ, λλ κ τς 

σύγχρνς η χρστνκς θρησκς η 

θση της γυνκς ήτν κ ν θλ. Ο 

γυνκς στνζν κτω π βρύ ζυγ, 

δν χν δκτ. πτλύσν πλή 

δκτησ των ντρν, θωρύντν ως 

πργτ πρσστρ πρ ως ντ λ

γκ κ λύθρ. λ  στρκς: «Κ 

ς τς υτς τς λλν πρηγνς κ

νωνς τυ ρχυ κσυ… βλπν 

υπτωνην την ξν της γυνκς, ήτς 

θωρτ υπξυσ τυ νδρς».
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Στ Κρν, τ ρ ββλ τυ Μωθνσύ δβζυ: «Ο νδρς ν 

ντρ των γυνκν». ν γνωστ τ στ Μωθνσ  γυνκς χυν 

πκλστ π κθ κνωνκή συννστρφή κ νπτυξη πνυτκή. πσης 

 θσς της πλυγς τ λλ πτλ πρ ξυτλσ της γυνκς;

Ο Κύρς δν κν δκρσς τξύ τυ ντρ κ της γυνκς. κ των νθρπων, 

η Πνγ κτχ την πρτη τητκή θση στ Χρστνσ. Ο Μυρφρς γνντ  

πρτ πστλ τυ γγντς της νστσως τυ Χρστύ. Η κκλησ τ ξσυ 

τυς ρτυρς, ντρς κ γυνκς. ν λ υτ πτλστ της δδσκλς τυ 

υγγλυ. «οκ νί ρσν κι θλ πντς γρ μίς ις στέ ν Χριστ Ισο».

Μ τ κήρυγ υτ τυ υγγλυ η γυνκ γντ κ υτή λς τυ υστ

κύ στς τυ Χρστύ. Η κγν κ  γς κηρύσσντ π τν Χρστν

σ «γ υστήρ», θσς ρς κ γς, σβς κ δλυτς,  ξυτλσς 

της γυνκς  την πλυγ ξφνζτ. Μ τν τρπ υτ ν πλν στη 

 τν ντρ, ληθνή σύζυγς τυ.Κ ν τ λγ υτ στχ φτνυν γ ν 

δξυν κθρ πσ γλη κ πτλστκή υπήρξ η πδρση τυ Χρστ

νσύ στην ξύψωση της γυνκς.

Η περορσμένη ανπτυξη που έγνε στην παροσα έρευνα κα

ταδεκνε τα βασκ θεμελδη στοχεα της προσφορς του 

Χρστανσμο. Ο μεγλες τομές που έκανε, εχαν σαν αποτέ

λεσμα τη δημουργα πολτσμο με βαθ εσωτερκότητα κα 

την πνευματκή κα κονωνκή ανψωση της ανθρωπότητας στα 

σημερν εππεδα.

Ο Χρστανσμός εξακολουθε ως αόρατη κα πανταχο παροσα δνα

μη να επδρ στα ήθη κα τους τρόπους ζωής των λαν της Δσεως 

κα εκε ακόμη όπου απουσζε κθε δέα περ Ευαγγελου, Ομολογας 

κα Εκκλησας. Η προσφορ του Χρστανσμο δεν αναφέρετα μόνο 

στο παρελθόν, οτε αποτελε θεμέλο ζωής μόνο μέχρ σήμερα. Ο Χρ

στανσμός ενα η ελπδα γα το μέλλον. Ενα εκενος που μπορε να 

στηρζε τον κόσμο μέχρ το τέλος της υπρξες του. υτό, δότ στο 

πρόβλημα της ενότητας των λαν, δατερα η Ορθοδοξα προσφέρε 

την ρστη επλυση, επεδή δεν προβλλε τον ΕΘΝΚΣΜΟ κα έχε 

βση την ΛΗΘΕ κα την ΓΠΗ.

Τέλος, το Ελληνκό θνος που πολλ οφελε γα την μέχρ σήμερα 

παρξη κα τη δόξα του στη Χρστανκή πστη, εν θέλε να έχε 

μέλλον, πρέπε να επανέλθε στς ρζες του κα να παραμενε στη 

γεμτη αγπη θρησκεα του που επεκτθηκε όχ γατ καταπέζε, 

αλλ το αντθετο, δότ στην ανθρπνη σχετκή ελευθερα κα αγ

πη, αντέτενε τη θεα αγπη κα απόλυτη ελευθερα.
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Οι συγκρΟYσεισ ελλHνων και ΤΟYρκων και η ανακωχH ΤΟυ ΜΟYδρΟυ 

Μετά τον ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897 και τους βαλκανικούς πολέμους την 

περίοδο 1912-13 που αποσκοπούσαν στην απελευθέρωση των Ελλήνων από τον τουρ-

κικό ζυγό, οι Έλληνες που απελευθερώθηκαν δεν υπερέβαιναν τα δύο εκατομμύρια, 

ενώ αυτοί που βρίσκονταν ακόμα μέσα στα όρια του οθωμανικού κράτους ήταν περισ-

σότεροι. Κατά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο η Ελλάς και η οθωμανική αυτοκρατορία 

ανήκαν σε διαφορετικές συμμαχίες. Το τέλος του πολέμου βρήκε την Ελλάδα με το 

μέρος των νικητών, ενώ οι Οθωμανοί ήταν ξανά οι χαμένοι. Η ανακωχή του Μούδρου 

που υπεγράφη στις 17 Οκτωβρίου του 1918, έθεσε τέρμα στις πολεμικές επιχειρήσεις 

των συμμάχων κατά των Οθωμανών1. Σύμφωνα με τους όρους της ανακωχής, η δύ-

ναμη του οθωμανικού στρατού θα μειωνόταν και τα όπλα και τα πυρομαχικά του θα 

παραδίδονταν στους συμμάχους. Ενώ ο έλεγχος των στενών εξασφαλιζόταν με την 

παρουσία των συμμάχων στην Κωνσταντινούπολη, δεν ελήφθη καμία μέριμνα για τον 

αφοπλισμό των Οθωμανών που είχαν διασκορπιστεί στη Μικρά Ασία2.

Μετά την ανακωχή, συμμαχικά πλοία άρχισαν να καταφθάνουν στον κόλπο της 

Σμύρνης. Το πρώτο ελληνικό πολεμικό πλοίο που έφθασε στη Σμύρνη ήταν το 

αντιτορπιλικό Λέων και στη συνέχεια έφθασαν βοηθητικά καράβια που μετέφε-

ραν κλιμάκιο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Στις αρχές του 1919 κατέπλευσαν 

αρκετά συμμαχικά πλοία καθώς και μοίρα του ελληνικού στόλου με ναυαρχίδα το 

καταδρομικό «Αβέρωφ»3.

Μετά την κατάληψη της Σμύρνης από τον Ελληνικό Στρατό, ακολούθησε η διεύρυν-

ση του προγεφυρώματος και η κατοχή της δυτικής Μικράς Ασίας από τον Ελληνικές 

Ένοπλες Δυνάμεις, οι οποίες υποχρεώθηκαν να δώσουν πολλές μάχες εναντίον των 

δυνάμεων του Μουσταφά Κεμάλ. Τον Αύγουστο του 1922, η Στρατιά Μικράς Ασίας 

αποτελούμενη από τα Α΄, Β΄ και Γ΄ Σώματα Στρατού και την Ανώτερη Γενική Στρατιωτική 

Διοίκηση, κατείχε μια γραμμή που άρχισε από την Κίο (Γκέμλικ) της Προποντίδας, προ-

χωρούσε ανατολικά του Εσκί Σεχίρ και συνέχιζε νότια προς Σεγίτ Γκαζί και Αφιόν Καρά 

Χισάρ. Η γραμμή νότια του Αφιόν Καρά Χισάρ έκαμπτε προς Δυσμάς, ακολουθώντας 

δε τη δεξιά όχθη του ποταμού Μαιάνδρου κατέληγε στις εκβολές του στο Αιγαίο. Από 

τα τρία Σώματα Στρατού, το Γ΄ Σώμα, υπό τη διοίκηση του υποστράτηγου Π. Σουμίλα, 

κατείχε το βόρειο τμήμα του μετώπου, ενώ το στρατηγείο του έδρευε στο Εσκί Σεχίρ. 

Αποτελείτο από 4 μεραρχίες, την ΙΙΙ, τη Χ, την ΧΙ και την Ανεξάρτητο Μεραρχία, οι 

οποίες βρίσκονταν στην πρώτη γραμμή. Η ΧΙ Μεραρχία κατείχε τον τομέα από τον 

κόλπο της Κίου (Γκέμλικ) έως το Μπιλετσίκ. Η ΙΙΙ Μεραρχία κατείχε τον τομέα Μπόζ 

Νταγ-Πόρσουκ. Η Χ Μεραρχία κατείχε τον τομέα από τον ποταμό Πόρσουκ4 έως τον 

Αβντάν-Μπαρτακτσί ποταμό, ενώ η Ανεξάρτητη Μεραρχία κατείχε τον τομέα από το 

Σεγίτ Γκαζί έως το Άκ Ιν. Το Β΄ Σώμα Στρατού, υπό τη διοίκηση του Υποστράτηγου 

1 ΔΙΣ/ΓΕΣ: Επίτομη Ιστορία της Συμμετοχής του Ελληνικού Στρατού στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο 1914-18, 
σελ. 290-91.

2 ΔΙΣ/ΓΕΣ: Επίτομη Ιστορία Εκστρατείας Μικράς Ασίας, 191902, σελ. 6. 
3 ΔΙΣ/ΓΕΣ: Ο Ελληνικός Στρατός εις την Σμύρνην, σελ. 42-46. 
4 Ο ποταμός αυτός δίδεται εσφαλμένα στους ελληνικούς χάρτες ως Πουρσάκ, αντί του ορθού Πορσούκ. 
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Κ. Διγενή, ήταν συγκεντρωμένο στην περιοχή Εϋρέτ-Ντογιέρ, αποτελείτο δε από τις 

μεραρχίες ΙΙ, VΙΙ, ΙΧ και ΧΙΙΙ. Το Α΄ Σώμα Στρατού υπό τη διοίκηση του Υποστράτηγου 

Ν. Τρικούπη είχε το στρατηγείο του στο Αφιόν Καρά Χισάρ και αποτελείτο από τις 

μεραρχίες I, IV, V και ΧΙΙ, εξασφάλιζε δε την «εξέχουσα» του Αφιόν, από το Αγιάζ Ιν 

Ντερέ στο Βορρά, έως το Τοκλού Τεπέ στα δυτικά�. 

Η Ανεξάρτητη Μεραρχία 

Η Ανεξάρτητη Μεραρχία έφθασε στη Μικρά Ασία με αργοπορία. Είχε συγκρο-

τηθεί στη Θράκη τον Ιούλιο του 1921 για να συμμετάσχει στην κατάληψη της 

Κωνσταντινουπόλεως. Πρώτος διοικητής ήταν ο Υποστράτηγος Γ. Λεοναρδόπουλος. 

Η Μεραρχία αποτελείτο από τα �1ο, �2ο και �3ο Συντάγματα Πεζικού, μια μοίρα 

πεδινού και μια ορεινού πυροβολικού. Στις 4.8. 1921 το Υπουργείο Στρατιωτικών 

διέταξε τη Μεραρχία να μετασταθμεύσει στο Γκέμλικ (Κίο), στις ασιατικές ακτές του 

Μαρμαρά. Η Μεραρχία μεταφέρθηκε γύρω στις 10 Αυγούστου στο Γκέμλικ και μετά 

προωθήθηκε προς το Εσκί Σεχίρ, όπου και έφθασε στις 2 Σεπτεμβρίου του 1921. 

Εκείνη την περίοδο η κατάσταση που επικρατούσε στο Εσκί Σεχίρ (Δορύλαιο)6 ήταν 

εξαιρετικά δυσάρεστη. Στην πόλη βρίσκονταν πολυάριθμοι τραυματίες, ξαπλωμένοι 

στα πεζοδρόμια, αναμένοντας καρτερικά την μεταφορά τους στα νοσοκομεία της 

� ΔΙΣ/ΓΕΣ: Τα προ της τουρκικής επιθέσεως γεγονότα, Σεπτ. 1921 - Αυγ. 1922, σελ. 219-232. 
6 H χρησιμοποίηση αρχαίων τοπωνυμίων για την εξιστόρηση των επιχειρήσεων της Μικρασιατικής Εκστρατείας 

δεν συνάδει με τα δεδομένα αυτής της χρονικής περιόδου. Οι πόλεις αυτές (Κίος, Δορύλαιο κτλ.) είχαν προ 
πολλού τουρκικές ονομασίες. Εξάλλου σε όλους τους σύγχρονους με τα γεγονότα χάρτες δίδονται οι ισχύουσες 
ονομασίες. 

Αφιόν Καρά Χισάρ, μεταφορά
εφοδίων του Ελληνικού Στρατού. 
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Προύσας. Λίγο αργότερα, έφθασε εκεί και παρέμεινε για μικρό διάστημα ο βασιλιάς 

Κωνσταντίνος. Χαρακτηριστικό της επικρατούσας κατάστασης ήταν τα κουφάρια των 

αλόγων που κείτονταν μέσα στην ίδια την πόλη, ακόμη και μπροστά στο βασιλικό οί-

κημα. Η Ανεξάρτητη Μεραρχία μετά την άφιξή της διετάχθη να κινηθεί ανατολικά για 

να εκδιώξει μια εχθρική φάλαγγα και να εκκαθαρίσει την περιοχή από τον εχθρό7. 

Στις 8 Σεπτεμβρίου του 1921 η Μεραρχία πορεύτηκε προς την κωμόπολη Σεγίτ 

Γκαζί (Seyit Gazi)8, η οποία βρισκόταν υπό τουρκική κατοχή. Μετά από σκληρή 

μάχη η Μεραρχία κατόρθωσε να ανακαταλάβει την κωμόπολη με βαριές απώλει-

ες που έφθασαν τους εκατό νεκρούς και τραυματίες. Κατά τη διάρκεια της μάχης 

αυτής, εμφανίστηκε τυχαία και το Σώμα Στρατού που ήταν υπό τη διοίκηση του 

πρίγκιπα Ανδρέα, δίχως ωστόσο να συμμετάσχει στη μάχη9. Κατά την παραμονή της 

Μεραρχίας στην περιοχή Σεγίτ Γκαζί, οι αξιωματικοί των πυροβολαρχιών οργάνωσαν 

στα υψώματα θέσεις ουλαμών, από τις οποίες ορισμένες είχαν διαρκώς τεταγμένα 

τα πυροβόλα για βολές κατά του εχθρού. Η Ανεξάρτητη Μεραρχία είχε οργανώσει 

τρεις γραμμές αμύνης και ενεργούσε επιδρομές στο εχθρικό έδαφος για να συλλέξει 

πληροφορίες. Επιπλέον, στον τομέα που επιτηρούσε, είχε οργανώσει ισχυρή άμυνα 

με χαρακώματα, καταφύγια, συρματοπλέγματα, πυροβολεία και παρατηρητήρια. 

Οι άνδρες της Μεραρχίας το Μάιο του 1922 ανακάλυψαν χάρτες και επιστολές που 

μεταφέρονταν από έναν Οθωμανό, με παραλήπτη τη σπιτονοικοκυρά του Έλληνα 

Μεράρχου, η οποία όπως πιθανολογείται ήταν κατάσκοπος των Τούρκων. Από την 

Άνοιξη του 1922, επάνω από την περιοχή που κατείχε η Μεραρχία πετούσαν συνεχώς 

εχθρικά αεροπλάνα, εναντίον των οποίων είχαν διαταχθεί να βάλλουν δύο ουλαμοί 

πυροβολικού. Μια ή δυο φορές τα αεροπλάνα είχαν ρίψει και βόμβες. Όταν ένα από 

αυτά κατέπεσε, οι δύο Τούρκοι αξιωματικοί που επέβαιναν σε αυτό το έκαψαν για 

να μην πέσει στα χέρια των Ελλήνων. 

Στην πρώτη γραμμή της προκάλυψης, το πεζικό της Μεραρχίας παρέμενε κάτω 

από στέγαστρα κοντά στα χαρακώματα. Επίσης, υπήρχαν αρκετά καταφύγια για την 

προφύλαξη των οπλιτών από τους εχθρικούς βομβαρδισμούς. Τα κέντρα αντιστάσεως 

φράσσονταν από το εχθρικό έδαφος με πολλαπλές γραμμές συρματοπλεγμάτων, 

ενώ η ίδια τακτική ακολουθήθηκε και στους τομείς των άλλων Μεραρχιών. 

Στην Ανεξάρτητη Μεραρχία, όπως συνέβαινε και στις άλλες Μεραρχίες που 

είχαν αναλάβει την προκάλυψη του μικρασιατικού εδάφους, επειδή οι αποστάσεις 

από τα κέντρα ανεφοδιασμού ήταν μεγάλες, οι άνδρες υπέφεραν μόνιμα από κακή 

διατροφή, ελλιπή ιματισμό και κακή υπόδηση. Πόροι επιτόπια δεν υπήρχαν, επειδή 

η γη στις πρώτες γραμμές του μετώπου παρέμενε ακαλλιέργητη. 

Η εφαρμοζόμενη παθητική άμυνα, έχοντας υπερχρονίσει, επέφερε τα αναμενό-

μενα κακά αποτελέσματα. Η διαρκής αμυντική οργάνωση, η φύλαξη των απομεμα-

κρυσμένων εδαφών της Μικράς Ασίας και η αδυναμία εξασφάλισής τους, σήμαινε 

ότι η τελική γραμμή υποχώρησης του Ελληνικού Στρατού, όταν σημειωνόταν η 

7 Αμπελάς Δ.: Η κάθοδος των νεωτέρων μυρίων, Β΄ Έκδοση 19�7, σελ. 30-36.
8 H ονομασία αποδίδεται λανθασμένα ως Σεϊντή-Γαζή. 
9 Αμπελάς Δ. σελ 37-42.
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Πάνω: Το Στρατηγείο 
της Ανεξάρτητης 
Μεραρχίας στο χωριό 
Μουταλίμπ.(Αρχείο 
Ιφιγένειας Κορτζά-
Τηλιακού).
Δεξιά: Αξιωματικοί της 
Ανεξάρτητης Μεραρχίας 
στο χωριό Μουταλίμπ, 
στις 21.10.1921. (Αρχείο 
Ιφιγένειας Κορτζά-
Τηλιακού). 
Κάτω: Επιθεώρηση του 
μετώπου από τον τότε 
διάδοχο Γεώργιο, το 
Νοέμβριο του 1921. 
(Αρχείο Ιφιγένειας 
Κορτζά-Τηλιακού). 
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Πάνω: Ανεξάρτητη Μεραρχία. Τηλεφωνική συνεννόηση από το στρατηγείο στο 
Μουταλίμπ με μια προφυλακή στο όρος Μποζ Νταγ, τον Οκτώβριο του 1921. Στο 
κέντρο ο Συνταγματάρχης Δ. Θεοτόκης και δεξιά ο επιτέλαρχης Γ. Κορτζάς. (Αρχείο 
Ιφιγένειας Κορτζά-Τηλιακού).
Κάτω: Μεταφορά τουρκικών λαφύρων παρά τον Σαγγάριο ποταμό στις 30 Αυγούστου 
1921. (Αρχείο Ιφιγένειας Κορτζά-Τηλιακού).
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εχθρική επίθεση, θα ήταν οι ακτές του Αιγαίου. Οι οπλίτες, μολονότι είχαν μεγάλες 

οικογενειακές ανάγκες, ήταν υποχρεωμένοι να βρίσκονται συνεχώς στα μέτωπα για 

να πολεμούν, δίχως την ελπίδα ότι τα βάσανά τους κάποτε θα έληγαν και οι κόποι 

τους δεν θα πήγαιναν χαμένοι10.

Αλλά και οι διάφορες πολιτικές και καθεστωτικές διαμάχες που συνέχιζαν να 

ταλαιπωρούν την Ελλάδα από το 191� είχαν συντελέσει στη μείωση της μαχητικό-

τητας και αγωνιστικότητας του Ελληνικού Στρατού, ο οποίος βρισκόταν σε εκείνο 

το αφιλόξενο μέτωπο. Ωστόσο, αυτοί που έμεναν στις πόλεις της Ιωνίας περνούσαν 

άνετα τις ημέρες τους, αφού είχαν και την περιποίηση των φιλόξενων Ελλήνων 

κατοίκων της Ιωνίας. Όσοι δε αξιωματικοί ήταν νυμφευμένοι, είχαν μεταφέρει εκεί 

και τις οικογένειές τους. Στη Σμύρνη παρέμενε η Στρατιά και το Επιτελείο της, 

ενώ στις άλλες πόλεις του εσωτερικού της Μ. Ασίας έμεναν οι διάφοροι υψηλό-

βαθμοι αξιωματικοί, οι οποίοι πίστευαν ότι η κατάσταση που επικρατούσε στα 

χαρακώματα της Μ. Ασίας ήταν ρόδινη και ως τέτοια την περιέγραφαν στις εκθέ-

σεις τους προς την προϊστάμενή τους αρχή. Εξάλλου οι ανώτατες διοικήσεις δεν 

έρχονταν σε συχνή επαφή με τους μαχητές. Μόνον ο τελευταίος Αρχιστράτηγος, 

Γ. Χατζανέστης, είχε εκτελέσει γενική επιθεώρηση του μετώπου, η οποία είχε 

συντελέσει στη βελτίωση της κατάστασης. Επίσης, είχε βελτιωθεί η πειθαρχία 

του στρατού και είχαν αποσταλεί τρόφιμα, ρούχα και υποδήματα. Όμως αυτές 

οι επισκέψεις, όπως και αυτές των διοικητών Σωμάτων και Μεραρχιών, δεν ήταν 

τόσο συχνές όσο θα έπρεπε. Επιπλέον, στην Αθήνα είχαν συγκεντρωθεί πολλοί 

μάχιμοι αξιωματικοί, χωρίς να υπάρχει λόγος, ενώ άλλοι που δεν είχαν ποτέ πολε-

μήσει, είχαν αναλάβει τις πιο εμπιστευτικές θέσεις στο Υπουργείο Στρατιωτικών. 

Όλα τα παραπάνω είχαν κλονίσει τον ενθουσιασμό και την πίστη των ανδρών, οι 

οποίοι βρίσκονταν συνεχώς στην πρώτη γραμμή και υφίσταντο πολλές στερήσεις. 

Ωστόσο εκτελούσαν το καθήκον τους και, όπου διοικούνταν καλά, αντεπεξήλθαν 

άριστα σε όλες τις δυσχέρειες της εκστρατείας11. 

Κατά την παραμονή της Ανεξάρτητης Μεραρχίας στο Σεγίτ Γκαζί και το Άκ Ιν, 

η αρχική σύνθεσή της είχε μεταβληθεί και είχαν τοποθετηθεί στη διοίκησή της 

άλλοι αξιωματικοί. Το τελικό επιτελείο της Μεραρχίας το 1922 αποτελείτο από 

τον Μέραρχο Θεοτόκη Δημήτριο, Συνταγματάρχη, τον Επιτελάρχη Μομφεράτο Γ., 

τον αρχηγό πεζικού Κωνσταντίνου Ι. και τον Αρχηγό του πυροβολικού Γαρέζο, ο 

οποίος αντικαταστάθηκε από τον Αν/χη Πυροβολικού Μαυρογένους Σ. Διοικητής 

του �1ου Συντάγματος πεζικού ήταν ο Αν/χης Κωνσταντίνου Ι., του �3ου Συντάγματος 

ο Αν/χης Τσίπουρας Ν., της Μοίρας ορειβατικού πυροβολικού ο Ταγματάρχης Ν. 

Κολομβότσος και της Μοίρας Σκόντα ο Ταγματάρχης Κ. Τότσιος. Το �2o Σύνταγμα 

είχε εξέλθει της Μεραρχίας και την 16η Αυγούστου του 1922 είχε ακολουθήσει το 

Γ΄ Σώμα Στρατού. 

Στο μέτωπο της Μ. Ασίας, αριστερά της Ανεξάρτητης Μεραρχίας ήταν πα-

ρατεταγμένη η Δέκατη Μεραρχία (Χ) και δεξιά, αλλά σε μεγάλη απόσταση, η 

10 Αμπελάς Δ. σελ. 62.
11 Αμπελάς σ. 62.



Πάνω: Το Επιτελείο της Ανεξάρτητης 
Μεραρχίας τον Νοέμβριο του 1921, 
στο χωριό Σουτζά Εντίν πλησίον 
του Σεγίτ Γκαζί. 
Αριστερά: Πορεία της Ανεξάρτητης 
Μεραρχίας την 1η Νοεμβρίου 1921, 
από Μποζ Νταγ προς Σεγίτ Γκαζί.
Κάτω: Η κωμόπολη Σεγίτ Γκαζί, 
Φρυγίας το 1921.
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Ένατη (ΙΧ). Η απόσταση ανάμεσα στις δύο Μεραρχίες φυλασσόταν από ένα 

απόσπασμα της ΙΧ Μεραρχίας12.

Όταν ο τελευταίος Αρχιστράτηγος, Γ. Χατζανέστης, ανέλαβε τα καθήκοντά του, ενήρ-

γησε γενική επιθεώρηση την 7η Ιουλίου του1922. Τότε, το κενό που υπήρχε ανάμεσα στο 

δεξιό της Ανεξάρτητης Μεραρχίας και του Σ.Σ. Ντογιέρ (Döger)13, μήκους 40 χλμ., είχε 

προξενήσει στον Αρχιστράτηγο πολύ κακή εντύπωση. Πράγματι, στην αρχή της γενικής 

επίθεσης, δύο τουρκικές Μεραρχίες είχαν διεισδύσει στο κενό αυτό ανενόχλητες. 

Λίγο πριν τη γενική επίθεση των Τούρκων, είχε ανακηρυχτεί η αυτονομία της 

Φρυγίας, η οποία γιορτάστηκε σε διάφορες πόλεις και χωριά, με την αναγκαστική 

συμμετοχή και των Τούρκων χωρικών, οι οποίοι υποχρεώθηκαν τότε να χορέψουν 

τοπικούς χορούς υπό τους ήχους της ελληνικής στρατιωτικής μπάντας!14

12 Αμπελάς Δ. σελ. 63.
13 Αμπελάς σ. 64 δίδει την ονομασία εσφαλμένα ως Ντουγκέρ. 
14 Αμπελάς Δ. σελ 63.

Πάνω: Η ανακήρυξη της 
Ανεξαρτησίας της Φρυγίας 

τον Ιούλιο του 1922, από τον 
Μέραρχο Συνταγματάρχη Δ. 

Θεοτόκη, που εμφανίζεται στο 
δεξιό παράθυρο.

Κάτω: Κέντρο αντιστάσεως Ακ 
Ιν Φρυγίας, υπαγόμενο στην 

Ανεξάρτητη Μεραρχία. Άσκηση 
Ουλαμού πυροβολαρχίας, εκτός 

θέσεως πυροβολείων. 
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η γενικH επIθεση Των ΤΟYρκων 

Όταν οι Τούρκοι αποφάσισαν να διενεργήσουν γενική επίθεση, έκριναν σκόπιμη 

την πραγματοποίησή της στην «εξέχουσα» του Αφιόν Καρά Χισάρ και τοποθέτησαν 

το στρατό τους στην επιλεγείσα θέση, δίχως να ενοχληθούν καθόλου από τους 

Έλληνες. Η πρώτη παραπλανητική επίθεση εκδηλώθηκε στις 6/19 Αυγούστου του 

1922, εναντίον του τομέα Μπουλαντάν, επιτηρούμενου από το 31ο Σύνταγμα της 

ΙΙ Μεραρχίας. Στις 04.30 της ίδιας ημέρας, τουρκικές δυνάμεις από 800 ιππείς και 

600 πεζούς με 4 πυροβόλα επιτέθηκαν κατά του προγεφυρώματος της Ορτάντζας 

και το κατέλαβαν, συνέλεξαν πολλά λάφυρα και αιχμαλώτισαν γυναίκες Ελλήνων 

αξιωματικών. Η ανακατάληψη της Ορτάντζας επιτεύχθηκε στις 14/27 Αυγούστου, 

μια ημέρα μετά τη γενική επίθεση των Τούρκων στο Αφιόν Καρά Χισάρ. Η δεύτερη 

παραπλανητική επίθεση εκδηλώθηκε την 11η/24η Αυγούστου στον υποτομέα του 

Μπιλετζίκ. Στις 04.30, εχθρική δύναμη δύο ταγμάτων πεζικού, υποστηριζόμενη από 

ουλαμό ορειβατικού πυροβολικού, επετέθη κατά του παρά το Ντερέκιοϊ λόχου του 

Ι/16 Τάγματος. Ωστόσο, μετά το μεσημέρι τα ελληνικά τμήματα καταδίωξαν τον 

εχθρό έως το Βεζίρ Χαν και μετά επανήλθαν στις θέσεις τους. 

