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KAΤΑΘΕΣΗ ΣYΝΔΡΟΜΗΣ
Όλοι οι συνδρομητές να στέλνουν το παρακάτω απόκομμα στη διεύθυνση της Στρατιωτικής Επιθεώρησης και:

 Οι μεν συνδρομητές εσωτερικού, αφού καταθέσουν τη συνδρομή τους στον λογαριασμό 72-08-0000007 της 

Γενικής Τράπεζας και σε οποιοδήποτε κατάστημά της, να στέλνουν και την απόδειξη καταθέσεως. Δεν επιτρέπεται 

η αποστολή ταχυδρομικών επιταγών.

 Οι δε συνδρομητές εξωτερικού να στέλνουν και την τραπεζική επιταγή.
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Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α.

2,94€

Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 

5,87€

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ)

Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας)

30,77€

Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας)

45,77€
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Τα κείμενα που δημοσιεύονται στη Στρατιωτική Επιθεώρηση εκφράζουν τη γνώμη και τις σκέψεις 

των συγγραφέων και όχι αναγκαία τις αντιλήψεις ή το δόγμα του Γενικού Επιτελείου Στρατού.

Οι ερ γα σί ες πρέ πει:

• Να τη ρού νται μέ σα σε ευ πρε πές και τεκ μη ριω μέ νο ε πι στη μο νι κά και
 τε χνι κά πλαί σιο, χω ρίς αιχ μές ή ο ξύ τη τες, χω ρίς προ κλή σεις.

• Να μην πε ριέ χουν δια βαθ μι σμέ νες πλη ρο φο ρί ες.
• Να μην εί ναι α ντί θε τες προς την ε πί ση μη ε θνι κή πο λι τι κή της χώ ρας.
• Να φέρουν υποχρεωτικά παραπομπές και βιβλιογραφία.

Η Στρατιωτική Επιθεώρηση δέ χε ται για δη μο σί ευ ση με λέ τες, πρω τό τυ πες ή α πό με τά φρα ση, τα 

α ντι κεί με να των ο ποί ων πε ρι λαμ βά νο νται στη θε μα το γρα φί α του Πα ραρ τή μα τος Α΄ της Πά γιας Δια τα γής 

του ΓΕΣ με α ριθ μό 0-17/2001, δη λα δή:

Στρα τιω τι κά Θέ μα τα: Ε θνι κή Ά μυ να, Τα κτι κή και Στρα τη γι κή, Ορ γά νω ση ΕΔ, Πο λε μι κά Μέ σα και 

Υ λι κά, Η γε σί α - Η θι κές Δυ νά μεις, Στρα τιω τι κή Γε ω γρα φί α, Στρα τιω τι κή Ι στο ρί α, Διοι κη τι κή Μέ ρι μνα, 

Τε χνο λο γι κές Ε ξε λί ξεις.

Γε νι κό τε ρα Θέ μα τα: Στρα τιω τι κής - Πο λι τι κής Φύ σης (Πα γκό σμιο Πε ρι βάλ λον, Συ να σπι σμοί, Συμ-

μα χί ες, Διε θνείς Ορ γα νι σμοί, Διε θνείς Τά σεις - Ε ξε λί ξεις, Γε ω πο λι τι κή, Γε ω φυ σι κή, Διά στη μα, Ε θνι κά 

Θέ μα τα).

Ε γκυ κλο παι δι κά Θέ μα τα: Οι κο νο μι κά και Πο λι τι κά, Κοι νω νι κά, Θρη σκευ τι κά, Φι λο σο φι κά, Τέ χνες 

- Ε πι στή μες, Ι στο ρι κά, Λει τουρ γί α του Δη μο κρα τι κού Πο λι τεύ μα τος και των Δη μο κρα τι κών Θε σμών.

Για τη διευ κό λυν ση της σύ ντα ξης του πε ριο δι κού, οι ερ γα σί ες θα πρέ πει να υ πο βάλ λο νται σε δύ ο 

α ντί τυ πα χω ρίς διορ θώ σεις ε πά νω στο πρω τό τυ πο κεί με νο, σε ηλεκτρονική μορ φή (Microsoft Word) και 

να συ νο δεύ ο νται, α πό α ντί στοι χο φωτογραφικό υλικό σε οπτικό δίσκο (CD).

Οι ερ γα σί ες θα πρέ πει να μην εί ναι με γα λύ τε ρες α πό 20 σε λί δες (με γραμματοσειρά Arial 12pt), 

να έ χουν την υ πο γρα φή και έ να σύ ντο μο βιο γρα φι κό του συ ντά κτη και να α να φέ ρουν α πα ραί τη τα τη 

βι βλιο γρα φί α (συγ γρα φέ ας, τί τλος, χρο νο λο γί α έκ δο σης, εκ δο τι κός οί κος κ.λπ.) και τέ λος, ε φό σον 

αυ τό εί ναι δυ να τό, να συ νο δεύ ο νται α πό α νά λο γο φω το γρα φι κό υ λι κό, κα τάλ λη λο για α να πα ρα γω γή 

(πρωτότυπες φωτογραφίες ή σκαναρισμένες σε ανάλυση 300 dpi). Για περισσότερες πληροφορίες στα 

τηλέφωνα 2106553167. Προ κει μέ νου για ερ γα σί ες ε πε τεια κού χα ρα κτή ρα (28η Ο κτω βρί ου - 25η Μαρ-

τί ου κ.λπ.), θα πρέ πει να υ πο βάλ λο νται του λά χι στον προ τε τρα μή νου, έ τσι ώ στε να δη μο σιεύ ο νται ως 

ε πί και ρες α πό το πε ριο δι κό μας.

Στην πε ρί πτω ση που οι ερ γα σί ες προ έρ χο νται α πό με τά φρα ση, πρέ πει να α να φέ ρε ται ευ κρι νώς ο 

τί τλος, ο μή νας και ο α ριθ μός του ξέ νου ε ντύ που, κα θώς και το ο νο μα τε πώ νυ μο του συγ γρα φέ α.

Ο συ ντά κτης εί ναι υπεύθυνος για το πε ριε χό με νο της ερ γα σί ας του και για την ε ξα σφά λι ση ά δειας 

για τη χρη σι μο ποί η ση των πη γών.

Η γλώσ σα που χρη σι μο ποιεί ται θα πρέ πει να εί ναι η δη μο τι κή, χω ρίς υ περ βο λές και α κρό τη τες. Σε 

ότι α φο ρά στον το νι σμό, να ε φαρ μό ζε ται το μο νο το νι κό σύ στη μα.

Ε φό σον δη μο σιευ θεί η ερ γα σί α, οι συ ντά κτες δι καιού νται για κά θε τυ πο γρα φι κή σε λί δα του πε ριο-

δι κού α μοι βή 12,33€, για πρω τό τυ πη με λέ τη και 6,16€, για ερ γα σί α που προ έρ χε ται α πό με τά φρα ση 

ξε νό γλωσ σου κει μέ νου.

Η α πό φα ση για δη μο σί ευ ση ή μη μιας με λέ της παίρ νε ται α πό την Ε πι τρο πή Σύ ντα ξης· α νε ξάρ τη τα 

δε, α πό τη δη μο σί ευ ση ή μη των ερ γα σιών, η ε πι στρο φή τους στον συγ γρα φέ α δεν προ βλέ πε ται.
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Μάχη Σώμα με Σώμα

του Στρατού των ΗΠΑ
(United States Army Combatives)

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: 

Υπλγος (ΠΖ) Γεώργιος Κουκάκης, ΣΣΕ 2002

«Ελάχιστοι άνθρωποι μέχρι 

σήμερα έχουν σκοτωθεί από 

ξιφολόγχη ή μαχαίρι. Ο φό-

βος όμως του να εξερευ-

νήσουν τα σωθικά τους 

τρελλαμένοι-από-τη-

μάχη άνδρες με κρύο 

ατσάλι στα χέρια, 

έχει κερδίσει πολ-

λές μάχες»

Πάττον



�ΜAΧΗ ΣΩΜΑ ΜΕ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΩΝ ΗΠΑ

ΟρισμΟσ τησ μαχησ σωμα με σωμα
Μάχη Σώμα με Σώμα είναι μια συμπλοκή μεταξύ δύο ή περισσότερων ατόμων 

σε πάλη με άδεια χέρια ή με όπλα χειρός όπως μαχαίρια, ραβδιά, ή άλλα όπλα τα 

οποία μπορούν να πεταχτούν όχι όμως να πυροδοτηθούν. Η γνώση της μορφής 

αυτής του αγώνα από κοντινές αποστάσεις σε άριστο επίπεδο είναι ένας από τους 

θεμελιώδεις λίθους της εκπαίδευσης του σύγχρονου στρατιώτη. 

η ιστΟρια τησ συγχρΟνησ μαχησ σωμα με σωμα
Το 1995 ο Διοικητής του 2ου Τάγματος Ranger, Ανχης Stan McCrystal, διέταξε 

την αναζωογόνηση της εκπαίδευσης στις πολεμικές τέχνες. Δεν άργησαν όμως 

να παρουσιαστούν σοβαρά προβλήματα λόγω του τότε υπάρχοντος προγράμ-

ματος. Κυριαρχούσε η εντύπωση ανάμεσα στους στρατιώτες πως οι τεχνικές δεν 

θα λειτουργούσαν και πως αυτό θα ήταν σπατάλη του χρόνου εκπαιδεύσεως. 

Μια επιτροπή συγκροτήθηκε, με επικεφαλής τον Επχία SSG Matt Larsen, για 

να αναπτύξει ένα πιο αποτελεσματικό πρόγραμμα. Το πρώτο βήμα ήταν η εξέ-

ταση επιτυχημένων προγραμμάτων από όλο τον κόσμο. Αυτό που ανακάλυψε 

ήταν πως τα περισσότερα είχαν κάτι κοινό, ένα υποβόσκων λόγο που τα έκανε 

επιτυχημένα. Χώρες με παραδοσιακές πολεμικές τέχνες όπως το Κορεάτικο Τάε-

Κβον-Ντο (Tae-Kwon Do), το Γιαπωνέζικο Τζούντο (Judo), το Μάι Τάι (Muay Thai) 

στην Ταϊλάνδη, είχαν περισσότερο χρόνο για να αναπτύξουν ένα αποτελεσματικό 

πρόγραμμα Μάχης Σώμα με Σώμα. Μία εξαίρεση ωστόσο σε αυτόν τον κανόνα 

ήταν η Ρωσία. Ήταν από τις λίγες χώρες που έπαιρναν ουσιαστικά ανεκπαίδευτο 

πληθυσμό, και παρ’ όλα αυτά είχε καλά αποτελέσματα στην εκπαίδευση των 

στρατιωτών της.

Το Ρώσικο σύστημα ΣΟΜΠΟ (SOMBO) αναπτύχθηκε ειδικά για το Στρατό. 

Συνδυάζει τις τεχνικές του Τζούντο και της Ελληνορωμαϊκής πάλης σαν θεμέλιά 

του. Η αίσθηση ήταν ότι η επιτυχία του ΣΟΜΠΟ ήταν συνδεδεμένη με την ομοι-

ότητά του με την πάλη, γεγονός που έκανε τα βασικά συστατικά του ευκολότερα 

στη μάθηση και λιγότερο εξαρτώμενα από το μέγεθος ή τη δύναμη του μαχητή. 

Ένα άλλο χαρακτηριστικό του ΣΟΜΠΟ είναι ότι έχει ένα στοιχείο ανταγωνισμού 

που εξυπηρετεί ως κίνητρο για περεταίρω εκπαίδευση. Παρ’ όλα αυτά, έχει 

επίσης κάποια ιδιαίτερα προβλήματα, ένα από τα οποία ήταν και η αγωνιστική 

πλευρά, η οποία για μερικούς, άλλαζε τις τεχνικές στις οποίες εστιαζόταν. Όπως 

και να’ χει, η επιτροπή προσωρινά αποφάσισε πως το καινούριο σύστημα θα 

βασιζόταν στην πάλη.

Συνειδητοποιώντας ότι δεν υπήρχαν αρκετοί εκπαιδευτές ΣΟΜΠΟ διαθέ-

σιμοι, η επιτροπή άρχισε να αναζητά ένα παρόμοιο σύστημα σαν βάση για το 

πρόγραμμά τους. Ο Αρχιπροπονητής J. Robinson, του προγράμματος Πάλης του 

Πανεπιστημίου της Μινεσότα, όντας πρώην Ranger στη περιοχή του Βιετνάμ 

κλήθηκε να αξιολογήσει το εκκολαπτόμενο πρόγραμμα και να δώσει μερικές 

πολύτιμες συμβουλές. Τελικά, αφού κοίταξε αρκετά διαφορετικά συστήματα, η 

επιτροπή έστειλε αρκετούς άντρες για εκπαίδευση στην Ακαδημία Ζίου-Ζίτσου 

(Jiu-Jitsu) του Gracie στο Τόρανς της Καλιφόρνια. 
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Το Βραζιλιάνικο Ζίου-Ζίτσου όπως διδάσκεται στη Ακαδημία του Gracie 

ταιριάζει τέλεια από κάθε πλευρά στις ανάγκες του Στρατού. Ήταν εύκολο στη 

μάθηση, είχε ανταγωνιστική μορφή, και ήταν αποδεδειγμένα αποτελεσματικό μέσα 

στην αρένα σε αγώνες με «γυμνά χέρια». Είχε ωστόσο κάποια προβλήματα. Μία 

πλευρά του Ζίου-Ζίτσου ήταν σχεδιασμένη εκ βάσης για αγώνες ένα-προς-ένα και 

μία άλλη ήταν ότι το αγωνιστικό Ζίου-Ζίτσου είχε πολλές πιθανότητες να αλλάξει 

την τέχνη σε κάτι μη προσανατολισμένο στη μάχη. 

Με οδηγό την εμπειρία από τη μάχη, οι Rangers σχεδίασαν ένα σύστημα με 

το Βραζιλιάνικο Ζίου-Ζίτσου ως τεχνική βάση το οποίο προσανατολιζόταν στις 

ανάγκες του Στρατού. Μια συστηματική προσέγγιση στην εκπαίδευση προέκυψε, 

η οποία καθόρισε λεπτομερώς τις τεχνικές που θα διδάσκονταν, και με ποια σειρά. 

Οι Rangers θα ξεκινούσαν με τα βασικά του Βραζιλιάνικου αγώνα Ζίου-Ζίτσου 

στο έδαφος, και θα συνέχιζαν με ρίψεις του Τζούντο και Πάλη, και χτυπήματα 

Πυγμαχίας και Μάι Τάι. Όλα αυτά σε συνδυασμό με ασκήσεις ορθής σκόπευσης 

και εκπαίδευση στον ατομικό οπλισμό θα αποτελούσαν ένα ολοκληρωτικά συνδυ-

ασμένο σύστημα Μάχης Μειωμένης Απόστασης, με το οποίο από δω και στο εξής, 

οι αποδοτικοί Rangers θα μπορούσαν να μεταπηδήσουν ομαλά από μία «ακτίνα» 

μάχης σε άλλη, με ή χωρίς όπλα, ατομικά ή συλλογικά. 

Καθώς οι Rangers που εκπαιδεύονταν σε αυτό το νέο σύστημα διασκορπιζό-

ταν στις διάφορες Μονάδες, το σύστημα διαδόθηκε στο Στρατό. Ο Σχης Michael 

Ferriter, ο οποίος έμαθε για το σύστημα ενώ ήταν Διοικητής του 3ου Τάγματος 

Ranger, αργότερα διοίκησε το 11ο Σύνταγμα Πεζικού και το ενσωμάτωσε επι-

τυχώς στην ύλη του Σχολείου Υποψήφιων Αξιωματικών, του Βασικού Σχολείου 

Αξιωματικών Πεζικού και του Προκεχωρημένου Σχολείου Αξιωματικών Πεζικού. 

Αυτός, μαζί με τη βοήθεια του Λχία Matt Larsen ηγήθηκε της ίδρυσης του προ-

γράμματος «εκπαίδευσε τον εκπαιδευτή» του Στρατού. 

Το πρόγραμμα συνεχίζει να αναπτύσσεται. Από τον Ιανουάριο του 2002, με τη 

δημοσίευση του νέου Εγχειρίδιου Εκστρατείας 3-25.250 (FM 3-25.150), γραμμένο 

από τον Λχία Larsen, έχει αποτελέσει επίσημο δόγμα του Αμερικάνικου Στρατού. 

αντικειμενικΟι σκΟπΟι τησ εκπαιδευσησ
Οι στρατιώτες πρέπει να είναι έτοιμοι να χρησιμοποιήσουν διαφορετικά επίπεδα 

δύναμης σε ένα περιβάλλον όπου μια σύγκρουση μπορεί να αλλάξει από χαμη-

λής έντασης σε υψηλής μέσα σε ώρες. Πολλές στρατιωτικές επιχειρήσεις, όπως 

ειρηνευτικές αποστολές ή εκκενώσεις αμάχων, μπορεί να περιορίζουν τη χρήση 

θανάσιμων όπλων. Η εκπαίδευση στη μάχη σώμα με σώμα θα σώσει ζωές όταν 

συμβεί απρόσμενη εμπλοκή. Επίσης θα βοηθήσει στην ενστάλαξη θάρρους και 

αυτοπεποίθησης. Μέσω του συναγωνισμού θα επέλθει κατανόηση της ελεγχόμενης 

επιθετικότητας και η ικανότητα να παραμένει κανείς συγκεντρωμένος υπό πίεση. 

Η μάχη σώμα με σώμα περιλαμβάνει σκληρή και απαιτητική εκπαίδευση η οποία 

είναι ταυτόχρονα και πνευματικά απαιτητική σχετιζόμενη και με άλλες στρατιω-

τικές επιδιώξεις. Το συνολικό αποτέλεσμα της παρεχόμενης εκπαίδευσης είναι η 

ενίσχυση του ατομικού και ομαδικού δυναμικού, της ευλυγισίας, της ισορροπίας και 
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της καρδιοπνευμονικής ικανότητας, αλλά και η οικοδόμηση προσωπικού θάρρους, 

αυτοπεποίθησης, εσωτερικής πειθαρχίας και πνεύματος Μονάδας.

ασφαλεια
Το πρόγραμμα Μάχης Σώμα με Σώμα του Στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών 

Αμερικής έχει σχεδιαστεί ειδικά για να εκπαιδεύει τους πιο ανταγωνιστικούς μαχη-

τές στο συντομότερο δυνατό χρόνο και με τον ασφαλέστερο δυνατό τρόπο. 