Η γενική επίθεση των Τούρκων άρχισε την 13η/26η Αυγούστου του 1922 στο 

περί το Αφιόν Καρά Χισάρ μέτωπο, το οποίο είχε διαιρεθεί σε δύο τομείς, του 

Καμελάρ και του Ακάρ. Στις 0�.00 εκδηλώθηκε καταιγιστικός βομβαρδισμός 

από το τουρκικό πυροβολικό εναντίον του ελληνικού μετώπου. Ακολούθως στις 

06.00 εκδηλώθηκε επίθεση του τουρκικού πεζικού εναντίον του μετώπου της Ι 

Μεραρχίας. Στον τομέα της IV Μεραρχίας βάλλονταν με μεγάλη ακρίβεια κυρίως 

οι προχωρημένες θέσεις της αμυντικής τοποθεσίας. Στη συνέχεια ο βομβαρδισμός 

επεκτάθηκε σε όλον τον τομέα της ΙV Μεραρχίας. Δυστυχώς, το ελληνικό πυρο-

βολικό, επειδή ήταν κατακερματισμένο σε πυροβολαρχίες και ουλαμούς σε όλο 

το μήκος του μετώπου, δεν μπορούσε να αντιδράσει αποτελεσματικά. Όταν έγινε 

φανερό ότι οι Τούρκοι επιζητούσαν να καταλάβουν το Κιουτσούκ Καλετζίκ καθώς 

και το κενό ανάμεσα στις Μεραρχίες Ι και IV, ανατέθηκε στο Απόσπασμα της ΧΙΙΙ 

Μεραρχίας υπό τον Συνταγματάρχη Ν. Πλαστήρα, η κατάληψη του κενού. Επίσης, 

η ΙV Μεραρχία ανέθεσε στον Ν. Πλαστήρα τη διοίκηση όλων των δυνάμεων με 

εντολή την ανακατάληψη των θέσεων, οι οποίες είχαν πέσει στα χέρια του εχθρού. 

Όταν όμως έπεσε η νύκτα, έγινε φανερό ότι οι Μεραρχίες Ι και ΙV είχαν υποστεί 

μεγάλες απώλειες, ιδίως σε αξιωματικούς. Τις πρώτες μεταμεσονύκτιες ώρες της 

13ης προς την 14η Αυγούστου, η Ι Μεραρχία είχε διαθέσει όλες τις μονάδες της και 

είχε περιοριστεί αναγκαστικά σε προβολή αμύνης. Το πρωί εκδηλώθηκε και νέα 

εχθρική επίθεση. Στον τομέα της ΙV Μεραρχίας το τουρκικό πυροβολικό άρχισε 

να βάλει από τις 02.00 τις ελληνικές θέσεις γύρω από τον Πριονοειδή Βράχο, τον 

οποίο κατέλαβαν οι Τούρκοι κατά τα ξημερώματα. Επίσης, ισχυρές εχθρικές δυνά-

μεις επιτέθηκαν κατά των δυνάμεων του Ν. Πλαστήρα και κατέλαβαν το Κιουτσούκ 

Καλετζίκ. Στις 10.30, ο διοικητής του Α΄ Σώματος Στρατού διέταξε τις μεραρχίες I, 

IV, XII να συμπτυχθούν σε νέα γραμμή. Η διαταγή δεν ελήφθη από την Ι Μεραρχία 

επειδή οι έφιπποι σύνδεσμοι είχαν εξαφανισθεί. Τότε η Ι Μεραρχία εξέδωσε την 
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ίδια διαταγή για σύμπτυξη στις δυνάμεις της, γύρω στις 14:30, όμως ήταν πλέον 

αργά, διότι το μέτωπο της Μεραρχίας είχε ήδη καταρρεύσει. 

Γενικά, η επικρατούσα στο μέτωπο σύγχυση και αδυναμία συντονισμού είχε ως 

αποτέλεσμα την πλήρη και οριστική διάσπαση των ελληνικών δυνάμεων σε δύο 

ομάδες, την ομάδα Φράγκου και αυτήν του Τρικούπη. Στις 17/ 30 Αυγούστου η 

ομάδα Τρικούπη έδωσε μάχη στο Αλί Βεράν, μετά την οποία συντρίφτηκε οριστι-

κά, και στις 20 Αυγούστου/2 Σεπτεμβρίου ο Τρικούπης μαζί με 190 αξιωματικούς 

και 4.400 οπλίτες παραδόθηκαν στους Τούρκους. Από την μάχη του Αλί Βεράν 

κατόρθωσε να απαγκιστρωθεί ο Συνταγματάρχης Π. Γαρδίκας με τα υπολείμματα 

των IX, XII, IV Μεραρχιών, ανερχομένων σε �.000 αξιωματικούς και οπλίτες. Οι δυ-

νάμεις του Φράγκου επιδόθηκαν σε συνεχείς συμπτύξεις και την 19η Αυγούστου/1η 

Σεπτεμβρίου ενώθηκαν με τα υπολείμματα του Β΄ Σώματος Στρατού υπό τον 

Συνταγματάρχη Π. Γαρδίκα. Αφού δε έφθασαν στον Τσεσμέ, απέπλευσαν για 

τα νησιά του Αιγαίου μαζί με όλη την δύναμη που βρισκόταν στην περιοχή της 

Σμύρνης, την 31η Αυγούστου/ 13η Σεπτεμβρίου του 19221�. 

1� ΔΙΣ/ΓΕΣ: Το τέλος της εκστρατείας 1922, Υποχωρητικοί Αγώνες των Α΄ και Β΄ Σωμάτων, Στρατού. Αθήνα 1962. 

Ο κύριος όγκος του ελληνικού στρατού μεταφέρθηκε το 1922 από το λιμάνι του Τσεσμέ στη 
Χίο. Στη φωτογραφία αριστερά ο ερειπωμένος ναός του Αγίου Χαραλάμπους και δεξιά τα 
σπίτια των Ελλήνων που χρησιμοποιούνται έως σήμερα. (Φωτογραφία Ε.Τζάχου 2001).
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η ΟπισθΟχωρηση Τησ ανεξαρΤηΤησ Μεραρχιασ 

Στο μεταξύ, η Ανεξάρτητη Μεραρχία μετά από καταυλισμό τριών ημερών, στις 

10.00 της 16ης/29ης Αυγούστου του 1922, τέθηκε σε ΝΔ πορεία από το Άκ Ιν προς 

το Σιδηροδρομικό Σταθμό Τζεχιουρλέρ (Cehürler)16 για να κατευθυνθεί προς το 

Ντουμλού Πινάρ17 και να τεθεί στη διάθεση του Β΄ Σώματος Στρατού. Γύρω στις 

17.30, η επικεφαλής ημιλαρχία, όταν πλησίαζε στο Ακ Ολούκ, εβλήθη από Τούρκους 

ατάκτους, τους οποίους σκόρπισε. Όταν η εμπροσθοφυλακή που αποτελείτο από το 

�1ο Σύνταγμα πεζικού, έφθασε στο Ακ Ολούκ, εγκαταστάθηκε στα ΒΑ του χωριού. 

Λόγω της βροχής και των αργοκίνητων τμημάτων της, η Μεραρχία συγκεντρώθη-

κε εκεί με όλα τα τμήματά της, περίπου τις πρωινές ώρες της 17ης Αυγούστου. Η 

Μεραρχία διάνυσε την ημέρα εκείνη πάνω από 3� χιλιόμετρα. 

Στις 06.00 της επομένης, 17/30 Αυγούστου, σύμφωνα με τη διαταγή της Μεραρχίας, 

συνεχίστηκε η πορεία της φάλαγγας προς το Σιδηροδρομικό Σταθμό Τζεχιουρλέρ. 

Η πορεία εξελίχτηκε κανονικά, γύρω δε στο μεσημέρι η Μεραρχία, μετά από πορεία 

13 χλμ. έφθασε στο σταθμό, τον οποίο βρήκε εγκαταλειμμένο. Γύρω από το σταθμό 

υπήρχαν διάφορα σκορπισμένα υλικά, οι δε τηλεφωνικές και τηλεγραφικές εγκατα-

στάσεις ήταν κατεστραμμένες. Από τις πληροφορίες που δόθηκαν από κατοίκους 

της περιοχής, έγινε αντιληπτό ότι μια τουρκική Μεραρχία ιππικού είχε διέλθει από 

την περιοχή, κινούμενη προς την Κιουτάχεια. Επίσης, ελήφθησαν πληροφορίες για 

τους κανονιοβολισμούς που είχαν ακουστεί την 16η Αυγούστου από την κατεύθυνση 

του Ντουμλού Πινάρ και αυτούς που είχαν ακουστεί την επομένη από την περιοχή 

της Κιουτάχειας. Οι πληροφορίες αυτές ήταν αρκετές για να πείσουν τη διοίκηση της 

Μεραρχίας ότι αυτή ήταν απομονωμένη σε μια περιοχή που είχε ήδη καταληφθεί από 

τον εχθρό. Ωστόσο ο διοικητής, έχοντας αποφασίσει να συνεχίσει προς Ντουμλού 

Πινάρ, εξέδωσε διαταγή, σε εκτέλεση της οποίας η Μεραρχία τέθηκε σε πορεία, 

η δε φάλαγγα της Μεραρχίας γύρω στις 14.00 ξεκίνησε από τον Σ.Σ. Τζεχιουρλέρ 

προς την κωμόπολη Αλαγιούντ, όπου βρίσκεται και ο Σιδηροδρομικός Σταθμός της 

Κιουτάχειας. Το βράδυ της ίδιας ημέρας η Ανεξάρτητη Μεραρχία υπό συνεχή βροχή 

έφθασε στο Σ.Σ. Αλαγιούντ, έχοντας διανύσει από το Ακ Ολούκ περί τα τριανταπέντε 

χιλιόμετρα. Η κωμόπολη και ο σιδηροδρομικός σταθμός του Αλαγιούντ είχαν εγκα-

ταλειφθεί, έτσι οι άνδρες της Μεραρχίας καταυλίστηκαν εκεί. Έφαγαν δε μόνο ξηρά 

τροφή, επειδή δεν τους επετράπη να ανάψουν φωτιά και στη συνέχεια ξάπλωσαν 

με τα ρούχα. Όπως προέκυψε, η ελληνική φρουρά του σταθμού, αποτελούμενη από 

ένα λόχο, είχε εκδιωχθεί από τον εχθρό, ο οποίος είχε περάσει από εκεί. Στο σημείο 

αυτό, ο ασύρματος της Μεραρχίας αδυνατούσε μεν να επικοινωνήσει με ελληνικούς 

ασυρμάτους, ωστόσο ακούγονταν πολλοί τουρκικοί σταθμοί και ένας γαλλικός. Ο 

ασύρματος της Μεραρχίας είχε εμβέλεια μόνον 120 χιλιομέτρων, όμως δεχόταν 

τηλεγραφήματα από μεγαλύτερη απόσταση. Επειδή, παρά τις προσπάθειες, κανένας 

ελληνικός ασύρματος δεν απαντούσε, βγήκε το συμπέρασμα ότι τα ελληνικά στρα-

τεύματα ήταν πέραν των 120 χιλιομέτρων και ότι δεν χρησιμοποιούσαν πλέον τους 

16 Η ονομασία δίδεται από τον Δ. Αμπελά εσφαλμένα ως Τσεκουρλάρ. 
17 Η ονομασία δίδεται λανθασμένα ως Τουμλού Μπουνάρ. 



ασύρματους τους. Ωστόσο, γύρω στις 03.00 το πρωί της 18ης Αυγούστου, ελήφθη 

μια κρυπτογραφημένη ακατάληπτος διαταγή της Στρατιάς. Η Μεραρχία ζήτησε την 

επανάληψη της τελευταίας παραγράφου της διαταγής η οποία είχε ως εξής: «εάν 

μέχρι της αύριον 18 Αυγούστου 1922 δεν συνδεθείτε μετά του Α΄ ή Β΄ Σώματος 

Στρατού, κατέλθετε δια Γκεντίζ προς Ουσάκ»18. Δεν δόθηκαν όμως απαντήσεις στα 

ερωτήματα της Μεραρχίας. Η Διοίκηση της σχημάτισε την εντύπωση ότι τα στενά 

του Γκεντίζ και η πόλη του Ουσάκ είχαν ήδη καταληφθεί από τον εχθρό και ότι η 

κίνηση της Μεραρχίας προς το Ουσάκ δεν επρόκειτο να μεταβάλει τη διαμορφωθείσα 

δυσμενή κατάσταση. Υπήρχε ωστόσο η ελπίδα ότι η ταχεία υποχώρηση του Νότιου 

Συγκροτήματος, μετά την άφιξη ενισχύσεων από τη Σμύρνη, θα σταματούσε κοντά 

στο Ούσακ. Στην πραγματικότητα, το Νότιο Συγκρότημα είχε πετάξει τα όπλα και 

υποχωρούσε άτακτα προς τη Σμύρνη19. Σαφής εικόνα της κατάστασης του Νότιου 

Συγκροτήματος βεβαίως δεν υπήρχε, όμως ήταν ενδεικτικό ότι τα κανόνια από την 

κατεύθυνση του Ντουμλού Πινάρ και του Ουσάκ είχαν σιγήσει, προμηνύοντας ότι 

το Νότιο Συγκρότημα είχε οπισθοχωρήσει και βρισκόταν πολύ μακριά. Μπροστά σ’ 

αυτήν την κατάσταση, η διοίκηση της Ανεξάρτητης Μεραρχίας τέθηκε προ φοβερών 

διλημμάτων. Τι έπρεπε να κάμει; να συνεχίσει την πορεία της προς το Ουσάκ όπως 

όριζε η διαταγή, ή προς το Ινονού, το οποίο βρισκόταν βορειότερα; Επειδή όμως 

υπήρχε η περίπτωση της πλήρους καταστροφής της Μεραρχίας, εάν εκτελείτο η 

διαταγή της Στρατιάς, η διοίκηση αποφάσισε να μην την εκτελέσει. Η απόφαση αυτή 

απέβη τελικά σωτήρια, διότι, εάν η Μεραρχία συνέχιζε την πορεία της προς το Ουσάκ, 

θα πετσοκόβοταν από τις τουρκικές δυνάμεις που καιροφυλακτούσαν20. 

η Μαχη νΟΤια Τησ κιΟυΤαχειασ 

Σε αντίθεση με τις προηγούμενες ημέρες, το πρωινό της 18ης/31ης Αυγούστου 

του 1922 ήταν ηλιόλουστο. Η Μεραρχία ξεκίνησε στις 08.00 από το Σιδηροδρομικό 

Σταθμό Αλαγιούντ, με κατεύθυνση την Κιουτάχεια. Ωστόσο, μετά από μια πορεία 

18 Αρχείο ΔΙΣ/Φ.272/Β/1 σελ. 47. 
19 Δ. Αμπελάς σελ. 106. 
20 Δ. Αμπελάς σελ. 107.



4 χλμ. η Μεραρχία στράφηκε προς νότον, ακολουθώντας την αμαξιτή οδό παρα-

πλεύρως της κοίτης του ποταμού Γύμαρη, ο οποίος βρίσκεται μέσα σε ένα φαράγγι 

μήκους 18 χιλιομέτρων και πλάτους 100- 200 μέτρων. Ο Γύμαρης είναι παραπόταμος 

του ποταμού Πορσούκ και ενώνεται με τον Σαγγάριο. 

Η φάλαγγα της Ανεξάρτητης Μεραρχίας είχε κατατμηθεί ως εξής: την εμπρο-

σθοφυλακή, αποτελούμενη από δύο τάγματα του �1ου Συντάγματος πεζικού, τη 2η 

Ορειβατική πυροβολαρχία, τη διοίκηση της Μοίρας ορειβατικού Πυροβολικού και 

βοηθητικούς σχηματισμούς, το κύριο σώμα που αποτελείτο από το �3ο Σύνταγμα 

Πεζικού, την 1η Ορειβατική Πυροβολαρχία και την Πυροβολαρχία συστήματος 

Σκόντα, ενώ την οπισθοφυλακή αποτελούσε το ΙΙ/�3ο Τάγμα, πλην ενός λόχου του. 

Πριν την εκκίνηση της Μεραρχίας, απεστάλη μια δεξιά και μια αριστερά πλαγιοφυ-

λακή για την εξασφάλιση των πλευρών. H δεξιά πλαγιοφυλακή, αποτελούμενη από το 

ΙΙ/�1ο Τάγμα με ουλαμό πυροβολικού, εγκαταστάθηκε βόρεια της στενωπού στα ΒΑ 

αντερείσματα του υψόμετρου 1100 που κείται ΒΔ της γέφυρας Πορσούκ. Στα νότια 

αντερείσματα, γύρω στο υψόμετρο 1026, θα τασσόταν ο 6/�3ος Λόχος με διμοιρία 

πολυβόλων και η ημιλαρχία με μέτωπο προς νότο. Μετά από μισή ώρα ξεκίνησε 

επειγόντως η εμπροσθοφυλακή διοικούμενη από το Διοικητή του �1ου Συντάγματος 

Η πορεία της Ανεξάρτητης 
Μεραρχίας τον Αύγουστο του 

1922, από το Άκ Ιν Φρυγίας έως 
το Γενί Κιόϊ.
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Πεζικού, Αντισυνταγματάρχη Ι. Κωνσταντίνου, αποτελούμενη από δύο Τάγματα του 

�1ου Συντάγματος μαζί με μια ορεινή πυροβολαρχία, με την εντολή να ακολουθήσει 

το δρομολόγιο μέσω της στενωπού και όταν φθάσει στην έξοδο να καταλάβει τα 

εκατέρωθεν υψώματα για να εξασφαλίσει τη διέλευση της φάλαγγας. 

Γύρω στις 10.00 η προπορευόμενη δεξιά πλαγιοφυλακή, στη διασταύρωση των 

αμαξιτών οδών νότια του χωριού Ζιντζιρλί Κουγιού, συνάντησε 10 Τούρκους ιππείς, 

οι οποίοι συνόδευαν 30 άμαξες, πλήρεις πυρομαχικών του Ελληνικού Στρατού. 

Αιχμαλώτισε 2 ιππείς, κατέσχεσε τις άμαξες και απελευθέρωσε έναν Έλληνα αξι-

ωματικό και 4 οπλίτες του 32ου Συντάγματος Πεζικού, από τους οποίους πληρο-

φορήθηκε τη διάλυση του 32ου Συντάγματος που συνέβη μέσα στη στενωπό από 

τους Τούρκους την προηγουμένη ημέρα. 

Στο μεταξύ η εμπροσθοφυλακή, κατά την πορεία της μέσα στη στενωπό και δύο 

χιλιόμετρα μετά τη γέφυρα, ανακάλυψε πολλά πτώματα φονευθέντων Ελλήνων στρα-

τιωτών και αξιωματικών καθώς και βαριά τραυματισμένους του 32ου Συντάγματος 

Πεζικού. Παρέλαβε μαζί της τους τραυματίες και έθαψε μερικούς μόνον νεκρούς, 

επειδή βιαζόταν να φθάσει στην έξοδο του φαραγγιού. 

Στις 10.30 η αριστερή πλαγιοφυλακή συνεπλάκη με 2� Τούρκους ιππείς, τους 

οποίους κατεδίωξε προς Νότον. Όταν η κεφαλή του κυρίου σώματος, μαζί με το 

Διοικητή της Μεραρχίας, έφθασε στη διασταύρωση της αμαξιτής οδού, πληροφορή-

θηκε ότι η αριστερή πλαγιοφυλακή είχε συναντήσει ουλαμό τουρκικού ιππικού επί 

της αμαξιτής οδού Κιουτάχειας- Αφιόν Καρά Χισάρ, ακολουθούμενο από φάλαγγα 

τουρκικού πεζικού. Η πλαγιοφυλακή δέχθηκε οβίδες πυροβολικού και πανικοβλήθη-

κε, εγκαταλείποντας δε τις θέσεις της υποχώρησε ατάκτως προς την κύρια φάλαγγα. 

Μετά την ανατροπή της πλαγιοφυλακής, τα επιτιθέμενα τουρκικά τμήματα έσπευσαν 

να διαβούν τη γέφυρα και τον ποταμό, του οποίου η ανώμαλη κοίτη δεν επέτρεπε τη 

διάβαση παρά μόνο σε ορισμένα σημεία. Η επίθεση των Τούρκων υπήρξε ορμητική 

και σφοδρή, όμως οι Έλληνες αντέταξαν ισχυρή και αποτελεσματική άμυνα. Γύρω 

στις 14.00, ο Διοικητής διέταξε τη συνέχιση της πορείας των τμημάτων, τα οποία δεν 

είχαν εμπλακεί, προς την έξοδο της στενωπού. Την κάλυψη της προέλασης ανέλαβε 

το �3ο Σύνταγμα Πεζικού. Όταν όμως το τουρκικό πυροβολικό άρχισε να βάλλει 

εναντίον τους με σφοδρότητα, τα τμήματα αυτά αναγκάστηκαν να ακολουθήσουν 

βορειότερο δρομολόγιο και κατέφυγαν σε μια δασώδη κορυφή, όπου βρισκόταν και 

το στρατηγείο της Μεραρχίας, παρέμειναν δε εκεί, έως ότου σκοτείνιασε. Οι Τούρκοι 

που καθηλώθηκαν στη νότια όχθη του ποταμού κινήθηκαν προς Αγκάσκιοϊ και δεν 

ενήργησαν επιθέσεις. Όμως, η έκτακτη τουρκική Μεραρχία, από την πλευρά της 

Κιουτάχειας, προσπάθησε να προσβάλει την Ανεξάρτητη Μεραρχία με ένα τμήμα της 

από το Ζιντζιρλί Κουγιού και με ένα άλλο από το Ατζέμ Νταγ. Και οι δύο ενέργειες 

εξουδετερώθηκαν από το ΙΙ/�1ο Τάγμα της δεξιάς πλαγιοφυλακής. 

Γύρω στις 16.30 η εμπροσθοφυλακή, η οποία είχε προωθηθεί έως το Κιρέτσκιοϊ, 

εβλήθη από βλήματα πυροβολικού. Τότε ο διοικητής της διέταξε την εγκατάσταση 

πλαγιοφυλακών εκατέρωθεν της στενωπού. Στις 17.00 συγκεντρώθηκε το ΙΙΙ/�3ο 

Τάγμα με την ορεινή Πυροβολαρχία στη δασώδη κορυφή, ενώ προς το Ατζέμ Νταγ 
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διατέθηκε το ΙΙ/�3ο Τάγμα. Όταν ένας αξιωματικός του Επιτελείου αναγνώρισε μια 

ημιονική οδό, η οποία άρχιζε από την αμαξιτή οδό, ένα χλμ. νότια του Ζιντζιρλί 

Κουγιού και διερχόταν από τη δασώδη κορυφή, όπου είχαν συγκεντρωθεί τμήματα 

της Μεραρχίας, αποφασίστηκε η συνέχιση της πορείας από αυτήν την οδό. Η κίνη-

ση προς τα εμπρός, διαμέσου της ημιονικής οδού, άρχισε γύρω στις 18.30. Μόλις 

όμως οι Τούρκοι αντιλήφθηκαν ότι οι Έλληνες θα διέφευγαν από τον κλοιό τους, 

επιτέθηκαν με πείσμα, αλλά αποκρούστηκαν. Η μάχη συνεχίστηκε έως τις 20.00, 

όταν η φάλαγγα είχε περάσει τη δασώδη κορυφή. Προηγουμένως είχε εγκαταλείψει 

τα δίτροχα και τις άμαξες των μεταγωγικών και είχε φορτώσει τα πολεμοφόδια σε 

καμήλες. Με το σκοτάδι που επικρατούσε, διακόπηκε και η επαφή με τους Τούρκους. 

Ακολούθως, η φάλαγγα έφθασε στο χωριό Κιρέτσκιοϊ και εκεί σταμάτησε για τρεις 

ώρες, δηλαδή από τις 23.00 έως τις 02.00 της 19ης Αυγούστου/1ης Σεπτεμβρίου. Οι 

απώλειες της Μεραρχίας ήταν 3 αξιωματικοί και δύο ανθυπασπιστές νεκροί, δύο 

αξιωματικοί τραυματίες, 19 νεκροί οπλίτες και �4 τραυματίες. Επίσης 33 οπλίτες του 

6/�3ου Λόχου και του Ι/�3ου Τάγματος είχαν εξαφανιστεί. 

Κατά τη διάρκεια της πορείας της Μεραρχίας παρουσιάστηκαν � αξιωματικοί και 

170 οπλίτες του 32ου Συντάγματος, οι οποίοι είχαν κρυφτεί σε διάφορα σημεία της 

στενωπού για να μην αιχμαλωτιστούν21. Κατά τον λοχαγό Δ. Αμπελά, οι άνδρες και 

οι αξιωματικοί του 32ου Συντάγματος που διασώθηκαν ήταν 3�022. 

Φαίνεται ότι η σύγκρουση της Ανεξάρτητης Μεραρχίας με την Τουρκική Μεραρχία 

Ιππικού και την ΙΙΙ Μεραρχία Καυκάσου, οι οποίες είχαν αποστολή να κινηθούν 

ταχύτατα προς την περιοχή του Ινονού για να αποκόψουν την υποχώρηση του Γ΄ 

Σώματος Στρατού, είχε γίνει συμπτωματικά. Ωστόσο η σύγκρουση καθυστέρησε τις 

δύο Μεραρχίες, οι οποίες δεν έφθασαν εγκαίρως στο Ινονού. 

Σύμφωνα με τον λοχαγό Δ. Αμπελά, η Μεραρχία διέπραξε σοβαρά σφάλματα 

κατά τη διάρκεια της μάχης23. Δηλαδή, όταν πληροφορήθηκε ότι μια ολόκληρη 

εχθρική μεραρχία βάδιζε καθέτως προς το μέσον σχεδόν της φάλαγγας των μο-

νάδων της και ότι επίκειται σφοδρή σύγκρουση, έπρεπε να καταλάβει με ισχυρές 

δυνάμεις τις θέσεις, τις οποίες κατείχε η αριστερή πλαγιοφυλακή, για να κρατήσει 

μακριά τον εχθρό, ώστε να επιτρέψει την κανονική πορεία των διάφορων μονάδων 

της, μαζί με την εμπροσθοφυλακή. Στην πραγματικότητα όμως η Μεραρχία τοπο-

θέτησε στα αριστερά μικρή πλαγιοφυλακή, η οποία ανατράπηκε αμέσως και άφησε 

ακάλυπτο το αριστερό πλευρό της φάλαγγας, με αποτέλεσμα αυτή να καθηλωθεί 

στη μειονεκτική θέση που βρισκόταν όλη την ημέρα της 18ης Αυγούστου. Άλλο 

σφάλμα υπήρξε η απώλεια επαφής ανάμεσα στην εμπροσθοφυλακή και το κύριο 

σώμα της Μεραρχίας. Ενώ η Μεραρχία έδινε μάχη με τους Τούρκους, η εμπροσθο-

φυλακή δεν είχε ιδέα της κρίσιμης κατάστασης και γι’ αυτό δεν προσέφερε καμία 

βοήθεια. Γενικά δε ο αγώνας δεν έγινε υπό την καθοδήγηση της Μεραρχίας. Κάθε 

μονάδα και κάθε τμήμα ενήργησαν μεμονωμένα και κατά την κρίση του διοικητού 

21 ΓΕΣ/ΔΙΣ: Εκστρατεία εις την Μ. Ασία, τόμος 7ος, Μέρος β΄, σελ. 41.
22 Δ. Αμπελάς, σελ. 13�.
23 Αμπελάς σελ. 138.