 Γενικά Μέτρα Ασφαλείας. Οι τεχνικές της μάχης σώμα με σώμα θα πρέπει 

να διδάσκονται με τη σειρά που παρουσιάζεται σε αυτό το άρθρο. Είναι με τέ-

τοια σειρά ώστε όχι μόνο να ακολουθούν τη φυσική εξέλιξη των τεχνικών, αλλά 

και να παρουσιάζουν τις πιο επικίνδυνες τεχνικές αφότου οι στρατιώτες έχουν 

εξοικοιωθεί με τη χρήση δύναμης γενικότερα. Αυτό θα οδηγήσει σε λιγότερους 

τραυματισμούς από δυναμικές κινήσεις.

 Επίβλεψη. Το πιο σημαντικό μέτρο ασφαλείας είναι η σωστή επίβλεψη. 

Εξαιτίας της πιθανής επικίνδυνης φύσης των τεχνικών που περιλαμβάνονται, 

η εκπαίδευση πρέπει να διεξάγεται πάντα υπό την επίβλεψη πιστοποιημένων 

εκπαιδευτών.

 Περιοχή Εκπαίδευσης. Το μεγαλύτερο μέρος της εκπαίδευσης θα πρέπει 

να διεξάγεται σε περιοχή με μαλακό δάπεδο όπως μια περιοχή με γρασίδι ή άμμο. 

Αν είναι διαθέσιμα στρώματα, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται. Οποιαδήποτε 

άλλη σκληρή επιφάνεια δεν είναι κατάλληλη για εκπαίδευση.

 «Πνιγμοί». Οι πνιγμοί είναι ο καλύτερος τρόπος να τελειώσει κάποιος μία 

μάχη. Είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος να ακινητοποιήσουμε έναν αντίπαλο 

και, με επίβλεψη, είναι επίσης αρκετά ασφαλές να εφαρμόζονται στην εκπαίδευση 

ακριβώς όπως και στο πεδίο της μάχης.

 «Κλειδώματα» συνδέσμων. Για να ακινητοποιήσουμε έναν αντίπαλο, 

οι επιθέσεις θα πρέπει να κατευθύνονται σε μεγάλους συνδέσμους όπως ο 

αγκώνας, ο ώμος ή το γόνατο. Οι επιθέσεις στους περισσότερους από αυτούς 

τους σύνδεσμους είναι πολύ επώδυνοι προτού ακόμα προκαλέσουν κάποιο 

τραυματισμό, πράγμα που επιτρέπει την εκπαίδευση σε αυτούς χωρίς σημαντικό 

ρίσκο τραυματισμού. Οι εξαιρέσεις είναι επιθέσεις στους καρπούς και στρέψεις 

γονάτων. Ο καρπός τραυματίζεται πολύ εύκολα και η στρέψη του γονάτου δε 

γίνεται επώδυνη παρά μόνο όταν είναι πολύ αργά. Για αυτό το λόγο, αυτές οι 

επιθέσεις θα πρέπει να διδάσκονται με εξαιρετικά μεγάλη προσοχή και δεν θα 

πρέπει να χρησιμοποιούνται σε αγώνες ή για αστείο. 

 Χτυπήματα. Τα χτυπήματα είναι ένας επίσης αποτελεσματικός τρόπος 

να ακινητοποιήσουμε έναν αντίπαλο. Είναι όμως και ένα σημαντικό μέρος της 

στρατηγικής μίας μάχης και μπορεί να αποδειχτούν πολύ αποτελασματικά στο 

να χειραγωγήσουμε τον αντίπαλο σε ανεπιθήμητες θέσεις σώματος. Μπορούν 

να εκτελεστούν με διάφορους τύπους προστατευτικών όπως γάντια πυγμαχίας. 

Η άμυνα μπορεί να διεξαχθεί χρησιμοποιώντας μαξιλάρια που μειώνουν τη δε-

χόμενη δύναμη. Η εκπαίδευση θα πρέπει να εστιάζεται διαρκώς σε ρεαλιστικά 

σενάρια της μάχης.
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μετρα ασφαλειασ
Για να αποτρέψουμε τραυματισμούς, ο εκπαιδευτής πρέπει να αναλογιστεί 

τα ακόλουθα μέτρα ασφαλείας πριν αρχίσει την εκπαίδευση: 

 Επίβλεψη της πρακτικής εξάσκησης από κοντά και διαρκώς. Ποτέ μην 

αφήνετε μία ομάδα χωρίς επίβλεψη.

 Εξοικοίωση των στρατιωτών με κάθε ελιγμό μέσω μιας πλήρους εξήγησης 

και επίδειξης πριν επιχειρήσουν την κίνηση.

 Μην αφήνετε τους στρατιώτες να προτρέχουν της διδασκαλίας

 Σιγουρευτείτε ότι ο συνεκπαιδευόμενος δεν προβάλει αντίσταση, αλλά 

επιτρέπει ο ελιγμός να γίνεται ελεύθερα κατά τη διάρκεια των εκπαιδευτικών 

σταδίων καθώς τελειοποιείται η τεχνική. 

 Σιγουρευτείτε ότι υπάρχει αρκετός χώρος ανάμεσα στους στρατιώτες 

καθ’ όλη τη διάρκεια της πρακτικής εξάσκησης - για παράδειγμα αφήστε του-

λάχιστον ένα τετράγωνο 2,5 μέτρων για κάθε ζευγάρι συνεκπαιδευομένων.

 Σιγουρευτείτε ότι οι εκπαιδευόμενοι έχουν αδειάσει τις τσέπες τους, 

αφαιρέσει τα ρολόγια/κοσμήματά τους και τις μεταλλικές τους ταυτότητες. 

 Τονίστε ότι επιτρέπεται να εκτελούνται ΜΟΝΟ εικονικά χτυπήματα σε 

ζωτικά σημεία όπως το κεφάλι, ο λαιμός και η βουβωνική χώρα. Οι εκπαι-

δευόμενοι μπορούν να εφαρμόζουν «ελαφρά» χτυπήματα σε άλλες τρωτές 

περιοχές. Παρ’ όλα αυτά πρέπει να επιδεικνύουν προσοχή πάντα.

 Σιγουρευτείτε ότι οι εκπαιδευόμενοι κατανοούν τη χρήση του «χτυ-

πήματος παράδοσης» του συνεκπαιδευόμενού τους και των προφορικών 

σημάτων που υποδεικνύουν πότε να σταματήσει την άσκηση δύναμης σε 

ταχνικές πνιγμών και λαβών. 

 Σιγουρευτείτε ότι οι εκπαιδευόμενοι προθερμαίνονται και κάνουν δια-

τάσεις σωστά πριν την πρακτική εξάσκηση.

 Διδάξτε και κάντε πρακτική εξάσκηση στις πτώσεις πριν διεξάγεται 

ρίψεις.

 Αν χρησιμοποιείτε αρένα με πριονίδι και σάκκους γύρω της, επιθεω-

ρείστε τους σάκκους πριν τη διεξαγωγή της εκπαίδευσης για να βεβαιωθείτε 

ότι όλοι είναι λειτουργικοί και τουλάχιστον �5% γεμάτοι. Κάθε σάκκος το-

ποθετημένος όπου μπορεί να πέσει το προσωπικό πρέπει να είναι γεμάτος 

με το ίδιο υλικό όπως και η αρένα και επιπλέον τουλάχιστον 15 εκατοστά 

πριονίδι.

 Διατηρείστε μία προστατευτική ζώνη περίπου 2 μέτρων από τον προστα-

τευτικό τοίχο της αρένας και την περιοχή της επίδειξης κατά τη διάρκεια της 

εκπαίδευσης, ιδιαίτερα αν αυτή απαιτεί ρίψεις από τους εκπαιδευόμενους.

 Απλώστε ομοιόμορφα το πριονίδι της αρένας και αφαιρέστε κάθε αιχ-

μηρό αντικέιμενο. Επιθεωρείστε την αρένα ώστε να βεβαιωθείτε ότι κάθε τι 

επικίνδυνο έχει αφαιρεθεί πριν την επίδειξη ή εκπαίδευση. 

 Επιθεωρείστε το βάθος του πριονιδιού για αρκετό χρόνο. Θυμηθείτε ότι 

κάθε νέο πριονίδι πρέπει να στρώνεται ομοιόμορφα και να επιθεωρείται εκ 

νέου για ξένα σώματα που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό.
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τακτικεσ μαχησ/στρατηγικη εκπαιδευσησ
Για να εκπαιδεύσουμε τους στρατιώτες αποτελεσματικά είναι αναγκαίο να ανα-

πτύξουμε μία συστηματική προσέγγιση τόσο στη μάχη όσο και στην εκπαίδευση. 

Οι τρεις φάσεις της βασικής στρατηγικής μάχης είναι:

 μείωσε την απόσταση

Ελέγχω έναν όρθιο αγώνα σημαίνει ελέγχω την εμβέλεια μεταξύ των μαχητών. Ο ανεκπαίδευτος μα-

χητής είναι πρωτίστως επικίνδυνος σε απόσταση χτυπήματος γροθιάς. Ο ΑΝΣΚ είναι να αποφύγουμε 

αυτή την απόσταση. Ακόμα και αν κάποιος είναι ανώτερος μαχητής, το πιο επικίνδυνο πράγμα που 

μπορεί να κάνει είναι να ξοδέψει χρόνο σε μια απόσταση στην οποία ο εχθρός έχει τη μεγαλύτερη 

πιθανότητα να κερδίσει. Όταν εκπαιδεύουμε στρατιώτες, ο πρωταρχικός ΑΝΣΚ πρέπει είναι να τους 

ενσταλάξουμε το κουράγιο να μειώσουν την απόσταση. 

 κέρδισε κυρίαρχη Θέση

Πριν ακόμα κάποια τεχνική ακινητοποίησης ή φόνου μπορεί να εφαρμοστεί, ο στρατιώτης πρέπει 

πρώτα να κερδίσει και διατηρήσει κυρίαρχη θέση σώματος. Είναι ο μοχλός που δημιουργείται από 

μια κυρίαρχη θέση σώματος ο οποίος επιτρέπει στο μαχητή να νικήσει ένα ισχυρότερο αντίπαλο. Η 

εκτίμηση για μια κυρίαρχη θέση σώματος είναι θεμελιώδης για να γίνει κάποιος αποτελεσματικός 

μαχητής επειδή συνδυάζει αρμονικά αυτά που διαφορετικά θα ήταν μια μακροσκελής και δυσνόη-

τη λίστα από άσχετες τεχνικές. Αν μια τεχνική συντριβής χρησιμοποιηθεί από κυρίαρχη θέση και 

αποτύχει, ο μαχητής μπορεί απλώς να προσπαθήσει ξανά. Αν, από την άλλη, μια τεχνική συντριβής 

χρησιμοποιηθεί από μη κυρίαρχη θέση και αποτύχει, αυτό συνήθως σημαίνει ήττα. Οι κυρίαρχες 

θέσεις σώματος θα αναφερθούν με σειρά προτεραιότητας.

 αποτελείωσε τη μάχη 

Όταν έχει επιτευχθεί κυρίαρχη θέση σώματος, ο μαχητής μπορεί να αρχίσει προσπάθειες να τελειώσει 

τη μάχη με ασφάλεια γνωρίζοντας ότι αν μια προσπάθεια αποτύχει, εφ’ όσον διατηρεί κυρίαρχη θέση, 

μπορεί απλώς να προσπαθήσει ξανά. 

Η εκπαίδευση θα πρέπει να αρχίσει με πάλη εδάφους, η οποία είναι όχι μόνο ευκολότερη να διδαχτεί 

και να αφομοιωθεί, αλλά επίσης εξασφαλίζει σταθερές βάσεις από τις οποίες μπορούμε να μεταπη-

δήσουμε σε πιο δύσκολες τεχνικές του ορθίως. Παλαιότερα προγράμματα άρχιζαν με τεχνικές που 

απαιτούσαν πολύ χρόνο για να ενστερνιστούν. Το αποτέλεσμα ήταν σχεδόν καθολικός αποπροσανα-

τολισμός για τη μάχη σώμα με σώμα γενικότερα. Η ύλη που καλύπτεται σε αυτό το άρθρο θεωρείται 

η βασική γνώση που θα πρέπει να έχει κάθε στρατιώτης. 
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 Σήκω στη Βάση  
 Κάτσε σαν μαχητής 

 Γόνατο κάτω από τη μασχάλη 

 Πάρε στάση μάχης

 Απόδρασε από τη Στάση Αναβάτη, Παγίδευσε και Γύρνα
 Αγκώνες μέσα και στο έδαφος 

 Πιάσε το χέρι του αντιπάλου (το πρώτο χωρίς αντίχειρα & το δεύτερο με τον αντίχειρα προς τα έξω) 

 Πιάσε το πόδι της ίδιας μεριάς

 Γόνατο στο γλουτό 

 Σήκωσε με τους γοφούς 

 Γύρνα στη στάση φύλαξης
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 Πέτυχε τη Στάση Φύλαξης

 Πάρε καλή στάση 

 Έλεγξε τα χέρια του αντιπάλου στους δικέφαλους 

 Το ένα πόδι βγαίνει έξω για να γυρίσει τους γοφούς 

 Το χέρι της ίδιας μεριάς μπαίνει κάτω από το πόδι με τα δάχτυλα πρώτα 

 Βάλε το χέρι και το γόνατο στο έδαφος και σπρώξε

 Κάνε ένα βήμα και τεντώσου 

 Πιάσε το γιακά με τον αντίχειρα στο εσωτερικό

 Άλλαξε γόνατο και φέρε τους γοφούς στο πλάι 

 Πίεσε το γόνατό του μέχρι να «σπάσεις» τη λαβή των ποδιών του 

 Άφησε το πόδι του να περάσει πάνω από το κεφάλι σου 

Βάλε τον αγκώνα στο λαιμό του αντιπάλου 

 Βάλε το άλλο χέρι κάτω από τους γοφούς και πάρε μια καλή στάση πλάγιου ελέγχου
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 Πλάγιος Έλεγχος

 Ο αντίπαλος θα προσπαθεί να κινηθεί από κάτω και να σας βάλει στη Φύλαξη 

 Αυτό το προλαμβάνετε με έλεγχο των γοφών του 

 Πίεση με τους αγκώνες 

 Χέρι κάτω από τους γοφούς 

 Βοηθάμε το χέρι με το γόνατο

 Ίσιωσε το άλλο πόδι 

 Πέτυχε τη Στάση Αναβάτη από τον Πλάγιο Έλεγχο

 Κάτσε και βάλε το γόνατο κόντρα στο γοφό 

 Άνοιξε τα πόδια για να αποφύγεις να σε γυρίσει ανάσκελα 

 Χρησιμοποίησε το χέρι για να μαζέψεις τα πόδια

 Κάνε ένα βήμα και πάρε τη στάση αναβάτη 

 Απέφυγε τη Στάση Αναβάτη, Διπλώσου στη Φύλαξη 

 Έχεις πιάσει το χέρι του αντιπάλου για να τον γυρίσεις και αυτός κινεί το πόδι του για να αποφύ-

γει το γύρισμα δημιουργώντας ένα «άνοιγμα» 

 Με τον αγκώνα σου σήκωσε το πόδι του, γύρνα προς το «άνοιγμα» και κούνα το πόδι σου από 

κάτω μέχρι το γόνατο να βγει έξω
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 Βγάλε το πόδι έξω και γάντζωσε το πόδι του αντιπάλου

 Βάλε όλο το βάρος σου πάνω στο πόδι και γύρνα από την άλλη μεριά 

 Με τα χέρια σου σπρώξε το πόδι του αντιπάλου

 Βάλε το άλλο πόδι σου κάτω από το πόδι του αντιπάλου όπως πριν

 Αν το πόδι σου μπλεχτεί κούνα τους γοφούς σου πίσω για να δημιουργήσεις χώρο

 Βάλε τον αντίπαλο στη Φύλαξη

 Σπρώξιμο Χεριού και Γύρισμα στη Στάση Πίσω Αναβάτη

 Πιάσε το χέρι του αντιπάλου από τον καρπό και με το άλλο σπρώξε τον αγκώνα του 

 Σπρώξε τον καρπό του πίσω από το σβέρκο του 

 Με το άλλο χέρι πιάσε τον καρπό και παγίδευσε τον αγκώνα με το στήθος σου

 Γύρνα τον αντίπαλο μπρούμυτα 

 Βάλε τα πόδια σου κοντά στους γοφούς του αντιπάλου

 Όπως ο αντίπαλος σηκώνεται στα χέρια και γόνατα εκτελείτε τη στάση πίσω αναβάτη 

 Απέφυγε τη Στάση Πίσω Αναβάτη
 Το ένα χέρι δίπλα στο κεφάλι και το άλλο κάτω από τη μασχάλη 

 Το χέρι του αντιπάλου δείχνει την κατεύθυνση 

 Πέσε στο πλάι
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 Σπρώξε προς αυτήν την μεριά 

 Χρησιμοποίησε το έδαφος για να διώξεις τον αντίπαλο από την πλάτη σου

 Βάλε το γόνατό σου στο έδαφος στο γοφό του

 Με το πόδι σου γαντζώσου κάτω από το γόνατό του

 Γύρνα από πάνω και πάρε τη στάση αναβάτη

 Πίσω «Γυμνό» Πνίξιμο
 Ο δικέφαλος στη μια μεριά του λαιμού 

 Ο πήχης στην άλλη μεριά 

 Σφίξε καλά

 Βάλε την παλάμη του χεριού που πνίγει στον δικέφαλο του άλλου 

 Η παλάμη πάει πίσω από το κεφάλι σαν να του χτενίζατε τα μαλλιά

 Βάλε το κεφάλι σου κάτω

 Πνίξε επεκτείνοντας το στήθος
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 Διασταυρωμένο Πνίξιμο Γιακά 

 Το αδύναμο χέρι ανοίγει το γιακά 

 Το χέρι μπαίνει με τα δάχτυλα πρώτα

 Πάει τέρμα πίσω από το λαιμό

 Το άλλο χέρι πάει κάτω από το πρώτο 

 Τα δάχτυλα στο εσωτερικό τέρμα μέχρι να συναντήσουν το πρώτο χέρι

 Γύρνα τους καρπούς ώστε οι παλάμες σου να κοιτάνε εσένα

 Τράβα τον αντίπαλο προς το μέρος σου

 Πνίξε εκτείνοντας το στήθος, τραβώντας τους ώμους πίσω και τους αγκώνες στα πλευρά

 Η Μπάρα Λυγισμένου Χεριού

 Είσαι στη στάση Αναβάτη και ο αντίπαλος μπλοκάρει τα χτυπήματά σου 

 Με το χείλος των χεριών σου χτύπα τα αντίθετο χέρι του και οδήγησέ το στο έδαφος

 Ο αγκώνας μέσα στο λαιμό και λαβή χωρίς αντίχειρα

 Το άλλο χέρι πάει κάτω από τον αγκώνα και πιάνει τον καρπό σου 

 Σύρε σαν βούρτσα και σήκωσε ταυτόχρονα τον αγκώνα 

 Κράτα το κεφάλι κάτω στον καρπό/προστάτεψε τα μάτια

 Η Μπάρα Ίσιου Χεριού από τη Στάση Αναβάτη 
 Ο αντίπαλος προσπαθεί να αμυνθεί σπρώχνοντας το στήθος σου 