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

ΙΟΥΛ. - ΑΥΓ. 2009

τους. Προφανώς, η μοίρα της Μεραρχίας θα ήταν τραγική, εάν οι δύο τουρκικές 

μεραρχίες αντί να κινηθούν προς το Ινονού, την ακολουθούσαν. Επομένως, αυτό 

που έπρεπε να γίνει, ήταν η ταχεία απαγκίστρωσή της από τους Τούρκους και 

η γρήγορη κίνηση της προς το Γκεντίζ την 19η και 20η Αυγούστου, κίνηση που 

θα ανέτρεπε την τουρκική άμυνα στα στενά του Γκεντίζ. Από τις παρατηρήσεις 

του λοχαγού τότε, Δ. Αμπελά βγαίνει επίσης το συμπέρασμα ότι ο Μέραρχος Δ. 

Θεοτόκης είχε στην διάθεσή του ικανότατους αξιωματικούς, οι οποίοι είχαν την 

ευχέρεια να αυτοσχεδιάζουν κατά περίπτωση24. 

η πΟρεια πρΟσ γκενΤιζ και σιΜαβ 

Μολονότι η Ανεξάρτητη Μεραρχία είχε διανύσει 2� χιλιόμετρα τη 18η/31η 

Αυγούστου και είχε δώσει σκληρή και πολύωρη μάχη, αποφασίστηκε να συνεχίσει 

την πορεία της έως την εύρεση κατάλληλου εδάφους για άμυνα, το οποίο θα διέθετε 

πηγή πόσιμου νερού. Έτσι, η Μεραρχία κατατμήθηκε ξανά σε εμπροσθοφυλακή, 

κύριο σώμα και οπισθοφυλακή και ξεκίνησε υπό το σεληνόφως, τις πρώτες ώρες της 

19ης Αυγούστου. Ο επιμελητής της Μεραρχίας είχε διαταχθεί να φροντίσει για την 

προμήθεια τροφής από τα γύρω χωριά, διότι δεν υπήρχαν πλέον εφεδρικές τροφές 

και νομή. Σε μια φύση μαγευτική, η περιοχή ήταν σπαρμένη με πτώματα Ελλήνων, 

24 Δ. Αμπελάς.

Αριστερά: Ο Συνταγματάρχης Δ. Αμπελάς, ήταν λοχαγός του πυροβολικού κατά την 
πορεία της Ανεξάρτητης Μεραρχίας το 1922. 
Δεξιά: Ο Μέραρχος της Ανεξάρτητης Μεραρχίας, Συνταγματάρχης Δ. Θεοτόκης.
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διάτρητα από σφαίρες διαφόρων όπλων. Τα πτώματα ήταν γυμνά και συλημένα από 

τους γύρω χωρικούς ή τους ατάκτους τσέτες. Με ορθάνοικτα μάτια κοίταζαν προς 

τον ουρανό, με ένα ύφος απορίας. Το θέαμα ήταν φρικιαστικό και αποκαρδιωτικό, 

τρανό παράδειγμα της θηριωδίας του πολέμου ανάμεσα σε Έλληνες και Τούρκους, 

έχοντας θερίσει την προηγούμενη ημέρα τουλάχιστον 3�0 Έλληνες στρατιώτες 

σε αυτή μόνο τη θέση. Οι νεκροί ήταν άνδρες του 32ου Συντάγματος που είχαν 

εγκαταλειφθεί στην τύχη τους από τον Συνταγματάρχη Π. Σπυρόπουλο, ο οποίος 

έφιππος είχε φροντίσει να εξαφανιστεί2�. Ενώ ορισμένοι άνδρες είχαν σκαρφαλώσει 

τις πλαγιές της στενωπού για να σωθούν, άλλοι επιζώντες ξεκίνησαν δίχως το διοι-

κητή τους προς Γκεντίζ και Ουσάκ, μέσα σε εχθρική περιοχή, υπό τον Ταγματάρχη 

Σ. Σακελλαρίου. Οι περισσότεροι από αυτούς φονεύτηκαν καθοδόν από τον εχθρό, 

ενώ ελάχιστοι κατόρθωσαν να σωθούν. Όσον αφορά τον Π. Σπυρόπουλο, ο οποίος 

προερχόταν από τον οικονομικό κλάδο, ήταν απότακτος και είχε προαχθεί από 

λοχαγό σε αντισυνταγματάρχη26!

Κατά τη διάρκεια της πορείας της η Ανεξάρτητη Μεραρχία συναντούσε άνδρες 

του 32ου Συντάγματος, οι οποίοι είχαν διαφύγει και κρύβονταν στα στενά. Ανάμεσα 

στους διασωθέντες ήταν και τραυματίες, οι οποίοι, αφού έτυχαν ιατρικής φροντίδας, 

εντάχθηκαν σε ιδιαίτερο λόχο. Κατά το μεσημέρι η Ανεξάρτητη Μεραρχία έφθασε βο-

ρείως του χωριού Κινίκ Βεράν, όπου και στάθμευσε, μετά από πορεία 20 χιλιομέτρων. 

Το απόγευμα εμφανίστηκε από την πλευρά του Κινίκ Βεράν μια τουρκική περίπολος, η 

οποία απεχώρησε όταν πυροβολήθηκε από φυλάκιο της Μεραρχίας. Το ίδιο απόγευμα 

εμφανίστηκε ένα ελληνικό αεροπλάνο, το οποίο διέγραψε κύκλους επάνω από το ση-

μείο καταυλισμού της Μεραρχίας και μετά απομακρύνθηκε. Το υπόλοιπο της ημέρας, 

οι άνδρες της Μεραρχίας ασχολήθηκαν με τον καθαρισμό των όπλων, τον εφοδιασμό 

σε πυρομαχικά, τρόφιμα και νομή. Το βράδυ, οι άνδρες κοιμήθηκαν ξανά με τα ρούχα 

τους, αφού προηγουμένως τοποθετήθηκαν φρουροί και ορίστηκαν περίπολοι. Κατά 

τη διάρκεια της ημέρας οι χωρικοί είχαν δώσει την πληροφορία ότι πριν δύο ημέρες 

Τούρκοι ιππείς είχαν κινηθεί προς Γκεντίζ- Ουσάκ και ότι από την 18η/31η Αυγούστου 

και μετά δεν ακούγονταν κανονιοβολισμοί. Από τις πληροφορίες αυτές και τις αφηγή-

σεις των διασωθέντων του 32ου Συντάγματος, προέκυψε το συμπέρασμα ότι το Νότιο 

Συγκρότημα είχε υποχωρήσει δυτικά του Ουσάκ.

Η Ανεξάρτητη Μεραρχία στις 04:00 της 20ης/2ας Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τη 

διαταγή που είχε εκδοθεί τα μεσάνυκτα, άρχισε την πορεία της ακολουθώντας την 

αμαξιτή οδό προς Γκεντίζ. Γύρω στις 11.00 εμφανίστηκε ένα ελληνικό αεροπλάνο 

από ΝΔ, το οποίον, αφού αναγνώρισε τη φάλαγγα, έριξε σιδερένιο δοχείο που 

περιείχε την εξής διαταγή: «19.8.1922. Προς Ανεξάρτητον Μεραρχίαν. Παρά πάσαν 

προσδοκίαν, η νότια ομάς Μεραρχιών συγκεντρούται ταχύτατα υπό την πίεσιν του 

εχθρού ανατολικώς της Φιλαδελφείας. Το Γ΄ Σώμα Στρατού συγκεντρούται άνευ 

πιέσεως ανατολικώς της Προύσης. Επειδή η τροπή των επιχειρήσεων εις την νότια 

ομάδα επέφερε σύμπτυξιν ταχυτέραν της αναμενομένης, κανονίσατε την θέσιν σας 

2� Αμπελάς σελ. 142.
26 ΓΕΣ/ΔΙΣ: Η Εκστρατεία εις την Μικράν Ασίαν, Τόμος 7ος σελ. 33. 
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υποχωρούντες εν ανάγκη και προς βορράν και τρεφόμενοι εκ των πόρων της χώρας. 

Το Γ΄ Σώμα Στρατού διατάσσεται, όπως δι’ αναγνωρίσεων αεροπορικών παρακολου-

θή την κίνησιν της Μεραρχίας και παρέχη αυτή πάσαν πληροφορίαν περί εχθρικών 

κινήσεων. Χατζανέστης Διοικητής Στρατιάς»27. 

 Το δοχείο περιείχε και προσωπικές πληροφορίες, τις οποίες είχε συλλέξει ο 

αεροπόρος κατά τη διάρκεια της πτήσεως του. Από τις πληροφορίες που έδωσε ο 

αεροπόρος, προέκυπτε ότι το Γ΄ Σώμα Στρατού συμπτύσσονταν δίχως πίεση και θα 

μπορούσε, θεωρητικά τουλάχιστον, αντί να υποχωρήσει, να επιτεθεί στα νώτα του 

εχθρού που καταδίωκε το Νότιο Συγκρότημα˙ όμως αυτό δυστυχώς δεν συνέβη. 

Μετά τη λήψη της διαταγής και τις προσωπικές πληροφορίες του αεροπόρου, 

συνεκλήθη το πολεμικό συμβούλιο της Μεραρχίας, κατά τη διάρκεια του οποίου 

αποφασίστηκε η πορεία προς Γκεντίζ, Σιμάβ, Σιντιργί, Κιρκαγάτς. 

Μετά το μεσημεριανό φαγητό η Μεραρχία συνέχισε την πορεία της επάνω στην 

ίδια οδό προς Γκεντίζ. Πλησίον του Χατζί Κιόϊ, εκεί όπου αρχίζουν οι λόφοι ΒΑ του 

Γκεντίζ, η εμπροσθοφυλακή αντίκρισε σωρό πτωμάτων Ελλήνων στρατιωτών, γυ-

μνών και παραμορφωμένων με βγαλμένα μάτια και κομμένα κεφάλια28. Προφανώς 

οι μετά την αιχμαλωσία τους άγρια δολοφονηθέντες Έλληνες στρατιώτες και αξιω-

ματικοί ανήκαν και αυτοί στο 32ο Σύνταγμα Πεζικού και είχαν σωθεί από την πρώτη 

ενέδρα των Τούρκων στη στενωπό νότια της Κιουτάχειας. Με τη δύση του ηλίου, 

σε μια θέση λίγο πριν το Γκεντίζ, η Μεραρχία, μετά από μια πορεία 30 χιλιομέτρων, 

σταμάτησε για να διανυκτερεύσει. Τα τρόφιμά της είχαν αρχίσει να τελειώνουν, ενώ 

η νομή ήταν ακόμη αρκετή για τα ζώα. Μολονότι δεν υπήρχε πλέον ψωμί, οι άνδρες 

της Μεραρχίας απόλαυσαν το θερμό συσσίτιο τους που αποτελείτο από κρέας και 

αμέσως μετά κοιμήθηκαν στην ύπαιθρο, δίχως να στήσουν τις σκηνές τους. 

Η Μεραρχία, έχοντας βγάλει το συμπέρασμα ότι το Ουσάκ βρισκόταν ήδη σε 

τουρκικά χέρια, άρχισε να ετοιμάζεται για την πορεία προς το Σιμάβ που βρισκόταν 

δυτικά του Γκεντίζ. Μετά το πρωινό ρόφημα και τη διανομή του συσσιτίου της ημέρας, 

οι λόχοι έκαψαν όλες τις περιττές αποσκευές για να μη δυσχεραίνεται η πορεία. 

Την 7η πρωινή της 21ης Αυγούστου/3ης Σεπτεμβρίου, η Μεραρχία ξεκίνησε 

από τα υψώματα Α και ΒΑ του Γκεντίζ. Η εμπροσθοφυλακή, υπό τη διοίκηση 

του Αντισυνταγματάρχη Κωνσταντίνου, αποτελείτο από δύο τάγματα του �1ου 

Συντάγματος Πεζικού και μια πυροβολαρχία. Η οπισθοφυλακή, υπό τη διοίκηση 

του Αντισυνταγματάρχη Τσίπουρα, αποτελείτο από 2 τάγματα του �3ου Συντάγματος 

Πεζικού και την πυροβολαρχία του λοχαγού Δ. Αμπελά. Οι υπόλοιπες μονάδες βρι-

σκόταν ανάμεσα στα δύο άκρα. Όταν η πορεία έφθασε στην είσοδο των Στενών 

Γκεντίζ, άλλαξε κατεύθυνση προς ΒΔ, ακολουθώντας καρόδρομο παράλληλα με την 

αμαξιτή οδό και στα δεξιά της. Σε λίγο εμφανίστηκε μια ομάδα Τούρκων ιππέων, οι 

οποίοι ακολουθούσαν την οπισθοφυλακή της Ανεξάρτητης Μεραρχίας. 

Σύντομα όμως σκόρπισαν όταν δέχθηκαν μικρό αριθμό βολών πυροβολικού 

της οπισθοφυλακής. Όταν η οπισθοφυλακή είχε υπερβεί το χωριό Τσάικιοϊ, μια ίλη 

27 Αρχείο ΔΙΣ/Φ. 309/Α/1,�999/ΙΙΙ/19.8.1922.
28 Δ. Αμπελάς σελ. 160.



Η Ηρωϊκή Πορεία της Ανεξάρτητης Μεραρχίας στη Μικρά Ασία· Άυγουστος 1922

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

τουρκικού ιππικού, δυνάμεως 1�0 ιππέων, άρχισε να παρακολουθεί την Ανεξάρτητη 

Μεραρχία. Η οπισθοφυλακή τους σκόρπισε με βολές πυροβολικού και πυρά πεζικού, 

δίχως να διακόψει την πορεία της. Η δύναμη αυτή ήταν προπομπός φάλαγγας, δυνά-

μεως Μεραρχίας, η οποία κινούμενη από Γκεντίζ προς Σιμάβ, σκόπευε να προλάβει 

την κατάληψη του Σιμάβ από τους Έλληνες. 

Γύρω στις 17.00 τα τμήματα της εμπροσθοφυλακής έφθασαν στον αυχένα, νότια 

του 146� υψώματος Καρά Ογλού και βόρεια του Σιμάβ. Επειδή η περιοχή ήταν δύ-

σβατη, ανωφερής και κατακλυσμένη από τα νερά του ποταμού, γύρω στο Τσάικιοϊ, 

η φάλαγγα επιμηκύνθηκε και καθυστέρησε πολύ. Η οπισθοφυλακή έφθασε στο ση-

μείο αυτό μετά από τέσσερις ώρες. Τα τμήματα εγκατέστησαν κυκλικές προφυλακές 

και επιχειρήθηκε επαφή δια μέσου του ασυρμάτου με ελληνικά τμήματα, όμως η 

προσπάθεια δεν είχε αποτέλεσμα29. 

Μολονότι η Μεραρχία δεν διέθετε πλέον ψωμί, προσφέρθηκε στους άνδρες άφθο-

νο θερμό συσσίτιο. Σχεδόν όλοι αμέσως μετά το δείπνο κοιμήθηκαν στο ύπαιθρο, 

ανάμεσα στα πεύκα. Κατά τη διάρκεια της νύκτας παρουσιάστηκε ένας Λοχίας της 

29 ΔΙΣ/ΓΕΣ: Το τέλος της εκστρατείας 1922, μέρος δεύτερο, Σύμπτυξις του Γ΄ σώματος Στρατού, σελ. 44-4�. 

Μετά την μάχη στο Γκεντίζ Χαν, οι οπλίτες φέρουν στους ώμους τους τον Αν/χη Ιωάννη 
Κωνσταντίνου (αριστερά), ο οποίος έγινε αργότερα Υποδιοικητής της Ανεξάρτητης 
Μεραρχίας και τον Συν/χη Νικόλαο Πλαστήρα (δεξιά). 
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V Μεραρχίας, ο οποίος διαβεβαίωσε ότι η Νότια Ομάδα Μεραρχιών είχε διαλυθεί 

στο Ντουμλού Πινάρ, πολλοί άνδρες είχαν αιχμαλωτιστεί, ενώ άλλοι είχαν τραπεί σε 

άτακτη φυγή προς τη Σμύρνη. Επίσης, συνελήφθηκαν 2-3 Τούρκοι ιππείς, οι οποίοι 

έδωσαν την πληροφορία ότι η φάλαγγα που ακολουθούσε την Ανεξάρτητη Μεραρχία, 

ανήκε σε μικτό τουρκικό απόσπασμα, αποτελούμενο από ένα σύνταγμα ιππικού, ένα 

τάγμα πεζικού και ένα ουλαμό πυροβολικού, με δύο ορειβατικά πυροβόλα. 

Στις 03.00 της 22ας Αυγούστου/4ης Σεπτεμβρίου σήμανε εγερτήριο και στις 04.00 η 

φάλαγγα ξεκίνησε προς το Σιμάβ υπό το σεληνόφως. Γύρω στις 10.00 η εμπροσθο-

φυλακή εισήλθε στην πόλη, με συντεταγμένη φάλαγγα κατά τετράδες, μαζί με την 

πυροβολαρχία της και διήλθε από το κέντρο της πόλης, με εντυπωσιακό τρόπο, σαν 

να επρόκειτο για παρέλαση. Οι κάτοικοι που ήταν στην πλειονότητα τους Τούρκοι, 

συγκεντρώθηκαν στην αγορά και περιποιήθηκαν τους Έλληνες οπλίτες, φρονίμως 

ποιούντες, έως ότου ξεκαθαρίσει η συγκεχυμένη κατάσταση. Φαίνεται ότι η εμφάνιση 

της Ανεξάρτητης Μεραρχίας στο Σιμάβ ήταν αντίθετη με τις ειδήσεις, οι οποίες κυκλο-

φορούσαν για την πανωλεθρία του Ελληνικού Στρατού στο Αφιόν Καρά Χισάρ. 

Οι Ελληνικές δυνάμεις που ήταν εγκαταστημένες στο Σιμάβ είχαν αποχωρήσει πριν 

τέσσερις ημέρες, όμως στην αγορά υπήρχαν ακόμη ελληνικές επιγραφές. Ο Τούρκος 

δήμαρχος διατάχθηκε να παρασκευάσει αμέσως ψωμί για τους Έλληνες οπλίτες 

και να συγκεντρώσει κριθάρι για τα ζώα. Το 2ο επιτελικό γραφείο της Μεραρχίας 

ανακάλυψε μυστικό τηλέφωνο που συνέδεε το Σιμάβ με το Ντεμιρτζί και χρησιμο-

ποίησε αξιωματικούς που μιλούσαν τουρκικά για να αποσπάσει πληροφορίες από 

τον Καϊμακάμη του Ντεμιρτζί. Αυτός δε τους πληροφόρησε ότι οι Τούρκοι είχαν 

καταλάβει το Ουσάκ και προήλαυναν προς τη Φιλαδέλφεια (Αλάσεχιρ). Επειδή ανα-

μενόταν η άφιξη ισχυρής τουρκικής δύναμης στο Σιμάβ, ο Μέραρχος αποφάσισε να 

αποσύρει τις δυνάμεις του από την πόλη. Γύρω στις 21.00 η Μεραρχία αναχώρησε 

προς το χωριό Ορελάρ, μετά δε από πορεία 11 χλμ. έφθασε εκεί για να καταυλιστεί. 

Στις 23.30 η Μεραρχία εξέδωσε διαταγή πορείας για την επομένη30. 

Η Ανεξάρτητη Μεραρχία ξεκίνησε στις 06.00 της 23ης Αυγούστου/�ης Σεπτεμβρίου 

προς το Γενίκιοϊ, ενώ είχε φροντίσει να διαδοθεί ότι θα προχωρούσε προς το Ντεμιρτζί 

που βρισκόταν νότια της κοίτης του ποταμού Σιμάβ. Η πορεία μετά το Γενίκιοϊ 

συνεχίστηκε προς το Μουτάκιοϊ, στα περίχωρα του οποίου και καταυλίστηκε μετά 

από πορεία 27 χλμ. περίπου. Αφού στήθηκαν προφυλακές, οι άνδρες έλαβαν ζεστό 

συσσίτιο κρέατος δίχως ψωμί και μετά αναπαύτηκαν.

η Μεραρχια σΤΟ σινΤιργι 

Την επoμένη, 24 Αυγούστου/6 Σεπτεμβρίου του 1922, η Μεραρχία ξεκίνησε προς 

το Σιντιργί31 γύρω στις 07.00 το πρωί, ακολουθώντας πάντοτε την κοίτη του ποταμού 

Σιμάβ. Επειδή ο δρόμος ήταν στενός και δύσβατος, τα δίτροχα της Μεραρχίας, οι 

αραμπάδες που μετέφεραν τραυματίες, καθώς και τα πυροβόλα Σκόντα κινούνταν με 

30 ΔΙΣ/ΓΕΣ: Το τέλος της εκστρατείας 1922, Μέρος δεύτερο, σύμπτυξις του Γ΄ Σώματος Στρατού, σελ. 4�.
31 Δ. Αμπελάς σελ. 18�, ΔΙΣ/ΓΕΣ: το τέλος της εκστρατείας, μέρος δεύτεο σελ. 46-47. Η κωμόπολη ονομάζεται 

λανθασμένα Σιντιρτζή.
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δυσκολία. Το Μηχανικό κατέβαλε τεράστιες προσπάθειες για τη βελτίωση και διεύ-

ρυνση της ορεινής ατραπού που ήταν σε πολλά σημεία πολύ στενή. Για τη μεταφορά 

των πυροβόλων Σκόντα και των τραυματιών πολλές φορές απαιτήθηκε και η μυϊκή 

δύναμη των ανδρών. Τις πρώτες μεταμεσονύκτιες ώρες η εμπροσθοφυλακή και το 

κυρίως σώμα της Μεραρχίας, μετά από μια πορεία 22 χλμ., έφθασαν στη θέση Ριζά, 

ενώ η οπισθοφυλακή είχε μείνει πολύ πίσω. Οι άνδρες ήταν τόσο καταπονημένοι, 

ώστε αποφάσισαν να κοιμηθούν νηστικοί, παρά να περιμένουν το μαγείρεμα του 

κρέατος που μετέφεραν. 

Το πρωί της 2�ης Αυγούστου/7ης Σεπτεμβρίου η οπισθοφυλακή και η πυροβο-

λαρχία Σκόντα που είχαν καθυστερήσει, ξεκίνησαν για να συναντήσουν το κύριο 

σώμα και την εμπροσθοφυλακή. Μετά από πορεία δύο ωρών, τα πυροβόλα και οι 

άνδρες έφθασαν στο σημείο διανυκτερεύσεως των προπορευόμενων τμημάτων. Η 

Μεραρχία παρέμεινε στο σημείο εκείνο έως το μεσημέρι, για να παρασκευαστεί το 

κρέας που διέθετε. Μετά το φαγητό και την ανάπαυση, γύρω στις 12.30, η Μεραρχία 

ξεκίνησε την πορεία της με την ίδια σύνθεση. Τότε άρχισαν να πέφτουν εχθρικές 

οβίδες κατά της οπισθοφυλακής, η οποία δεν είχε ξεκινήσει ακόμη. Η επίθεση αυτή 

σήμαινε ότι το τουρκικό απόσπασμα που αποτελείτο από Σύνταγμα Ιππικού, Τάγμα 

Πεζικού και Ουλαμό Πυροβολικού, ακολουθούσε δε την Ανεξάρτητη Μεραρχία, είχε 

ήδη καταφθάσει. Το εχθρικό πυροβολικό, προπαρασκευάζοντας καλώς τις βολές του, 

άρχισε αμέσως με δραστικές βολές, δίχως να βάλλει δοκιμαστικά. Τότε ο διοικητής 

της οπισθοφυλακής, Αντισυνταγματάρχης Κωνσταντίνου, διέταξε να εξέλθουν από 

τη στενωπό τα δύο τάγματα (Ι και ΙΙΙ του �1ου Συντάγματος πεζικού) που δέχονταν 

τα πυρά του εχθρού και να συνταχθούν με κανονισμένες αποστάσεις σε φάλαγγα, 

έχοντας τα οπλοπολυβόλα στην ουρά των διμοιριών. Επίσης, έδωσε εντολές στις δύο 

πυροβολαρχίες να καλύψουν την πορεία των πεζών τμημάτων, τα οποία άρχισαν να 

δέχονται και βολές από τυφέκια. Όταν όμως τα πολυβόλα της 2ης πυροβολαρχίας 

άρχισαν να βάλουν 60 βλήματα το λεπτό, ο εχθρός τρομοκρατήθηκε και τράπηκε σε 

φυγή. Εκείνη την ημέρα η οπισθοφυλακή δεν ενοχλήθηκε ξανά από τον αντίπαλο. 

Ωστόσο, η εμπροσθοφυλακή δέχθηκε επιθέσεις από το ιππικό του εχθρού που είχε 

φθάσει σε εκείνο το σημείο από το Σιμάβ και το Ντεμιρτζί, με σκοπό να παρεμποδίσει 

την πορεία της Μεραρχίας. Όμως οι αντεπιθέσεις του διοικητή της εμπροσθοφυλακής, 

Αντισυνταγματάρχη Τσίπουρα, το σκόρπισαν. Η συνέχεια της πορείας εξασφαλίστηκε 

με πλαγιοφυλακή που προχωρούσε σε υψώματα αριστερά της οδού. 

Η ψυχραιμία και η άμεση απάντηση στις παρενοχλήσεις του εχθρού καθήλωσαν 

τις επίμονες προσπάθειές του και ουδόλως τον άφησαν να διακόψει την πορεία της 

Μεραρχίας επί της νότιας όχθης της κοίτης του ποταμού Σιμάβ. Προς το τέλος της 

στενωπού, η πορεία έκαμψε ΝΔ και η εμπροσθοφυλακή γύρω στις 17.00 έφθασε 

στο Σιντιργί. Από τον Μύλο του Ριζά έως την κωμόπολη είχαν διανυθεί περί τα 20 

χιλιόμετρα. Η Μεραρχία, αφού διέσχισε την κεντρική οδό της κωμόπολης, κατευ-

θύνθηκε στα γύρω υψώματα για να καταυλιστεί. Το Σιντιργί ήταν πρωτεύουσα του 

ομωνύμου καζά του Μπαλίκεσιρ. Τότε είχε περί τους δύο χιλιάδες κατοίκους, από 

τους οποίους οι μισοί ήταν Έλληνες. Επειδή οι περισσότεροι Τούρκοι κάτοικοι είχαν 
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τραπεί στα βουνά, η Μεραρχία δεν μπόρεσε να εφοδιαστεί με ψωμί, όμως βρέθηκε 

κριθάρι για τα ζώα. Γύρω στις 22.00 η Μεραρχία εξέδωσε και κοινοποίησε στις μο-

νάδες της τη διαταγή πορείας της επομένης. Τότε μια μεγάλη επιτροπή των Ελλήνων 

κατοίκων παρουσιάστηκε στο Μέραρχο και υπέβαλε παράκληση των κατοίκων να 

ακολουθήσουν τη Μεραρχία, επειδή φοβούνταν τις αντεκδικήσεις των Τούρκων. Ο 

Μέραρχος ήθελε μεν να βοηθήσει τους ομογενείς, όμως δεν γνώριζε αν συνέφερε να 

τους πάρει μαζί του. Τελικά αποφάσισε να αρνηθεί το αίτημα, μολονότι οι διοικητές 

των Συνταγμάτων Πεζικού επιθυμούσαν να συμπεριλάβουν στις τάξεις τους και τους 

αμάχους του Σιντιργί. Παρά την άρνηση του Μεράρχου, πολλές οικογένειες νύκτα 

εγκατέλειψαν τα σπίτια τους και τις περιουσίες τους και διανυκτέρευσαν κοντά στις 

θέσεις καταυλισμού των τμημάτων της Μεραρχίας, επιθυμώντας να ακολουθήσουν 

τα τμήματα το πρωί. Εκείνη τη νύκτα κανένας δεν είχε το κουράγιο να κοιμηθεί, 

αφού κοντά στους καταυλισμούς είχαν έλθει ακόμη και μητέρες με τα μωρά τους 

στην αγκαλιά. 