 Γείρε στα χέρια του και αποφάσισε πιο χέρι θες να σπάσεις
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 Τα χέρια πάνε πάνω και κάτω από το χέρι που θες να σπάσεις

 Με όλο το βάρος σου στα χέρια του πήδα σε μια χαμηλή καθιστή θέση

 Γύρνα μακριά από το χέρι που θες να σπάσεις και βάλε το πόδι πάνω από το κεφάλι

 Τράβα το χέρι κάτω σαν μοχλό και κράτα το μεταξύ των ποδιών σου

 Σπάσε το χέρι σηκώνοντας τους γοφούς κόντρα στον αγκώνα του αντιπάλου

 Μη σταυρώνεις τα πόδια

 Η Μπάρα Ίσιου Χεριού από τη Στάση Φύλαξης
 Ο αντίπαλος είναι στη στάση Φύλαξης και προσπαθεί να σε πνίξει

 Αποφάσισε πιο χέρι θες να σπάσεις

 Πιάσε το χέρι στο ή πάνω από τον αγκώνα

 Βάλε το άλλο χέρι στο γόνατο με την παλάμη πάνω

 Χαλάρωσε τα πόδια και φέρτα πάνω από σένα

 Κύρτωσε την πλάτη σου

 Τράβα με το χέρι κάτω από το πόδι του και στρίψε

 Βάλε το πόδι σου πάνω από το κεφάλι του

 Τράβα το χέρι πίσω από το γόνατο και πιάσε τον καρπό του

 Σπάσε τον αγκώνα σηκώνοντας τους γοφούς κόντρα στον αγκώνα του αντιπάλου

 Γύρισμα από Επιχειρούμενη Μπάρα Ίσιου Χεριού
 Ο αντίπαλος σκύβει το κεφάλι να αποφύγει την ίσια μπάρα

 Τράβα το πόδι του κοντά στο κεφάλι σου
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 Κούνα το πόδι να αποκτήσεις ορμή και γύρνα το

 Σπρώξε τον για να ανεβείς από πάνω

 Γύρισμα «Ψαλιδιού»

 Ο αντίπαλος αφήνει κενό σηκώνοντας το πόδι του

 Πιάσε το αντίθετο χέρι, χαλάρωσε τα πόδια σου και βάλε την κνήμη σου στο γοφό του

 Βάλε το άλλο γόνατο στο έδαφος μπροστά από το λυγισμένο γόνατό του

 Σπρώξε με το πόδι στη μέση του και γάντζωσέ τον με το πόδι σου

 Πιάσε το γιακά με το ελεύθερο χέρι και τράβα τον κάτω

 Σταύρωσε τα πόδια και κάτσε από πάνω

ρίψεις μάχης: Ένας αντίπαλος μπορεί να ελεγχθεί ευκολότερα ή αφοπλιστεί από μια θέση στο έδαφος. 

Για αυτό είναι σημαντικό για έναν μαχητή να καταλάβει πώς να ρίχνει κάτω έναν αντίπαλο. Οι ρίψεις, 

όπως όλες οι όρθιες κινήσεις μάχης, απαιτούν περισσότερη εξάσκηση από αυτή που είναι διαθέσιμη 

στην εκπαίδευση. Η εκπαίδευση Ρίψεων θα πρέπει να εστιάζεται στα πράγματα που όλες οι επιτυχημένες 

ρίψεις μάχης πρέπει να πετύχουν. αυτά τα τρία πράγματα είναι: 

 Πέτυχε το σφίξιμο χωρίς σημαντικές βλάβες

 Ρίξε τον εχθρό καταστρέφοντας τη βάση του

 Κατάληξε σε κυρίαρχη Θέση Σώματος
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 Μείωσε το Κενό και Πέτυχε το Σφίξιμο

 Ξεκίνα από μια στάση μάχης εκτός ακτίνας κλωτσιάς

 Μάζεψε το πηγούνι σου και με τα χέρια προστάτεψε το κεφάλι

 Επιθετικά μείωσε την απόσταση

 Το κεφάλι πάει στο στήθος του εχθρού και τα χέρια στους δικέφαλούς του 

 Κοίτα αντίθετα από τη μεριά που κινείσαι

 Έλεγξε το «πίσω» χέρι του αντιπάλου απλώνοντας και πιάνοντάς το κάτω από τη μασχάλη σου, 

κρατώντας το από τον αγκώνα 

 Βάλε τον άλλο αγκώνα κάτω από τον αγκώνα του αντιπάλου 

 Πιάσε τον αντίπαλο γύρω από τη μέση

 Μπροστινή Ρίψη στη Στάση Αναβάτη

 Άφησε τη λαβή στον αγκώνα και πιάσε τα χέρια σου γύρω από το γοφό του

 Κάνε ένα βήμα ελαφρώς προς τα μπροστά του αντιπάλου

 Τράβα με τα χέρια και πίεσε με το κεφάλι για να τον σπρώξεις πίσω

 Άφησε τη λαβή καθώς πέφτει και ανέβα πάνω του 

 Πίσω Ρίψη
 Βάλε το κεφάλι σου χαμηλά στην πλάτη του αντιπάλου 

 Παγίδεψε το «πίσω» πόδι του αντιπάλου

 Κάτσε κάτω διατηρώντας το κράτημα του αντιπάλου

 Άφησε τη λαβή καθώς πέφτει και ανέβα πάνω του 
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 Πνίξιμο Μπροστινής Λαιμητόμου
 Ο αντίπαλος προσπαθεί να σε πιάσει από τα πόδια

 Βάλε το κεφάλι του στη μασχάλη σου

 Βάλε το χέρι σου γύρω από το λαιμό του

 Χωρίς να πιάσεις το χέρι του πιάσε το δικό σου με το άλλο σου χέρι 

 Και οι δύο παλάμες κοιτάνε προς το μέρος σου

 Τράβα προς τα πάνω για να εντείνεις το σφίξιμο

 Κάτσε κάτω για να βάλεις τον αντίπαλο στη Φύλαξη

 Τέλειωσε το πνίξιμο τραβώντας τα χέρια σου και πιέζοντας με τα πόδια
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Εκπαιδευτικό Σχέδιο 10 Μαθημάτων: Αυτά είναι τα σχέδια μαθημάτων 90 

λεπτών που θα πρέπει να ακολουθούνται για να εκπαιδευτούν όλοι οι στρατιώτες 

στα βασικά αντικείμενα της Μάχης Σώμα με Σώμα του Σύγχρονου Προγράμματος 

Μάχης Σώμα με Σώμα του Στρατού. 

Σημείωση: Όλα τα μαθήματα θα πρέπει να αρχίζουν με προθέρμανση και να 

τελειώνουν με κριτική.

εκπαιδευτικo σχeδιΟ 10 μαΘημaτων

Μάθημα 1 Μάθημα 2

- Ιστορία Πάλης/Επίδειξη/Διάλεξη/Ασφάλεια - Απόφυγε τη Στάση Αναβάτη, Παγίδεψε και Γύρνα

- Στάσου στη Βάση - Απόφυγε τη Φύλαξη 
- Κυρίαρχες Θέσεις Σώματος - Εξήγησε τον Πλάγιο Έλεγχο
- Επίδειξη - Πέτυχε τη Στάση Αναβάτη από τον Πλάγιο Έλεγχο

- Άσκηση #1
Μάθημα 3 Μάθημα 4

- Άσκηση #1: Λεπτομέρεια: Χέρια & γόνατα

στο έδαφος

- Άσκηση #1: Λεπτομέρεια: Αντίχειρας μέσα στο 

γιακά και πνίξιμο
- Απόφυγε τη Στάση Αναβάτη, γύρνα προς τη 

Φύλαξη

- Σπρώξιμο χεριού και γύρισμα στην Πίσω Στάση 

Αναβάτη
- Γύρισμα, Πρακτική Εξάσκηση - Απόφυγε την Πίσω Στάση Αναβάτη
- Απόφυγε τη Στάση Αναβάτη, Πρακτική Εξάσκηση - Άσκηση #2
- Απόφυγε τη Φύλαξη, Πρακτική Εξάσκηση - Πάλη για Κυρίαρχη Θέση Σώματος ΜΟΝΟ

Μάθημα 5 Μάθημα 6
- Άσκηση #1: Λεπτομέρεια: Αλλαγή γοφών - Άσκηση #1: Λεπτομέρεια: Καλή Στάση
- Άσκηση #2: Λεπτομέρεια: Λαβή χωρίς αντίχειρα - Άσκηση #2: Λεπτομέρεια: Οδοντωτός Τροχός 
- Πίσω «Γυμνό» Πνίξιμο - Μπάρα Λυγισμένου Χεριού
- «Διασταυρωμένο» Πνίξιμο Γιακά από τη Στάση 

Αναβάτη/Φύλαξη
- Μπάρα Ίσιου Χεριού από τη Στάση Αναβάτη

- Πάλη για παράδοση με Πνιξίματα - Πάλη για παράδοση
Μάθημα 7 Μάθημα 8

- Άσκηση #1: Λεπτομέρεια: Κεφάλι πάνω από το γόνατο - Άσκηση #1: Λεπτομέρεια: Άδραξε την ευκαιρία

- Άσκηση #2: Λεπτομέρεια: Sitting Up
- Άσκηση #2: Λεπτομέρεια: Προστάτεψε το λαιμό 

και έλεγξε το Χέρι
- Μπάρα Ίσιου Χεριού από τη Φύλαξη - Στάση Μαχητή
- Γύρισμα από επιχειρούμενη Μπάρα Ίσιου Χεριού - Μείωσε την απόσταση και πέτυχε το σφίξιμο
- Γύρισμα «ψαλιδιού» - Πάλη για παράδοση
- Πάλη για παράδοση

Μάθημα 9 Μάθημα 10
- Άσκηση #1: Λεπτομέρεια: Έλεγξε γοφούς και 

πόδια
- Άσκηση #1: Πρακτική Εξάσκηση

- Άσκηση #2: Λεπτομέρεια: Κατάλληλη Θέση 

Ποδιών 
- Άσκηση #2: Πρακτική Εξάσκηση

- Μπροστινή ρίψη στη Στάση Αναβάτη - Επανάληψη/Επίδειξη αξιολόγησης
- Πίσω ρίψη - Αξιολόγηση 
- Μπροστινό πνίξιμο «λαιμητόμου»
- Πάλη για παράδοση
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αξιΟλoγηση μaχησ σωμα με σωμα
Οι δεκατρείς βασικές κινήσεις του Σύγχρονου Προγράμματος Μάχης Σώμα με 

Σώμα του Στρατού αξιολογούνται κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης πέντε εντολών. 

Αυτό είναι σχεδιασμένο να δίνει έμφαση στο ότι αυτές οι κινήσεις σχηματίζουν 

τον πυρήνα ενός πλήρους συστήματος και δεν είναι απλώς ξεχωριστές κινήσεις 

που έχουν απομνημονευτεί. Μερικές εντολές αξιολογούν ταυτόχρονα και τους 

δύο μαχητές που διεξάγουν επιθετικές και αμυντικές κινήσεις. 

ΕΝΤΟΛΗ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΕΣ

1

ΒΑΣΙΚΗ

Ο εχθρός είναι 

ανεβασμένος 

στο στήθος του 

μαχητή

1- Ο μαχητής χρησιμοποιεί το Απόφυγε τη Στάση Αναβάτη, Παγίδεψε 

και γύρνα

2- Απόφυγε τη Φύλαξη

3- Πέτυχε τη Στάση Αναβάτη από τον πλάγιο έλεγχο

4- Επανάληψη της εντολής για το 2ο μαχητή

2

ΠΙΣΩ ΑΝΑΒΑΤΗ

Ο μαχητής είναι 

ανεβασμένος 

στο στήθος του 

εχθρού

1- Ο μαχητής χρησιμοποιεί το Σπρώξιμο χεριού και γύρισμα στην 

Πίσω Στάση Αναβάτη

2-Εφαρμόζει Πίσω «Γυμνό» Πνίξιμο

3-Αφήνει το πνίξιμο

4-Ο 2ος μαχητής Αποφεύγει την Πίσω Στάση Αναβάτη. 

5- Επανάληψη της εντολής για το 2ο μαχητή

3

ΓΥΡΙΣΜΑ

Ο μαχητής είναι 

ανεβασμένος 

στο στήθος του 

εχθρού

1- Ο μαχητής χρησιμοποιεί το Απόφυγε τη Στάση Αναβάτη, γύρνα 

προς τη Φύλαξη 

2-Επιτίθεται χρησιμοποιώντας το «Διασταυρωμένο» Πνίξιμο Γιακά ή 

την Μπάρα Ίσιου Χεριού από τη Φύλαξη

3- Ο μαχητής χρησιμοποιεί το Γύρισμα από επιχειρούμενη Μπάρα 

Ίσιου Χεριού ή το Γύρισμα «ψαλιδιού

4

ΡΙΨΗ ΜΠΡΟΣΤΑ

Ο μαχητής κοιτάει 

τον εχθρό από 

τα τρία μέτρα 

περίπου

1- Ο μαχητής Επιτυγχάνει το σφίξιμο 

2- Ο μαχητής χρησιμοποιεί Μπροστινή ρίψη στη Στάση Αναβάτη

3-Εφαρμόζει κατάλληλα τη Μπάρα Λυγισμένου Χεριού ή τη Μπάρα 

Ίσιου Χεριού

5

ΡΙΨΗ ΠΙΣΩ

Ο μαχητής κοιτάει 

τον εχθρό από 

τα τρία μέτρα 

περίπου

1- Ο μαχητής Επιτυγχάνει το σφίξιμο και όταν ο εχθρός γυρίζει πάει 

πίσω

2- Ο μαχητής χρησιμοποιεί την Πίσω ρίψη στη Στάση Αναβάτη

3- Εφαρμόζει κατάλληλα τη Μπάρα Λυγισμένου Χεριού ή τη Μπάρα 

Ίσιου Χεριού

6

ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΣ

Ο εχθρός επιχειρεί 

μία ρίψη και των 

δύο ποδιών στον 

λαιμό

1- Ο μαχητής αντιμετωπίζει προσπάθεια ρίψης με Μπροστινό πνίξιμο 

«λαιμητόμου»

2-Μετά βάζει τον εχθρό στη Φύλαξη

3-Ολοκληρώνει το πνίξιμο τραβώντας τα χέρια του και πιέζοντας με 

τα πόδια

Σημείωση: Το σήκωμα στη βάση αξιολογείται κάθε φορά που ο μαχητής σηκώνεται όρθιος



24 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2010

συνεδρια πρωτη: επιδειξεισ 
Επίδειξη Σεναρίου Αγώνα: Ο μαχητής 1 μειώνει την απόσταση επιτυγχάνει 

το σφίξιμο και ρίχνει στο έδαφος το μαχητή 2, ο 1 ανεβαίνει πάνω στον 2, ο 2 

παγιδεύει και γυρνά τον 1, ο 1 βάζει τον 2 στη Φύλαξη, ο 2 αποφεύγει τη φύλαξη 

επιτυγχάνει πλάγιο έλεγχο και ανεβαίνει στον 1, ο 1 γυρνά και ξεφεύγει και βάζει 

τον 2 πίσω στη Φύλαξη, ο 1 γυρνά με «ψαλίδι» και ανεβαίνει στον 2, ο 2 παγι-

δεύει και γυρνά τον 1, ο 1 εφαρμόζει μπάρα ίσιου χεριού από τη Φύλαξη και ο 2 

εγκαταλείπει με χτύπημα.. 

Τέλος του Μαθήματος Επίδειξης: Οι στρατιώτες θέλουν να μάθουν πως 

αυτές οι κυρίαρχες θέσεις σώματος θα τους βοηθήσουν να εξουδετερώσουν τον 

αντίπαλο. Τι έμαθα σήμερα; Πως αυτό θα συσχετιστεί με τη νίκη σε μια μάχη;

Επίδειξη: «Διασταυρωμένο» Πνίξιμο Γιακά, Μπάρα Λυγισμένου Χεριού και 

Μπάρα Ίσιου Χεριού από τη στάση Αναβάτη

Επίδειξη: «Διασταυρωμένο» Πνίξιμο Γιακά, Μπάρα Ίσιου Χεριού και γυρίσματα 

από τη Φύλαξη

Επίδειξη: Πίσω «Γυμνό» Πνίξιμο από την στάση πίσω Αναβάτη

Επίδειξη: Μπάρα Λυγισμένου Χεριού και στάση Αναβάτη από τον πλάγιο 

έλεγχο

Σημείωση: Μην κάνεις μία διεξοδική ομιλία. Πες σε ποια κυρίαρχη στάση 

σώματος είσαι και το όνομα της τελικής κίνησης την οποία θα δείξεις. Δείξε τις 

τελικές κινήσεις και τη μετάβαση στην επόμενη κυρίαρχη στάση σώματος και 

τις πιθανές κινήσεις από εκεί. Εξήγησε πού θα οδηγήσει η εκπαίδευση και ότι θα 

μάθουν τις κινήσεις αυτές σε επόμενα μαθήματα.

κανε τΟ αυτΟ στΟ τελΟσ καΘε μαΘηματΟσ Με την επίδειξη, ο μαθητής θα φύγει με 

την εικόνα του πως η κάθε κυρίαρχη στάση σώματος μπορεί και θα οδηγήσει σε 

μια τελική κίνηση την οποία θα μπορέσουν να κάνουν σε επόμενα μαθήματα όταν 

θα παλεύουν μεταξύ τους.

γενικεσ πληρΟφΟριεσ αγωνα
Μια ματιά στην ιστορία των συστημάτων Μάχης Σώμα με Σώμα αποκαλύπτει 

δύο βασικά λάθη, τα οποία σχετίζονται με τους αγώνες. Το πρώτο λάθος είναι η 

ανυπαρξία μορφής αγώνων. Αυτό συμβαίνει λόγω της λανθασμένης σκέψης ότι οι 

τεχνικές είναι «άκρως επικίνδυνες» για να γίνονται αγωνιστικά. Ενώ μερικές τεχνι-

κές είναι πολύ επικίνδυνες για να διεξαχθούν σε αγώνα, υπάρχουν μεγάλα οφέλη 

στη διεξαγωγή αγώνων ακόμα και με περιορισμένη χρήση τεχνικών. Ο πυγμάχος 

είναι καλύτερος στα χτυπήματα από τον παραδοσιακό αθλητή πολεμικών τεχνών 

όχι εξαιτίας της μηχανικής του χτυπήματος αλλά επειδή η τεχνική του έχει τελειο-

ποιηθεί μέσα από τους αγώνες. Το προαίσθημα για την κίνηση του σώματος του 

αντιπάλου των περισσότερων αθλητών πάλης σχολικών ομάδων είναι ανώτερο 

για τον ίδιο ακριβώς λόγο. 