Το πρωί της 26ης Αυγούστου η Μεραρχία ξεκίνησε για να διέλθει αρχικά τη μεγάλη 

πεδιάδα ΒΔ του Σιντιργί. Διατάχθηκε επίσης να μην επιτραπεί στους πρόσφυγες να ακο-

λουθήσουν τη Μεραρχία, πράγμα που είχε ως αποτέλεσμα τη μεγάλη στεναχώρια τους 

και το συνεχή οδυρμό τους. Τα κορίτσια της κωμόπολης, τα οποία, όπως απεδείχθη εκ 

των υστέρων, σύντομα θα δολοφονούνταν, άρχισαν να πετούν από τα παράθυρα των 

σπιτιών τους τα μεταξωτά και τα κεντήματα που αποτελούσαν την προίκα τους στους 

διερχόμενους οπλίτες, λέγοντας τους: «πάρτε τα, αφού δεν μας παίρνετε μαζί, τι να τα 

κάνουμε»; Στην τύχη τους εγκατέλειψε η Μεραρχία τους δυστυχισμένους κατοίκους 

της πόλεως, όπως συνέβη και σε άλλες περιπτώσεις, ελπίζοντας ίσως στην ασφάλεια 

που θα τους παρείχαν οι αλλόθρησκοι συγχωριανοί τους. Όπως όμως μαθεύτηκε 

αργότερα, όλοι οι ομοεθνείς κάτοικοι του Σιντιργί σφάχτηκαν και οι περιουσίες τους 

λεηλατήθηκαν από αυτούς που παρακολουθούσαν τη Μεραρχία κατά τη διάρκεια της 

πορείας της32. Μολονότι είχαν διαπραχτεί πολλές ωμότητες στην Μικρά Ασία, φαίνεται 

ότι υπήρχαν ακόμη Έλληνες που θεωρούσαν δεδομένη την καλή διάθεση των Τούρκων 

ατάκτων ως προς την ασφάλεια των Ελλήνων αμάχων. 

Για το επεισόδιο αυτό αναφέρεται επίσης και η αντίθετη άποψη, δηλαδή ότι: 

«κατά τας πρώτας πρωϊνάς ώρας της 26ης Αυγούστου η Μεραρχία δι’ αξιωματικών 

του επιτελείου της εγνώρισεν εις τας Ελληνικάς οικογενείας, ότι ήτο διατεθειμένη να 

παρέξη τα μέσα εις τους επιθυμούντας εξ αυτών να μεταφερθώσιν εις την Ελλάδα. 

Ούτοι, κατόπιν συνεννοήσεως μεταξύ των, απεφάσισαν να παραμείνωσιν εις Σιντιρτζή, 

την δε απόφασιν των εγνώρισαν περί την 0�.00 εις την Μεραρχίαν»33. 

πρΟσ ΤΟ γκελενΜπε 

Το λυκαυγές της 26ης Αυγούστου ένα Τάγμα του �1ου Συντάγματος κατέλαβε τα 

υψώματα ΒΑ του Σιντιργί για να εξασφαλίσει την κίνηση της φάλαγγας της Μεραρχίας. 

Η εμπροσθοφυλακή και το κυρίως σώμα διήλθε την κοιλάδα ΒΔ του Σιντιργί δίχως 

32 Δ. Αμπελάς σελ. 188-191.
33 ΔΙΣ/ΓΕΣ: Η Εκστρατεία εις την Μ. Ασίαν, Τόμος 7ος, μέρος δεύτερον σελ. 47, ΔΙΣ/Φ. Β1 σελ. 91. 
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καμία ενόχληση. Όταν η οπισθοφυλακή έφθασε στο πέρας της κοιλάδας γύρω στις 

09.30, δέχθηκε τα πυρά τουρκικού ορειβατικού πυροβολικού, τύπου Σκόντα. Τότε, η 

πυροβολαρχία του λοχαγού Δ. Αμπελά που βρισκόταν στην οπισθοφυλακή, άρχισε 

τις βολές κατά του εχθρού, ο οποίος βρισκόταν στα υψώματα βορείως της κοιλάδας 

και τον καθήλωσε στις θέσεις του. 

Κατά τη διάρκεια της πορείας, ομάδες άτακτων που κατείχαν θέσεις εκατέρωθεν 

της οδού, επί της οποίας βάδιζε η Μεραρχία, έβαλαν εναντίον της από μεγάλη από-

σταση. Συγχρόνως, ένα εχθρικό Σύνταγμα Ιππικού, μετά πυροβολικού, αποπειράθηκε 

να ανακόψει την πορεία του κυρίου σώματος της Μεραρχίας. Τότε τάχθηκε εναντίον 

του εχθρού ουλαμός πυροβολικού και πολυβόλα πεζικού, με αποτέλεσμα το εχθρικό 

Σύνταγμα να τραπεί σε φυγή. Η πορεία συνεχίστηκε μέσα από διάφορα χωριά τα 

οποία είχαν εγκαταλειφθεί από τους κατοίκους τους, οι οποίοι φοβούνταν τις αντεκ-

δικήσεις. Μετά από μια πορεία 2� χιλιομέτρων, γύρω στις 19.00, η Μεραρχία έφθασε 

σε ένα οροπέδιο που βρισκόταν πλησίον των χωριών Τσομπανλάρ και Ντερμπέντ. 

Παρασκευάστηκε αμέσως θερμό συσσίτιο, διανεμήθηκαν δε υποδήματα σε όσους 

είχαν μεγάλη ανάγκη. Έγινε προσπάθεια σύνδεσης του ασυρμάτου με ελληνικές 

μονάδες, όμως αυτή απέβη άκαρπη. Στο χώρο του καταυλισμού τοποθετήθηκαν 

περιμετρικά ισχυρές προφυλακές. Την πρώτη μετά το μεσονύκτιο σήμανε εγερτήριο 

και οι άνδρες ήπιαν ζωμό για πρωινό και έλαβαν μερίδα κρέατος για το συσσίτιο της 

ημέρας. Ενώ ήταν ακόμη πυκνό σκοτάδι, η κεφαλή της εμπροσθοφυλακής ξεκίνησε 

γύρω στις 02.00, ακολουθούμενη από τα σώματα και τους σχηματισμούς. Τα τμήματα 

της οπισθοφυλακής ξεκίνησαν γύρω στις 0�.00, όταν είχε αρχίσει να χαράζει. Ενώ 

το τελευταίο τάγμα της οπισθοφυλακής προχωρούσε, έπεσαν επανειλημμένες ριπές 

εχθρικών βλημάτων προς τους χώρους του καταυλισμού της Μεραρχίας, οι οποίοι 

όμως είχαν ήδη εκκενωθεί. Η πορεία της Μεραρχίας ήταν προς τα νοτιοδυτικά, με 

κατεύθυνση την κωμόπολη Γκελενμπέ34. Γύρω στις 09.00 εμφανίστηκαν περί τους 100 

Τούρκους ιππείς, από τα ΒΑ του Γκελενμπέ, οι οποίοι διασκορπίστηκαν με τις βολές του 

πυροβολικού της οπισθοφυλακής. Στις 11.00 η οπισθοφυλακή δέχτηκε πυρά από ατά-

κτους, οι οποίοι είχαν πάρει θέσεις στα γύρω υψώματα του Γκελενμπέ, αλλά σύντομα 

διαλύθηκαν με τα πρώτα πυρά της πυροβολαρχίας. Σε όλη τη διάρκεια της πορείας η 

Μεραρχία παρακολουθούνταν από τουρκικό ιππικό, το οποίο οσάκις πλησίαζε, δεχόταν 

τα πυρά του ελληνικού πυροβολικού. Αντίθετα, το τουρκικό πυροβολικό σιωπούσε, 

διότι φαίνεται ότι δεν τολμούσε να πλησιάσει τη βραδύτατα κινούμενη οπισθοφυλα-

κή της Μεραρχίας. Λίγο πριν το μεσημέρι, η Μεραρχία έφθασε στην κωμόπολη του 

Γκελενμπέ, η οποία ήταν έρημη. Από τους κατοίκους, οι Έλληνες είχαν αποχωρήσει 

μαζί με τις ελληνικές αρχές, ενώ οι Τούρκοι είχαν καταφύγει στα βουνά μόλις είδαν 

τη Μεραρχία να πλησιάζει την κωμόπολη. Εκεί υπήρχαν πολλά περιβόλια με οπωρο-

φόρα δένδρα και αμπελώνες, τα οποία χρησίμευσαν για τη σίτιση των ανδρών της 

Μεραρχίας. Ωστόσο, τα σπίτια των Ελλήνων είχαν λεηλατηθεί, οι ναοί είχαν συληθεί 

και οι εικόνες και τα άλλα ιερά κειμήλια είχαν πεταχτεί στους δρόμους. 

34 Δ. Αμπελάς σελ. 191-196/Η ονομασία κωμόπολης δίδεται λανθασμένα ως Κελεμπέ. 



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

ΙΟΥΛ. - ΑΥΓ. 2009

ςΤΟ κιρκαγαΤσ35

Η Μεραρχία, μετά από μικρή ανάπαυση στην κωμόπολη, συνέχισε την πορεία 

της ακολουθώντας το δρόμο προς το Κιρκαγάτς. Τις πρώτες απογευματινές ώρες 

η φάλαγγα πλησίασε στην πόλη που είχε γύρω στους 10.000 κατοίκους, πολλοί 

από τους οποίους ήταν Έλληνες36. Η Μεραρχία εισήλθε από τα ΒΑ στην κοιλάδα 

που κείται ανατολικά του Κιρκαγάτς,. Όταν το κύριο σώμα της φάλαγγας πλησίαζε 

την κοιλάδα, τα μεταγωγικά της οπισθοφυλακής δέχθηκαν τα πυρά του τουρκικού 

πυροβολικού που παρακολουθούσε τη Μεραρχία μαζί με το εχθρικό ιππικό. Την 

ίδια στιγμή, οι ανιχνευτές της εμπροσθοφυλακής εντόπισαν εχθρικές περιπολίες στα 

νοτιοδυτικά τους. Τότε ο διοικητής της εμπροσθοφυλακής, Κωνσταντίνου, διέταξε την 

τοποθέτηση των οπλοπολυβόλων στην κεφαλή των διμοιριών και σήμανε επίθεση 

της αριστερής πλαγιοφυλακής κατά των εχθρικών περιπολιών. Ενώ συνεχιζόταν η 

πορεία της φάλαγγας, η αριστερή πλαγιοφυλακή, μετά από συμπλοκή με τους ιππείς 

του εχθρού, συνέλαβε 4 από αυτούς. Ύστερα από ανάκριση, αυτοί ανέφεραν ότι στο 

Κιρκαγάτς υπήρχαν �.000 ιππείς και 8.000 πεζοί. Όταν η εμπροσθοφυλακή έφθασε 

σε απόσταση 3 χλμ. από την κωμόπολη, ακούστηκαν τουρκικές σάλπιγγες που σή-

μαναν προσκλητήριο από το ύψωμα ΝΔ της πόλεως. Σύντομα εμφανίστηκαν γύρω 

στους 200 Τούρκους ιππείς με κόκκινες σημαίες, οι οποίοι άρχισαν να κατεβαίνουν 

από το ύψωμα και με βραχύ καλπασμό να πλησιάζουν την εμπροσθοφυλακή της 

Μεραρχίας, επειδή είχαν εκλάβει την Ανεξάρτητη Μεραρχία ως τουρκική και έρχονταν 

να την προϋπαντήσουν. Όταν αντιλήφθηκαν το λάθος τους, επειδή δεν μπορούσαν 

να διακρίνουν το βάθος της ελληνικής φάλαγγας, λόγω των δένδρων που υπήρχαν 

στην περιοχή, θεώρησαν ότι επρόκειτο για ένα περιπλανώμενο τμήμα του Ελληνικού 

Στρατού που είχε κατορθώσει να διασωθεί. Αφού είχαν πλησιάσει αρκετά, οι Τούρκοι 

άρχισαν να φωνάζουν «τεσλίμ», δηλαδή «παράδοση». Στο κάλεσμα αυτό, η πυροβο-

λαρχία της εμπροσθοφυλακής απάντησε με πυρά εναντίον των Τούρκων, οι οποίοι, 

πετώντας τα κόκκινα λάβαρα έσπευσαν να σωθούν προς το ύψωμα που βρισκόταν 

νότια της κωμοπόλεως. Ακολούθως, έφθασαν Έλληνες και Τούρκοι πρόκριτοι με 

λευκές σημαίες, οι οποίοι ανέφεραν ότι ο Τούρκος διοικητής της πόλης διατάσει την 

παράδοση των όπλων, μετά από την οποία οι Έλληνες θα ήταν ελεύθεροι να φύγουν. 

Όταν ο Αντισυνταγματάρχης Ι. Κωνσταντίνου ρώτησε την αντιπροσωπεία ποια ήταν 

η δύναμη του εχθρού στο Κιρκαγάτς, αυτοί απάντησαν ότι αποτελούνταν από �.000 

ιππείς και 8.000 πεζούς. Τότε ο Κωνσταντίνου δίχως να διστάσει, τους είπε ότι επι-

τάσσει την πόλη και ότι θέλει μέσα σε τέσσερις ώρες να του φέρουν στο σταθμό του 

τραίνου 1�.000 οκάδες ψωμιού, 10.000 οκάδες κριθαριού και 2.000 οκάδες τυριού. 

Επίσης διέταξε να μη ριφθεί ούτε ένας πυροβολισμός από τους Τούρκους, διότι σε 

ενάντια περίπτωση θα κατέστρεφε την πόλη με το πυροβολικό. Αφού δε απέπεμψε 

την επιτροπή των κατοίκων, αμέσως μετά έδωσε εντολή για την κατάληψη των υψω-

μάτων ΝΔ και ΝΑ της πόλεως. Όταν έφθασε στην κωμόπολη ο Μέραρχος, διέταξε 

τα τμήματα να κατευθυνθούν προς το σιδηροδρομικό σταθμό, συντεταγμένα κατά 

3� ΔΙΣ/ΓΕΣ: Το τέλος της εκστρατείας 1922, Μέρος δεύτερο, η σύμπτυξις του Γ΄Σώματος στρατού, σελ. 47-48. 
36 Δ. Αμπελάς σ. 202.
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μεγάλες αποστάσεις, για να εντυπωσιαστεί ο εχθρός και να φαίνεται ότι η ελληνική 

φάλαγγα αποτελείτο από 40.000 άνδρες. Αφού έφθασε η φάλαγγα της Μεραρχίας 

στο σιδηροδρομικό σταθμό, άρχισε να κινείται προς τους χώρους καταυλισμού. Η 

συγκέντρωση της δυνάμεως της Μεραρχίας στους χώρους καταυλισμού διήρκεσε 

πέντε ώρες και τερματίστηκε κατά τη δύση του ηλίου. Στο σταθμό του τραίνου εί-

χαν συγκεντρωθεί πολλοί κάτοικοι που φορούσαν κόκκινα φέσια, ενώ η πόλη ήταν 

στολισμένη με κόκκινες σημαίες. Εκεί βρισκόταν και ο μουφτής και ο μουχτάρης 

της πόλεως, οι οποίοι παρακάλεσαν να μην εισέλθει η Μεραρχία στην πόλη και οι 

άνδρες της να μην πειράξουν τους Τούρκους, με την υπόσχεση ότι θα παρέχονταν 

άφθονα τρόφιμα για τις ανάγκες της Μεραρχίας. Σύντομα, άρχισαν να καταφθάνουν 

τρόφιμα για τη Μεραρχία, των οποίων η μεταφορά συνεχίστηκε σχεδόν ολόκληρη 

τη νύκτα. Όλες οι γυναίκες των Τούρκων της κωμόπολης στρώθηκαν στη δουλειά, 

ζυμώνοντας συνέχεια τις απαιτούμενες ποσότητες ψωμιού, οι δε φούρνοι λειτουρ-

γούσαν αδιάκοπα για να προλάβουν το ψήσιμο 1�.000 οκάδων ψωμιού. Όταν τα 

τρόφιμα έφθαναν στον σιδηροδρομικό σταθμό, παραδίδονταν στην επιμελητεία που 

τα διένειμε στις μονάδες. Οι χριστιανοί κάτοικοι της κωμόπολης είχαν υποχρεωθεί να 

φορέσουν ξανά φέσι και είχαν παραδώσει όλα τους τα χρήματα στους τσέτες για να 

μην εκτελεστούν. Αυτοί πληροφόρησαν τους Έλληνες αξιωματικούς ότι βρισκόταν 

μέσα στην πόλη περί τους 800 τσέτες, οι οποίοι δεν είχαν προφθάσει να φύγουν 

μαζί με τις κύριες εχθρικές δυνάμεις37. 

Γύρω στις 17.00 η Μεραρχία εξέδωσε διαταγή σταθμεύσεως και κατόπιν οι πρό-

κριτοι των Ελλήνων και των Αρμενίων παρουσιάστηκαν στο Μέραρχο και δήλωσαν 

ότι όλοι οι χριστιανοί της πόλεως έχουν αποφασίσει να τον ακολουθήσουν. Μετά 

από συζήτηση, ο Μέραρχος και οι διοικητές των Συνταγμάτων δέχθηκαν να συμπε-

ριλάβουν 4.000 αμάχους στη φάλαγγα της Μεραρχίας. Η απόφαση αυτή έγινε δεκτή 

με μεγάλη χαρά, επειδή αυτοί ήταν σίγουροι ότι η παραμονή τους ισοδυναμούσε με 

βέβαιο αφανισμό. Μετά την απόφαση αυτή, οι ομογενείς του Κιρκαγάτς εγκατέλειψαν 

τα σπίτια τους και δώρισαν τα έπιπλα και τα αγαθά τους σε διάφορους Τούρκους 

γείτονες τους, ενώ οι ίδιοι μαζί με τα παιδιά και τις γυναίκες τους πήραν τον δρόμο 

της προσφυγιάς με ένα σακίδιο στον ώμο38. 

Όταν επιβεβαιώθηκαν οι πληροφορίες ότι το τουρκικό ιππικό είχε καταλάβει το 

Αξάριο (Ακχισάρ), η Μαγνησία είχε καταστραφεί, η Σμύρνη είχε πέσει στα χέρια των 

Τούρκων και ο Ελληνικός Στρατός είχε επιβιβαστεί στα πλοία στον Τσεσμέ και τα 

Μουδανιά, ενώ οι Τούρκοι άτακτοι είχαν καταλάβει την Πέργαμο, τη Μενεμένη και 

όλη την περιοχή της Σμύρνης, ο Μέραρχος αποφάσισε να τραπεί προς το λιμάνι του 

Ντικιλί (Δεκελί), νότια του Αϊβαλί και απέναντι από τη Λέσβο, για να διαφύγει μαζί 

με τους άνδρες του και τους πρόσφυγες. 

Σύμφωνα με τη διαταγή της Μεραρχίας, η πορεία που θα ακολουθείτο την επο-

μένη ημέρα ήταν δια της αμαξιτής οδού που περνούσε από τα Σόμα, το Κινίκ, και 

την Πέργαμο, με προορισμό το Ντικιλί. Μετά τη διαταγή ακολούθησε δείπνο, το 

37 ΔΙΣ/ΓΕΣ: Το τέλος της εκστρατείας 1922, Μέρος δεύτερο, η σύμπτυξις του Γ΄ Σώματος στρατού, σελ. 49. 
38 Αμπελάς σ. 207.
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οποίο περιλάμβανε άφθονο κρέας, ζεστό φαγητό, ψωμί και φρούτα. Μαζί με τους 

στρατιώτες δείπνησαν και οι πρόσφυγες που θα ακολουθούσαν την πορεία της 

Μεραρχίας το πρωί. Όταν τη νύκτα τσέτες και άλλοι ένοπλοι Τούρκοι έβαλαν κατά 

των προφυλακών της Μεραρχίας, πυρπολήθηκε προς παραδειγματισμό ένα μικρό 

χωριό κοντά στο Κιρκαγάτς. Το ίδιο βράδυ συνελήφθησαν και δύο Τούρκοι από τα 

Σόμα, οι οποίοι είχαν έλθει στο Κιρκαγάτς για να αναγγείλουν ότι όλα ήταν έτοιμα 

για την υποδοχή του τουρκικού στρατού.

Μετά τα μεσάνυκτα της 27ης προς την 28η Αυγούστου/9-10 Σεπτεμβρίου σήμανε 

εγερτήριο για την εκκίνηση. Αμέσως δόθηκε ζωμός για πρωινό, καθώς και το συσσίτιο 

της ημέρας. Γύρω στη μια το πρωί η Μεραρχία ξεκίνησε με το φως του φεγγαριού 

προς τα βορειοδυτικά. Κατά την πορεία οι έφιπποι άνδρες της Μεραρχίας προσέ-

φεραν τα άλογα τους στους γέροντες και τις γυναίκες με τα παιδιά τους. Μολονότι 

ορισμένοι πρόσφυγες που είχαν δικά τους ζώα (γαϊδούρια, μουλάρια και άλογα) τα 

χρησιμοποιούσαν, οι περισσότεροι ήταν πεζοί. Οι πρόσφυγες ήταν περίπου 4.000, 

στην πλειονότητά τους γυναικόπαιδα. 

Γύρω στις 08.00 η φάλαγγα είχε διανύσει περί τα 10 χιλιόμετρα και σε μικρό 

χρονικό διάστημα έφθασε στα Σόμα, τα οποία ήταν έρημα κατοίκων, επειδή αυτοί 

είχαν καταφύγει στο Ντικιλί. Στην κωμόπολη εισήλθε μόνον η επιμελητεία με τα 

μεταγωγικά για να ασχοληθεί με το θέμα του επισιτισμού. Όμως δεν βρέθηκε τί-

ποτε, παρά μόνο στραγάλια, τα οποία αμέσως μοιράστηκαν ως τροφή. Στο κέντρο 

της κωμόπολης είχαν αναρτηθεί πολλές τουρκικές και γαλλικές σημαίες και είχαν 

ανεγερθεί θριαμβευτικές αψίδες για την υποδοχή του τουρκικού στρατού. Μεγάλο 

μέρος της κωμοπόλεως ήταν ερειπωμένο και κοντά στις εκκλησίες υπήρχαν σωροί 

ιερών κειμηλίων και σπασμένες εικόνες. Πολλοί πρόσφυγες μπήκαν στα μαγαζιά 

που ήταν ανοικτά για να τα λεηλατήσουν και πυρπόλησαν κάποια σπίτια. Τότε η 

Μεραρχία αναγκάστηκε να πάρει μέτρα για να σταματήσουν οι βιαιοπραγίες. 

H οδός που είχε επιλεγεί, περνούσε μέσα από χωριά φανατικών Τούρκων. Μόλις 

η φάλαγγα πέρασε το πρώτο χωριό μετά τα Σόμα, τα τελευταία τμήματα της οπι-

σθοφυλακής εβλήθησαν από ενόπλους. Τότε, ένας τεταγμένος ουλαμός πυροβο-

λικού έβαλε κατά του χωριού με είκοσι βλήματα, τα οποία προξένησαν ζημιές και 

θύματα. Η επέμβαση αυτή έφερε αποτελέσματα και η φάλαγγα δεν ενοχλήθηκε 

ξανά στα επόμενα χωριά. Η προπορευόμενη φάλαγγα της επιμελητείας έφθασε 

στο Κινίκ γύρω στις 09.00π.μ. Η πρώτη μέριμνα του επικεφαλής της επιμελητείας, 

Ταγματάρχη Μπουντούρογλου, ήταν να συλλάβει κάποιο χότζα, με τη βοήθεια του 

οποίου κατήλθαν από τα γύρω υψώματα οι κάτοικοι του χωριού και υποχρεώθηκαν 

να ζυμώσουν ψωμί για τη Μεραρχία, η οποία κατέφθασε στο Κινίκ γύρω στις 16.30. 

Εκεί αποφασίστηκε να διανυκτερεύσει η Μεραρχία, η οποία από το Κιρκαγάτς έως 

το σημείο αυτό είχε διανύσει πάνω από 40 χιλιόμετρα, παρά την παρουσία των γυ-

ναικόπαιδων, των οποίων τα πόδια φαίνεται ότι είχαν αποκτήσει φτερά προκειμένου 

να σωθούν. Σύντομα έφθασε μια επιτροπή από δύο Τούρκους και έναν ομογενή, η 

οποία δήλωσε στο Μέραρχο ότι η πόλη της Περγάμου υποτάσσεται στη Μεραρχία 

και ότι δέχεται να προμηθεύσει ψωμί, τρόφιμα και νομή, με την προϋπόθεση ότι η 
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φάλαγγα δεν θα περάσει μέσα από την Πέργαμο. Στις 0�.00 της 29ης Αυγούστου/11ης 

Σεπτεμβρίου η Μεραρχία συνέχισε την πορεία της προς τα δυτικά. Οι στρατιώτες, 

πολλοί από τους οποίους ήταν πλέον ξυπόλυτοι, επειδή οι αρβύλες τους είχαν κα-

ταστραφεί, βάδιζαν στη δεξιά πλευρά της οδού, ενώ οι πρόσφυγες στην αριστερή. 

Ο Ταγματάρχης Μπουντούρογλου μαζί με τα μεταγωγικά και την επιμελητεία προ-

πορευόταν της κύριας φάλαγγας και γύρω στο μεσημέρι έφθασε στα λουτρά του 

Αττάλου, ΝΔ της πόλεως της Περγάμου, όπου σε λίγο άρχισαν να καταφθάνουν οι 

προμήθειες που είχε υποσχεθεί η επιτροπή της πόλεως. Η κύρια φάλαγγα έφθασε 

στα λουτρά του Αττάλου γύρω στις 13.00. Εκεί είχαν ήδη συγκεντρωθεί αρκετά 

τρόφιμα όπως όσπρια, ζυμαρικά, ρύζι, τυρί, ψωμί και νομή για τα ζώα. Ορισμένοι 

Έλληνες κάτοικοι, οι οποίοι ήλθαν στο σημείο που είχε αποφασιστεί να καταυλιστεί 

η Μεραρχία, δήλωσαν ότι οι τουρκικές αρχές και οι Τούρκοι κάτοικοι της Περγάμου 

τους παρακινούσαν να μην ακολουθήσουν τη Μεραρχία, διότι αυτοί θα τους προ-

στάτευαν. Ωστόσο ο Ταγματάρχης Μπουντούρογλου συνέστησε στους Έλληνες 

κατοίκους να ακολουθήσουν τη Μεραρχία, αλλά δεν εισακούστηκε. Αργότερα έγινε 

γνωστό ότι αυτοί σφαγιάστηκαν από τους τσέτες και τον τουρκικό στρατό39. 

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που είχε συλλέξει η Μεραρχία, αναμενόταν στην 

Πέργαμο η άφιξη εφίππου Μεραρχίας από τη Σμύρνη, για να αποκόψει την πορεία 

της Ανεξάρτητης Μεραρχίας. Επίσης ακούστηκε ότι θα έφθανε και το μικτό τουρκικό 

απόσπασμα, το οποίο ακολουθούσε τη Μεραρχία από τα στενά του Γκεντίζ. 

Η Μεραρχία στρατοπέδευσε επτά χλμ. ΝΔ της Περγάμου, έχοντας διανύσει 2� 

χλμ. εκείνη την ημέρα. Όταν όλα τα τμήματα μαζί με τους πρόσφυγες έφθασαν στο 

σημείο εκείνο, γύρω στις 19.00, παρασκευάστηκε συσσίτιο, το οποίο μοιράστηκε σε 

όλους. Η διανυκτέρευση της Μεραρχίας πραγματοποιήθηκε στο χωριό Ραλί Τσιφτλίκ, 

αφού τοποθετήθηκε ισχυρό δίκτυο προφυλακής προς όλες τις κατευθύνσεις. Γύρω 

στα μεσάνυχτα, όταν μια ομάδα εκατό περίπου έφιππων άτακτων προσπάθησε να 

εισβάλει στον καταυλισμό, εβλήθη με οπλοβομβίδες και χειροβομβίδες και δια-

σκορπίστηκε. 

αφιξη σΤΟ νΤικιλι40 

Στο μεταξύ, είχε συγκροτηθεί μεικτό απόσπασμα από το Τάγμα ΙΙ/�3 και από έναν 

ανεξάρτητο ουλαμό ορειβατικού πυροβολικού, υπό τον Αντισυνταγματάρχη Τσίπουρα, 

στον οποίο δόθηκε η διαταγή της κατάληψης του Ντικιλί, επειδή εκεί περί τους 1000 

τσέτες λήστευαν και βασάνιζαν χιλιάδες Ελλήνων και εκατοντάδες Αρμενίων, οι οποί-

οι είχαν καταφύγει εκεί, αναμένοντας να διαπεραιωθούν στη Λέσβο. Ο Τσίπουρας 

έλαβε επίσης την εντολή, μετά την εμπέδωση της τάξης, να μεταβεί στη Μυτιλήνη 

και να επιτάξει ατμόπλοια για τη μεταφορά των ανδρών της Μεραρχίας και των προ-

σφύγων που ακολουθούσαν. Τότε ο Μπουντούρογλου ανέλαβε τη διοίκηση του �3ου 

Συντάγματος. Όταν το απόσπασμα του Αντισυνταγματάρχη Τσίπουρα έφθασε πλησίον 

του Ντικιλί, παρουσιάστηκε μια ομάδα Τούρκων, η οποία τον πληροφόρησε ότι το 

39 Δ. Αμπελάς σ. 223.
40 Δ. Αμπελάς σελ. 227-28.