Για τις στρατιωτικές Μονάδες υπάρχουν πολλοί άλλοι λόγοι για τους οποίους 

μία αγωνιστική μορφή είναι χρήσιμη. Το πρόβλημα της ανάπτυξης ενός δυνατού 

προγράμματος είναι στην πραγματικότητα το πρόβλημα της ενθάρρυνσης των 
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υφιστάμενων διοικητών μικρών κλιμακίων στο να εστιάσουν στην εκπαίδευση. 

Οι αγώνες μπορεί να είναι χρήσιμοι για αυτό με διάφορους τρόπους. Οι αγώνες 

είναι επίσης ένας καλός τρόπος να ενθαρρύνεις την αναζήτηση της τελειότητας 

στους στρατιώτες. 

Το άλλο λάθος είναι ότι μόλις κατασταλάξεις σε μια μέθοδο διαγωνισμού, η 

εκπαίδευση θα εστιαστεί φυσικά στο να κερδίσεις τον αγώνα παρά στο να κερδί-

σεις στη μάχη. Με την πάροδο του χρόνου, το σύστημα αλλάζει μέχρι το σημείο 

να παρουσιάζει μόνο μια μικρή ομοιότητα με την αρχική πολεμική τέχνη. Αυτό 

είναι εμφανές σε όλα σχεδόν τα συστήματα. Οι πυγμάχοι δεν συγκεντρώνονται 

στο πώς να αμυνθούν ενάντια σε ρίψεις. Οι παλαιστές δεν συγκεντρώνονται στο 

πώς να αμυνθούν ενάντια σε πνιξίματα. 

Το δίλημμα τότε είναι πώς να αποκομίσεις τα οφέλη των αγώνων χωρίς να πέσεις 

στην παγίδα της εστίασης σε αυτούς. Η απάντηση είναι να έχεις ένα βαθμολογικό 

σύστημα κανονισμών αγώνων. Με αυτόν τον τρόπο δε θα δοθεί βαρύτητα στην 

προπόνηση μόνο για αγώνες. Αυτοί που θα το κάνουν θα βρεθούν απροετοίμαστοι 

στις επιπρόσθετες τεχνικές που είναι επιτρεπτές στο επόμενο επίπεδο αγώνων. Αυτό 

επιπλέον επιτρέπει ένα πολύ ασφαλές υποσύνολο τεχνικών που μπορούν να χρησι-

μοποιούνται στα κατώτερα επίπεδα χωρίς να να χάνεται η εστίαση στη μάχη. 

Υπάρχουν τρία σύνολα κανονισμών που αφορούν τους αγώνες. Άλλα σπορ 

Μάχης Σώμα με Σώμα ενθαρρύνονται επίσης, παρ’ όλα αυτά θα πρέπει να ανα-

γνωριστεί ότι μερικές φορές ενισχύουν άσχημες συνήθειες.

ΒασικΟi κανoνεσ αγωνων
Οι Βασικοί Κανόνες Αγώνων είναι σχεδιασμένοι για στρατιώτες χαμηλού επιπέ-

δου ή στρατιώτες με περιορισμένη γνωστική βάση. Οι στρατιώτες θα αρχίσουν με 

χειραψία, θα αντικρίσουν ο ένας τον άλλο καθισμένοι στα γόνατα και θα παλέψουν 

μέχρι παράδοσης του ενός ή λήξης του χρόνου. Με το πέρας του ορίου χρόνου 

ο νικητής θα καθορίζεται από το διαιτητή ανάλογα με την επιθετικότητα και την 

επίδειξη ανώτερης τεχνικής.

 

αγωνεσ 
 Στολή: Οι στρατιώτες θα πρέπει να αγωνίζονται φορώντας στολή παραλ-

λαγής και αθλητικά παπούτσια. Για ευκολία στη βαθμολόγηση, ο ένας μπορεί να 

φοράει το χιτώνιο.

 Διάρκεια: Οι αγώνες διαρκούν έξι έως δέκα λεπτά. Συγκεκριμένη διάρκεια 

αγώνα αποφασίζεται προκαταβολικά. 

 Βαθμολογία: Πόντοι απονέμονται ώστε να καθιερωθεί καλή αγωνιστική 

συμπεριφορά και να δοθεί έμφαση στη σημασία της κυρίαρχης θέσης σώματος. 

Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι η παράδοση τερματίζει τον αγώνα ανεξάρτητα 

από τη βαθμολογία. Η αξία των πόντων είναι:

2 Πόντοι---------Ρίψη: Από την όρθια στάση, ο μαχητής τοποθετεί τον αντίπαλο 

στο έδαφος αλλά αποτυγχάνει να κερδίσει κυρίαρχη στάση. 

3 Πόντοι---------- Ρίψη: Από την όρθια στάση, ο μαχητής τοποθετεί τον αντίπαλο 
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στην πλάτη του και κερδίζει μια θέση «μετά» τη Φύλαξη: πλάγιο έλεγχο, αναβάτη, 

γόνατο στο στομάχι, κ.ά.

3 Πόντοι----------Απέφυγε τη Φύλαξη: Ανάμεσα από τα πόδια του αντιπάλου, 

ο μαχητής «καθαρίζει» τα πόδια και κερδίζει πλάγιο έλεγχο. 

3 Πόντοι----------Γύρισμα: Από τη στάση Φύλαξης ο μαχητής αλλάζει στάσεις, 

βάζοντας τον αντίπαλο στην πλάτη του. 

3 Πόντοι----------Γόνατο στο στήθος: Από τον πλάγιο έλεγχο, ο μαχητής βάζει 

το ένα γόνατο στο στήθος του μαχητή και το άλλο πάνω και μακριά από αυτόν 

και σταθεροποιεί τον εαυτό του.

4 Πόντοι----------Στάση Αναβάτη: Ο μαχητής εφαρμόζει τη στάση αναβάτη με 

δύο γόνατα και τα πόδια στο έδαφος.

4 Πόντοι---------- Πίσω Στάση Αναβάτη: Ο μαχητής εφαρμόζει τη στάση του 

πίσω αναβάτη με τα πόδια γαντζωμένα σε θέση.

1 Πόντοι--------Μπλοκάρισμα: Από κάθε στάση ο μαχητής πρέπει να προσπα-

θήσει να βελτιώσει τη θέση του. Ο κριτής θα δώσει τρεις προειδοποιήσεις και 

μετά θα δώσει έναν πόντο στον άλλο μαχητή. Αν το μπλοκάρισμα συνεχιστεί ο 

κριτής δίνει τρεις επιπλέον προειδοποιήσεις, μετά δίνει έναν πρόσθετο πόντο, 

συνεχίζοντας έτσι μέχρι να τελειώσει ο αγώνας ή γίνει κάποια ενέργεια.

2 Πόντοι--------Παθητικότητα: Ο μαχητής απεμπλέκεται από την κορυφή, ο 

διαιτητής δίνει δύο πόντους στον άλλο μαχητή. 

Σημείωση: Όλες οι στάσεις πρέπει να σταθεροποιούνται μέχρι ικανοποίησης 

του κριτή ώστε να κερδηθούν οι πόντοι.

 Κριτές: Κάθε αγώνας έχει έναν κριτή και ένα βαθμολογητή. Είναι ευθύνη 

του κριτή να εξασφαλίζει έναν ασφαλή και δίκαιο αγώνα. Όλες οι αποφάσεις είναι 

οριστικές.

 Παράνομες Τεχνικές: Οι παρακάτω είναι παράνομες και επικίνδυνες τεχνι-

κές. Η χρήση τους μπορεί να συντελέσει σε αποκλεισμό:

Χτυπήματα οποιουδήποτε είδους

Στρέψη γονάτων ή κλείδωμα αστραγάλων

Τεχνικές δαχτύλων

Τεχνικές καρπών

Πιάσιμο των δαχτύλων των χεριών

Πιάσιμο των δαχτύλων των ποδιών

Επίθεση στη βουβωνική χώρα

Σήκωμα του αντιπάλου για αποφυγή της Φύλαξης

 Ισοπαλία: Αν η βαθμολογία είναι ίση στο τέλος του χρόνου, ο αγώνας θα συνε-

χιστεί μέχρι να προστεθεί ή αφαιρεθεί ο επόμενος πόντος («ξαφνικός θάνατος»).

 Όρια Χρόνου: Τα όρια χρόνου τείνουν να αλλάζουν τον τύπο της τεχνικής 

που εφαρμόζεται συνήθως. Υπάρχει όμως μια ανάγκη περιορισμού μήκους των 

αγώνων, ειδικά όταν διεξάγεται ένας μεγάλος αριθμός από αυτούς, όπως σε ένα 

τουρνουά για παράδειγμα. Αν δεν υπάρχει χρονικό όριο, ο νικητής καθορίζεται 

με παράδοση. Εφ’ όσον εφαρμόζονται χρονικά όρια, ο χρόνος προαποφασίζεται, 

ανάλογα με τον αριθμό των αγώνων που θα διεξαχθούν. Μια άλλη τεχνική είναι 



2�ΜAΧΗ ΣΩΜΑ ΜΕ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΩΝ ΗΠΑ

να τεθεί ένα μέγιστο όριο πόντων, συνήθως δεκαπέντε. Όποιος φτάσει πρώτος 

αυτό το όριο είναι νικητής. Όλοι οι εμπλεκόμενοι ωστόσο θα πρέπει να έχουν 

υπ’ όψιν πως μια νίκη λόγω παράδοσης είναι κατά πολύ πιο επιθυμητή από μια 

νίκη πόντων.

 Η μάχη σώμα με σώμα του αμερικανικού στρατού όπως και κάθε άλλη 

μορφή πολεμικής τέχνης διέπεται εκτός από τους παραπάνω αγωνι-

στικούς κανόνες και από άλλους, σημαντικότερους ίσως, ηθικούς. Οι 

γνώστες δηλαδή οποιασδήποτε πολεμικής τέχνης δεν θα πρέπει σε 

καμία περίπτωση να χρησιμοποιούν τις γνώσεις τους αυτές για να επι-

βληθούν σε άλλα άτομα ή να επιδίδονται σε αστεία ή πλάκες με κίνδυνο 

της σωματικής ακεραιότητας των ίδιων ή συνανθρώπων τους. Επίσης 

θα πρέπει για ακόμα μία φορά να τονίσουμε τη σχολαστικότητα όσον 

αφορά στη λήψη των μέτρων ασφαλείας, όχι μόνο όσων αναφέρουμε 

αλλά και όσων άλλων προκύπτουν από την κοινή λογική. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 Headquarters Department of the Army, FM 3-25.150 Combatives.

 Combatives, Level I Handbook.
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Το Χριστιανικό Κράτος του 
Μεσαιωνικού Ελληνισμού
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Τ
ο παρόν άρθρο με τίτλο 

“Το Χριστιανικό Κράτος του 

Μεσαιωνικού Ελληνισμού“, 

(ονομασία με την οποία αποκά-

λεσε τη Βυζαντινή αυτοκρατο-

ρία - Ρωμανία ο Κωνσταντίνος 

Παπαρρηγόπουλος) σκοπό έχει 

να αποδείξει την ελληνικότητα 

του “Βυζαντινού“ κόσμου, από την 

πρωτοβυζαντινή περίοδο μέχρι 

και την άλωση του 1453. Το όλο 

θέμα σαφώς και δεν εξαντλείται 

στις σελίδες που ακολουθούν, 

μπορεί όμως να δώσει στον ανα-

γνώστη μια γενική εικόνα για το 

πώς προσδιοριζόταν εθνολογικά 

οι λεγόμενοι σήμερα “Βυζαντινοί“, 

αλλά και πως τους προσδιόριζε ο 

υπόλοιπος κόσμος.

Οι κάτοικοι του ανατολικού ρωμα-

ϊκού κράτους ουδέποτε ονόμασαν 

τους εαυτούς τους Βυζαντινούς, 

ο όρος Βυζαντινή αυτοκρατορία 

πρωτοεισήχθη μετά την πτώση της 

βασιλεύουσας από τους Τούρκους 

το 1453. Ο πρώτος ιστορικός που 

χρησιμοποίησε τον όρο Βυζαντινή 

ιστορία ήταν ο Τζερόνυμο Γουλφ 

του 
ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:

ΕΜΘ Επχιας (Ο) Ιωάννης Σαρσάκης

Ψηφιδωτό του 13ου αι. με την παρά-
σταση των Κωνσταντίνου και Ελένης, 
τους οποίους η χριστιανική Εκκλησία 
ανακήρυξε αγίους και ισαποστόλους.
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το 1557. Μετά από πολλά χρόνια, 

και αφού τον συγκεκριμένο όρο 

χρησιμοποίησαν και άλλοι ιστο-

ρικοί, το 1680 καθιερώθηκε από 

τον ιστορικό Κάρολο Ντε Γκέιντζ, 

ο οποίος έγραψε το έργο Ιστορία 

του Βυζαντίου. Σχετικά με την υι-

οθέτηση του όρου Βυζαντινή αυ-

τοκρατορία από τους δυτικοευρω-

παίους ιστορικούς, ο Κωνσταντίνος 

Παπαρρηγόπουλος σε επιστολή 

του την 1η Ιουλίου 1886 προς τον 

Χιώτη λόγιο Γ. Ζολώτα αποσαφη-

νίζει το όλο θέμα γράφοντας τα 

εξής: “Φίλε Ζολώτα, όσο και αν 

ηρεύνησα κατά τους κατά τον μέ-

σον αιώνα ημετέρους ιστορικούς 

και χρονογράφους, δεν ηδυνήθην 

να εύρω εν αυτοίς το όνομα των 

Βυζαντινών ή Βυζαντίνων, όπως 

θέλεις. Μετεχειρίζονται τα ονό-

ματα Ρωμαίοι, Γραικοί και περί τα 

τέλη, Έλληνες. Φοβούμαι, λοιπόν, 

ότι το όνομα επλάσθη υπό των 

Δυτικών, ημείς δε το εχάψαμεν“.

Η  Β υ ζ α ν τ ι ν ή  α υ τ ο κ ρ α τ ο ρ ί α 

(για την αποφυγή παρερμηνει-

ών θα χρησιμοποιήσουμε αυτή 

την ονομασία) σαν συνέχεια της 

Ρωμαϊκής, ήταν “προϊόν“ ανάμι-

ξης του Χριστιανισμού και του 

Ελληνισμού. (Ο Χριστιανισμός εξά-

γνισε και έσωσε τον Ελληνισμό, 

ο οποίος κατά την ελληνιστική 

και Ρωμαϊκή περίοδο αναμίχθηκε 

με πλήθος ανατολικών δοξασιών 

και πολιτιστικών επιδράσεων, και 

ο Ελληνισμός δια μέσω της φι-

λοσοφίας αλλά και της γλώσσας, 

διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο 

στη στερέωση της Ορθοδόξου 

Σωτηριολογίας). Επιστέγασμα της 

απόλυτης πολιτισμικής επικράτη-

σης του ελληνισμού στον Ρωμαϊκό 

κόσμο, υπήρξε η μεταφορά από 

τον Μέγα Κωνσταντίνο (324 - 337) 

της πρωτεύουσας της αυτοκρατο-

ρίας, από την επτάλοφη Ρώμη στην 

επτάλοφη Θρακική πόλη και αποι-

κία των Μεγαρέων το Βυζάντιο. Σε 

νομοθέτημά του ο Ισαπόστολος 

αυτοκράτορας αναφέρει ότι η επι-

λογή του ήταν “κατ΄ εντολή του 

Θεού“. Έτσι η πάλαι ποτέ ακμά-

ζουσα ελληνική πόλη, χτισμένη σε 

γεωστρατηγικό σημείο το οποίο 

προσέφερε εμπορικά και πολι-

τισμικά πλεονεκτήματα, έδωσε 

στον ελληνισμό της ανατολής την 

ευκαιρία να ανασυνταχθεί και να 

λάβει τα σκήπτρα της αυτοκρατο-

ρίας συμπορευόμενος με την νέα 

θρησκεία, τον Χριστιανισμό.

Αυτό βέβαια δεν πραγματοποιήθη-

κε αυτόματα καθώς χρειάστηκε να 

περάσουν οι τρεις πρώτοι αιώνες 

έτσι ώστε να επιτευχθούν οι ανα-

γκαίες ζυμώσεις. Ο Α. Α. Βασίλιεφ 

στο κλασικό του έργο “Ιστορία της 

Βυζαντινής Αυτοκρατορίας 324-

1453“ στο δεύτερο κεφάλαιο ανα-

φερόμενος στον Μέγα Κωνσταντίνο 

και στον Χριστιανισμό αναφέρει 

ενδεικτικά τα εξής: “Ο παλαιός, ει-

δωλολατρικός πολιτισμός ήλθε σε 

σύγκρουση με τον Χριστιανισμό, ο 

οποίος αφού αναγνωρίσθηκε επίση-

μα κατά την διάρκεια της βασιλείας 

του Κωνσταντίνου, στις αρχές του 

τετάρτου αιώνος, καθιερώθηκε ως 

η επίσημη θρησκεία του κράτους 

από τον Μεγάλο Θεοδόσιο, στα 
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τέλη του ιδίου αιώνος. Η πρώτη 

εντύπωση βεβαίως ήταν ότι οι δύο 

αυτοί, αντίθετοι, παράγοντες, που 

αντιπροσώπευαν δύο εκ διαμέτρου 

αντίθετες απόψεις, δεν θα εύρισκαν 

ποτέ βάση για μια αμοιβαία συμ-

φωνία. Αλλά ο Χριστιανισμός και ο 

Ειδωλολατρικός Ελληνισμός βαθμι-

αίως ανεμίχθησαν και σχημάτισαν 

έναν Χριστιανο - Ελληνο - Ανατολικό 

πολιτισμό γνωστόν με το όνομα 

Βυζάντιο. Κέντρο του πολιτισμού 

αυτού υπήρξε η Κωνσταντινούπολη, 

η νέα πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής 

αυτοκρατορίας“.