Ντικιλί είχε δήθεν καταληφθεί από τον τουρκικό στρατό και ότι η Μεραρχία έπρεπε 

να μεταβεί στη Σμύρνη. Μετά τη σύλληψη της, η ομάδα αυτή έδωσε πληροφορίες 

σχετικά με τη δύναμη των Τούρκων που βρισκόταν μέσα στο Ντικιλί. Αμέσως μετά, ο 

Τσίπουρας διέταξε το απόσπασμα να κινηθεί για να καταλάβει αιφνιδιαστικά το Ντικιλί. 

Το απόσπασμα αφού προέβη σε αψιμαχίες με τους τσέτες που είχαν καταλάβει την 

κωμόπολη, τους εκδίωξε και την κατέλαβε. Αμέσως δε εγκατέστησε προφυλακές προς 

όλες τις κατευθύνσεις. Στην παραλία του Ντικιλί ήταν συγκεντρωμένοι περί τους 3000 

πρόσφυγες, δίχως καμιά προστασία, αφού οι Έλληνες χωροφύλακες είχαν επιβιβαστεί 

από τους πρώτους σε πλοιάρια και είχαν αποχωρήσει για τη Μυτιλήνη. Οι τσέτες είχαν 

λεηλατήσει όλα τα σπίτια των ομογενών και είχαν ληστέψει τους πρόσφυγες, οι οποίοι 

βρίσκονταν πλέον στο έλεος τους. Επειδή στο Ντικιλί δεν υπήρχε κανένα πλοιάριο το 

οποίο θα μπορούσε να μεταφέρει τον Αντισυνταγματάρχη Τσίπουρα στην Μυτιλήνη, 

αποφασίστηκε να χρησιμοποιηθεί μια μικρή σάπια βάρκα που είχε τραβηχτεί στη στε-

ριά. Η βάρκα επισκευάστηκε πρόχειρα, εφοδιάστηκε με ένα πανί και μεταφέρθηκε στη 

θάλασσα. Σ’αυτή επιβιβάστηκαν ο Τσίπουρας, δύο λοχαγοί, δύο στρατιώτες και ένας 

βαρκάρης. Στην αρχή η βάρκα προχωρούσε με πανί λόγω του ούριου ανέμου, όταν 

όμως κόπασε, δύο άνδρες άρχισαν να κωπηλατούν. Γύρω στις οκτώ το πρωί έφθασαν 

στη Μυτιλήνη, από όπου ο Τσίπουρας ήλθε σε επαφή με το Γενικό Στρατηγείο που 

βρισκόταν στον Τσεσμέ. Αφού άφησε τους δύο λοχαγούς να μεριμνήσουν για τον 

ανεφοδιασμό και τον καταυλισμό της Μεραρχίας, επέστρεψε με το πρώτο 

ατμόπλοιο πίσω στο Ντικιλί. 

Στο μεταξύ, η Μεραρχία είχε εκδώσει διαταγή πο-

ρείας για την επόμενη ημέρα. 

Στις 04.00 της 30ης Αυγούστου/

12ης Σεπτεμβρίου η Μεραρχία 

ξεκίνησε μαζί με τους πρόσφυγες 

για το Ντικιλί. Όταν γύρω στις 11.00 η 

φάλαγγα έφθασε σε σημείο από το οποίο 

φαινόταν η θάλασσα, όλοι ξέσπασαν σε κραυ-

γές χαράς, φωνάζοντας «θάλασσα, θάλασσα». 

Περίπου το μεσημέρι η Μεραρχία έφθασε στο 

Ντικιλί μετά από πορεία 30 χλμ. και βρήκε σε κακή 



κατάσταση τους 3.000 πρόσφυγες που είχαν καταφύγει εκεί από τα γύρω χωριά. Έτσι, 

οι πρόσφυγες ομογενείς που ήταν υπό την προστασία της Μεραρχίας έφθασαν τις 

8.000. Στην κωμόπολη είχαν ήδη τοποθετηθεί προφυλακές των δύο ταγμάτων, τα 

οποία είχαν ακολουθήσει τον Αντισυνταγματάρχη Τσίπουρα. 

η εκκενωση ΤΟυ νΤικιλι 

Σύμφωνα με τη διαταγή της Μεραρχίας, το �1ο Σύνταγμα τοποθέτησε προφυλακές 

και μια ορειβατική πυροβολαρχία στα Β και ΒΑ του Ντικιλί, ενώ το �3ο Σύνταγμα εγκα-

τέστησε προφυλακές στα Ν και ΝΑ. Μετά από αυτήν την τακτοποίηση, οι άνδρες ανα-

παύθηκαν, αναμένοντας το συσσίτιο, το οποίο αποτελείτο από άφθονο κρέας. Γύρω 

στις 1�.30 φάνηκαν δύο πλοιάρια, το «Ιωνία» και το «Αιτωλία», τα οποία εκτελούσαν 

πριν την καταστροφή δρομολόγια ανάμεσα στη Σμύρνη και το Κορδελιό. Σε ένα από 

αυτά επέβαινε και ο Αντισυνταγματάρχης Τσίπουρας. Η διοίκηση της Μεραρχίας διέ-

ταξε να επιβιβαστούν στο «Αιτωλία»οι εξής: Η Μοίρα συζυγαρχιών, το απόσπασμα τη-

λεγραφητών, αγέλη σφαγίων, νοσηλευτικό τμήμα, μοίρα τραυματιοφορέων και 

λόχος στρατηγείου. Στο δε ατμόπλοιο «Ιωνία» το Ι/�3ο Τάγμα υπό τη διοίκηση 

του Τσίπουρα που διορίστηκε φρούραρχος Μυτιλήνης. Η επιβίβαση άρχισε 

γύρω στις 17.00 και περατώθηκε στις 19.00. Τότε έφθασαν από τον Τσεσμέ 

μεγαλύτερα πλοιάρια, τα οποία όμως αδυνατούσαν να πλευρίσουν, 

επειδή η αποβάθρα στο Ντικιλί ήταν ακατάλληλη για το 

μέγεθος τους41. 

Όταν τα δύο ατμόπλοια έφθασαν στη Μυτιλήνη μετά 

από δύο ώρες, άρχισαν αμέσως να αποβιβάζουν τους 

επιβαίνοντες, οι οποίοι αρχικά συγκεντρώθηκαν σε ένα 

γήπεδο πλησίον του λιμανιού, την δε επομένη στάθμευ-

σαν στο φρούριο της πόλεως. 

Μόλις κατέπλευσε στο Ντικιλί και το ελληνικό αντι-

τορπιλικό «Θέτις», η Διοίκηση αποφάσισε τη μεταφορά 

41 Δ. Αμπελάς σ. 237-2�2. Η πορεία της Ανεξάρτητης 
Μεραρχίας τον Αύγουστο του 
1922, από το Γενί Κιόϊ έως το 

Ντικιλί. 
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της Μεραρχίας για την επομένη. Τότε έφθασαν στο Ντικιλί από τη Μυτιλήνη και 

τα ατμόπλοια «Ιωνία» και Αιτωλία» με δύο φορτηγίδες που χρησιμοποιήθηκαν για 

τη μεταφορά των ανδρών από την αποβάθρα στα μεγαλύτερα πλοιάρια. Σύντομα, 

έφθασαν στο λιμάνι του Ντικιλί ακόμη τρία πολεμικά, από τα οποία ένα ήταν αντι-

τορπιλικό, ενώ άρχισαν να εκτελούν περιπολίες έξω από αυτό. 

Το μεσημέρι της 31ης Αυγούστου/13ης Σεπτεμβρίου εμφανίστηκαν τσέτες στα 

γύρω βουνά, οι οποίοι όμως σκορπίστηκαν από τα πολυβόλα της οπισθοφυλακής. 

Μετά το μεσημέρι φάνηκαν από την πλευρά της Περγάμου τμήματα ιππικού του 

τακτικού τουρκικού στρατού καθώς και άτακτοι. Όταν η πυροβολαρχία έριξε μερικές 

βολές εναντίον τους δίχως επιτυχία, επειδή βρίσκονταν σε απόσταση μεγαλύτερη 

των επτά χιλιάδων μέτρων, τα γυναικόπαιδα των προσφύγων άρχισαν να κλαίνε με 

λυγμούς, φοβούμενα για τη μοίρα τους. Οι εχθρικές επιθέσεις επαναλήφθηκαν και 

το απόγευμα, όμως το ελληνικό πεζικό τους αντιμετώπισε με επιτυχία, χρησιμοποι-

ώντας πολυβόλα και τυφέκια. Μόλις σκοτείνιασε, επειδή οι ελληνικές δυνάμεις που 

παρέμεναν ακόμη στο Ντικιλί ήταν ελάχιστες, οι άνδρες της οπισθοφυλακής άρχισαν 

να ανησυχούν. Ο κίνδυνος εχθρικής επίθεσης με πυροβολικό και ισχυρό πεζικό ήταν 

υπαρκτός, ωστόσο οι Έλληνες επέδειξαν αξιοθαύμαστη πειθαρχία. Στα προβλήματα 

της οπισθοφυλακής προστέθηκε και η έλλειψη πλοιαρίων για τη μεταφορά των 

χιλιάδων κτηνών, ίππων και ημιόνων, καθώς και των αμέτρητων σφαγίων. Τότε ο 

διοικητής της οπισθοφυλακής αποφάσισε να πάρει μόνον τα ισχυρότερα κτήνη και 

τα υπόλοιπα να τα σκοτώσει. Διέταξε λοιπόν τη συγκέντρωση των ζώων στην πλατεία 

της προκυμαίας και μετά έβαλε εναντίον τους με πολυβόλα. Οι σωροί πτωμάτων των 

άτυχων ζώων κάλυψαν την πλατεία και τους γύρω δρόμους, ενώ μερικά που δεν 

είχαν πληγωθεί θανάσιμα συνέχισαν να περιφέρονται άσκοπα. 

Ερυθραία, η εκκένωση της Μ. Ασίας από τον 
Ελληνικό Στρατό και τον ελληνικό πληθυσμό. 
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Η επιβίβαση των ανδρών της οπισθοφυλακής, μαζί με την πυροβολαρχία της, 

άρχισε αμέσως μετά τα μεσάνυχτα υπό το φως των προβολέων των πολεμικών 

πλοίων. Πρώτα επιβιβάστηκε η πυροβολαρχία και στη συνέχεια τα τέσσερα τάγματα 

πεζικού. Τελευταίοι επιβιβάστηκαν οι διοικητές των Συνταγμάτων Ι. Κωνσταντίνου και 

Ν. Τσίπουρας, ο Επιτελάρχης της Μεραρχίας Αντισυνταγματάρχης Γ. Μομφεράτος, ο 

διοικητής της οπισθοφυλακής Ταγματάρχης Α. Μπουντούρογλου και ο διορισμένος 

φρούραρχος του Ντικιλί Αντισυνταγματάρχης Σ. Μαυρογένους. Μετά την επιβίβαση 

όλων των τμημάτων, το χάραμα της 1ης Σεπτεμβρίου/14ης Σεπτεμβρίου του 1922, 

ένα αντιτορπιλικό του Ελληνικού Βασιλικού Ναυτικού έριξε δυο βολές εναντίον των 

θέσεων του εχθρού, από όπου είχε εκδηλωθεί η απογευματινή επίθεση, ενώ οι φλό-

γες από τον εμπρησμό της αγοράς του Ντικιλί είχαν αρχίσει να υψώνονται προς τον 

ουρανό. Αυτή ήταν η άδοξη αλλά ηρωική αποχώρηση των ελληνικών τμημάτων της 

Ανεξάρτητης Μεραρχίας μαζί με τους πρόσφυγες, οι οποίοι κατόρθωσαν να σωθούν, 

μετά την απρόσμενη ολοκληρωτική καταστροφή του Ελληνισμού της Μικράς Ασίας 

που είχε μεγαλουργήσει για χιλιάδες χρόνια. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 Κωνσταντίνου Ι.: Η δράσις της Ανεξαρτήτου Μεραρχίας. 

 Αμπελάς Δ.Τ.: Ανεξάρτητος Μεραρχία, η κάθοδος των Νεωτέρων Μυρίων, Β΄ Έκδοση, Αθήναι 19�7. 

 Ambelas D.T.: Yeni Οnbinlerin DönüSü, (η επιστροφή των νέων μυρίων), (τουρκική μετάφραση) Κων/πολη 1943. 

 ΔΙΣ/ΓΕΣ: Η Εκστρατεία εις την Μικράν Ασίαν, Τόμος 7ος, Μέρος Β ,́ Σύμπτυξις του Γ  ́Σώματος Στρατού, Αθήναι 1962. 

 ΔΙΣ/ΓΕΣ: Επίτομος Ιστορία Εκστρατείας Μικράς Ασίας 1919-1922, Αθήναι 1967. 

 Αγγελομάτης Χ.Ε.: Χρονικόν Μεγάλης Τραγωδίας, Γ΄ Έκδοση, α.χ. 

 Ροδάς Μ.Λ.: Η Ελλάδα στην Μικρά Ασία (1918-22), Αθήνα 19�0. 

Η μεταφορά της ανεξάρτητης Μεραρχίας 
στη Μυτιλήνη έγινε από το Ντικιλί,
μικρή κωμόπολη νότια των Κυδωνιών.
Στη φωτογραφία το λιμάνι των Κυδωνιών 
(Αϊβαλί). (Φωτογραφία Ε. Τζάχου 1999).
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ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΜΑΧΗ
Η μάχη και ο πόλεμος είναι μέρος της ζωής μας ή όχι; Είναι ένα από τα βασικά έν-

στικτα; Αυτό θα δούμε σε αυτό το βιβλίο, αρχίζοντας με μια απάντηση στην ερώτηση 

«τι είναι η μάχη και τι ο πόλεμος».

Μάχη-Πόλεμος, λοιπόν, είναι η ένοπλη σύγκρουση ανάμεσα στα κράτη, για να 

λύσουν με τη δύναμη των όπλων τις μεταξύ τους διαφορές. Οι εμφύλιοι πόλεμοι και 

μάχες είναι οι ένοπλες συγκρούσεις ανάμεσα σε στρατιωτικές ή πολιτικές μερίδες 

του ίδιου κράτους. Κατ’ επέκταση, πόλεμος λέγεται και κάθε έντονη προσπάθεια 

ενάντια σε κάτι: πόλεμος κατά της διαφθοράς, της ελονοσίας κ.λπ. 

Οι πόλεμοι είναι φαινόμενο πολύ παλιό. Έχουν γίνει ρίζα στη συνείδηση των 

ανθρώπων από την εποχή που ο άνθρωπος βρισκόταν σε πρωτόγονη κατάσταση 

ΠΑΜΜΑΧΟΝ ή

 ΠΑΜΜΑΧΙΟΝ
 (ΠΑΝ+ΜΑΧΗ)

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: 

Γρηγόριος Ζώρζος, 

Μελετητής - Οικονομολόγος



Πάμμαχον ή Παμμάχιον
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και γίνονται σχεδόν πάντοτε για λόγους οικονομικούς. 

Οι πρωτόγονες ανθρώπινες ομάδες και μικρές άγριες φυλές πολεμούσαν μεταξύ 

τoυς για να εξασφαλίσουν για λογαριασμό της η καθεμιά τον πιο πλούσιο χώρο σε 

προϊόντα απαραίτητα για τη ζωή τους, τη σύλληψη αιχμαλώτων που θα τους έκαναν 

δούλους, αργότερα για την αρπαγή του πλούτου της άλλης φυλής κ.λπ. 

Ο πόλεμος γινόταν από όλους τους ενήλικoυς της φυλής που μπορούσαν να 

παλέψουν σώμα με σώμα με τον αντίπαλο, με τα πρωτόγονα τότε όπλα. Με την 

ανάπτυξη της κοινωνίας και τον καταμερισμό της κοινωνικής εργασίας, το έργο 

του πολέμου το ανέλαβαν οι ειδικοί πολεμιστές, το τμήμα δηλαδή εκείνο της 

κοινωνικής ομάδας, που προετοιμαζόταν και εκπαιδευόταν ειδικά, ώστε να είναι 

έτοιμο κάθε στιγμή να αποκρούσει τον αντίπαλο. 

Επικεφαλής των Πολεμιστών είναι ο αρχηγός, ο στρατηγός ή ο βασιλιάς, ενώ ο 

πολέμαρχος, στην αρχαία Αθήνα ήταν ο δεύτερος από τους εννέα άρχοντες και ο 

αρχιστράτηγος στα νεώτερα χρόνια (Σύμβουλος των Νέων, τόμος Ε, σελ. 150).

Όσον αφορά τα αίτια και τον χαρακτήρα των πολέμων, παρατηρούμε οτι 

στη μακραίωνη εξέλιξή της η ανθρώπινη κοινωνία δοκίμασε πολλούς και 

μερικές φορές μακροχρόνιους πολέμους, οι οποίοι σχεδόν πάντοτε είχαν 

οικονoμικά αίτια. 

Η οικονομική επικράτηση, η κατάκτηση ξένων χωρών για την οικονομική τoυς 

εκμετάλλευση και υποδούλωση, το μοίρασμα και ξαναμοίρασμα του κόσμου μας 

ανάμεσα στα μεγάλα και κυρίαρχα κάθε φορά κράτη, προκάλεσαν τους μεγαλύτε-

ρους πολέμους στον κόσμο, τους κατακτητικούς, όπως σωστά ονομάζονται. 

Οι πόλεμοι αυτοί έχουν πάντοτε χαρακτήρα επιθετικό για το κράτος που αποβλέ-

πει στην κατάκτηση ή την υποδούλωση ξένων χωρών. Με τέτοιους πολέμους είχαν 

κατορθώσει τους περασμένους αιώνες οι λεγόμενες μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις 

να κατακτήσουν το μεγαλύτερο μέρος του κόσμου και να ιδρύσουν τις απέραντες 

αποικιακές τους αυτοκρατορίες. 

Εκμεταλλεύονταν σκληρά και απάνθρωπα τον πλούτο και την εργασία των υπο-

δουλωμένων χωρών και λαών, προκειμένου να στηρίξουν τη δύναμή τους και το 

πολιτιστικό τους μεγαλείο. 

Ο πόλεμος έχει χαρακτήρα αμυντικό για τα κράτη και τους λαούς που υποχρε-

ώνονται να πολεμήσoυν για να υπερασπίσουν την ελευθερία, τα ιερά και τα όσια 

της πατρίδας τους. 

Αργότερα, από την έναρξη του πολέμου, η άμυνα και η επίθεση στις διάφορες 

μάχες του αποτελούν διαδοχικές φάσεις της συγκρούσεως. Εθνικός ή εθνικοαπελευ-

θερωτικός χαρακτηρίζεται ο κάθε πόλεμος ή ένοπλος αγώνας τον οποίο κάνουν οι 

υποδουλωμένοι λαοί εναντίoν των κυρίαρχων κρατών για να αποτινάξουν τον ζυγό 

και την εθνική καταπίεση, να αποκτήσουν την εθνική τους ελευθερία και ανεξαρ-

τησία και να γίνoυν αυτοί κύριοι της χώρας τους και του πλούτου της (Σύμβουλος 

των Νέων, τόμος Ε, σελ. 151-152).

Και ανάγεται τόσο μακριά στο παρελθόν το αίσθημα του πολέμου, ώστε υπάρχει 

σε πανάρχαιες καταγραφές. Θα δούμε αναφορές για πολέμους σε βραχογραφίες, 
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τοιχογραφίες, γραμμικές, στιγματικές, εικονογραφικές γραφές κ.λπ. 

Στη συνέχεια δίνω μερικές ενδεικτικές αναφορές σε Ιερογλυφική γραφή των Αιγυπτίων, 

καθώς και σε Κοπτική, ενώ υπάρχουν και οι καταγραφές σε Χετιτικά και Ετρουστικά.

Ο πόλεμος σε Ιερογλυφική γραφή

haâit

haâit

Σε διάφορες άλλες αρχαίες γλώσσες υπάρχουν αντίστοιχες καταγραφές.

Ζιζανô = θεός του πολέμου (χετιτικά) • Hôradie =στρατιώτες (χετιτικά) • Bit-Hal = πολεμικό άλογο (χετι-

τικά) • Kabis = λιθοβόλος μηχανή (χετιτικά) • Sô-σι-ni = πύργοι (χετιτικά) • Bit-Gi = φρούριο (χετιτικά)

= στρατευμένος (ετρουσκικά) • (ζιλαχνô) = εστρατήγησε 

(ετρουσκικά) •  (ζιλαχνôκε) = εστρατήγησε (ετρουσκικά) • (ζιλκε) = 

εστρατήγησε (ετρουσκικά) •  = πόλεμος (κοπτική γραφή)

Το σύμβολο για τον πόλεμο στην γραφή Ρουνάρ είναι το tiwaz (tea-was), σύμ-

βολο «T», ενώ προφέρεται και ως teiwaz, tiwaz, tyr, tir, teiw, tiw, tiwar, tyrteu κ.λπ., 

συμβολίζεται δε με τα παρακάτω σύμβολα και ανθρώπινες κινήσεις.

Τα στοιχεία του «πολέμου» της γραφής Ρουνάρ είναι: Όνομα Tiwaz, Γερμανικά 

Tys, Tiwaz, Νορμανδικά Týr, Αγγλοσαξονικά Tir, Tiw, Ισλανδικά Týr, Νορβηγικά Ty, 

Αριθμός Ρουνάρ 17, Ήχος T, Στοιχείο Αέρας, Ζώδιο Ιχθύς, Πολύτιμος λίθος Κοράλ 

και Χρώμα το ανοικτό κόκκινο (Πηγή: Ρούνες - Πρόβλεψη 

Δονήσεων, Γρηγόρης Ζώρζος).

Το βασικό σύμβολο του πολέμου είναι το αρχαιοελληνικό 

σίγμα. Το σύμβολο αυτό είναι σήμερα και το σύμβολο του 

κινδύνου και υπάρχει με την μορφή   και .

Ως γράμμα υπάρχει και στο Νορβηγικό αλφάβητο 
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τς γραφής Ρουνάρ, εκτός από το ελληνικό σύμβολο  ή , το γράμμα ρουνάρ 

του ηλίου, καθώς και το σύμβολο  , το γράμμα ρουνάρ yew-tree· στη γερμανική 

παράδοση το σύμβολο  είναι το Sigrune και το γράμμα ρουνάρ της νίκης μαζί με 

το γράμμα της ρουνάρ  που συνδέεται με τη στρατιωτική δύναμη, τη βία, τη μάχη, 

τον θάνατο και τον πόλεμο αντί για το διπλό σίγμα  και το σύμβολο .

Το γράμμα-σύμβολο  είναι και το σύμβολο της θερμότητας για τις βιομηχανίες, 

με τη μορφή . Σε μερικά στρατιωτικά συστήματα το σύμβολο  χρησιμοποιείται 

και ως  για τη μεταβίβαση σημάτων κ.λπ. 

Στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές το σύμβολο  στα διαγράμματα ροής συμβολίζει 

τους συνδέσμους επικοινωνίας. Στους Ιάπωνες το σύμβολο αυτό εμφανίζεται ως .

Το σύμβολο αυτό συμβολίζει την πηγή του σύ-

μπαντος και το συμπαντικό σπέρμα με τη μορφή 

της σπειροειδούς έλικας  ή την μορφή  που 

είναι και το σύμβολο του θεού του πολέμου των 

Ατζέκων του Quetzacoatl, το συμπαντικό φίδι, που 

χρονολογείται από το 700μ.Χ. 

Ο θεός Κουατζακοάλ (Quetzacoatl) έφερε νέες γνώσεις, τέχνες και τις ανθρωπο-

θυσίες. Ο μύθος λέει ότι ήρθε από τη δύση, ήταν λευκός και συμβολίζεται ακόμη 

με το σύμβολο .

Όταν οι Ισπανοί ήρθαν στην Αμερική, ο Μοντεζούμα πίστεψε ότι ήρθε ο θεός 

Quetzacoatl. Ο θεός των αζτέκων Χουιτζιλοποχτλίς (Huitzilopochtlis) που στηρίζει 

και για τον οποίο γίνονταν ανθρωποθυσίες και είχε το σύμβολο .

Οι φασίστες έχουν ως σύμβολο για τον πόλεμο το διπλό  που συμβολίζει το 

φως και έχει την μορφή .

Και ο σιδερένιος σταυρός είναι σύμβολο του πολέμου, κυρίως για 

τους Γερμανούς, που χρησιμοποιήθηκε στη συνέχεια από τους Ναζί 

και σήμερα θεωρείται φασιστικό-ναζιστικό σύμβολο.

Το σύμβολο είναι πανάρχαιο και προέρχεται 

από το αρχαιοελληνικό  που συμβολίζει τον Άρη, είτε ως πλα-

νήτη, είτε ως θεό. Οι Ρωμαίοι από Ares (Άρης) το έκαναν Mars 

(Άρης).

Ο πλανήτης Αφροδίτη  συμβόλιζε τη γονιμότητα, τον πόλεμο, 

τον έρωτα, την αγάπη και την ομορφιά. Ο Κρόνος αντίθετα ήταν σκοτεινός θεός 

και πλανήτης . 

Το σύμβολο του Άρη συμβολίζει πάντα τη δυναμική  που κερδίζει και 

επιβάλλεται πάνω στο κακό. Ο Άρης έχει πολλές ομοιότητες με τη γη . Ο Άρης 

συμβολίζει το αρσενικό και η Αφροδίτη  το θηλυκό. 

Τα σύμβολα που ελέγχει η Αφροδίτη είναι το  και , ενώ του Άρη τα 

και , καθώς ακόμη και τα σύμβολα  και . Επίσης ο Άρης συνδέεται με την 

φωτιά  και την τάση για ζωή. 

Το σύμβολο εμφανίζεται και με τους Ιχθείς  και τον Ταύρο  σε πολλούς 

γενέθλιους αστρολογικούς χάρτες.
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Στο επτάγραμμο της εβδομάδας ο Άρης συμβολίζεται με την Τρίτη που 
είναι η ημέρα του Άρη σύμφωνα με το επτάγραμμο . 

Ο Άρης κάνει δύο χρόνια για να περιστραφεί γύρω από τον ήλιο και γι’ αυτό 

υπάρχουν οι συμβολισμοί του και ως ,  και . 

Ακόμη ο Άρης συμβολίζεται με το μέταλλο τσίγκο (ψευδάργυρο) που συνδέεται 

με τον Δία, με τα σύμβολα , και . 

Ο Άρης είχε διαμάχη με την Αθηνά που ήταν και αυτή θεά του πολέμου, με 

τη διαφορά ότι ήταν παράλληλα και θεά της σοφίας, συνδυάζοντας τη δύναμη 

με την εξυπνάδα. 

Στην Τροία στο στρατόπεδο των Ελλήνων παρατάχτηκαν η Ήρα, η Αθηνά, ο 

Ποσειδώνας και ο Ήφαιστος. Πλάι στους Τρώες κατέφτασαν ο Άρης, η Άρτεμη, 

ο Φοίβος, η Λητώ, η Αφροδίτη και ο ποταμός Ξάνθος. 

Ο Άρης στον πόλεμο της Τροίας κτυπήθηκε από το δόρυ της Αθηνάς και 

πληγωμένος έπεσε καταγής, βγάζοντας τρομερή κραυγή, σαν να φώναζαν μαζί 

δέκα χιλιάδες πολεμιστές, ώστε πανικόβαλε Έλληνες και Τρώες. 

Ο Άρης και άλλες φορές έχασε μάχες. Οι γίγαντες Αλωάδες, Ώτος και Εφιάλτης, 

έπιασαν σε μάχη τον Άρη αιχμάλωτο και τον κράτησαν φυλακισμένο μέσα σε 

ένα μεγάλο χάλκινο μπουκάλι για δεκατρείς ολόκληρους μήνες. 