Πλήθος Ελλήνων και ξένων ιστορι-

κών αποδέχονται την ελληνικότη-

τα του Βυζαντίου και τη θεωρούν 

αυτονόητη, όπως π.χ. ο J.B. Bury 

ο οποίος στο έργο του “History of 

the later Roman Empire from the 

death of Theodosius I to the death 

of Justinian“ αναφέρει σχετικά: “ο 

πολιτισμός του Βυζαντινού κράτους 

έχοντας βαθιές ρίζες στο παρελ-

θόν, ήταν η τελευταία φάση του 

αρχαίου ελληνικού πολιτισμού“. Ο 

Φώτης Κόντογλου στο βιβλίο του 

“Το Βυζάντιο κ΄ η Ελλάδα“ στη σελί-

δα 5 διατυπώνει τη θέση του επί του 

θέματος λέγοντας: “Ο Βυζαντινός 

είναι ο πατέρας μας, ενώ ο αρχαίος 

Έλληνας ο παππούς μας“. Ο Ούγγρος 

ελληνιστής Ιούλιος Μοράβσικ συ-

μπερασματικά αναφέρει ότι: “είναι 

σωστότερο να μιλάμε για ελληνο-

λογία παρά για βυζαντινολογία“. Ο 

Ρώσος ιστορικός Αλεξάντερ Καζντάν 

στο πόνημά του που πραγματεύεται 

τη συνέχεια και την ασυνέχεια στη 

Βυζαντινή Αυτοκρατορία, αναφέρει 

ότι η αυτοκρατορία ήταν ελληνι-

κή, αν και περιείχε μερικές μειο-

νότητες. Ο ιδρυτής της σχολής της 

Βιέννης Χέρμπερτ Χάνγκερ στο πε-

ρισπούδαστο έργο του “Βυζαντινή 

Λογοτεχνία“ στο κεφάλαιο που ανα-

λύει την φιλολογία αναφέρει ότι: “η 

ενασχόληση των Βυζαντινών λογίων 

με την αρχαία ελληνική γραμματεία 

αποτελούσε πάντα μια εθνική και 

πολιτική αποστολή“.

Ο Άγγλος ιστορικός και νομικός 

Γεώργιος Φίνλεϊ, ένας από τους 

μεγαλύτερους φιλέλληνες κατά 

τα χρόνια της επαναστάσεως 

του 1821, γοητευμένος από τον 

ελληνικό πολιτισμό συνέγραψε 

το έργο “Ιστορία της Ελλάδος 

από την εποχή της κυριαρχίας 

των Ρωμαίων μέχρι την επο-

χή μας (146 π.Χ.-1864 μ.Χ.)“. Ο 

Φίνλεϊ αυτονόητα συμπεριέλαβε 

στην ιστορία της Ελλάδος και το 

Βυζάντιο, μάλιστα έγινε η αφορμή 

το έργο αυτό ώστε να προαχθεί 

σε όλη την Ευρώπη η μελέτη της 

Βυζαντινής ιστορίας. Ο πατριάρ-

χης της ελληνικής ιστοριογραφίας 

Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος, 

στο έργο του “Ιστορία του ελλη-

νικού Έθνους“ αναφέρει τα εξής: 

“Ο δε ελληνικός χαρακτήρ του 

ανατολικού κράτους κατέστη έτι 

καταφανέστερος αφ΄ ης, εν τη 

Πέμπτη εκατονταετηρίδι, κατε-

λύθη το δυτικόν“. Στην Ιστορία 

του Βυζαντινού Κράτους (τόμος 

Α΄, έκδοση β΄, 1953, σελ. 52) 

του Καθηγητή και Ακαδημαϊκού 

Κωνσταντίνου Αμάντου διαβάζου-

με τα παρακάτω: “Πρόκειται περί 
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πρωτοφανούς εις την ιστορίαν άθλου, τον οποίον επετέλεσε, και θρι-

άμβου, τον οποίον κατήγαγε, πάντοτε ακμαίος και ζωντανός, παρά την 

ρωμαϊκήν κατάκτησιν, ο Ελληνισμός, ο οποίος κυριολεκτικώς κατέφαγε 

τα θεμέλια της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας και την μετέτρεψεν εις ελλη-

νικήν“. Ο Σπυρίδων Ζαμπέλιος στο έργο του “Πηγές της Νεοελληνικής 

Εθνότητας“ αναφέρει σχετικώς: “Τώρα πια αποκαλούμαστε Έλληνες 

και περηφανευόμαστε με την προσαγόρευση, και με το δίκιο μας. 

Τότε όμως την εθνική αυτή ονομασία την αναπλήρωνε η ρωμαϊκή. 

Οι πατέρες μας μάλιστα ήταν τόσο συνηθισμένοι σ΄ αυτήν λόγω της 

μακροχρόνιας χρήσης, ώστε η αποβολή ή η ενδεχόμενη αμαύρωσή της 

ισοδυναμούσε προς την απονέκρωση του γένους, προς την διακοπή 

της εθνικής ύπαρξης. Και ενώ από την ένδοξη σημασία της λέξης δεν 

έμενε στην συνείδηση του κοσμάκη παρά ο απλός φθόγγος, αφού 

από όσους ονομάζονταν Ρωμαίοι ουδείς πίστευε ότι καταγόταν από 

ρωμαίους προγόνους, ελλείψει, οστόσο, καταλληλότερης προσαγόρευ-

σης, ο ρωμαϊσμός επείχε τότε την ίδια ακριβώς σημασία που σήμερα 

έχει ο ελληνισμός. Την περίοδο εκείνη ο ρωμαϊσμός, εξαγνισμένος και 

εντυπωμένος στο ελληνικό λάβαρο, εξέφραζε την ανατολική ιθαγένεια, 

την άσαρκη ακόμα ιδέα της ελληνικής εθνότητας“.

Ψηφιδωτό της Αγίας Σοφίας με πα-
ράσταση της Παναγίας με το Θείο 

Βρέφος μεταξύ των αυτοκρατόρων 
Κωνσταντίνου και Ιουστιανού
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Η Βυζαντινή ιστορία διαιρείται (κατά προσέγγιση) σε τρεις περιόδους:

 Πρωτοβυζαντινή (324-641), από την μεταφορά της έδρας της Ρωμαϊκής 

αυτοκρατορίας στην Κωνσταντινούπολη από το Μέγα Κωνσταντίνο μέχρι το 

θάνατο του Ηρακλείου.

 Μεσοβυζαντινή (642-1204), από την πτώση της Αλεξάνδρειας στους 

Άραβες και την απώλεια της ελληνιστικής ανατολής μέχρι την άλωση της 

Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους της Δ΄ σταυροφορίας.

 Υστεροβυζαντινή (1204-1453), από την περίοδο της Φραγκοκρατίας μέ-

χρι την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Οθωμανούς.

Παρακάτω θα προσπαθήσουμε να καταδείξουμε την ελληνικότητα του
βυζαντινού κόσμου, σε κάθε μια από τις τρεις περιόδους. 

ΠρωτοΒυζαντινH ΠερIοδος
Ο Αλέξανδρος προετοίμασε το έδαφος για την εξάπλωση της νέας πίστεως, 

o Μέγας Κωνσταντίνος της εξασφάλισε την επικράτηση.

“Κων. Παπαρρηγόπουλος“

να θεωρούν ότι η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία 

είναι μία διπλή αυτοκρατορία με μοιρα-

σμένους ρόλους. Οι Ρωμαίοι κατείχαν την 

πολιτική και στρατιωτική εξουσία και οι 

Έλληνες την πολιτισμική και διανοητική.

Οι Έλληνες παρόλο που υποτάχθη-

καν στις Ρωμαϊκές λεγεώνες, όπως όλος 

σχεδόν ο τότε γνωστός κόσμος, ποτέ 

δεν ταυτίστηκαν με τους Ρωμαίους. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα η συμπερι-

φορά του Απολλωνίου του Τυανέως (1ος 

αιώνας μ.Χ.) του οποίου τον βίο συνέγρα-

ψε ο Φιλόστρατος (τέλος 2ου μέσα 3ου αι-

ώνα μ.Χ.). Ο Απολλώνιος φθάνοντας στην 

Σμύρνη επιτίμησε αυστηρά όσους Ίωνες 

είχαν λατινικά ονόματα, σε επιστολή του 

προς τον αυτοκράτορα Βεσπασιανό (9-

79 μ.Χ.) εκφράζει τη δυσαρέσκειά του 

διότι σε αντίθεση με τον προκάτοχό του 

αυτοκράτορα, τον Νέρωνα (37-68 μ.Χ.) 

Με την ίδρυση της Κωνσταντινούπολης, 

και με τον ορισμό της ως πρωτεύουσα 

της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, σηματο-

δοτείται η απαρχή μιας νέας ιστορικής 

περιόδου για το ελληνικό έθνος. Ο ελ-

ληνισμός εθνολογικά και συνειδησιακά 

δεν έπαψε ποτέ να υπάρχει καθ΄ όλη τη 

διάρκεια της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας 

και να αγωνίζεται για την επιβίωσή του. 

Η πρωτοκαθεδρία του ελληνισμού στον 

πολιτισμό και στη διανόηση στα χρόνια 

της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, είναι ένα 

γεγονός αποδεκτό από όλους τους ιστο-

ρικούς. Είναι άλλωστε γνωστή η ρήση 

του Ρωμαίου ποιητή Οράτιου (65-8 π.Χ.): 

“η Ελλάς κατακτηθείσα διά του σιδήρου, 

υπέταξε τον αγροίκον κατακτητή και τις 

τέχνες εισήγαγε στο Λάτιον“. Μέχρι του 

σημείου που ιστορικοί όπως ο Διονύσιος 

Ζακυθηνός αλλά και ο Γάλλος Πωλ Βέιν, 
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κακομεταχειρίζεται τους Έλληνες.

Ο Γάλλος ιστορικός Πωλ Βέιν στο 

έργο του “L’ Empire Greco - Romain 

(Παρίσι 2005), αναφέρει ότι οι Έλληνες 

για πέντε ολόκληρους αιώνες θα συ-

νεχίσουν να διεκδικούν την ελληνική 

ταυτότητα και την ιδιαιτερότητά τους 

έναντι των Ρωμαίων. Η μη ταύτιση των 

Ελλήνων με τον κατακτητή καθώς και η 

αναγνώριση της πολιτισμικής υπεροχής 

τους, εξέθρεψε αισθήματα αντιπαλότη-

τας και ζηλοτυπίας από τους Ρωμαίους. 

Αποτέλεσμα αυτής της ιδιάζουσας σχέ-

σης κατακτητή και κατακτημένου, ήταν 

ή άρνηση του πρώτου στο να επιτρέψει 

την πρόσβαση των Ελλήνων στην πο-

λιτική εξουσία. Είναι γεγονός ότι δεν 

υπήρξε πότε στη Ρώμη Έλληνας αυ-

τοκράτορας, παρότι υπήρξαν Σύριοι, 

Ισπανοί, Ιλλυριοί και Άραβες.

Οι Έλληνες έγιναν Ρωμαίοι (Ρωμιοί) 

τον 4ο αιώνα, τότε ο Μέγας Κωνσταντίνος 

μετέφερε την έδρα της αυτοκρατορίας 

στο Βυζάντιο ιδρύοντας τη Νέα Ρώμη, 

η οποία μετά το θάνατο του ιδρυτού 

της μετονομάστηκε προς τιμήν του 

σε Κωνσταντινούπολη. Σχετικά με την 

επιλογή της πόλης του Βυζαντίου ως 

πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας, ο με-

γάλος βυζαντινολόγος Στήβεν Ράνσιμαν 

στο κλασικό του έργο “Βυζαντινός 

Πολιτισμός“ γράφει τα εξής: “Η εκλογή 

της πρωτεύουσας έδειχνε μεγαλοφυΐα. 

Εδώ θα γινόταν, με τρόπο φυσικό, η 

συγχώνευση όλων των στοιχείων της 

αναμορφωμένης Αυτοκρατορίας της 

Ελλάδας, της Ρώμης και της χριστια-

νικής Ανατολής. Η Κωνσταντινούπολη 

χτίστηκε σε παράλια ελληνόφωνα και 

ενσωμάτωσε μια αρχαία ελληνική πόλη. 

Ο Κωνσταντίνος όμως έκαμε ακόμα 

κάτι παραπάνω για να δώσει έμφαση 

στον ελληνισμό του. Η πρωτεύουσά 

του θα ήταν το κέντρο των τεχνών 

και των γραμμάτων. Της έχτισε βιβλι-

οθήκες, που τις γέμισε με χειρόγραφα 

ελληνικά. Ακόμα περισσότερο, γέμισε 

τους δρόμους, τις πλατείες και τα μου-

σεία της με καλλιτεχνικούς θησαυρούς 

που τους έφερε από όλα τα μέρη της 

ελληνικής Ανατολής. Οι κάτοικοι της 

Κωνσταντινούπολης που κυκλοφορού-

σαν κάθε μέρα μέσα στην πόλη, δεν 

ήταν δυνατόν να ξεχάσουν ποτέ τη δόξα 

της ελληνικής τους κληρονομιάς“.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και η 

Ιταλική “παλαιά“ Ρώμη είχε όνομα ελλη-

νικό, μέχρι του σημείου που τον 4ο π.Χ. 

αιώνα ο φιλόσοφος Ηρακλείδης από 

την Ηράκλεια του Πόντου, μαθητής του 

Πλάτωνος, στο έργο του “περί ψυχής“ 

να την ονομάζει “πόλις Ελληνίς“. Επίσης 

οι πρώτες τέσσερες ιστορίες τής Ρώμης 

γράφθηκαν από Ρωμαίους στα ελληνικά, 

μαρτυρώντας και αυτές ότι η Ρώμη είχε 

ελληνικές καταβολές.

Από την ίδρυση της Νέας Ρώμης το 

330, το όνομα της ανατολικής αυτοκρα-

τορίας είναι Ρωμανία. Η ονομασία αυτή 

αναφέρεται ήδη κατά τον 4ο αιώνα από 

το Μέγα Αθανάσιο (295-373). Οι κάτοι-

κοι του κράτους ονομάζονται Ρωμαίοι 

μολονότι στην συντριπτική τους πλει-

οψηφία πολιτιστικά και φυλετικά είναι 

όλοι Έλληνες, το όνομα Ρωμαίος στην 

ανατολή σημαίνει Ορθόδοξος πολίτης 

της Νέας Ρώμης (Ρωμιός). Η μία αιτία για 

την υιοθέτηση αυτής της ονομασίας ήταν 

η ταύτιση των αρχαίων Ελλήνων, με τους 

ειδωλολάτρες. (Οι ονομασία “Έλληνες“ 

είχε ταυτιστεί με το ειδωλολάτρες όταν 

στην Αλεξάνδρεια των Πτολεμαίων, οι 

Εβραίοι μεταφράζοντας την Πεντάτευχο 

στα ελληνικά απέδωσαν τη λέξη “Εθνικοί“ 

με τη λέξη “Έλληνες“).

Πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι τον 
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4ο αιώνα ήταν ακόμα νωπό το αίμα των 

μαρτύρων οι οποίοι εξαναγκάζονταν 

από τους Ρωμαίους αξιωματούχους, κα-

τόπιν αυτοκρατορικών διαταγμάτων, να 

θυσιάσουν στους αρχαίους θεούς τους, 

οι οποίοι βέβαια προερχόταν από το ελ-

ληνικό πάνθεον. Πως θα μπορούσε ένας 

χριστιανός, να υιοθετήσει την εθνική 

ονομασία των προγόνων του, οι οποίοι 

πίστευαν σε θεούς που γινόταν η αφορμή 

να μαρτυρήσουν εκατομμύρια εν Χριστώ 

αδελφοί του. Ακολούθως αρνητικό ρόλο 

διαδραμάτισε ο Ιουλιανός ο παραβά-

της (361-363) ο οποίος προσπάθησε να 

επαναφέρει την αρχαία θρησκεία, με 

αποτέλεσμα να αναγκάσει τους ιεράρχες 

της εκκλησίας αλλά και τον απλό λαό, οι 

οποίοι αγωνιζόταν για να στερεώσουν το 

Δεξιά: Βαρύτιμος βυζαντινός σταυρός, ο 
οποίος ήταν το έμβλημα του βυζαντινού 
κράτους.
Κάτω: Το περίφημο ψηφιδωτό του Αγίου 
Βιταλίου της Ραβέννας απεικονίζει τον 
αυτοκράτορα Ιουστινιανό.
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Δόγμα ανάμεσα σε πλήθος αιρετικών, να 

είναι επιφυλακτικοί σε κάθε τι που αφορά 

τους αρχαίους Έλληνες.

Επίσης και οι δοξασίες των αιρετικών 

όπως π.χ. Ευνόμιος, Άρειος κ.α. στηριζό-

ταν σε μεγάλο ποσοστό σε φιλοσοφικές 

θεωρίες των αρχαίων Ελλήνων, με αποτέ-

λεσμα μαζί με τους αιρετικούς να “αναθε-

ματίζονται“ πολλές φορές και οι αρχαίοι 

πρόγονοι. Για τους λόγους αυτούς, από 

τον 4ο αιώνα υιοθετήθηκαν δύο αρχαιό-

τερες ονομασίες για να προσδιορίσουν 

την εθνολογική καταγωγή των υπηκόων 

της ανατολικής αυτοκρατορίας, αυτές 

ήταν το Γραικός και Ίωνας. Οι ονομασίες 

αυτές χρησιμοποιούνταν από τους γειτο-

νικούς λαούς της αυτοκρατορίας, δύσε-

ως και ανατολής, οι οποίοι βέβαια 

δεν προβλημα- τιζόταν από το 

νοούμενο ειδωλολα-

τρικό πα- ρελθόν 

των αρ- χαίων 

Ελλήνων, στο βαθμό που επηρεάστη-

καν και προβληματίστηκαν οι ίδιοι οι 

Έλληνες, θεωρούσαν δηλαδή αυτονόητη 

την ελληνική καταγωγή των υπηκόων της 

ανατολικής αυτοκρατορίας.

Η άλλη αιτία, για την οποία υιοθε-

τήθηκε η ονομασία Ρωμαίοι κατά τον 

Πωλ Βέιν, ήταν ότι με την ίδρυση της 

Κωνσταντινούπολης στην ελληνική περι-

οχή του Βυζαντίου, οι Έλληνες εκτός από 

την πολιτισμική εξουσία κατέκτησαν και 

την πολιτική, με αποτέλεσμα η ελληνο 

- ρωμαϊκή αυτοκρατορία να γίνει ελληνι-

κή, διατηρώντας τους θεσμούς καθώς και 

την επίσημη κρατική ονομασία της.