Ακόμη ο Άρης δημιουργούσε ανθρωποειδή, μια και ο Κάδμος έσπειρε τα 

μισά δόντια του δράκου σε οργωμένο χωράφι και από τη γη φύτρωσαν άγριοι 

πολεμιστές που ονομάστηκαν Σπαρτοί.

Ο θεός του πολέμου, εκτός από την Αρμονία, απέκτησε και δυο γιους, τον 

Δείμο (Τρόμο) και τον Φόβο που ήταν αχώριστοι σύντροφοι του και τον ακολου-

θούσαν σε όλα τα πεδία των μαχών, όπου οι αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν πως 

ο Άρης παρευρισκόταν, είτε πεζός, είτε έφιππος στο άρμα του που το έσερναν 

τα παιδιά της Ερινύας και του Βορρά. 

Στη συνοδεία του συμμετείχαν η Έριδα και οι Κήρες που διέσχιζαν τα πεδία 

των μαχών και σκόρπιζαν την καταστροφή. Τα κυριότερα σύμβολα του Άρη ήταν 

το δόρυ, ο αναμμένος πυρσός, οι γύπες, τα σκυλιά, οι ταύροι και οι πετεινοί. 

Κατά τρόπο ανάλογο, στους τευτονικούς λαούς αναπτύσσεται μια πληθώρα 

θεοτήτων, ειδικότερα ο Saxnot (sax και seax / μάχαιρα, not / εταίρος, σύντρο-

φος) συνιστά το θείο στοιχείο που συνδέεται με το μακρύ ξίφος, δηλώνοντας 

στην κυριολεξία τον φορέα του ξίφους. 

Υπήρχε μια πρώιμη λατρεία του ξίφους, με μεγάλη γεωγραφική εξάπλωση 

σε ολόκληρη σχεδόν την Ευρώπη, στοιχείο που πιστοποιείται από τα αρχαιολο-

γικά ευρήματα που ανάγονται στους Σκυθές, τους Αλανούς και τους Κουάδους 

(Deutsche Mythologie, Γερμανική Μυθολογία, J. Grimm, I και II, Gottingen 1854, 

I, σελ. 185).

Ο Άρης από την πρώιμη λατρεία του θείου στοιχείου του ξίφους ανελίσσεται 

στο πάνθεον των Ολυμπίων, ακριβώς όπως ο Saxnot ανελίσσεται ως ισοδύναμος 

των επουράνιων Thunara και Wodan (Althochdeutsches Lesenbuch, Αναγνωστικό 

της παλαιάς γερμανικής, H. Braune, Halle 1888, σελ 159). 
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ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ
Οι πολεμικές τέχνες αναφέρονται 

στην αρχαία Ελλάδα σε πολλά κείμενα 

διαφόρων εποχών. Βρίσκουμε σε αρ-

χαία ελληνικά κείμενα πλήθος λέξεων 

και εκφράσεων που μας ξεκαθαρίζουν 

ότι οι πολεμικές τέχνες επινοήθηκαν από 

τους Έλληνες και με τις εκστρατείες του 

Διονύσου και του Ηρακλή μεταφέρθηκαν 

στην Ασία, όπου έγιναν γνωστές και στη 

συνέχεια επανήλθαν στη Δύση ως ασια-

τικές μαχητικές τέχνες και όχι ως αρχαίες 

ελληνικές.

Στο Όμηρο διαβάζουμε για τους έλλη-

νες μαχητές,οι οποίοι ήταν εκπαιδευμένοι 

σε μαχητικές τέχνες (Ιλιάδα 5.801-803), τα 

εξής: TudeÚj toi mikrÕj m�n œhn dšmaj, ¢ll¦ 
macht»j: ka… ·’ Óte pšr min ™gë polem…zein 
oÙk e‡askon oÙd’ ™kpaif£ssein.

Και ακόμη στο χωρίο 16.185-186 πα-

ρατηρούμε τα ακόλουθα: `Erme…aj ¢k£khta, 
pÒren dš oƒ ¢glaÕn uƒÕn EÜdwron pšri m�n qe…ein 
tacÝn ºd� macht»n.

Στην Οδύσσεια (3.112-3.113) παρουσι-

άζονται τα εξής: ‘Ant…locoj, perˆ m�n qe…ein 
tacÝj ºd� macht»j: ¥lla te pÒll’ ™pˆ to‹j p£qomen kak£.

Ο Πλούταρχος (Πελοπίδας 17.13.1-4, Pericles, ed. K. Ziegler, Plutarchi vitae paral-

lelae, vol. 1.2, 3rd ed, Leipzig, Teubner, 1964: 1-47) αναφέρει: ™ke…nh d’ ¹ m£ch prèth 
kaˆ toÝj ¥llouj ™d…daxen “Ellhnaj, æj oÙc Ð EÙrètaj oÙd’ Ð metaxÝ BabÚkaj kaˆ Knakiînoj 
tÒpoj ¥ndraj ™kfšrei macht¦j kaˆ polemikoÚj.

Ο Lucius Annaeus Cornutus (De natura deorum 39.4-6, Lucius Annaeus Cornutus, 

De natura deorum, ed. C. Lang, Cornuti theologiae Graecae compendium, Leipzig, 

Teubner, 1881, 1-76) μνημονεύει: kaˆ Øpermachtik¾ toà dika…ou: deinÒthj g¦r perˆ p£nta 
™stˆ kaˆ sugkefala…wma pasîn tîn ¢retîn.

Ο Απίων (Fragmenta de glossis Homericis 74.215.5, Apion Alexandrinus, Oasites, 

Fragmenta de glossis Homericis, ed. A. Ludwich, Uber die homerischen Glossen Apions, 

Philologus, 1917, 209-247, 1919, 95-103) αναφέρει: a„cmht»j: Ð genna‹oj. kaˆ Ð macht»j. 
Ο Απολλώνιος στο Ομηρικό Λεξικό, στίχοι 15.11-13 (Apollonius, Lexicon 

Homericum, ed. I. Bekker, Apollonii Sophistae lexicon Homericum, Berlin, Reimer, 

1833, repr. Hildesheim, Olms, 1967) αναφέρει: oƒ machta…. kaˆ a„cm¾ pot� m�n ¹ m£ch, 
pot� d� tÁj ™pidorat…doj ¹ ¢km», oŒon a„cm¾ d’ ™xelÚqh par¦ ne…a ton ¢nqereîna kaˆ mÒliboj 
ìj ™tr£pet’ a„cm». 
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Σε Αδέσποτα Επικά (GDRK) έχει βρεθεί (Encomium ducis Romani 3rb.16-

23, Encomium ducis Romani, P. Flor. 2.114, ed. E. Heitsch, Die griechischen 

Dichterfragmente der romischen Kaiserzeit, vol. 1, 2nd edn. Goettingen, Vandenhoeck 

& Ruprecht, 1963) το εξής κείμενο: Óssoi g¦r d‘ ØpÕ ce‹ra saÒptol…n e„si machta…, ·Úsao 
ka… sfin œdwkaj ¢nairemen oÙ q£nej A„gupt…wn `Hr£kleej: oÙkˆ d‘ ™j aÙl£j nerter…aj ‚A…daÒ 
se d‘ oÙ ·Òoj œkluse l»qhj.

Ο Οππιανός στα Κυνηγητικά (2.189-190, Cynegetica, ed. A.W. Mair, Oppian, 

Colluthus, Tryphiodorus. Cambridge, Mass, Harvard University Press, 1928, repr. 1963) 

σημειώνει: oŒon ¢eiqoÚroisin ¢lektruÒnessi machta‹j p©s…n t’ ¢nqokÒmoij pteroe…mosin o„wno‹si. 
Ο Γαληνός (De methodo medendi libri xiv 10.644.3-4, De methodo medendi libri 

xiv, ed. C.G. Kuehn, Claudii Galeni opera omnia, vol. 10, Leipzig, Knobloch, 1825, 

repr. Hildesheim, Olms, 1965) αναφέρει: p©n oân Óper ¨n m£chtai tÍ ¢pÕ tÁj dun£mewj 
™nde…xei, deÚterÒn ™sti kaˆ Ûsteron ïn ™ke…nh keleÚei. 

Στον Ζήνωνα (Testimonia et fragmenta 11.6-9) διαβάζουμε τα ακόλουθα: sumparšlabon 
e„j t¾n prÕj ¢ll»louj m£chn Ð m�n `Hr£kleiton kaˆ St…lpwna ¤ma kaˆ Kr£thta, ïn ØpÕ m�n 
St…lpwnoj ™gšneto macht»j, ØpÕ d� `Hra kle…tou aÙsthrÒj, kunikÕj d� ØpÕ Kr£thtoj. 

Στις Επιστολές Φαλαρίδη (Epistulae 126.1.14-16) περιλαμβάνονται τα εξής: ¢ll’ 
†na e„j polloÝj ¢gînaj ˜tšrouj œcVj ™pide‹xai sautÕn ma cht¾n filÒmocqon. 

ΠΑΜΜΑΧΟΝ ΑΘΛΗΜΑ
ΤΟ ΟΜΟΡΦΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Από τα βάθη των αιώνων φτάνει ως τις μέρες μας ο απόηχος της ωραιότερης 

εκδήλωσης του ανθρώπου, ο αθλητισμός (συσχέτιση πνεύματος, ψυχής και σώματος 

σε ισσοροπία με τον κοσμικό νού). 

Αποκορύφωμα του αθλητικού ιδεώδους υπήρξε το μοναδικό, ανυπέρβλητο, το 

κάλλιστο των «εν Ολυμπία» τελουμένων αθλημάτων, το Πάμμαχον, μέσω της τέλεσης 

διαφόρων άλλων αθλημάτων που το αποτελούσαν, όπως το Παγκράτιο, η Πυγμή, 

η Πάλη κ.λπ. 

Είναι αλήθεια ότι η διαρκής ιστορική έρευνα δεν κατόρθωσε, μέχρι και σήμερα, να 

προσδιορίσει την χρονική αφετηρία που αυτή, η κατά βάση, πολεμική τέχνη άοπλου 

πολέμου (μάχης με κενά χέρια, μάχης χωρίς σπαθί) και αυτοάμυνας μετατράπηκε 

σε ένα εντυπωσιακό και ωφέλιμο για τον άνθρωπο άθλημα. 

Σίγουρα όμως υπήρχε από την εποχή των εκπολιτιστικών εκστρατειών του 

Διονύσου και του Ηρακλή στην Ασία.

Κατόρθωσε όμως η έρευνα και η μελέτη, με τη βοήθεια της αρχαιολογικής σκαπάνης 

και τη μελέτη των αρχαίων ελληνικών ευρημάτων και κειμένων, να αποκτήσει μια ολο-

κληρωμένη εικόνα του αθλήματος αυτού, να το αποκαταστήσει και να του ξαναδώσει 

την θέση που του αρμόζει ανάμεσα στα αθλήματα των μαχητικών τεχνών.

Πολύτιμα στοιχεία για την άσκηση αυτής της πολεμικής τέχνης και του αθλήματος 

μας έδωσε η αρχαιολογική έρευνα, αφού πληροφορίες για τις τεχνικές του αθλήματος 

Πάμμαχον μπορούμε να εξάγουμε από αρχαία ευρήματα, αγγειογραφίες, ανάγλυφα, ανδρι-

άντες, τα οποία το αποδίδουν παραστατικότατα και βοηθούν να γνωρίσουμε καλύτερα τη 
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μορφή την οποία είχε το άθλημα Πάμμαχον και τις τεχνικές που τότε χρησιμοποιούσαν. 

Εκτός αυτών, βρίσκουμε περιγραφές των τεχνικών του αθλήματος Πάμμαχον 

και στα διασωθέντα κείμενα των αρχαίων Ελλήνων και Λατίνων συγγραφέων. 

Για το σπουδαίο και πανέμορφο αυτό άθλημα έγραψαν πλήθος αρχαίοι ποιητές, 

όπως ο Όμηρος και ο Πίνδαρος, ο οποίος υμνεί τους νικητές των μεγάλων θρησκευ-

τικών και αθλητικών οργανώσεων στα Ολύμπια, τα Νέμεα, τα Ίσθμια και τα Πύθια. 

Ένας άλλος μεγάλος αρχαίος Έλληνας ποιητής, ο Διογένης Λαέρτιος, στο υπέροχο 

λυρικό ποίημά του, τα Αργοναυτικά, περιγράφει τη νίκη του Ηρακλή σε αθλητικούς 

αγώνες στο Πάμμαχον. 

Μάλιστα τονίζεται ΑΘΛΗΜΑ ΠΑΜΜΑΧΟΝ τόσο στο αρχαιοελληνικό κείμενο όσο 

και στο λατινικό.

Με το άθλημα αυτό ασχολήθηκαν ακόμα και γιατροί, όπως ο Γαληνός που έζησε 

τη ρωμαϊκή εποχή. 

Αυτό είναι φυσικό, αφού γνωρίζουμε ότι η συστηματική άσκηση στο Πάμμαχον 

είχε ευεργετικά αποτελέσματα ακόμα και σε ορισμένου είδους ασθένειες. 

Άλλωστε, κύριο γνώρισμα του αθλήματος είναι η αερόβια άσκηση, η μυϊκή εν-

δυνάμωση, η ψυχική ανάταση και η αυτοπειθαρχία. (Σημείωση: Η υγεία που δίνει το 

Πάμμαχον και η ψυχική ανάταση θα αναλυθεί σε άλλα πονήματα του συγγραφέα).

Το άθλημα Πάμμαχον στα πανάρχαια χρόνια ήταν η αποτελεσματικότατη άοπλη 

πολεμική τέχνη, πολύ πριν εξελιχθεί στο πανέμορφο άθλημα που αναφέρουν οι 

αρχαίοι συγγραφείς. 

Σε ανάγλυφο από το Μουσείο των Δελφών βλέπουμε τον Ηρακλή να παλεύει, σε 

έναν από τους άθλους του, με τον Ανταίο. Οι δύο πανίσχυροι ήρωες προσπαθούν να 

ανατρέψουν ο ένας τον άλλον με διάφορες λαβές του Πάμμαχον, χρησιμοποιώντας 

την τεχνική του «δράττειν» και αυτή του «αγκυρίζειν».

Σε άλλο ερυθρόμορφο κρατήρα του 510 π.Χ., ο οποίος βρίσκεται στο μουσείο 

του Λούβρου στο Παρίσι, παρουσιάζεται ο Ηρακλής να εφαρμόζει τη θανατηφόρο 

λαβή του «τραχηλισμού» στον Ανταίο. Αποτέλεσμα ήταν να πεθαίνει ο Ανταίος εξ 

αιτίας της τεχνικής Πάμμαχον του Ηρακλή. 

Εκτός από τον Ηρακλή, με το άθλημα του Πάμμαχον έχει σχέση και η άλλη 

μεγάλη μορφή της ιστορικής αρχαιότητας, ο βασιλιάς των Αθηνών Θησέας, του 

οποίου η δράση (για μερικούς) προσδιορίζεται χρονικά στο μεταίχμιο ιστορικών 

και προϊστορικών χρόνων. 

Σε ένα πιάτο, εύρημα που βρίσκεται στο Βρετανικό μουσείο, εικονίζεται ο ήρωας 

Θησέας που προσπαθεί να ανυψώσει τον ληστή Κερκύονα και να τον ανατρέψει, κάνοντάς 

του την λαβή επί του κορμού που ονομάζεται τέχνασμα του «αναβαστάσαι εις ύψος». 

Σε ερυθρόμορφο κύλικα στα μέσα του 5ου αιώνα π.Χ. βλέπουμε τον Θησέα να 

ετοιμάζεται να εφαρμόσει το τέχνασμα του «αγκυρίζειν», αφού πρώτα έχει εξουδετε-

ρώσει την επίθεση του ληστή Κερκύωνος. Το πιάσιμο του αριστερού χεριού, η λαβή 

από τη μέση, καθώς επίσης και ο βηματισμός του Κερκύωνος, δηλώνουν «επίθεση 

με βηματισμό προς τα εμπρός». 

Ορισμένοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι ο Θησέας νίκησε και τον Μινώταυρο παλεύο-
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ντας μαζί του και εφαρμόζοντας διάφορες από τις τεχνικές του αθλήματος Πάμμαχον.

Η αναφορά του Πάμμαχον ως πολεμικής τέχνης και αθλήματος στα ιστορικά αυτά 

ευρήματα αποτελεί μία ένδειξη του ότι η προέλευση του Πάμμαχον αθλήματος χά-

νεται στα βάθη της ελληνικής ιστορίας και προϊστορίας. Είναι δηλαδή ένα ξεκάθαρο 

γέννημα της ελληνικής φυλής από τους προϊστορικούς χρόνους.

Πλησιάζοντας τα ιστορικά χρόνια, παρουσιάζεται και πάλι μπροστά μας η μεγαλει-

ώδης μορφή του ήρωα Ηρακλή, ο οποίος σύμφωνα με τις αρχαίες πηγές αναβίωσε 

τους Ολυμπιακούς αγώνες, ένα πανάρχαιο εθνικοθρησκευτικό θεσμό των Ελλήνων, 

αφού, όπως είδαμε, ήδη κατά την Αργοναυτική εκστρατεία ετελούντο αγώνες, πολύ 

προ του 776 π.Χ. που είναι η επίσημη αφετηρία των Ολυμπιάδων, όταν σύμφωνα με 

τον Διόδωρο τον Σικελό νίκησε σε αγώνες πάλης και Παμμάχου που έγιναν κοντά 

στον Αλφειό ποταμό. 

Σε αντίθεση με την άοπλη πολεμική τέχνη, η οποία, όπως είδαμε μέχρι τώρα, 

περιελάμβανε και τεχνικές εξόντωσης των εχθρών, στο Πάμμαχον άθλημα δεν είχαμε 

και δεν έχουμε θανάτους ούτε σοβαρούς τραυματισμούς, αφού αποφεύγονται οι επι-

κίνδυνες λαβές. Εξαίρεση αποτελεί το Παγκράτιο, τμήμα του αθλήματος Πάμμαχον, 

όπου εκτελούνται και επικίνδυνες θανατηφόρες λαβές. Εκτός αυτού, οι αγώνες και 

οι προπονήσεις γίνονται και γινόντουσαν κάτω από την αυστηρή παρακολούθηση 

και επίβλεψη των προπονητών και των κριτών. 

Πριν από το επίσημα αναγνωρισμένο έτος ίδρυσης των Ολυμπιακών αγώνων, 

γνωρίζουμε ότι το άθλημα Πάμμαχον (Παγκράτιο, Πυγμή, Πάλη κ.λπ.) το ασκούσαν 

και στη Μινωική Κρήτη, χάρη στην ανακάλυψη ενός ρυτού από την Αγία Τριάδα, 

στη Φαιστό, το οποίο χρονολογείται γύρω στο 1600 π.X.

Στο ρυτό αυτό φαίνεται να προπονούνται στο Πάμμαχον τέσσερις αθλητές. Αυτοί 

ασκούνται στα βασικά γυμνάσματα, δηλαδή τις «κυβιστήσεις», τις «ανακυβιστήσεις» 

και τις «πυγμές».

Σε μία από αυτές τις εικόνες φαίνεται να φορούν την πλήρη εξάρτηση των 

αθλητών των πολεμικών τεχνών, δηλαδή κράνος, ιμάντες στα χέρια και τα αθλητικά 

υποδήματα, όπως φορούν και σήμερα οι αθλητές πολεμικών τεχνών προκειμένου 

να προφυλαχθούν από επικίνδυνα κτυπήματα κατά τη διάρκεια της προπόνησης 

και των αγώνων. 

Εκτελούν ασκήσεις και τεχνικές απέναντι σε φανταστικό αντίπαλο, τις αποκαλού-

μενες με τον αρχαίο όρο «Σκιαμαχίες».

Από τις εικόνες αυτές μπορούμε να συμπεράνουμε όχι μόνο την παλαιότητα του 

καθαρά ελληνικού αυτού αθλήματος, αλλά και το ότι η προπόνηση στο Πάμμαχον 

κατά την αρχαιότητα δεν διέφερε σε τίποτα από αυτήν της σύγχρονης εποχής. 

Μεταξύ των ιστορικών μαρτυριών για το άθλημα Πάμμαχον έχουμε μία από το 

648 π.Χ., την εποχή τέλεσης της 33ης Ολυμπιάδας. Από τότε αναγνωρίζεται σαν το 

πιο όμορφο αγώνισμα από αυτά που ετελούντο στην Ολυμπία. 

Ο νικητής στο Πάμμαχον δοξαζόταν υπέρ του δέοντος. Οι πόλεις κράτη της κλασ-

σικής αρχαιότητας γκρέμιζαν τα τείχη τους κατά την υποδοχή των Ολυμπιονικών 

τους στο Πάμμαχον. 
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Από τα διασωθέντα κείμενα πληροφορούμεθα ότι οι Λεοντίσκος και Σώστρατος 

ανέπτυξαν τις τεχνικές των «στρεβλώσεων των άκρων» και για αυτό ονομάσθηκαν 

«ακροχερσίτες». Αυτός όμως που επεξεργάσθηκε και τελειοποίησε όλες τις τεχνικές 

του Παγκρατίου του Πάμμαχου αθλήματος, είναι ο Λεύκαρος από την Ακαρνανία. 

Σε αμφορέα της ίδιας εποχής εικονίζεται αγώνας Πάμμαχον με «πυγμές», «λα-

κτίσματα» και «αποκρούσεις». Φαίνεται και ο «κριτής» με τη «ράβδο», καθώς και ο 

«έφεδρος», δηλαδή ο αθλητής που βρίσκεται σε αναμονή για να μπει στον αγώνα. 

Σε αμφορέα που βρίσκεται στο Μουσείο του Λούβρου, δύο αθλητές αγωνίζονται 

στο Πάμμαχον. Ο ένας αθλητής ρίπτει στον αντίπαλό του δεξιά πυγμή. Ενώ ετοιμάζε-

ται να επαναλάβει το κτύπημα με το αριστερό του χέρι, ο αντίπαλός του προσπαθεί 

να αποκρούσει, χωρίς επιτυχία, με το δεξί χέρι, ενώ με το αριστερό στηρίζει το σώμα 

του για να απαλύνει την πτώση. 

Έχει ευρεθεί και εύρημα με το «ράσσειν γοφού»· σε αυτό ο αθλητής αρπάζει το χέρι 

του αντιπάλου του και τοποθετεί το σώμα του στην κατάλληλη θέση, έτσι ώστε να τον 

ανατρέψει περνώντας τον πάνω από τον ώμο του. Ο άλλος αθλητής πρέπει να είναι 

έτοιμος να προφυλάξει το κεφάλι του, προτείνοντας κατά την πτώση το χέρι του. 

Οι τεχνικές και οι λαβές που εφαρμόζονται, όσο οι αθλητές είναι όρθιοι, δίνουν 

στο άθλημα την ονομασία «ορθοστάδην». Όταν οι αυτοί είναι πεσμένοι κάτω, το 

Πάμμαχον ονομάζεται «αλίνδισις».

Εδώ γίνονται και οι πιο θεαματικές τεχνικές, γιατί όταν έχουν πέσει κάτω οι αθλητές 

γίνονται οι τεχνικές απαγόρευσης. Στη Φλωρεντία υπάρχει εύρημα με μία τεχνική 

απαγόρευσης. Και οι δυο διαγωνιζόμενοι βρίσκονται στο έδαφος γονατιστοί. Ο ένας 

αθλητής βρίσκεται πίσω από τον αντίπαλό του και τον έχει φέρει σε πολύ δύσκολη 

θέση. Εφαρμόζει «στρέβλωσιν χειρός», δηλαδή του έχει αρπάξει το δεξί χέρι και το 

στρίβει τραβώντας το προς τα πίσω. Συγχρόνως ετοιμάζεται να του καταφέρει πλήγ-

μα πυγμής. Ο αντίπαλος δεν μπορεί να κάνει τίποτε άλλο από το να «απαγορεύσει», 

δηλαδή να εγκαταλείψει τον αγώνα. 

Μπορούμε, λοιπόν, να συμπεράνουμε με ασφάλεια ότι το Πάμμαχον ως άθλημα 

είχε ήδη ολοκληρωθεί και τελειοποιηθεί από τους κλασσικούς χρόνους. Για τον λόγο 

αυτόν και οι τεχνικές που εικονίζονται στα ανάγλυφα και την αγγειογραφία, αν και 

αναφέρονται σε γεγονότα των μυθικών χρόνων, αποκαλύπτουν τις τεχνικές που 

χρησιμοποιούσαν οι αθλητές στα κλασσικά και εξής χρόνια, αφού το άθλημα ήταν 

ζωντανό στην εποχή τους και με βάση αυτά που έβλεπαν ζωγράφιζαν και σκάλιζαν 

οι καλλιτέχνες τα αριστουργήματά τους. 

Ας δούμε ορισμένες σκηνές αγώνων Πάμμαχου αθλήματος, όπως μας τις παρου-

σιάζει η αρχαία εικαστική τέχνη. 

Οι αρχαίοι Έλληνες, με τον επιστημονικό τρόπο σκέψης και την ακρίβεια στις λε-

πτομέρειες, ανέπτυξαν σε τέλειο βαθμό το άθλημα αυτό. Επινόησαν την κατάλληλη 

θέση του σώματος που θα έπρεπε να έχει ο αθλητής του Παμμάχου αθλήματος για 

να αντιμετωπίσει επίθεση ή να ετοιμαστεί γι’αυτή. Είναι η «στάση σώματος» ή «στάση 

ετοιμότητας» και τη βρίσκουμε σε όλες τις πολεμικές τέχνες. Με τη στάση αυτή ο 

αθλητής έχει την κατάλληλη θέση τόσο για άμυνα, όσο και για επίθεση. 
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Σε ειδώλιο της ρωμαϊκής εποχής που αποδεικνύει ότι και τότε γινόντουσαν αγώ-

νες Παμμάχου και Παγκρατίου, βλέπουμε έναν αθλητή να εκτελεί ένα λάκτισμα, το 

οποίο ονομάζεται «γαστρίζειν», αν καταφέρεται προς την κοιλιά ή «πτερνίζειν», αν 

καταφέρεται με την πτέρνα. 

Την απόκρουση των λακτισμάτων την ονόμαζαν «απολακτίζειν».

Μια τεχνική που σκοπό έχει την ανατροπή του αντιπάλου, είναι η «μεσολαβή», η 

οποία χρησιμοποιείται και στην πάλη. Σε έναν αμφορέα που βρίσκεται στο μουσείο 

του Βερολίνου, βλέπουμε έναν αθλητή να ανυψώνει τον άλλο χρησιμοποιώντας 

αυτήν την τεχνική.

Μια άλλη λαβή, η οποία αναπαρίσταται σε αγαλματίδιο του 5ου π.Χ. αιώνα που 

βρίσκεται στο μουσείο των Βρυξελών, είναι η «αναβαστάσαι εις ύψος». Σκοπός είναι η 

ανατροπή του αντιπάλου, δηλαδή να βρεθεί στον αέρα με το κεφάλι κάτω και τα πόδια 

επάνω. Βλέπουμε τον έναν αθλητή που προσπαθεί να προστατέψει το κεφάλι του από 

τις δυσάρεστες συνέπειες της πτώσεως με το κεφάλι και να απαλύνει την πτώση.

Η «απαγόρευση», δηλαδή η εγκατάλειψη του αγώνα, είναι η πιο δραματική στιγμή 

του αθλήματος. Σε αμφορέα που βρίσκεται στο Βρετανικό Μουσείο, βλέπουμε τον 

έναν αθλητή να βρίσκεται στο έδαφος και έναν άλλο να του επιτίθεται με πυγμές. 

Ο πεσμένος αθλητής υψώνει τον δείκτη του χεριού του και «απαγορεύει», δηλαδή 

εγκαταλείπει τον αγώνα. Ο ραβδούχος προτείνει τη ράβδο και εμποδίζει τον αθλητή 

που είναι έτοιμος να επιτεθεί και πάλι. 