Ο Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος 

αναφερόμενος στην εξελικτική πορεία 

του Βυζαντινού κόσμου, σε σχέση με την 

ονομασία Έλληνες αναφέρει τα παρακά-

τω: “Είδομεν ότι από της 4ης εκατονταε-

τηρίδος το των Ελλήνων όνομα απεδο-

κιμάσθη υπό της χριστιανικής εκκλησίας 

και επειδή δια της χριστιανικής εκκλησίας 

επήλθε τότε η του ελληνισμού αναμόρ-

φωσις, δια της χριστιανικής δε εκκλη-

σίας προ πάντων ιδιοποιήθη ούτος 

την εν Κωνσταντινουπόλει μο-

ναρχίαν, ουδέν παράδοξον 

ότι το έθνος τούτο, καίπερ 

ομίλουν την ελληνικήν 

γλώσσαν, καίπερ δια 

της ελληνικής παιδεί-

ας ανατρεφόμενον 

και εν τω μέσω ποι-

κίλων ελληνικών 

αναμνήσεων και 

παραδόσεων 

διαιτώμενον, 

δεν ηθέλη-

σε να έλθη 

εις ρήξιν 

προς 

το νέον 
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ισχυρότατον αυτού συστατικόν και εξη-

κολούθησε άρχον της Ανατολής υπό την 

των Ρωμαίων προσηγορίαν και θυσιάζον 

το όνομα εις το πράγμα. Αλλά αφ’ ης εξέ-

λιπε μεν πάσα ειδωλολατρία, κατεβλήθη-

σαν δε οριστικώς πάσαι αι αιρέσεις και 

κατέστησαν ούτω εκποδών οι λόγοι δι’ 

ους η εκκλησία είχεν εξεγερθή κατά του 

ελληνισμού, οι λογιώτεροι των ανδρών, 

ο Κωνσταντίνος ο Πορφυρογέννητος, η 

Άννα η Κομνηνή, ο Ευστάθιος, οι Χωνιάται 

ο Καντακουζηνός, ο Χαλκοκονδύλης, 

ο Γεμιστός, ο Φραντζής, ήρχισαν επί 

μάλλον και μάλλον ν’ αποδίδωσιν εις το 

έθνος το πάτριον όνομα.“

Ο διαρκής εξελληνισμός της Ρωμαϊκής 

αυτοκρατορίας πραγματοποιήθηκε για 

τους εξής λόγους: 

 Καταλυτικό ρόλο διαδραμάτισε 

η ίδρυση της πρωτεύουσας της αυ-

τοκρατορίας στο Βυζάντιο, σε μία πε-

ριοχή όπου ο ελληνισμός είχε χιλιετή 

παρουσία.

 Ο διαχωρισμός της αυτοκρατορί-

ας σε δυτικό και ανατολικό κράτος το 

395, είχε ως αποτέλεσμα την επικράτη-

ση του ελληνισμού στο ανατολικό.

 Η επικράτηση της ελληνικής γλώσ-

σας, η οποία παραγκώνισε την λατινική 

παρόλο που ήταν η επίσημη γλώσσα 

της αυτοκρατορίας (η Λατινική γλώσσα 

εξαφανίστηκε από την αυτοκρατορία 

μεταξύ 6ου και 7ου αιώνα).

 Η διάδοση και εδραίωση της 

χριστιανικής πίστης, για την οποία οι 

πατέρες της εκκλησίας δογμάτισαν χρη-

σιμοποιώντας το ελληνικό φιλοσοφικό 

υπόβαθρο.

Η διαρκής απομάκρυνση από την πο-

λιτική Ρωμαϊκή παράδοση, συνέβαλε στην 

διαρκή αφύπνιση της ελληνικής συνείδη-

σης των κατοίκων της Ανατολικής έκτα-

σης της αυτοκρατορίας. Το 476 λόγω των 

συνεχών εισβολών των βαρβαρικών φυ-

λών στην Ιταλική χερσόνησο, καταλύεται 

το δυτικό Ρωμαϊκό κράτος. Η Ανατολική 

αυτοκρατορία απομονωμένη πλέον, δέχε-

ται τη βαθμιαία επιβολή του ελληνισμού. 

Οι αυτοκράτορες της Κωνσταντινούπολης 

σταδιακά γίνονται κοινωνοί και θεμα-

τοφύλακες τριών διαφορετικών παρα-

δόσεων, είναι Έλληνες βασιλιάδες ως 

διάδοχοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου, κατά 

τον Γεώργιο Κωδινό (15ος αιώνας), είναι 

βασιλιάδες των Ρωμαίων ως διάδοχοι 

του Μεγάλου Κωνσταντίνου, και τέλος 

αποτελούν τον υπέρμαχο προστάτη της 

χριστιανοσύνης.

Ο Στήβεν Ράνσιμαν στο έργο του “Η 

Βυζαντινή Θεοκρατία“ αναφέρει για το 

ανατολικό μέρος της αυτοκρατορίας τα 

εξής: “Εξάλλου, η Ρωμαϊκή αυτοκρατο-

ρία, και ειδικότερα το ανατολικό της 

μέρος, στο οποίο βρισκόταν η καινούρ-

για πρωτεύουσα, η Κωνσταντινούπολη, 

ήταν περήφανη για τον αρχαίο ελληνικό 

πολιτισμό, την ελληνική σοφία και την 

ελληνική επιστήμη της πολιτικής. Θα 

μπορούσε λοιπόν να διαλυθεί αυτή η 

συνείδηση; Η καινούργια πίστη θα είχε 

ίσως τη δυνατότητα να περιορίσει το φι-

λοσοφικό στοχασμό, αλλά θα μπορούσε 

άραγε να εξαλείψει μερικές ελληνικές 

λέξεις όπως «τυραννία», «ολιγαρχία», 

και «δημοκρατία»;“

Ο Σπυρίδων Ζαμπέλιος στο έργο του 

“Πηγές της Νεοελληνικής Εθνότητας“ 

αναφέρει για τους πρώτους αυτοκρά-

τορες τα παρακάτω: “Έτσι παρατηρού-

με απ΄ την αρχή τον Ιουλιανό (361-

363) να φιλοσοφεί και να συγγράφει 

ελληνικά, τον Θεοδόσιο (379-395) να 

νυμφεύεται με ποιήτρια Αθηναία (383-

408), τον Ζήνωνα (474-491) να εκδί-

δει στα Ελληνικά το Ενωτικόν του, και 

τον Μαυρίκιο (582-602) να συντάσσει 
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κι αυτός ελληνικά το βιβλίο του Περί 

Πολιτικής Τέχνης. Αλλά ο εξελληνισμός 

αυτός των ανακτόρων δεν τελεσφορεί, 

προτού τελικά η αίρεση δεν ποδηγετη-

θεί από την συνοδική αυθεντία και όλοι 

μαζί, άρχοντες και σοφοί, δεν ομολο-

γήσουν την ανάγκη της ομοδογματίας. 

Τότε μόνο θα καταλαγιάσουν οι εμφύ-

λιοι διαπληκτισμοί και Ιστορία, Βασιλεία 

και Θρησκεία, δηλαδή παρελθόν, παρόν 

και μέλλον της ελληνικής πολιτείας, θα 

συνεργαστούν με συμφωνία και θα στε-

ρεώσουν τον εθνισμό του υπηκόου“.

Σχετικά με τον πρώτο στο γένος 

Έλληνα αυτοκράτορα, τον Λέοντα 

Α΄ τον Θράκα (457-474), ο Σπυρίδων 

Ζαμπέλιος αναφέρει τα έξεις: “Ο Λέων 

ο Θράκας καλείται Μέγας. Γιατί; Για την 

μεγαλοφυΐα του, μήπως; Αλλά απ΄ όσα 

διηγούνται οι χρονογράφοι το επίθετο 

δεν δικαιολογείται! Το εξηγούμε εμείς: ο 

Λέων, ο πρώτος στο γένος και στο δόγ-

μα Έλληνας αυτοκράτορας, αθετεί την 

ρωμαϊκή παράδοση του Κωνσταντίνου 

περί βασιλείας και εγκαινιάζει ένα ιθα-

γενές πολίτευμα με το να δεχθεί τα σκή-

πτρα από την τοπική σύγκλητο και το 

στέμμα από τον αρχηγό της ελληνικής 

εκκλησίας. Με αυτόν η Α΄ Οικουμενική 

Σύνοδος καθυποτάσσει την Νέα Ρώμη 

υπό την εξουσία της, προτού καν συ-

μπληρωθεί μιάμιση εκατονταετία“.

Ο δημόσιος και ιδιωτικός βίος των 

Βυζαντινών ήταν σαφώς επηρεασμένος 

από την αρχαία ελληνική παράδοση, 

δεν ξέφευγε ποτέ βέβαια από τα χριστι-

ανικά πλαίσια. Η Βυζαντινή παιδεία ήταν 

πάντοτε ελληνική, από την εποχή του 

Κωνσταντίνου Β΄ η Κωνσταντινούπολη 

μεταβάλεται σε κέντρο των ελληνικών 

γραμμάτων. Πατέρες της εκκλησίας 

διδάσκονται και διδάσκουν τα ελληνι-

κά γράμματα εμμένοντας στην αττική 

διάλεκτο. Τρανό παράδειγμα ο Μέγας 

Βασίλειος (330-379), (ο οποίος καυχι-

όταν για το γεγονός ότι η μητέρα του 

αγία Εμμέλεια, καταγόταν από τους 

Ηρακλείδες, δηλαδή του Δωριείς) στο 

έργο του “Προς τους νέους“ συμβου-

λεύει τους νέους της εποχής του να 

μελετούν τους αρχαίους συγγραφείς. 

Επίσης ο έτερος Καππαδόκης Γρηγόριος 

ο Ναζιανζηνός (330-389), δηλώνει την 

ελληνική του καταγωγή και δεν κρύ-

βει ότι είναι απόγονος των Ελλήνων. Η 

Ελλάς ως πολιτιστική και πνευματική 

οντότητα ήταν η αγάπη του, “Ελλάς 

εμή“ γράφει στο “Περί τον εαυτού βίον“. 

Ο Ιωάννης Χρυσόστομος (354-407) σε 

ομιλία του για τον ευαγγελιστή Ιωάννη, 

τονίζει την υπεροχή της χάριτος και τη 

δύναμη του Ευαγγελίου, έστω κι αν ο ευ-

αγγελιστής ήταν από βαρβαρικό - κατά 

τους Έλληνες έθνος - και κατά κόσμον 

αμαθής (“όσω γαρ αν το έθνος αυτοίς 

βάρβαρον φαίνηται και της ελληνικής 

απέχον παιδεύσεως, τοσούτω λαμπρο-

τέρα τα ημέτερα φάνειται“. Αυτά τα λό-

για ο Ιερός Χρυσόστομος δεν μπορούσε 

παρά να τα απευθύνει σε ανθρώπους με 

ελληνική συνείδηση.

Η εκκλησία διαδραμάτισε καθοριστικό 

ρόλο στον εξελληνισμό της αυτοκρατο-

ρίας, πολύ εύστοχα ο Ολλανδός βυζαντι-

νολόγος Κριστιάν Έσσελινγκ επισημαίνει 

ότι: “η εκκλησία ένωσε τα στοιχεία της 

ελληνικής πραγματικότητας, όπως δεν 

έκανε καμιά πολιτική δύναμη προηγουμέ-

νως“. Την ίδια άποψη έχει και ο Ρουμάνος 

πολιτικός - ιστορικός Νικολάε Γιόργκα: 

“η εκκλησία υπήρξε ο κύριος παράγο-

ντας εξελληνισμού της αυτοκρατορίας“. 

Επίσης ο Χέρμπερτ Χάνγκερ στο έργο 

του “Βυζαντινή Λογοτεχνία“ αναφέρει τα 

παρακάτω: “Το γεγονός ότι η ορθοδοξία 

διαφύλαξε, (καθ΄ όλη τη διάρκεια της 
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Ν ό μ ι σ μ α  π ο υ  α π ε ι κ ο ν ί χ ε ι  τ ο ν  Μ έ γ α 
Αλέξανδρο και  τον Μέγα Κωνσταντίνο, 
Παρίσι Εθνική βιβλιοθήκη.

Ο Μέγας Αλέξανδρος με στολή Βυζαντινού 
στρατιώτη. Τοιχογραφία ενεπίγραφη του 
Φώτη Κόντογλου, στο Δημαρχείο Αθηνών. 

Π λ ο ύ τ α ρ χ ο ς  κ α ι  Θ ο υ κ υ δ ί δ η ς ,  Μ ο ν ή 
Φιλανθρωπινών Ιωαννίνων, αρχαία Ελλάς, 
Βυζάντιο και Νέος Ελληνισμός, μια αδι-
άκοπη και αδιάσπαστη ιστορική πορεία 
στους αιώνες.
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τουρκοκρατίας) δίδαξε και εφάρμοσε 

το ελληνορωμαϊκό δίκαιο έδωσε στους 

Έλληνες τα συνεκτικά στοιχεία που τους 

ισχυροποίησαν τόσο πολύ, ώστε να μπο-

ρέσουν, τον 19ο αιώνα, να αναζητήσουν 

και να βρουν την εθνική τους αυτοσυνει-

δησία σε ένα δικό τους κράτος“.

Ο Ιωάννης Χατζηφώτης στο έργο του 

“Από το Βυζάντιο στο Νέο Ελληνισμό“ σχε-

τικά με τη συμβολή των πατέρων της εκ-

κλησίας στην καλλιέργεια των ελληνι-

κών γραμμάτων αναφέρει 

τα εξής: “Οι μεγάλοι 

Πατέρες του 4ου 

αιώνα μ.Χ. 

έδειξαν 

τον 

δρόμο της αξιοποίησης των αρχαίων 

Ελλήνων συγγραφέων. Έγραψαν οι ίδιοι 

στην αττική διάλεκτο και παραμερίζοντας 

τα «εθνικά» (ειδωλολατρικά) στοιχεία που 

υπήρχαν, δίδαξαν τους νέους πώς να 

ωφελούνται από τα κείμενα των πνευ-

ματικών προγόνων τους. Άλλωστε η εν 

σπέρματι «σπερματικός λόγος» σύλληψη 

της αλήθειας, του αληθινού Θεού, απο-

τελεί το χαρακτηριστικό της ωριμότητας 

που παρουσιάζουν τα μεγάλα πνεύματα 

της αρχαιότητας. Αυτός είναι ο λόγος που 

βλέπουμε σε νάρθηκες μοναστηριών, π.χ. 

Μονή Φιλανθρωπινών στο νησάκι της 

λίμνης των Ιωαννίνων, μονή της Γόλας 

στη Λακωνία, τράπεζα μονής Μεγίστης 

Λαύρας Αγίου όρους, αλλά και σε ολό-

κληρη τη βαλκανική χερσόνησο, να ιστο-

ρούνται οι αρχαίοι Έλληνες σοφοί και 

ιστορικοί“.

Χαρακτηριστική περίπτωση της 

συνέχειας του ελληνισμού κατά τους 

πρώτους βυζαντινούς αιώνες, είναι 

η μορφή του Ιωάννη Στοβαίου (5ος 

αιώνας). Ο Έλληνας συγγραφέας που 

καταγόταν από τους Στόβους της 

Μακεδονίας, μας άφησε ένα πολύ-

τιμο έργο, το περίφημο Ανθολόγιο 

του Στοβαίου. Το Ανθολόγιο αυτό 

περιλαμβάνει αποσπάσματα από 500 

Έλληνες συγγραφείς και ποιητές. Ο 

Στοβαίος έχοντας επίγνωση της εθνι-

κής του ταυτότητας, ανθολόγησε τον 

πλούτο της ελληνικής γραμματείας, 

με σκοπό να τον αφήσει κληροδότημα 

στον γιο του.

Το 425 ο Θεοδόσιος Β΄ (408-450) 

εξέδωσε διάταγμα που αφορούσε την 

οργάνωση του πανεπιστημίου της 

Κωνσταντινουπόλεως. Η νέα θέση της 

Αργυρός δίσκος που απεικονίζει τον αυτοκράτορα Θεοδόσιο 
περιστοιχισμένο από βάρβαρους πολεμιστές.
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πρωτεύουσας του Ρωμαϊκού κράτους 

στην ελληνόφωνη ανατολή, απαιτούσε 

επιτακτικά τη διδασκαλία των ελληνι-

κών, τα λατινικά ήταν η επίσημη γλώσ-

σα του κράτους αλλά έγινε γρήγορα 

αντιληπτό ότι στην ανατολική πλευρά 

της αυτοκρατορίας η “επίσημη“ γλώσσα 

του λαού ήταν τα ελληνικά. Στα χρόνια 

που η Ρώμη ήταν η πρωτεύουσα της 

αυτοκρατορίας η πνευματική δραστηρι-

ότητα στις επαρχίες της Αφρικής και της 

Ασίας ήταν σαφώς ανώτερη από αυτή 

των ελληνικών περιοχών. Από τη στιγμή 

όμως που η Κωνσταντινούπολη έγινε το 

κέντρο και η πρωτεύουσα του κράτους 

συνέβη το αντίθετο, ενδεικτικά επί του 

θέματος ο Βασίλιεφ αναφέρει ότι: “Μετά 

δε την ίδρυση της Κωνσταντινουπόλεως 

όλοι οι ιστορικοί υπήρξαν Έλληνες“.

Άλλες μαρτυρίες από ανθρώπους 

που έζησαν στους πρώτους αιώνες του 

Βυζαντίου και αναγνώρισαν την ελληνικό-

τητά του είναι οι παρακάτω: Ο Ιουλιανός 

(Λόγος Γ΄) είχε γράψει: “Έλληνες εσμέν οι 

περί την Θράκη και την Ιωνίαν οικούντες 

έκγονοι“, αφού βέβαια είχε λάβει σοβαρά 

υπόψη τα λόγια του Λιβανίου (314-393), 

ο οποίος τον είχε εξορκίσει να μην ξεχά-

σει ποτέ ότι είναι Έλληνας και ότι διοικεί 

Έλληνες. Ο μοναχός Ιησούς ο Στυλίτης 

από τη Συρία, αναφερόμενος στην πανώ-

λη που έπεσε γύρω στο 502 στην Έδεσσα 

της Μεσοποταμίας, γράφει ότι οι Γραικοί 

στρατιώτες φρόντισαν τους ασθενείς με 

αυτοθυσία. Αφρικανοί επίσκοποι που συμ-

μετείχαν στην σύνοδο της Καρχηδόνας το 

419, σε επιστολή που έστειλαν προς τον 

Πάπα Βονιφάτιο Α΄ (;-422), αναφέρουν για 

την ορθή πίστη, όπως την διατύπωσαν 

και τη βιώνουν οι Γραικοί που συνήλ-

θαν στην Α΄ Οικουμενική Σύνοδο της 

Νίκαιας το 325, “Τις γαρ αμφιβάλλει τα 

ίσα αληθέστατα είναι εν Γραικοίς της εν 

Νικαία συναθροισθείσης συνόδου, άτινα 

από ούτω διαφόρων τόπων και επισή-

μων Γραικών εκκλησιών προσενεχθέντα 

και συγκριθέντα ομονοούσιν“. Στα μέσα 

του 6ου αιώνα, οι Φράγκοι στείλανε πρέ-

σβεις στην Κωνσταντινούπολη, στους 

οποίους έδωσαν κάποιες πληροφορίες 

σχετικά με την Βυζαντινή αυτοκρατορία. 

Συγκεκριμένα στο κεφάλαιο του υπομνή-

ματος που αναφερόταν στους επισκόπους 

τονίζουν τα εξής: “Οι Έλληνες επίσκοποι 

κατέχουν μεγάλες και πλούσιες εκκλησίες 

…… (Episcopi Graeci). Την ίδια εποχή ο 

επίσκοπος Βιένης Άβιτος γράφει προς τον 

Χλωδοβίκο που βαφτίστηκε χριστιανός το 

506: “Η Ελλάδα μπορεί να χαίρεται που 

έχει εκλέξει έναν δικό μας (εννοεί ορθό-

δοξο) αυτοκράτορα….“ (τον Αναστάσιο 

Α΄ 491-518). Αξιοσημείωτες η εθνικές 

ονομασίες γι΄ αυτή την περίοδο.