Το Πάμμαχον βέβαια, δεν έπαψε να ασκείται παράλληλα και σαν άοπλη πολεμική 

τέχνη από τους Έλληνες σε όλη την ιστορική αρχαιότητα. Έτσι κατά τους Μηδικούς 

πολέμους, όπου οι πρόγονοι μας δίδαξαν όλον τον κόσμο τι είναι φιλοπατρία και 

αληθινή ελευθερία, το Πάμμαχον χρησιμοποιήθηκε από τους Έλληνες πολεμιστές. 

Οι Αθηναίοι στο Μαραθώνα και οι Σπαρτιάτες στις Θερμοπύλες, όταν έσπασαν τα 

δόρατα και τα ξίφη τους, συνέχισαν να πολεμούν και εξόντωναν τους αντιπάλους 

τους εφαρμόζοντας τις τεχνικές του Παμμάχου. 

Μια τέτοια τεχνική εξόντωσης, της πολεμικής τέχνης του Πάμμαχον, βλέπουμε 

σε χάλκινο αγαλματίδιο, που βρίσκεται στο μουσείο Βρυξελλών. 

Ο ένας αθλητής βρίσκεται όρθιος, πίσω από τον αντίπαλό του. Με το αριστερό 

του χέρι τραβά προς τα πίσω και στρίβει το δεξί χέρι του αντιπάλου του, ενώ με το 

δεξί πιέζει το κεφάλι του αντιπάλου του προς τα κάτω. 

Με την τεχνική του δημιουργεί στον αντίπαλό του φρικτούς πόνους στον αυχένα, 

τον ώμο και τον αγκώνα. Μια ανάλογη τεχνική βλέπουμε σε χάλκινο αγαλματίδιο 

του Μουσείου του Μονάχου. 

Τέτοιου είδους τεχνικές συντρίβουν τους αγύμναστους και τους ελαφρά γυμνα-

σμένους. Για τον λόγο αυτό, η εκγύμναση στο Πάμμαχον διαιρείται σε πολλά στάδια, 

ώστε ο αθλητής να αποκτά σταδιακά την απαιτούμενη σωματική ρώμη. 

Εκτός αυτού, παρόμοιες τεχνικές που μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα στους 

αθλητές, δεν χρησιμοποιούνται στο αθλητικό Πάμμαχον.

Για την προπόνηση στο άθλημα Πάμμαχο χρησιμοποιούσαν τους «κώρυκους» που 

ήταν δερμάτινοι σάκκοι, γεμάτοι με άμμο, αλεύρι ή όσπρια και τους κρεμούσαν από 
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τν οροφή του Γυμναστηρίου ή από ένα κλαδί δένδρου προκειμένου να γυμναστούν 

κτυπώντας τους με τις γροθιές για να τις δυναμώσουν (Φιλόστρατος).

Το κτύπημα «καστρίζειν» είναι κλωτσιά με το πόδι στο στομάχι.

Ο Πίνδαρος αναφέρει το τέχνασμα «υπτιασμόν» ως εξής: Ο αθλητής πεσμένος ανά-

σκελα, τεντώνει τα χέρια, συμπτύσσει τα πόδια και τα εκτινάσσει με δύναμη, σαν την 

αλεπού που, όταν χυμήξει επάνω της αγριαετός, αμύνεται πέφτοντας ανάσκελα.

Δύο αιώνες μετά τους Μηδικούς αγώνες, αυτή η ελληνική πολεμική τέχνη έφτανε 

μέχρι τα βάθη της Ασίας, με τους απαράμιλλους σε μαχητικότητα στρατιώτες του 

Μεγάλου Αλεξάνδρου, οι οποίοι υπήρξαν μοναδικοί στη γνώση και την άσκηση του 

Παμμάχου,το οποίο απέκτησε σταδιακά, με το πέρασμα των αιώνων, τη μορφή των 

άοπλων πολεμικών τεχνών της Ανατολής που γνωρίζουμε σήμερα. 

ΠΑΜΜΑΧΑ ΑΡΧΑΙΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ
Τα αγωνίσματα των αρχαίων Ελλήνων διακρίνονταν σε «βαρέα» (τα αγωνίσματα πάλη, 

πυγμαχία, παγκράτιο και δισκοβολία) και σε «κούφα» (όλα τα υπόλοιπα αγωνίσματα).

Ο Πολυδεύκης στο Ονομαστικόν (στιχ. 2,3,1) αναφέρει: ”Esti to…nun ¢gwn…aj xump£shj 
t¦ m�n koàfa taàta: st£dion, dÒlicoj, Ðpl‹tai, d…auloj, ¤lma, ¢kÒntion, t¦ barÚtera d� 
pagkr£tion, p£lh, pÚktai, d…skoj. pšntaqloj d� ¢mfo‹n sunhrmÒsqh: tÕ pala‹sai m�n g¦r kaˆ 
diskeàsai bare‹j, tÕ d� ¢kont…sai kaˆ phdÁsai kaˆ drame‹n koàfo… e„si. 

Τα βασικά αρχαία Πάμμαχα αθλήματα γυμνασίου ήταν τουλάχιστον τέσσερα: η πάμ-

μαχος πάλη, η πάμμαχος πυγμή, το πάμμαχον παγκράτιον και το Πάμμαχον Παμμάχιον. 
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ΠΑΜΜΑΧΟΝ
Το Πάμμαχον είναι η συνολική ονομασία που είχε δοθεί από την προιστορική και 

μυθική εποχή για την μαχητική τέχνη του ανθρώπου και στη συνέχεια επιμερίστηκε 

σε επιμέρους μαχητικές τέχνες και τεχνικές, λαμβάνοντας σε κάθε μέρος του κόσμου 

τη δική του τοπική (κατά τόπους πεσσοί) ονομασία.

Στην αρχαιότητα υπήρχε σαφέστατα και το Πάμμαχον άθλημα ως ανεξάρτητο 

ολυμπιακό αγώνισμα, σύμφωνα με καταγραφές σε αρχαία κείμενα και ευρήματα.

Την εποχή των Ρωμαίων που έκλεβαν τα αρχαία κείμενα και τα μετέφεραν στην 

Ρώμη, σε καταγραφές στα λατινικά αναφέρεται ο Ηρακλής ως πάμμαχος αθλητής.

Και αυτό υπάρχει ξεκάθαρα μια και ιδιαίτερα στην μ.Χ. εποχή υπάρχουν αρκετές 

καταγραφές για ολυμπιονίκες οι οποίοι αγωνίσθηκαν σε κάποιο άγνωστο αγώνισμα 

που ήταν είτε η πάλη, είτε η πυγμαχία ή το παγκράτιον ή κάποιος συνδυασμός και 

των τριών αυτών αθλημάτων.

Ακόμη και από το έργο του Λατίνου συγγραφέα Hyginus, ο οποίος αναφέρει 

δύο φορές στο έργο του Excerpta ex Hygini Genealogiis, Volgo Fabulae τη λέξη 

Πάμμαχον ως pammachio και pammachium για τους αρχαίους έλληνες παμμάχους 

όπως ο Ηρακλής, έχουμε αναφορές( Hyginus Fabulae, Hygini Fabulae, ed. H. J. Rose, 

1933 (βλέπε στα ιστορικά κείμενα).

ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΕΣ ΣΤΟ ΠΑΜΜΑΧΟΝ

Έτος Άθλημα Πόλη ή Περιοχή Ολυμπιονίκης 

532 π.Χ.
Άγνωστο αγώνισμα

(πάλη ή πυγμαχία ή παγκράτιον)
Σάμος Ευρυμένης

64 π.Χ.
Άγνωστο αγώνισμα

(πάλη ή παγκράτιον)

Αλεξάνδρεια 

(Αίγυπτος)
Στράτων

189 μ.Χ.
Άγνωστο αγώνισμα

(πάλη ή πυγμαχία ή παγκράτιον)

Σμύρνη

(Μικρά Ασία)
Κλαύδιος Απολλώνιος

229 μ.Χ.
Άγνωστο αγώνισμα

(πάλη ή πυγμαχία ή παγκράτιον)
Άγνωστη προέλευση

Κλαύδιος Ρούφος

(ο και Απολλώνιος)

233 μ.Χ.
Άγνωστο αγώνισμα

(πάλη ή πυγμαχία ή παγκράτιον)
Άγνωστη προέλευση

Κλαύδιος Ρούφος

(ο και Απολλώνιος)

237 μ.Χ.
Άγνωστο αγώνισμα

(πάλη ή πυγμαχία)
Άγνωστη προέλευση Άγνωστο όνομα

249 μ.Χ.
Άγνωστο αγώνισμα

(πάλη ή παγκράτιον)

Δάλδη

(Μικρά Ασία) 
Μ. Αυρήλιος Πείος

369 μ.Χ.
Άγνωστο αγώνισμα

(πάλη ή πυγμαχία ή παγκράτιον)

Φιλαδέλφεια

(Μικρά Ασία)
Φιλούμενος

Πηγή: ΥΠ.ΠΟ και Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού (έρευνα με αναζήτηση).
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ΠΑΜΜΑΧΟΝ ή ΠΑΜΜΑΧΙΟΝ = ΠΑΝ + ΜΑΧΗ
Στη μελέτη αυτή παρουσιάζω τις αρχαίες πηγές και την τεκμηρίωση σχετικά με 

το αρχαίο άθλημα με την ονομασία «Πάμμαχον» ή «Παμμάχιον» και της ορολογίας 

που αυτό είχε στην αρχαιότητα.

Τα αρχαία κείμενα που βρίσκονται στη συνέχεια, είναι ταξινομημένα ανά αιώνα. 

Η λέξη «Πάμμαχον» είναι σύνθετη και προέρχεται από το α’ συνθετικό «παν» και 

τη λέξη «μάχη» (πόλεμος), ενώ υπάρχει σε πλήθος αρχαιοελληνικών κειμένων και 

ευρημάτων. Θεωρείται από τις αρχαιότερες ελληνικές μαχητικές τέχνες.

Οι παλαιότερες αναφορές είναι αυτές με τα «στρατηγήματα του Πανός» κατά 

την εκστρατεία του Διονύσου στην Ινδία, πολύ πριν την αντίστοιχη εκστρατεία του 

Ηρακλή και του Μεγαλέξανδρου.

Το «πάμμαχον» ή «παμμάχιον» εμπεριέχει στη φιλοσοφία της ύπαρξής του τρεις βα-

σικές κοσμικές έννοιες, λογοδυναμικές λέξεις που σε σύνθεση αποτελούν την οδό προς 

την κατανόηση του ανθρώπου και της σχέσης του με την αρχέγονη κοσμική ουσία. 

Ο τονισμός γίνεται (διαφορετική λογοδυναμική) σε διάφορες συλλαβές της λέξης, 

προσδίδοντας ξεχωριστή εννοιολογική σημασία ανά περίπτωση, π.χ. πάμμαχον, 

παμμάχον, παμμαχόν· έχει προστεθεί στην συνέχεια και ένα ακόμη γράμμα στην 

αρχική λέξη, το «ι», και έχουμε τη καινούργια λέξη 

παμμάχιον, πάμμαχιον, παμμαχίον, με νέα 

λογοδυναμική.
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ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΑΜΜΑΧΟΝ
Οι λέξεις-έννοιες-δίνες-δονήσεις, οι οποίες ενυπάρχουν από κοινού (τριαδικά) 

στο άθλημα Πάμμαχον είναι οι εξής:

«ο ήχος του Πανός», «η μάχη ή σύγκρουση», «το άθυρμα ή παιχνίδι» 

Ο Πολυδεύκης στο Ονομαστικόν καθορίζει το Πάμμαχον ως άθλημα και το περι-

γράφει ως εξής: skiamace‹n, ¢kroceir…zesqai, ¢kroceirismÒj, ¥gcein, ¢popn…gein, pÝx pa…ein, 
l¦x ™n£llesqai, lakt…zein. ™pˆ d� toÚtwn e‡poij ¨n æj e„sˆ p£mmacoi.

Οι ορισμοί αυτοί αναλυτικά καθορίζουν και μας προσδιορίζουν το αρχαίο άθλη-

μα Πάμμαχον ή Παμμάχιον να συμπεριλαμβάνει τις παρακάτω αθλητικές ιδιότητες, 

σύμφωνα με το Λεξικό της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας του Παν. Γιαννακόπουλου 

των εκδόσεων Πελεκάνος:

•	 skiamace‹n = σκιαμαχία, μάχομαι με τις σκιές.

•	 ¢kroceir…zesqai = μάχομαι με τα χέρια, μάχομαι από κοντά.

•	 ¢kroceirismÒj = πάλη με τα χέρια.

•	 ¥gcein = μάχομαι από κοντά.

•	 ¢popn…gein = κάνω κλειδώσεις μαχόμενος ή μάχομαι στρίβοντας τον αντίπαλο.

•	 pÝx pa…ein = κτυπώ με γροθιές, πληγώνω, κρούω, συγκρούομαι, 

 ρίχνω βέλος μαχόμενος, ρίχνω ακόντιο μαχόμενος.

•	 l¦x ™n£llesqai = κτυπώ με εφόρμηση, κτυπώ πηδώντας πάνω στον εχθρό.

•	 lakt…zein = γρονθοκοπώ, κτυπώ, βαράω.

Οι ορισμοί αυτοί είναι σαφώς μη ακριβείς όπως θα αναλύσω στην συνέχεια του 

παρόντος πονήματος.

Ακόμη υπάρχουν, σύμφωνα με τον Πολυδεύκη (Ονομαστικόν, ΙΙΙ 155,1) και τα 

εξής: stršfein, ¢p£gein, lug…zein, ¢gkur…zein, ·£ssein, ¢natršpein, Øposkel…zein. kaˆ plagi£zein 
d� kaˆ klimak…zein palaism£twn ÑnÒmata. 

•	 stršfein = θέτω γύρω, περιστρέφω

•	 ¢p£gein = μεταφέρω μακρυά, συλλαμβάνω, αρπάζω

•	 lug…zein = λυγίζω

•	 ¢gkur…zein = σηκώνω βάρος 

•	 ·£ssein = χτυπώ, ρίχνω κάτω, καταρρίπτω

•	 ¢natršpein = ανατρέπω

•	 Øposkel…zein = ανατρέπω με το πόδι, βάζω τρικλοποδιά

•	 plagi£zein = μάχομαι πλαγίως, λοξά, απατηλά

•	 klimak…zein = μάχομαι με κλίση.

Έχουμε ακόμη και τις εξής αθλητικές πράξεις στο Πάμμαχον ή Παμμάχιον. 

•	 Δράττειν

•	 Αγκυρίζειν

•	 Τραχηλισμός

•	 Αναβαστάσαι εις ύψος 

•	 Κυβιστήσεις

•	 Ανακυβιστίσεις

•	 Πυγμή
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•	 Ακροχειρία

•	 Λάκτισμα

•	 Απόκρουση

•	 Έφεδρος

•	 Ράσσειν γοφού

•	 Ορθοστάδειν

•	 Αλίνδησις

•	 Στρέβλωσις χειρός

•	 Γαστρίζειν 

•	 Πτερυίζειν 

•	 Απογαλακτίζειν

•	 Μεσολαβή 

•	 Απαγορεύει = εγκατάλειψη του αγώνα (σήμα αγώνα) 

Η ανάλυση και ερμηνεία των παραπάνω στρατηγικών, εκφράσεων, ορολογιών 

κ.λπ. στο Πάμμαχον αναλύεται σε διάφορα σημεία στο παρόν μελετητικό έργο.

O Κλήμης από την Αλεξάνδρεια στο έργο του «Στρώματα» αναφέρει ότι το άθλημα 

Πάμμαχον συνδέει «t¦j di¦ sarkîn ™nergoÚsaj pneumatik¦j ™xous…aj» και αναφέρει ακόμη 

ότι το Παμμάχιον είναι μεταξύ «tîn meg£lwn ¢ntagwnism£twn» στα οποία ο αθλητής 

πρέπει να κάνει διαφόρους άθλους (¥qlouj tin¦j).

Ο Αισχύλος στον Αγαμέμνονα ορίζει το άθλημα «Πάμμαχον» ως τη μάχη η οποία γίνεται 

με κάθε δυνατό μέσο ή τρόπο. Στην Ελληνική Ανθολογία η Ήρα ονομάζεται πάμμαχος, έχων 

την ικανότητα να μάχεται παντοιοτρόπως. Αλλά και η πόλη της Θήβας ονοματίζεται πάμ-

μαχος, λόγω της μεγάλης μαχητικής ικανότητας που είχε αποκτήσει ανά τους αιώνες. 

Στην αρχαιότητα συναντάται και το όνομα Πάμμαχος. Αργότερα βλέπουμε αυτό 

το όνομα στο Βυζάντιο, υπήρξε δε και Άγιος Πάμμαχος.

Στα αρχαία κείμενα που υπάρχουν στην συνέχεια παρακολουθούμε μια συνεχή 

πτώση της έννοιας του πάμμαχον και από φιλοσοφικό και αθλητικο-εκπαιδευτικο-ψυ-

χαγωγικό δρώμενο, ταυτίζεται, κυρίως μετά Χριστόν, με το ποιο άγαρμπο άθλημα του 

«παγκρατίου» περιορίζοντάς το στην ύλη.Εδώ θα πρέπει να τονιστεί ότι το Πάμμαχον 

είναι αποδεκτό από την Ορθοδοξία και μάλιστα αναφέρεται και σε κείμενα των 

Πατέρων. Το ότι είναι άθλημα το μνημονεύει ο Δίων και μάλιστα διαφορετικό από την 

πάλη και την πυγμήν,αναφέροντας τον Ηρακλή ως αθλητή του πάμμαχον. Ο αγώνας 

του πάμμαχον έχει τον ορισμό ως «πάμμαχος αγών». Ο αγώνας αυτός είναι αποδεκτός 

και από τον χριστιανισμό και αναφέρεται ακόμη και στις Πράξεις του Ιωάννη. 

Η πρόσκληση για να διεξαχθεί αγώνας πάμμαχον γινόταν με συγκεκριμένο τύπο 

και τα αρχαία κείμενα αναφέρουν «προεκαλεσάμην πάμμαχα».

ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΟ «ΑΘΛΗΜΑ ΠΑΜΜΑΧΟΝ»
Η αρχαία γνώση και πάλι παίρνει αργά και σταθερά τη θέση που της αρμόζει στο 

σύγχρονο κόσμο μας με τη δυναμική αναβίωση του αθλήματος Πάμμαχον. Οι παρα-

κάτω λέξεις-έννοιες έχουν εντοπιστεί σε αρχαία κείμενα και ευρήματα και αποτελούν 

μέρος της ιστορικής τεκμηρίωσης του αρχαιοελληνικού αθλήματος Πάμμαχον.
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΜΜΑΧΟΝ
Οι βασικές τεχνικές στο Πάμμαχον 

είναι οι εξής τρεις:

Τεχνικές άμυνας (αμύνω).

Τεχνικές επίθεσης (επί + θέση).

Σκιαμαχίες (σκιά + μάχη).

Για τις ασκήσεις και τεχνικές αυτές θα 

υπάρξει ειδικό μελετητικό έργο.

ΘΕΣΕΙΣ
Οι βασικές θέσεις μάχης στο Πάμμαχον 

είναι οι ακόλουθες:

Πίσω θέση

Μπροστινή θέση

Μέση πίσω θέση

Θέση σάρωσης

Θέση δράσης

ΑΡΧΑΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΑΜΜΑΧΟΝ
Ακολουθεί η ορολογία και τα τεχνά-

σματα που έχουν εντοπιστεί σε αρχαία 

κείμενα και τα οποία παρουσιάζουν 

διάφορες τεχνικές και ορολογίες, οι 

οποίες εχρησιμοποιούντο στο αρχαιο-

ελληνικό άθλημα «Πάμμαχον» σε ολό-

κληρο τον αρχαίο ελληνικό κόσμο σε 

όλο τον πλανήτη.

Περισσότερη ανάλυση για την κάθε 

μία τεχνική ή ορολογία σε συσχετισμό 

με τα αρχαία ευρήματα, θα παρουσια-

στεί σε επόμενο τόμο του μελετητικού 

μου έργου για το άθλημα Πάμμαχον.

Α

Αγγυρίζειν = σηκώνω βάρος

Αγγυρίζειν ποδός

Αγγυρίζειν χειρός

Άγχειν = πιέζω, σφίγγω, στραγγαλίζω, πνίγω με 

θηλιά, κρεμάω

Αγκιστροειδή (γροθιά, λαβή κ.λπ.) = κτύπημα 

άγκιστρο, τρικλοποδιά

Αγκιστροειδής πυγμή

Αγκώνας

Αγκωνίζειν

Αγκωνολαβή

Αγών, Αγώνας

Αγών κλίμακος

Αγωνιστής

Αγωνισθείτε

Αθλητής, Αθλήτρια

Αίθουσα προπόνησης

Ακαδημία

Ακινητοποίηση = θέτω τον αντίπαλο σε θέση που 

να μην μπορεί να κινηθεί

Ακροχειρισμός, ακροχειρίσασθαι, ακροχειρίζεσθαι 

= μάχομαι με τα χέρια,

μάχομαι από κοντά

Ακροχειρισμός = πάλη με τα χέρια.

Ακροχερσία, ακρωνύχια, ακρότατα, ακρωλένια, 

ακρόδρυα, ακροχειρισμός,

ακροκώλια, ακρώρεια, ακροθίνια, ακροφύσιον, 

ακροτελεύτιον « πάλη με το Ακροποδίζειν = λαβή 

στα δάκτυλα του ποδιού

αντίστοιχο τμήμα του σώματος

Αλίνδιση, αλίνδησις = κύλισις, κάτω πάλη, πάλη 

στο έδαφος

Αναβαστάσαι = κράτημα σε όρθια θέση με κάτω 

το κεφάλι

Αναβαστάσαι εις ύψος = λαβή επί του κορμού σε 

ανύψωση με ανατροπή

Ανακυβιστήσεις = αποφεύγω τις κυβιστήσεις

Ανάπαυση

Ανάστροφος [πυγμή] (γροθιά, λαβή κ.λπ.) = κτύ-

πημα με τη ράχη

Ανατρέπειν = ανατρέπω
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Αντιαθλητικό

Αντικτύπημα

Άνω λάκτισμα = λάκτισμα (κλωτσιά) στο πάνω 

ύψος του προσώπου

Άνω Πάμμαχον = πάμμαχος μάχη στα όρθια

Άνω πυγμή = κτυπήματα στο ύψος του προσώπου

Απάγειν = μεταφέρω μακρυά, συλλαμβάνω, αρ-

πάζω

Απαγόρευση

Από αρότρου (γροθιά, λαβή κ.λπ.) = κτύπημα ως 

σφύρα

Απογαλακτίζειν = απόκρουση των λακτισμάτων

Αποκλεισμός (ποινή)

Απόκρουση = από + κρούω

Αποπνίγειν = κάνω κλειδώσεις μαχόμενος ή μάχο-

μαι στρίβοντας τον αντίπαλο.

Αποπομπή

Άρχεστε, αρχίστε

Άρχων, αρχηγός

Απόκρουσις

Ασκήσαι, ασκηθήναι, αθλήσαι, γυμνάσασθαι, πο-

νήσαι, αγωνίσασθαι

Άσκησις, γυμναστική, γυμνάσια, γυμνάσισν

Αυτί

Αυτοάμυνα

Αχίλλειον λάκτισμα

Β

Βαθμός

Βαθμίδα

Βάσεως (γροθιά, λαβή κλπ.) = κτύπημα με την 

βάση της παλάμης ή ποδιού

Βάση

Γ

Γάντια

Γαστρίζειν = λάκτισμα προς την κοιλιά

Γονατίζειν

Γόνυ = γόνατο

Γονολαβή

Γόργος = Γρηγόρης = Γρήγορος

Γραμματεία

Γροθιά

Γυμνάζομαι

Γυμνάσιο

Γυμναστήριο

Δ

Δάκνειν, δαγκωνιά

Δάκτυλα

Δακτυλίζειν

Δακτυλολαβή

Δάκτυλον ανατείνατε

Δάσκαλος, Δασκάλα

Δεξιότητα

Δεύτερη ευκαιρία

Διαγώνιο γόνυ = διαγώνιας τροχιάς γονατιά

Διαιτητής

Διαλαμβάνειν = λαβή στο σώμα ή λαβή από την 

μέση

Διαλαμβάνειν (μεσολαβή) = κλείδωμα μέσης

Διαπαλαίειν = συνεχίζω να παλεύω, σκληρός 

αγώνας

Δίπλωμα

Διάταξη

Διατριβή

Δόκιμος

Δράττειν = αρπάζω με τα χέρια, χουφτώνω, κρα-

τάω σφικτά

Δρόμος

Ε

Εγκατάλειψη

Εκκαιδεκάδωρα = ; (αναφορά στον Πολυδεύκη)

Εκκαιδεκαπάλαιστα =; (αναφορά στον Πολυδεύκη)

Εκπαίδευση

Εκπαιδευτής, Εκπαιδεύτρια

Ελλανοδίκης

Έλλειψη ασφάλειας

Έλλην (Hellene)

Έλληνες (Hellenes, Greeks, Pelasgians)

Εμμείνατε

Εμπιδάν = εναέριο λάκτισμα

Εμπρόσθιο = κτύπημα με χέρι ή πόδι εμπρός
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Ένδυμα

Εξεταστής

Έξοδος

Εξωτερικό αγκωνίζειν = κτύπημα από την πλευρά 

του βραχύωνα

Επίθεση

Επίθεση με βηματισμό προς τα εμπρός

Επικαταπεσών = καβαλικεύω

Επιφυλακή

Έρρωσω

Έρρωστε

Εσωτερικό αγκωνίζειν = κτύπημα με τον πήχυ του 

αγκώνα

Έτοιμος - έτοιμη

Εύγε

Ευοί Ευάν

Ευθεία (γροθιά, λαβή κ.λπ.) = ευθεία γροθιά ή 

κλωτσιά

Έφεδρος = ο αθλητής που βρίσκεται σε αναμονή 

για να μπει στον αγώνα

Ζ

Ζω, Ζωή

Ζώνη

Η

Ηγέτης, Ηγήτωρ

Ημικυκλικό

Θ

Θέση

Θήσεως (γροθιά, λαβή κ.λπ.) = κτυπήματα με δά-

κτυλα ή και τη παλάμη

Ι

Ιμάτια

Ισοπαλία

Κ

Κάθετο γόνυ = από κάτω προς τα πάνω γονατιά

Καθοδικό = κτύπημα από πάνω προς τα κάτω

Καλάμι ποδιού

Καταπαλαίειν

Κάτω λάκτισμα = κλωτσιά στο κάτω μέρος του 

σώματος

Κάτω πάμμαχον = μάχη στο έδαφος

Κάτω πυγμή = πάλη στο έδαφος

Κεντρίζειν

Κεφάλι

Κεφαλίζειν

Κλήση

Κλιμακίζειν = μάχομαι με κλίση

Κλίμαξ - κλίμακα

Κόρυκος = σάκος εκγύμνασης

Κράνος

Κριτής = κριτής αγώνος παμμάχου κ.λπ.

Κτύπημα = λάξ

Κυανός = γαλάζιος

Κυβιστήσεις = κατρακυλώ, πτώση, τούμπα, πέ-

φτω κατακέφαλα Κυκλική (γροθιά, λαβή κ.λπ.) = 

κυκλικό κτύπημα με το πόδι ή το χέρι 

Κυκλικό = κυκλικό κτύπημα με το πόδι ή το χέρι

Κύριος, Κυρία

Λ

Λαβή, λαβές

Λαβή αναβαστάσαι εις ύψος

Λαβή τραχηλισμού, τραχύλου στροφήν

Λάκτισμα = γρονθοκοπώ, κτυπώ, βαράω

Λακτίζω, λακτίζειν = γρονθοκοπώ, κτυπώ, βαράω.

Λάξ ενάλλεσθαι = κτυπώ με εφόρμηση, κτυπώ 

πηδώντας πάνω στον εχθρό.