Τον ίδιο αιώνα, και πιο συγκεκριμένα 

το 534 επί Ιουστινιανού (527-565), κυκλο-

φόρησαν τα διατάγματα που ονομάζονται 

“Νεαραί“, εν αντιθέσει με το υπόλοιπο νο-

μοθετικό έργο (τον Κώδικα, το Πανδέκτη 

και τις Εισηγήσεις) “αι Νεαραί“ γράφηκαν 

στα Ελληνικά. Ο Βασίλιεφ στο έργο του 

“Ιστορία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας“ 

αιτιολογεί το γεγονός αναφέροντας τα 

εξής: “Οι περισσότεροι από τους νέους 

νόμους του Ιουστινιανού (Νεαραί) γράφη-

καν Ελληνικά. Το γεγονός αυτό υπήρξε μια 

σπουδαία παραχώρηση στις επιταγές της 

πραγματικότητος από έναν Αυτοκράτορα 

που ζούσε στα πλαίσια της Ρωμαϊκής 

παραδόσεως. Σε ένα νέο νόμο του ο 

Ιουστινιανός γράφει: «Δεν γράψαμε τον 

νόμο στην εγχώρια (επίσημη) Λατινική 

γλώσσα, αλλά στην ομιλουμένη Ελληνική 

με το σκοπό να γίνει εύκολα νοητός από 

όλους»“. Η καταγραφή τον νέων νόμων 

του κράτους στην ελληνική γλώσσα, κα-

ταδεικνύει ότι η συντριπτική πλειοψηφία 



των υπηκόων της ανατολικής αυτοκρα-

τορίας ήσαν Έλληνες.

Εκτός από τους νόμους που γρά-

φηκαν στα ελληνικά, από τον 6ο αιώνα 

αρχίζει και η καταγραφή των χρονο-

γραφημάτων στην ελληνική γλώσσα. 

Το πρώτο αξιόλογο ιστορικό έργο, “η 

ιστορία του κόσμου“ συνεγράφη από 

τον Σύριο Ιωάννη Μαλάλα, αποτελεί μια 

εκλαϊκευμένη ιστορία που απευθυνόταν 

στον απλό λαό της ανατολικής αυτο-

κρατορίας, επηρεάζοντας μάλιστα την 

μετέπειτα Βυζαντινή χρονογραφία. 

Αξίζει να αναφερθούμε στα κηρύγμα-

τα του Μωάμεθ (570-632) για να δούμε 

πώς προσδιόριζε ο Αραβικός κόσμος 

τους Βυζαντινούς, μεταξύ άλλων ο προ-

φήτης των μουσουλμάνων αναφέρει: 

“…αποτρέψτε τις καρδιές από τα δόγ-

ματα των ανθρώπων, από τις αλλότριες 

παραδόσεις των Γραικών …… και σε 

ένα άλλο σημείο: “Ο Θεός σφράγισε την 

καρδιά των Γραικών με τυφλή αμάθεια 

….. Επίσης σχετικά με τους πολέμους 

του Βυζαντίου με τους Πέρσες τον 7ο 

αιώνα, την εποχή που αυτοκράτορας 

ήταν ο Ηράκλειος (610-641), το Κοράνιο 

αναφέρει τα εξής: “Οι Έλληνες νικήθηκαν 

από τους Πέρσες ….. αλλά, μετά την ήττα 

τους, σε λίγα χρόνια, θα νικήσουν και 

αυτοί, με την σειρά τους“.

Ο Γ. Οστρογκόρσκι κλείνοντας το 

πρώτο μέρος της ιστορίας του (αρχές του 

7ου αιώνα), γράφει τα εξής: “Τα χρόνια της 

αναρχίας του Φωκά αποτελούν την τε-

λευταία φάση στην ιστορία του ύστερου 

ρωμαϊκού κράτους. Μ΄ αυτά τερματίζεται 

η υστερορωμαϊκή και πρωτοβυζαντινή 

εποχή. Το Βυζάντιο αναδύεται από την 

κρίση αυτή με ουσιαστικά νέο σχήμα, 

απαλλαγμένο από την κληρονομιά του 

σαθρού ρωμαϊκού κράτους και ενισχυμέ-

νο με νέες δυνάμεις. Η βυζαντινή ιστορία 

στην κυριολεκτική σημασία της, η ιστο-

ρία της μεσαιωνικής ελληνικής αυτοκρα-

τορίας, αρχίζει τώρα“.

Τυπικά η πρωτοβυζαντινή περίοδος 

τελειώνει με το θάνατο του Ηρακλείου 

το 641, ο Σπυρίδων Ζαμπέλιος στο έργο 

του “Πηγές της Νεοελληνικής Εθνότητας“ 

αναφέρει για τον συγκεκριμένο αυτοκρά-

τορα τα εξής: “Ο Ηράκλειος, που κανείς 

πια Ρωμαίος αυτοκράτορας μετά από 

αυτόν δεν παίρνει όνομα ρωμαϊκό, εκτός 

απ΄ το σεβάσμιο του Κωνσταντίνου, ο 

Ηράκλειος που την σύζυγό του Φάβια 

την μετονόμασε Ευδοκία επί το ελληνικό-

τερο και το γιό του Φάβιο τον αποκάλεσε 

Ηρακλεωνά, ο Ηράκλειος, λέμε, ο οποίος 

συντάσσει τους νόμους του στα ελληνικά 

και ανταπαντάει στην σύγκλητο ή γράφει 

στον πάπα της Ρώμης ελληνικά“.
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ΜεςοΒυζαντινH ΠερIοδος
Η μεσοβυζαντινή περίοδος (642- 

1204) χαρακτηρίζεται από τον βαθμι-

αίο εξελληνισμό του κράτους. Σ΄ αυτό 

συνετέλεσε ο εδαφικός περιορισμός 

της αυτοκρατορίας, την οποία πέραν 

από τους εχθρούς που την απασχολού-

σαν τα προηγούμενα χρόνια (Πέρσες, 

Λογγοβάρδοι, Άβαροι, Σλάβοι), δέχθηκε 

επιθέσεις από Άραβες και Βουλγάρους. 

Οι επιθέσεις δεν επικεντρώνονταν μόνο 

στα εδαφικά σύνορα της αυτοκρατορί-

ας, αλλά πολλές φορές οι εχθροί προ-

χωρούσαν στο εσωτερικό, απειλώντας 

μέχρι και την Κωνσταντινούπολη. Στα 

εσωτερικά του, το κράτος κλυδωνίστη-

κε από την εκκλησιαστική έριδα της 

εικονομαχίας (726-780 & 813-843) την 

οποία καταδίκασαν οι Ρωμαίοι ποντί-

φικες, ζητώντας μάλιστα γι’ αυτό τη 

βοήθεια των Φράγκων, γεγονός που 

είχε σαν συνέπεια την φραγκοπαπική 

συμμαχία, την ισχυροποίηση στα βυζα-

ντινά εδάφη της Ιταλίας του βασιλείου 

των Λογγοβάρδων και την ίδρυση της 

αυτοκρατορίας των Καρολιδών.

Παράλληλα με την εποχή της εικο-

νομαχίας, υπήρξε η εποχή της κρατικής 

ανασύνταξης με τους Ισαύρους (717-

867), και κατόπιν επήλθε η εποχή της 

ακμής με τη Μακεδονική δυναστεία 

(867-1025). Η περίοδος από το 1054 

(έτος κατά το οποίο επήλθε το ορι-

στικό σχίσμα μεταξύ Ανατολικής και 

Δυτικής εκκλησίας) έως το 1081, δηλαδή 

μέχρι την άνοδο της δυναστείας των 

Κομνηνών, υπήρξε καταστρεπτική. Το 

1071 η αυτοκρατορία υπέστη σε ανα-

τολή και δύση δύο οδυνηρότατες ήττες. 

Στη δύση οι Νορμανδοί κατέλαβαν το 

Μπάρι, την τελευταία Βυζαντινή πόλη 

στην κάτω Ιταλία, και στην Ανατολή 

ο αυτοκρατορικός στρατός ηττήθηκε 

στο Ματζικέρτ, από τους Σελτζούκους 

Τούρκους. Οι αυτοκράτορες της δυ-

ναστείας των Κομνηνών (1081-1185) 

κατάφεραν ως ένα βαθμό να ενισχύ-

σουν την αυτοκρατορία, η μάχη του 

Μυριοκέφαλου όμως (1176) έθεσε τρα-

γικό τέρμα στις όποιες προσπάθειες 

ανάκαμψης, και το εξασθενημένο κρά-

τος από τους διαδόχους των Κομνηνών, 

τους Αγγέλους, υπέκυψε τελικά στους 

Λατίνους της Δ’ Σταυροφορίας το 

Απρίλιο του 1204.

Ο Γ. Οστρογκόρσκι στο έργο του 

“Ιστορία του Βυζαντινού κράτους“ ανα-

φερόμενος στην αρχή της μεσοβυζα-

ντινής περιόδου αναφέρει τα εξής: “Η 

παγκόσμια ρωμαϊκή αυτοκρατορία ανή-

κει πια οριστικά στο παρελθόν. Ενώ στη 

Δύση σχηματίζονται τα γερμανικά κρά-

τη, το Βυζάντιο, αν και παραμένει πάντα 

σταθερά προσκολλημένο στις ρωμαϊκές 

πολιτικές ιδέες και παραδόσεις, μετα-

βάλλεται σε ένα μεσαιωνικό ελληνικό 

κράτος. Ο ελληνικός πολιτισμός και η 

ελληνική γλώσσα, που κυριάρχησαν 

τελικά στην Ανατολή πάνω στην τεχνητά 

συντηρημένη ρωμαϊκότητα της πρω-

τοβυζαντινής μεταβατικής περιόδου, 

έδωσαν στην αυτοκρατορία την ίδια ιδι-

ομορφία της και νέα κατεύθυνση στην 

εξέλιξή της“. Ο Α.Α. Βασίλιεφ για την 

ίδια περίοδο αναφέρει ότι: “Οι Αραβικές 

κατακτήσεις του εβδόμου αιώνος στέ-

ρησαν την Βυζαντινή αυτοκρατορία από 

τις Ανατολικές και Νότιές της επαρχίες 

και συνετέλεσαν να χάσει την σημαντική 

θέση που κατείχε ως το πιο δυναμικό 

κράτος του κόσμου. Εδαφικώς περι-

ορισμένη η Βυζαντινή αυτοκρατορία 

έγινε ένα κράτος με Ελληνικό πληθυσμό, 

κυρίως, αν όχι πλήρως, όπως πιστεύεται 

από μερικούς επιστήμονας“.

Όσον αφορά τη γλώσσα της εποχής, 
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Δεξιά: Ο Έλλην, τοιχογραφία ενεπίγρα-
φη του Φώτη Κόντογλου στο Δημαρχείο 
Αθηνών.

Κάτω: Ο Μέγας Αλέξανδρος με ενδυμασία 
Βυζαντινού Αυτοκράτορα, εικόνα από 
το μυθιστόρημα του Μεγαλέξανδρου 
(14ος αιώνας).

Η παράδοση των Μωσαϊκών δαπέδων 
γνωρίζει νέα άνθηση στο Βυζάντιο 
κατά την περίοδο της ανασυντάξεως 
του ανατολικού κράτους.
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από την εγκυκλοπαίδεια Δομή δανει-

ζόμαστε τα παρακάτω: “ήδη από τα 

τέλη του 6ου αιώνα η ελληνική ήταν η 

επίσημη γλώσσα του κράτους σχεδόν 

σε όλες τις εκδηλώσεις της δημόσιας και 

ιδιωτικής ζωής. Στους επόμενους αιώνες 

ο εξελληνισμός αυτός εκδηλώθηκε όχι 

μόνο με μια στροφή προς τα ελληνικά 

γράμματα, που έφτασε σε περίοδο ακ-

μής τον 9ο και 10ο αιώνα, αλλά και με 

επίδραση του ελληνικού δικαίου από 

τον 8o έως τον 10ο αιώνα, στροφή προς 

την πλατωνική φιλοσοφία τον 11ο αιώνα 

και αναδιοργάνωση της ανώτατης σχο-

λής της Πόλης από τον Βάρδα τον 9ο αι-

ώνα και τον Κωνσταντίνο Θ’ Μονομάχο 

τον 11ο αιώνα. Η ανώτατη αυτή σχο-

λή, που ονομάστηκε Πανεπιστήμιο της 

Κωνσταντινούπολης, δεν ήταν στην 

πραγματικότητα παρά ένα είδος ανώ-

τατης σχολής δημοσίων υπαλλήλων. 

Με τη διδασκαλία όμως ρητορικών και 

φιλοσοφικών μαθημάτων συνετέλεσε 

κι αυτή στην πρόοδο της σπουδής των 

ελληνικών γραμμάτων“.

Καθοριστικό ρόλο στην επισημοποί-

ηση της ελληνικής γλώσσας διαδραμά-

τισε ο Λέων Γ΄ ο Ίσαυρος (717-741), ο 

οποίος πρώτος καταργεί επίσημα τα 

λατινικά από τα εμβλήματα της αυτο-

κρατορίας, εισάγοντας τα ελληνικά. Στα 

νομίσματα που κόβει δεν αναγράφεται 

DOMINUS ή AUGUSTUS ή CAESAR αλλά 

ΒΑΣΙΛΕΥΣ. Επίσης υπάρχουν νομίσματα 

της εποχής του Λέοντος Γ΄ τα οποία 

έχουν λατινικά επιγράμματα αλλά με 

τη διαφορά ότι αντί να γράφουν LEO, 

όπως θα έπρεπε στη λατινική, επιγρά-

φονται με ελληνική προφορά δηλαδή 

LEON. Ο γιος και διάδοχος του Λέοντα 

Κωνσταντίνος Ε΄ (741-775), καθιερώνει 

και ευρύνει τη χρήση της ελληνικής 

στη νομισματοκοπία, την οποία επιση-

μοποιούν οι δύο τελευταίοι αυτοκρά-

τορες της δυναστείας των Ισαύρων, 

ο Κωνσταντίνος ΣΤ΄ (780-797) και η 

μητέρα του Ειρήνη (797-802), οι οποίοι 

αποκηρύσσουν επίσημα την λατινική. 

Τέλος η οριστική εδραίωση της ελληνι-

κής στη νομισματοκοπία επιτελέστηκε 

στα χρόνια του Βασιλείου Α΄ (867-886), 

έκτοτε μέχρι το τέλος της Βυζαντινής 

αυτοκρατορίας τυπώνονται νομίσματα 

αμιγώς ελληνικά, με εξαίρεση την περί-

οδο της Φραγκοκρατίας.

Κατά τη μέση Βυζαντινή περίοδο οι 

ονομασίες Γραικός και Έλλην ανασύρθη-

καν από το ένδοξο παρελθόν. Ιδιαίτερα 

χρησιμοποιήθηκε η λέξη Γραικός, που 

σύμφωνα με τον Αριστοτέλη είναι αρ-

χαιότερη από τη λέξη Έλλην. Η χρήση 

της λέξης Γραικός συναντάται στα κεί-

μενα των λογίων της εποχής όπως π.χ. 

στον Θεόδωρο Στουδίτη (759-826), ακό-

μα και στα κείμενα των βασιλέων όπως 

του Λέοντος του Σοφού. Η κάθαρση 

του ονόματος “Έλλην“ και η χρησιμο-

ποίησή της παράλληλα με τις ονομασίες 

Ρωμαίος και Γραικός, άρχισε από την 

εποχή του Φωτίου (δεύτερο μισό του 9ου 

αιώνα) και μετέπειτα. Η συμβολή στην 

παιδεία της εποχής, του μεγάλου αυτού 

ιεράρχη της ορθοδοξίας ήταν καταλυ-

τική στην αναζωπύρωση της ελληνικής 

συνείδησης. Ο Φώτιος (820-891) για την 

προσήλωσή του στα ελληνικά γράμματα 

παρεξηγήθηκε από τους συγχρόνους 

του, οι οποίοι πίστευαν ότι: «προς τα 

ελληνικά φιλοτιμότερον διέκειτο ή προς 

τα εκκλησιαστικά».

Η αποκατάσταση της τάξης σε 

ό,τι αφορά τη συνωνυμία Έλλην και 

ειδωλολάτρης επήλθε φυσιολογικά, 

λόγω της συνεχούς ενασχόλησης των 

Βυζαντινών με την ελληνική παιδεία. Ο 

Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης Ισίδωρος 
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θα φτάσει στο σημείο να παρουσιάσει 

τους αρχαίους Έλληνες, ως παράδειγ-

μα συμπεριφοράς και ελεημοσύνης, 

προσπαθώντας με τον τρόπο αυτό να 

αφυπνίσει τους ανθρώπους της εποχής 

του, συγκεκριμένα έγραψε τα εξής: “Και 

Έλληνες μεν αυτήν την φύσιν διδάσκα-

λον προστησάμενοι και φιλαδελφίαν ετί-

μησαν και ούτε ήρπαζαν αλλότρια, και 

των ιδίων εκοινώνουν τοις ενδεέσι των 

ομοφύλων, ο δε προς τω μη χορηγείν τι 

τω αδελφώ των παρ΄ αυτού, και ηδείαν 

εαυτώ ποιούμενος τα εκείνου τράπεζαν, 

ου χείρων και των Ελλήνων“.

Από την εποχή του Φωτίου και 

μετά, είναι μεγάλο μειονέκτημα για 

ένα άρχοντα να μην είναι αναθρεμμέ-

νος με την ελληνική παιδεία. Ο Μιχαήλ 

Ψελλός (1018-1078) θεωρεί ως έπαινο 

του Ρωμανού Γ’ (1028-1034) ότι ήταν 

αναθρεμμένος «λόγοις ελληνικοίς» και 

ως ψόγο του Μιχαήλ Δ’ (1034-1041) 

ότι ήταν εντελώς άμοιρος «παιδείας 

ελληνικής». Η Άννα Κομνηνή (1083-

1148) στο έργο της «Αλεξιάς» καυ-

χάται ότι είχε σπουδάσει «ες άκρον 

το ελληνίζειν». Φαίνεται όμως πως η 

συμμετοχή στην ελληνική παιδεία δεν 

ήταν θέμα μόνο των αριστοκρατών. 

Ο Στήβεν Ράνσημαν σε μια συνέντευ-

ξή του αναφέρει σχετικά: “Η Άννα 

Κομνηνή δεν εξηγεί ποτέ τα σημεία 

στα οποία αναφέρεται στον Όμηρο, 

όλοι οι αναγνώστες της τα γνώριζαν 

καθώς ο Όμηρος αποτελούσε την κύ-

ρια διδακτέα ύλη στους μαθητές της 

αυτοκρατορίας“.