Λευκό

Λεύκωμα

Λήξις

Λυγίζειν = λυγίζω

Μ

Μαθητής, Μαθήτρια

Μασέλα

Μάτι

Μέντωρ = σύμβουλος, εκπαιδευτής

Μέση πυγμή = κτύπημα στο ύψος του σώματος 

(στη μέση)



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

ΙΟΥΛ. - ΑΥΓ. 2009

Μεσολαβή = ανατροπή του αντιπάλου με λαβές 

στη μέση

Μην κινήστε

Μονομαχία

Ν

Νύχια

Ο

Ολίσθηση

Οπίσθιο = κτύπημα από πίσω προς τα εμπρός (κυ-

κλικό συνήθως)

Οπλίτης δρόμος

Οπλομαχία

Οπίσθιον

Ορθοστάδην, ορθία πάλη, ορθοπάλη, σταδαία 

πάλη, πάλη στα όρθια

Ουραγός

Οφθαλμός

Π

Παγκρατιαστής =παντοδύναμος, πανίσχυρος, 

παντοκράτωρ

Παγκράτης = αυτός που κάθεται στο Παγκράτι 

(προσοχή γιατί κάποιοι αγράμματοι

συγχέουν το Παγκράτιον με το Παγκράτι)

Παίς = παιδί

Παγκράτιο

Παγκράτιο παίδων = παγκράτιο για μικρά παιδιά 

Παιδοτρίβης = γυμναστής

Παλαίειν

Παλαιστής, παλαιστικός

Παλαίσματα

Παλαίστρα

Παλάμη

Παραδίδομαι

Παρακαταγωγή = ανατροπή με γόνατο

Παρατήρηση (ποινή)

Πατούσα

Παύσατε

Πελασγός = Έλληνας 

Πλαγιάζειν = μάχομαι πλαγίως, λοξά, απατηλά

Πλάγιο λάκτισμα = κτύπημα με πλάγιο το πόδι ή 

το χέρι

Πόδι

Ποδίζειν = λαβή σε γόνατο ή αστράγαλο

Ποδολαβή

Ποινή

Πολεμικές ή μαχητικές τέχνες

Πόντος = βαθμός

Πρινής θέση

Προειδοποίηση (ποινή)

Προπόνησις

Προπονητής

Πρόσκληση = ο αγώνας του Πάμμαχον

Προσοχή

Προσπαλαίειν

Πτερνίζειν = λάκτισμα προς την πτέρνα

Πυγμή = πάλη

Πύξ παίειν = κτυπώ με μπουνιές-γροθιές, πληγώ-

νω, κρούω, συγκρούομαι, ρίχνω

βέλος μαχόμενος, ρίχνω ακόντιο μαχόμενος.

Πύκτες = παλαιστές, πυγμάχοι

Ρ

Ράβδος = ραβδί, καλάμι, μαγκούρα

Ράσσειν = χτυπώ, ρίχνω κάτω, καταρρίπτω

Ράσσειν γοφού = χτυπώ, ρίχνω κάτω, καταρρίπτω 

από/με τον γοφό

Ραχίζειν = (ραχίς = σπονδυλική στήλη)

Ραχετρίσια

Σ

Σάρωμα = κίνηση «σκούπα» με χέρι ή πόδι και 

ανατροπή αντιπάλου

Σειρά

Σειρές

Σημείο

Σημείο νίκης

Σημείωση (ποινή)

Σκάμμα

Σκιαμαχείν = σκιαμαχία, μάχομαι με τις σκιές 

(βλέπε σχετική μελέτη μου)

Στάση
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Στάση επίβασης = στάση ιππαστί

Στάση ετοιμότητας = στάση ετοιμότητας μάχης 

Παμμάχου, στάση μάχης

Στάση σώματος ή στάση ετοιμότητας = στάση 

ετοιμότητας μάχης Παμμάχου

Στρατήγημα, Στρατηγήματα

Στρεβλώσεις των άκρων = στραβλώσεις χεριών, 

ποδιών κ.λπ.

Στρέφειν = θέτω γύρω, περιστρέφω

Συγκεκληρωμένος

Συλλαχών =; (αναφορά στον Πολυδεύκη)

Συνεχίστε

Σύνθεση

Συμβιβασμός

Συμβιβαστής

Συνεχίστε

Σύνταξις = να συνταχθούν οι αθλητές

Σχήμα

Σχήμα ελλανοδικών

Σχοινάκι

Σχολείο

Σώμα

Τ

Τέλος

Τεχνικές απαγόρευσης = τεχνικές που επιβάλουν 

την απαγόρευση

Τέχνη (σχετικά με την έννοια της τέχνης βλέπε το 

μελετητικό μου έργο «Περί

Τεχνικών Μεγάλου Αλεξάνδρου», τόμος Α, σελ. 

37-46)

Τεχνική (σχετικά με την έννοια της τέχνης βλέπε 

το μελετητικό μου έργο «Περί

Τεχνικών Μεγάλου Αλεξάνδρου», τόμος Α, σελ. 

37-46)

Τεχνικές αυτοθυσίας

Τεχνικές αυτοθυσίας προς την πλάτη

Τεχνικές ανατροπής προς το πλάι

Τεχνικές από όρθια θέση

Τεχνικές γοφού

Τεχνικές εξαρθρώσεων

Παλαιστικές τεχνικές εδάφους

Τεχνικές εδάφους-Πάλη στο έδαφος

Τεχνικές καθήλωσης

Τεχνικές πνιγμών (περίσφιξης)

Τεχνικές ποδιών

Τεχνικές ρίψεων

Τεχνικές χεριών

Τέχνασμα (σχετικά με την έννοια της τέχνης βλέπε 

το μελετητικό μου έργο

«Περί Τεχνικών Μεγάλου Αλεξάνδρου», τόμος Α, 

σελ. 37-46)

Τριακτήρ = ορθοστάδην παμμάχιον όπου έπρεπε 

να ρίξει κάτω τον αντίπαλο τρεις

φορές (τριακτήρ)

Τσίμπημα

Υ

Ύπτια θέση

Υπτιασμός = πέρασμα πάνω από το σώμα με το 

πόδι στην κοιλιά. Υποσκελίζειν = ανατρέπω με το 

πόδι, βάζω τρικλοποδιά. Υποσκελίζω: * ανατροπή 

στο έδαφος με χρήση ποδιών

Φ

Φώς = Φάος = Έρως = Φάνης

Φόρμα, φόρμες = ασκήσεις σκιαμαχίας, forms, 

katas, quan

Χ

Χέρι

Χαίρε

Χαιρετισμός

Χρονομετρητής

Χρονόμετρο

Χρόνος = Κρόνος

Ω

Ώθησις= κτύπημα με την πατούσα με όλη την δύ-

ναμη προς τα εμπρός, Ωμοκτύπημα



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

ΙΟΥΛ. - ΑΥΓ. 2009

ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΕΣ ΣΤΟ ΠΑΜΜΑΧΟΝ
Οι Πάμμαχοι στην αρχαία Ελλάδα είχαν όνομα και έτσι όσοι μπορούσαν να νικούν 

στα Πάμμαχα αθλήματα απολάμβαναν ξεχωριστής δόξας και ιδιαίτερου θαυμασμού, 

ενώ ανακηρύσσονταν κατά σειρά ως οι δυνατότεροι μετά τον Ηρακλή Πάμμαχοι 

(αφ’ Ηρακλέους) και έμπαιναν σε ειδικό Πάνθεο. Τα ονόματα αυτών των Πάμμαχων 

ολυμπιονικών είναι τα εξής:

Ο Ηρακλής ΑΞΙΟΣ (πρώτος στο Πάνθεον)

1ος αφ’ Ηρακλέους, 142η Ολυμπιάδα (212π.Χ.), ΑΞΙΟΣ Κάπρος Πυθαγόρου από 

την Ηλεία,

2ος αφ’ Ηρακλέους, 156η Ολυμπιάδα (156π.Χ.), ΑΞΙΟΣ Αριστομένης ή Αριστόξενος 

από τη Ρόδο,

3ος αφ’ Ηρακλέους, 172η Ολυμπιάδα (92π.Χ.) και Ι73η (88π.Χ.), ΑΞΙΟΣ Πρωτοφανής 

από τη Μαγνησία του Μαιάνδρου (Μικρά Ασία),

4ος αφ’ Ηρακλέους, 178η Ολυμπιάδα (68π.Χ.) και 179η (64π.Χ.), ΑΞΙΟΣ Στράτων ή 

Στρατώνικος (Κοράγου) από την Αλεξάνδρεια,

5ος αφ’ Ηρακλέους, 182η Ολυμπιάδα (52 π.Χ.), ΑΞΙΟΣ Μαρίων Μαρίωνος από την 

Αλεξάνδρεια,

6ος αφ’ Ηρακλέους, 198η Ολυμπιάδα (13μ.Χ.), ΑΞΙΟΣ Αριστεύς ή Μένανδρος ή 

Μαιάνδριος από τη Στρατονίκεια,

7ος αφ’ Ηρακλέους, 204η Ολυμπιάδα (37μ.Χ.), ΑΞΙΟΣ Νικόστρατος ή Στράτις 

Ισιδώτου από τις Αιγές Κιλικίας,

Στο Πάνθεον των Πάμμαχων αθλητών ΔΕΝ θεωρήθηκαν αντάξιοι (ΜΗ ΑΞΙΟΙ) συ-

μπερίληψης δυο μεταγενέστεροι νικητές.

1ος, Σωκράτης άγνωστης καταγωγής, ΜΗ ΑΞΙΟΣ ολυμπιονίκης του 149μ.Χ. (232η 

Ολυμπιάδα).

2ος, Αυρήλιος [Αίλιξ] απόΉλιξ της Φοινίκης, ΜΗ ΑΞΙΟΣ ολυμπιονίκης το 213 και 

217μ.Χ. (248η και 249η Ολυμπιάδα).

Συνεπώς δεν ήταν αρκετό να είναι κανείς νικητής μόνον στα Πάμμαχα αγωνίσματα, 

αλλά έπρεπε να είναι έντιμος ως άτομο σε όλη τη ζωή του.
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ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΠΑΡΑΓΜΑΤΑ
Σε ευρήματα από τη Θήβα στη Βοιωτία (IG VII, Inscriptiones Graecae, VII, 

Inscriptiones Megaridis, Oropiae, Boeotiae, ed. Wilhelm Dittenberger, Berlin, 1892) 

στο IG VII, 2470, 2, col I-II, 1, [z] (2494) διαβάζουμε:

P£mmacon, ð Q»ba, kratšont£ me pa‹d[aj ¢gîn]a 
kaˆ tÕ p£lin mes£tan ¡lik…an tij ™re‹ 
to…aj ™k probol©j eÙ£gkriton: ¡ d� Nšmeioj 
n…ka moi lektîn Ãlqen ¢p’ ºiqšwn 
patrÕj dîma Tr…akoj: ¥eqla g¦r oƒ par¦ D…rkai 
¢mfadÕn `Ell£nwn ple‹sta fšronti nšoi. 
[ ]
Teisikr£thj ™po…hse. 
Σε ευρήματα από τη Μίλητο στην Ιωνία (inscriptions of Ionia, Repertoria ed. 

Donald F. McCabe, The Princeton Project on the Inscriptions of Anatolia, The Institute 

for Advanced Study, Princeton, Ionia) στο 117, 16, 1, 2, II, 1 διαβάζουμε:

T…mwn N…nou ‘OroanneÚj. 
`Ermogšnhj Pamm£cou nÒqoj ¥nhboj, 
`HdÁa Pamm£cou nÒqh kÒrh. 
Qeogenˆj ‘Alex…wnoj kÒrh nÒqh. 
PoluklÁj ‘Aristoklšouj SeleukeÚj. 
Στους Οξυρύγχειους Παπύρους (P.Oxy) του 329 μ.Χ., (The Oxyrhynchus Papyri, 

Published by the Egypt Exploration Society in Graeco-Roman Memoirs, London, 

XXXVI, Nos. 2745-2800, ed. R.A. Coles, D. Foraboschi, A.H. Soliman el-Mosallamy, 

J.R. Rea, U. Schlag, and others. 1970, 51) στο P.Oxy, 51, 3621, 2, Fr2, 1, [z] (21) 

διαβάζουμε:

e„sˆ d� 
AÙr»lioi 
[ ]
[ ]sitolÒgoj ™pˆ ¢cÚrou 
Paus‹rij Pamm£cou `AtrÁj ‘Ammwn…ou 
Kl©roj Panecètou Paus©j PataÚrioj 
™pˆ kršwj ™pˆ stic#ar…wn$ kaˆ pal#l…wn$ 
Papnoàqij MoÚitoj Paelšnhj ‘Amoit© 
`AtrÁj Silbanoà `AtrÁj T£cioj 
oƒ p£ntej ¢pÕ tÁj aÙtÁj kèmhj. 
Øpate…aj tÁj prok#eimšnh$j, Pacën. 
Σε ευρήματα (SB III, 1928, P.Cair.Zen, III; P.Lille I; P.Mil. I.1 και 1929, P.Berl.Moεller; 

P.Col. I; P.Got.; P.Ross.Georg. II; PSI IX και 1930, P.Achm, P.Ross.Georg, III, O.Bodl. I, 

O.Ashm, O.Camb) από το SB, 3, 6222, r, 1, [z] (23) διαβάζουμε:

ka ™kšleusen []qlht¦j e[„s]epenecqÁ-
n[]ai e„j k[]£mpon, ka kat¦ c£[rin sunest]£lhn ™gë 
[ka] oƒ ¥lloi pšnte 
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l£qra tîn []¥ll[]wn []qlhtîn, ka 
[fik]Òmenoj []™ke‹ ™zeÚcqhn ™n pr[èt]oij pagkrat[]i-
[ast]în [ka k]akn tÚchn laba m [e]„dëj pagkra-
[ti£zein. ]schmon»saj toigaroàn ™p polÚ ka[t]e-
[bl»qhn .]p…ptwn, ka toà qeoà mšllontoj 
[sózein me to]Ýj pšnte 
proekal[e]s£mhn p£mmaca, 
[]j ™n toÚt[oij ½qel]en bas[il]eÝj gnînai, e„ eÙ-
[tuc]î À aâ ™bl»qhn, 
ka []k£stJ poie‹n. 
e„dë[ ]j g¦r .[.]ntaj ™k toà gînoj 
koprollog[ ]ountaj e„j tÕ p£mmacon proekales£mhn. 
[ ]Ãn d� mîn tÕ qšma stic£rion linoàn ka katÕn 

ΤΟ ΠΑΜΜΑΧΟΝ ΣΕ ΙΕΡΟΓΛΥΦΙΚΑ
Η επίδρασ των αρχαίων Ελλήνων στην Αίγυπτο είναι ξεκάθαρη από τις 

ιερογλυφικές γραφές που μας αναφέρουν το αρχαιοελληνικό Πάμμαχον και 

Παγκράτιον.

ΤΟ ΠΑΜΜΑΧΟΝ

(Pån merkh, εύρημα Rev. 11, 124, 138, 140)

(Pån m’ khai, εύρημα Rev. 14, 136)
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ΤΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΝ

(Seka, Sekit, Sek, ευρήματα Πάπυροι IV 635, 659, 1203)

Το Πάμμαχον σε Κοπτική γραφή στην Αίγυπτο.

Ο ελληνικός αρχαίος θεός ΠΑΝ
Pan (Pån, εύρημα Ţuat II)

ΜΑΧΗΤΗΣ ΠΑΜΜΑΧΟΝ
 

(Pån m’ khaiu)

(Pån merkhå, εύρημα Rev. 13, 42)
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ΡΩΜΑΪΚΟ ΠΑΜΜΑΧΟΝ
Τα ρωμαϊκά κείμενα είναι ξεκάθαρα ότι ο Ηρακλής, όπως και τόσοι άλλοι 

ήρωες και ημίθεοι της μυθικής και ιστορικής περιόδου αθλούνταν στο Πάμμαχον 

(Hercules Iouis filius pammachio και octauo loco fecit Hercules Olympiae gym-

nicos Pelopi Tantali filio και ακόμη in quibus ipse contendit pammachium) 

Κατά τη ρωμαϊκή περίοδο το Πάμμαχον ως άθλημα μπαίνει στους Ολυμπιακούς 

αγώνες και σε διάφορα ευρήματα (π.χ. στα αρχεία του ΙΜΕ) αναφέρεται κάποιο 

άγνωστο άθλημα το οποίο συνδυάζει ή συνδέεται με το παγκράτιο, την πάλη 

και την πυγμαχία.

Μάχη των κενταύρων από τον ναό του Ηφαίστου (Θησείο).

Ο πάμμαχος αγώνας του Ηρακλή 
με τους σύμφυτους διδύμους, 
τους Μολιόνες, είναι συχνό 
θέμα της υστερογεωμετρικής 
εποχής και σε απόσπασμα (fr. 
2 Diehl) ο Ηρακλής παινεύεται 
«τους ασπρογαλατάδες υιούς, 
γιους της Μολιόνας σκότωνα, 
πούχαν μιάν ελικία, μια δύναμη 
κι’ ένα κορμί, κι’ είχαν κι’ οι δυό 
τους γεννηθεί μες σ’ αργυρό 
αυγό. Σιδερένια πόρπη του 700 
π.Χ. (Αρχαιολογικό Μουσείο 
Αθηνών).

Ο λατίνος συγγραφέας Hyginus το αναφέρει δύο φορές στο έργο του Excerpta 

ex Hygini Genealogiis, Volgo Fabvlae με τα εξής λόγια:

Στο εδάφιο 273.5-6 (Hyginus, Fabulae, Hygini Fabulae, ed. H. J. Rose, 1933) 

διαβάζουμε τα εξής: itaque quod sua uoluntate noluit, i<d> deorum factu<m> 



Πάμμαχον ή Παμμάχιον

Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η  Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η 131

est num<ine>. 

o c t a u o  l o c o 

fecit Hercules 

Olympiae gym-

nico s  Pe lo p i 

Tantali filio, in 

quibus <ip>se contendit pammachium, quod nos pancratium uocamus, cum 

Achareo. nono loco facti sunt in Nemea Arch<e>- moro Lyci et Eurydices filio, 

quos fecerunt septem duces qui Thebas ibant oppugnatum, in quibus ludis 

postea uicerunt cursu Eun<e>us et Dei<p>ylus Iasonis et Hypsipyles filii. 

Αναφέρεται ξεκάθαρα η λέξη Πάμμαχον = pammachium στα λατινικά.

Και στο εδάφιο 273.10.6 (Hyginus, Fabulae, Hygini Fabulae, ed. H. J. Rose, 

1933) διαβάζουμε τα εξής: duodecimo autem, Argiuis quos fecit Acastus Pel<iae> 

filius. his ludis uicerunt Zet<es> Aquilonis filius dolichodromo, Calais eiusdem 

filius diaulo, Castor Iouis filius stadio, Pollux eiusdem filius caestu, Telamon 

Aeaci filius disco, Peleus eiusdem luctatione, Hercules Iouis filius pammachio, 

Meleager Oenei filius iaculo. 

Και στο σημείο αυτό υπάρχει το Πάμμαχον στα λατινικά ως pammachio.

Πάμμαχον σε βρα-
χογραφία από την 

Περσέπολη σε κυλιν-
δρικό σφραγιδόλιθο 

από θησαυρό (Oriental 
Institute, University of 

Chicago).

Πολεμικός 
χορός τριών 

Ανούμπις από 
τον τάφο της 

Inherka του 
Rameses III 

στην αρχαία 
Αίγυπτο.
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ΜΗΛΟΜΑΧΙΕΣ

Ένα είδος προπόνησης στο Πάμμαχον 

την εποχή του Μεγαλέξανδρου ήταν 

οι «μηλομαχίες» όπως αναφέρει ο 

Αθήναιος στα αποσπάσματα που πα-

ραθέτει από τα έργα του Χάρη και του 

Δωρόθεου.

Ο  Δ ω ρ ό θ ε ο ς  ( Δ ε ι π ν ο σ ο φ ι σ τ έ ς 

7.4.13-16, Deipnosophistae, ed. G. 

Kaibel, Athenaei Naucratitae deipn-

osophistarum libri xv, 3 vols. Leipzig, 

Teubner, 1887, repr. Stuttgart, 1965) 

αναφέρει τα εξής: 

filÒmhloi d‘ Ãsan F…lippÒj te Ð Makedën 
kaˆ Ð uƒÕj aÙtoà ‚Alšxandroj, æj DwrÒqeÒj 
fhsin ™n tÍ ›ktV tîn perˆ ‚Alšxandron ƒstoriîn 
(fr. 1M).

Ο Χάρης (Δειπνοσοφιστές 7.4.16-

22, Deipnosophistae, ed. G. Kaibel, 

Athenaei Naucratitae deipnosophista-

rum libri xv, 3 vols. Leipzig, Teubner, 

1887, repr. Stuttgart, 1965) αναφέρει 

τα εξής: 

C£rhj d‘ Ð Mutilhna‹oj ƒstore‹ (fr. 4 

M) æj k£llista mÁla eØrën Ð ‚Alšxandroj 
perˆ t¾n Babulwn…an cèran toÚtwn te 
plhrèsaj t¦ sk£fh mhlomac…an ¢pÕ tîn 
neîn ™poi»sato, æj t¾n qšan ¹d…sthn genšsqai. 
oÙk ¢gnoî d� Óti Ôyon kur…wj kale‹tai p©n 
tÕ purˆ kataskeuazÒmenon e„j ™dwd»n: ½toi 
g¦r ›yon ™stˆn À par¦ tÕ çptÁsqai çnÒ-
mastai.

Ο Χάρης (Δειπνοσοφιστές 1.118.27-30, 

Deipnosophistae Epitome librorum, ed. 

S.P. Peppink, Athenaei dipnosophistarum 

epitome, vols. 2.1-2.2. Leiden, Brill, 1937) 

αναφέρει τα εξής: 

C£rhj d’ Ð Mitulhna‹oj ƒstore‹ æj 
k£llista mÁla eØrën Ð ‘Alšxandroj perˆ t¾n 
Babulwn…an cèran toÚtwn te plhrèsaj t¦ 
sk£fh mhlomac…an ¢pÕ tîn neîn ™poi»sato 
æj t¾n qšan ¹d…sthn genšsqai. 
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ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΕΣ 

Άθλημα Ολυμπιονίκες

Στάδιον 288

Παίδων 119

Πάλη 111

Πυγμαχία 115

Παγκράτιον 87

Τέθριππον 68

Δίαυλος 46

Οπλίτης δρόμος 36

Πένταθλον 33

Δόλιχος 30

Κέλης 30

Αγώνας σαλπιγκτών 20

Αγώνας κηρύκων 12

Δρόμου 4

ΟΛΥΜΠΙΑΔΕΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΕΓΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 
O Μεγαλέξανδρος πάντα τιμούσε και στήριζε τους ολυμπιακούς αγώνες όπως 

αναφέρει το αρχαίο κείμενο: Τίμησε ο Μεγαλέξανδρος τους Ολυμπιακούς Αγώνες 

στις Αιγές (Αρριανός, Ανάβαση, βιβλίο Α, κεφάλαιο 11, σελ. 65, εκδόσεις Κάκτος).

Κατά την περίοδο της εκστρατείας του Μεγαλέξανδρου, από το 334 έως και το 

323 π.Χ., έγιναν οι παρακάτω Ολυμπιάδες κατά τα έτη 332, 328 και 324 π.Χ. 

Έτος 332 π.Χ.

Άθλημα Περιοχή Ολυμπιονίκης

Πυγμαχία Ηλεία Σάτυρος

Πένταθλον Αθήνα Κάλλιππος

Πάλη Πάτρα Χείλων

Έτος 328 π.Χ.

Άθλημα Περιοχή Ολυμπιονίκης

Πυγμαχία Ηλεία Σάτυρος

Αγώνας σαλπιγκτών Μέγαρα Ηρόδωρος

Πάλη Πάτρα Χείλων

Έτος 324 π.Χ.

Άθλημα Περιοχή Ολυμπιονίκης

Πυγμαχία παίδων Σάμος Δούρις

Παγκράτιον Μίλητος Αστυάναξ

Αγώνας σαλπιγκτών Μέγαρα Ηρόδωρος

Ο προηγούμενος πίνακας 

παρουσιάζει μερικά από τα 

αρχαία αθλήματα και το πό-

σες φορές αναδείχτηκε ολυ-

μπιονίκης σε αυτό το άθλημα 

κατά την αρχαιότητα.
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Το έτος 324 π.Χ. έγινε ίσως η πλέον ουσιαστική διεθνής Ολυμπιάδα, μιας και 

συνέπεσε με τον τερματισμό των μεγάλων πολέμων, ενώ στην Περσέπολη και στα 

Σούσα γίνονται μαζικοί γάμοι Ελλήνων και ντόπιων κατοίκων. 

Κατά την Ολυμπιάδα δημιουργούνται και τα ντόπια στρατεύματα που ενσωμα-

τώνονται στα Ελληνικά και δημιουργείται η πέμπτη ιππαρχία των αλλοδαπών. Αυτή 

είναι και ήταν η πέμπτη ελληνική φάλαγγα των Ελλήνων τω πνεύματι ή των Ελλήνων 

με διαγεγραμμένη την ελληνικότητα τους.

Το διάταγμα του 324 π.Χ. είναι σαφέστατο μια και διατάζει όλη την Αυτοκρατορία 

να ανακαλέσει κάθε πολιτικό εξόριστο και να υπάρξει ένα παγκόσμια οικουμενικό 

ελληνικό πνεύμα συμφιλίωσης. 

Σε αυτή την Ολυμπιάδα όλοι οι αντάρτες και ατίθασοι Έλληνες γιόρτασαν την 

συμφιλίωση των Ελλήνων με τους άλλους.

ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΜΕ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΜΜΑΧΟΝ
Στην συνέχεια παρουσιάζουμε πλήθος από αρχαία ευρήματα τα οποία ανάγλυ-

φα σκιαγραφούν την άθληση στο Πάμμαχον (πάλη, πυγμή, παγκράτιο, παμμάχιον 

κ.λπ.), τα οποία συνέλεξε ο συγγραφέας από την εποχή που συμμετείχε ως ιδρυτικό 

στέλεχος στην Ομοσπονδία Παγκρατίου Αθλήματος.

Την τεχνική ανάλυση των εικόνων έκανε ο πολυβραβευμένος πάμμαχος αθλητής 

κος Πολυνείκης Τριγάζης (εκπαιδευτής Σχολής Αστυνόμων), ο οποίος έχει μεγάλη 

παρουσία στον χώρο των μαχητικών τεχνών, τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε ολό-

κληρο τον κόσμο. 

Μετώπες με 
Λαπίθες και 
Κενταύρους από 
την νότια πλευρά 
του Παρθενώνα 
447-438π.Χ. (από 
τα κλεμμένα 
του Βρετανικού 
Μουσείου).
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Μάχη του Ηρακλή 
με τον κένταυρο Νέσσο

 του 615-605π.Χ.

Μάχη του Θησέα 
με τον Σίνη Πιτυοκάμπη 
του 490π.Χ. του ζωγράφου 
Ελπινίκου. 
Μουσείο Μονακού Staatliche 
Antikensammlungen.
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Σύγκρουση του 
Πολυνείκη και 
του Τυδέα που 
προσπαθεί 
να χωρίσει ο 
βασιλιάς του 
Άργους Άδραστος 
σε κρατήρα του 
340π.Χ.
στο Λίπαρι 
της Ιταλίας 
Archeologico 
Eoliano.

Πολεμιστής μαχητικών 
τεχνών,
από κωνικό ρύτο, από 
μαύρο στεατίτη, 
του 1550-1500π.Χ., 
Ηράκλειο, Αρχαιολογικό 
Μουσείο. 
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Πολεμιστής μαχητικών τεχνών, 
από κωνικό ρύτο, 

από μαύρο στεατίτη, 
του 1550-1500 π.Χ., Ηράκλειο, 

Αρχαιολογικό Μουσείο.

Χαρακτηριστική εικόνα 
Πάμμαχου από αγγείο που 
πρωτοπαρουσίασε
ο Γρηγόριος Ζώρζος στο 
Παγκράτιον άθλημα το 1995.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 Περι Τεχνικών Μ. Αλεξάνδρου.

 Ίδρυμα Μείζονος Πολιτισμού, ιστοσελίδες ΙΜΑ για τις Ολυμπιάδες. 

 Από το αρχείο της Επιτροπής Ιστορικής Έρευνας (ΕΙΕ) της Ελληνικής Ομοσπονδίας Παγκρατίου Αθλήματος 

(ΕΟΠΑ) όταν ο συγγαφέας ήταν στην ΕΟΠΑ. 

 De montibus Pammachii (Dai monti di Pammachio), Innocenzo VI (1352-1362) ebbe il titolo cardinalizio di 

Pammachio. Sul suo stemma spiccavano sei monti.