Ο Ν. Β. Τωμαδάκης στην εργα-

σία του “Η δήθεν μεγάλη σιγή των 

γραμμάτων εν Βυζαντίω (650-850), 

Αρχαιογνωσία και πνευματικαί εκδη-

λώσεις“, επισημαίνει ότι: “ουδέποτε ο 

Βυζαντινός Ελληνισμός αποποιήθηκε 

την αρχαία ελληνική πνευματική κλη-

ρονομιά κι έπαψε να αντιγράφει, να 

μελετάει και να σχολιάζει τους τραγι-

κούς, τον Όμηρο, τους ιστορικούς κ.λπ. 

Ο Πατριάρχης Ιωάννης Γραμματικός 

(837-843) και ο ιερός Φώτιος (858-867) 

& (877-886) είχαν προσωπικές βιβλιοθή-

κες με αρχαία ελληνικά συγγράμματα“. 

Η καθηγήτρια Αγνή Βασιλικοπούλου - 

Ιωαννίδου αναφέρει επί του θέματος τα 

εξής: “από του Θ΄ αιώνος ο Ελληνισμός 

κερδίζει ολονέν έδαφος. Το Βυζάντιον 

εξελληνίζεται, καθ΄ όσον περιορίζεται 

εις τον καθαρώς ελληνικόν χώρον. Η 

ελληνική είναι πλέον η εθνική γλώσσα 

της αυτοκρατορίας ……. Κατά τον ΙΒ΄ 

αιώνα η μελέτη των κλασικών ενετάθη 

και επεξετάθη. Ο Ευστάθιος υπέδειξε 

πρώτος την μορφωτικήν αξίαν της τρα-

γωδίας, η οποία απεκλείετο από τους 

πατέρας του Δ΄ αιώνος“.

Ο Θεόδωρος Στουδίτης (759-826) 

γράφοντας προς τον Ναυκράτιο (πνευ-

ματικό του τέκνο), εκφράζει τη λύπη 

του για έναν μοναχό ονόματι Ορέστη 

ο οποίος πήγε με τους εικονομάχους, 

και τον ενθαρρύνει να μείνει πιστός 

στις αρχές του “χάριν της δόξης του 

Χριστού υπέρ ου δονείται η ταπεινή 

Γραικία μάλα“, όπου Γραικία ο σοφός 

μοναχός και άγιος της εκκλησίας μας, 

εννοεί την Βυζαντινή αυτοκρατορία. 

Σε μια άλλη επιστολή του αναφωνεί 

λέγοντας “Ακούσατε πάντα τα έθνη, 

ενωτίσασθε πάντες οι κατοικούντες 

την οικουμένην τι γέγονεν εν Γραικοίς“. 

Ο Θεοφάνης ο ομολογητής (760-817) 

στην χρονογραφία που συνέγραψε, 

ιστορεί τα σχετικά με την πρεσβεία που 

στάλθηκε από την Κωνσταντινούπολη 

στην αυλή του Καρλομάγνου (742-814), 

για να ζητήσουν την κόρη του Ερυθρώ 

για σύζυγο του Κωνσταντίνου του ΣΤ΄. 
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Χαρακτηριστικά αναφέρει ότι επιστρέ-

φοντας οι πρέσβεις για τη βασιλεύου-

σα, άφησαν τον μοναχό Ελισαίο για να 

διδάξει στην πριγκίπισσα των Φράγκων 

τη γλώσσα και την παιδεία των Γραικών, 

καθώς και τους νόμους της Ρωμαϊκής 

πολιτείας. Εδώ παρατηρούμε ότι για 

τον Θεοφάνη, ο λαός, η γλώσσα και η 

παιδεία έχουν ελληνική υπόσταση, οι 

νόμοι και η πολιτεία Ρωμαϊκή, αυτό το 

διαχωρισμό τον συναντάμε και στην 

Άννα Κομνηνή.

Στη Ρώμη τον 9ο αιώνα, οι Ιταλοί 

δυσανασχετούν κάτω από την εξου-

σία των Φράγκων, δημιουργείται έτσι 

μια τάση αντίδρασης όπου προΐσταται 

ένας από τους διασημότερους πολίτες 

της Ρώμης ο Γρατιανός, ο οποίος πα-

ρακινεί του συμπολίτες του να αντι-

καταστήσουν την Φραγκική εξουσία 

με τη Βυζαντινή προσφωνώντας τους 

Βυζαντινούς Γραικούς: “εξ αιτίας τίνος 

δεν ανακαλούμε τους Γραικούς και δεν 

ενωνόμαστε μαζί τους με ειρήνη και 

συμμαχία…..“. Εξάλλου όσον αφορά 

την Ιταλική χερσόνησο και ειδικότερα 

στη Νότια Ιταλία, τα αρχαιολογι-

κά, νομισματικά και ιστορικά 

μνημεία μαρτυρούν τη γε-

νική χρήση της ελληνικής, 

κατά τους χρόνους 

της Βυζαντινής αυ-

τοκρατορίας. Σχετικά 

με τον ελληνισμό της 

Νοτίου Ιταλίας ο 

Βασίλιεφ αναφέ-

ρει τα εξής: “Οι 

Λογγοβάρδοι 

κατείχαν ένα 

μεγάλο μέρος 

της Ιταλίας, 

α ν  κ α ι  η 

εξουσία 

του αυτοκράτορος ανεγνωρίζετο ακό-

μη στην Ρώμη, την Νεάπολη και την 

Σικελία, καθώς και στο Νότιο τμήμα 

της Ιταλίας όπου ο πληθυσμός ήταν, 

κυρίως, ελληνικός“. Ο Φραγκισκανός 

μοναχός Ρογήρος Βάκων (1214-1292) 

έγραψε στον Πάπα, αναφερόμενος 

στην Ιταλία ότι στην χώρα αυτή, σε 

πολλά μέρη ο κλήρος και ο λαός είναι 

καθαρά Ελληνικός.

Σε εξωχριστιανικές πηγές κατά το 

10ο αιώνα γίνεται χρήση του ονόμα-

τος Γραικός και Γραικία. Εβραϊκά κεί-

μενα αναφέρουν το Βυζάντιο ως χώρα 

της Γραικίας, επίσης κάνουν λόγο για 

τον Ρώσο πρίγκιπα Ολέγ (9ος-10ος αι-

ώνας) ο οποίος “ήτηθη κατά κράτος 

από τους Γραικούς“. Ρωσικά ιστο-

ρήματα που περι- γράφουν τις 

περιπέτειες του 

Στεφάνου του 
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Νοβγκορόντ (14ος αιώνας), αναφέρουν 

σχετικά με το Τυπικό του αγίου Σάββα 

το οποίο ακολουθήθηκε όπως χαρακτη-

ριστικά γράφει “απανταχού της χώρας 

των Γραικών“.

Ο φιλόσοφος του 11ου αιώνα από 

την Κόρδοβα της Ισπανίας, Yehvda ben 

David Hayyus αναφέρει για τις διώξεις 

των Εβραίων από τον Βασίλειο τον Α΄ 

(867-886) λέγοντας ότι “ο Βασίλειος 

διέταξε την καταδίωξη των Εβραίων 

σε όλη τη χώρα της Γραικίας“. Τον 

ίδιο αιώνα ο χαλίφης της Αιγύπτου Αλ 

Χακίμ, θέλοντας να περιορίσει τους 

Εβραίους της επικράτειάς του, τους 

παρακίνησε να μεταναστεύσουν “στις 

επαρχίες των Γραικών“. Τον 12ο αι-

ώνα ο Ισπανοεβραίος Βενιαμίν από 

την Τουδέλα, ταξίδευσε στην ανατο-

λή και επισκέφθηκε πολλές πόλεις 

της αυτοκρατορίας. Για τον Βενιαμίν 

ολόκληρη η Βαλκανική καθώς και η 

Μικρά Ασία ονομάζεται Γραικία, και η 

Κωνσταντινούπολη είναι η πρωτεύου-

σα της Γιαβάν (Ιωνίας).

Τ ο ν  1 1 ο  α ι ώ ν α  ο  Ε π ί σ κ ο π ο ς 

Ευχαϊτών Ιωάννης Μαυρόπους πα-

ρακαλεί τον Χριστό, κατά την ημέρα 

της κρίσεως να μην καταδικάσει τους 

εθνικούς, Πλάτωνα και Πλούταρχο για-

τί είχαν πλησιάσει στη διδασκαλία του: 

“Είπερ τινας βούλοιο των αλλοτρίων 

της σης απειλής εξελέσθαι, Χριστέ μου, 

Πλάτωνα και Πλούταρχον εξέλοιό μοι 

άμφω γαρ εισι και λόγον και τρόπον 

τοις σοις νόμοις έγγιστα προσπεφυ-

κότες…“ Ο Ευστάθιος Θεσσαλονίκης 

(1128;-1194), εξιστορώντας την άλωση 

της πόλεως του Αγίου Δημητρίου από 

τους Νορμανδούς (1185), αναφέρεται 

στους Λατίνους ως το αντίπαλο δυτι-

κό στρατόπεδο, στους Παφλαγόνες 

ως ένα γεωγραφικής τοποθετήσεως 

φύλο, και στους Έλληνες ως το κυ-

ρίαρχο έθνος της αυτοκρατορίας: 

«Οι Παφλαγόνες, έθνος ατάσθαλον 

και εν Έλλησι βάρβαρον, κελευσθέν 

ενεπήδησε τω των Λατίνων φύλω“. 

Τον ίδιο αιώνα οι αδελφοί Μιχαήλ 

και Νικήτας Ακομινάτοι (Χωνιάτες) 

κάνουν ευρεία χρήση των ονομάτων 

Ελλάς και Έλληνες. Ο Νικήτας αναφε-

ρόμενος στους υπηκόους της εποχής 

του, τους ονομάζει “Έλληνες άνδρες“ 

τις δε πόλεις που κατακτήθηκαν από 

τους εχθρούς της αυτοκρατορίας τις 

ονομάζει “πόλεις ελληνίδας“.

Ως επίλογο του Β΄ Κεφαλαίου θα 

προστρέξουμε και πάλι στο έργο του 

Σπυρίδωνος Ζαμπέλιου “Πηγές της 

Νεοελληνικής Εθνότητας“ ο οποίος 

αναφερόμενος στα μέσα τις μεσοβυ-

ζαντινής περιόδου αναφέρει ενδει-

κτικά τα εξής: “Το πρώτο έτος του 9ου 

αιώνα βρίσκει την Ανατολή και την 

Δύση μεταμορφωμένες παντελώς. Οι 

τρεις θρόνοι, της Κωνσταντινούπολης, 

της Ρώμης και του Ακουϊσγράνου 

(Aquisgranum - Aix la Chapelle - shm. 

;Aaxen) σφετερίζονται την ρωμαϊκή 

τιμή, παρ΄ όλο που και οι τρεις, όντας 

γεννήματα των προσφάτων ανακατα-

τάξεων, δεν έχουν μέσα τους τίποτα 

το ρωμαϊκό. Εν τούτοις, ο χωρισμός 

της υποταγμένης Ιταλίας, η κοσμική 

εξουσία των παπών και η επανόρθωση 

της λατινικής αυτοκρατορίας αποκό-

πτουν από την Δύση την μοναρχία της 

Κωνσταντινούπολης. Ως εκ τούτου η 

Ελλάς αποκαλύπτεται στους δυτικούς 

λαούς αυτή που πραγματικά ήταν: 

ιδιόμορφη, αυθυπόστατη, ιδιότροπη 

κάτω από γραικική ονομασία, μια πολι-

τεία που έφερε την ρωμαϊκή επωνυμία 

μόνο και μόνο εξ αιτίας φιλοπρωτίας 

και μάταιης επίδειξης“.
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υςτεροΒυζαντινH ΠερIοδος
Για πολλούς ιστορικούς το 1204 είναι 

μία οριακή χρονολογία για την ιστορία 

του ελληνικού έθνους, η άλωση της βα-

σιλεύουσας από τους Φράγκους στις 13 

Απριλίου του ιδίου έτους, συνετέλεσε 

στη γέννηση του νεότερου ελληνισμού. 

Το γεγονός της αλώσεως επιτάχυνε αυτή 

την εξέλιξη η οποία θα πραγματοποι-

ούνταν και χωρίς τις συνέπειές της. Η 

δημιουργία των εστιών αντίστασης, από 

Έλληνες δεσπότες σε ελληνικές περιοχές 

και με Έλληνες στην πλειονότητα υπη-

κόους, συνέβαλε στην δημιουργία των 

πρώτων ελληνικών κρατικών υποστά-

σεων. Στη Νίκαια, Ήπειρο, Θεσσαλονίκη, 

Τραπεζούντα και Πελοπόννησο αναπτε-

ρώθηκε η ελληνική συνείδηση. Ο καθη-

γητής Ν. Β. Τωμαδάκης στο έργο του “Οι 

λόγιοι του δεσποτάτου της Ηπείρου και 

του βασιλείου της Νίκαιας“ αναφέρει για 

τις συνέπειες τις αλώσεως του 1204 τα 

εξής: “Είναι αληθές ότι κατά τους τρεις 

τελευταίους αιώνας το Βυζάντιο ησθάνθη 

εαυτό περισσότερον ελληνικόν από οπο-

τεδήποτε άλλοτε, αφού μάλιστα περιω-

ρίσθη γεωγραφικώς εις τον Βαλκανικόν 

χώρον και τας νήσους“.

Επίσης πρέπει να αναγνωρίσουμε και 

ένα άλλο αναμφισβήτητο γεγονός, ότι 

καθ΄ όλη τη διάρκεια της αυτοκρατορί-

ας οι μη ελληνικοί πληθυσμοί που απο-

κτούσαν εθνική συνείδηση, αποχωρίζο-

νταν βαθμιαία από την αυτοκρατορία. 

Από την άλλη πλευρά όσο οι Έλληνες 

αποκτούσαν επίγνωση του εαυτού τους, 

ταυτίζονταν ολοένα και περισσότερο με 

το κράτος, που σιγά-σιγά έγινε ελληνικό, 

όχι μόνο στη γλώσσα και τον πολιτισμό 

αλλά και στην κρατική υπόσταση.

Ο καθηγητής κλασικής και βυζαντι-

νής αρχαιολογίας του ελευθέρου πανε-

πιστημίου των Βρυξελών Κάρλ Ντελβόι, 

στο σύγγραμμά του “Βυζαντινή τέχνη“ 

αναφερόμενος στην ιστορική κατάστα-

ση μετά την άλωση του 1204 γράφει τα 

εξής: “Απέναντι στους Λατίνους κατα-

κτητές στην αρχή και στους Τούρκους 

εισβολείς αργότερα, οι Βυζαντινοί απέ-

κτησαν μια σαφέστερη συνείδηση του 

ειδικού χαρακτήρα των εθνικών τους 

παραδόσεων και των δεσμών που τους 

συνέδεαν με το (αρχαίο) ελληνικό πα-

ρελθόν. Η αυτοκρατορία της Νίκαιας 

πολλές φορές χαρακτηρίστηκε ελλη-

νική από τους αυτοκράτορες και τους 

λογίους της. Κι αν μετά την ανάκτηση 

της Κωνσταντινουπόλεως τα επίση-

μα κείμενα συνέχισαν ν΄ αποκαλούν 

«Ρωμαίους» του υπηκόους του βασι-

λέως, οι λόγιοι όμως χρησιμοποίησαν 

πολλές φορές τις λέξεις «Ελλάς» και 

«Έλλην» για να χαρακτηρίσουν την αυ-

τοκρατορία, τους κατοίκους της και τη 

γλώσσα της. Λίγο πριν από την πτώση 

της Κωνσταντινουπόλεως, ο ανθρωπι-

στής Ιωάννης Αργυρόπουλος ζήτησε 

από τον Κωνσταντίνο Δραγάση (1449-

1453) ν΄ αφήσει τον τίτλο του αυτοκρά-

τορα των Ρωμαίων και να ονομασθεί 

βασιλεύς των Ελλήνων: και μόνο ο τίτ-

λος αρκούσε, καθώς έλεγε με αφέλεια, 

για να εξασφαλίσει τη σωτηρία των 

ελευθέρων Ελλήνων και την απελευθέ-

ρωση των σκλάβων αδελφών τους. Έτσι 

διαμορφώθηκε από τότε το ελληνικό 

εθνικό αίσθημα που ενισχύθηκε κατά 

τους αιώνες της τουρκοκρατίας“.

Η αρχαία Ελληνική ιστορία είναι γε-

μάτη από παραδείγματα γενναιότητας 

και ηρωισμού, από αυτά εμπνεύσθηκαν 

οι Έλληνες του 13ου αιώνα και κατανί-

κησαν τους σιδερόφρακτους δυτικούς 

ιππότες. Ο παρηκμασμένος βυζαντινός 

στρατός των ξένων μισθοφόρων του 

προηγούμενου αιώνα, αποτελείται πλέον 
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από εγχώριους γηγενείς πληθυσμούς. 

Πρωτοπόροι στην επανελλήνιση ήταν 

οι βασιλείς της Νίκαιας, ο Θεόδωρος 

Λάσκαρης (1208-1222), ο Ιωάννης 

Βατάτζης (1222-1254) και ο υιός του 

Θεόδωρος Β΄ Λάσκαρης (1254-1258). 

Εμψύχωσαν τους Έλληνες της Μικράς 

Ασίας, και κατάφεραν ισχυρά πλήγματα 

στον εχθρό απελευθερώνοντας πολλά 

ελληνικά τμήματα. Κράτησαν τον τίτλο 

βασιλεύς των Ρωμαίων, μόνο από σε-

βασμό προς την παράδοση, διαφυλάσ-

σοντας την κληρονομιά του Μεγάλου 

Κωνσταντίνου. Χαρακτηριστικά ανα-

φέρει ο Σάθας: “«εν τη Βιθυνική κα-

τασκηνώσει» οι Βυζαντινοί αρχίζουν 

να μεταμορφώνονται σε αληθινούς 

Έλληνες“.

Στη Δυτική Ελλάδα οι Μιχαήλ (12ος-

13ος αιώνας) και Θεόδωρος Άγγελος 

(1215-1230) ένωσαν τους Έλληνες των 

δυτικών ελληνικών περιοχών και κα-

τόρθωσαν να ελευθερώσουν τη 

Θεσσαλονίκη καθώς και άλλες 

περιοχές, σώζοντας τον ελ-

ληνισμό της Ηπείρου και 

των άλλων ευρω-

παϊκών ελληνι-

κών τμημά-

των.  Ο 

Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος 

αναφερόμενος στο Δεσποτάτο της 

Ηπείρου ιστορεί τα παρακάτω: “Ότε 

εν τη 13η εκατονταετηρίδι ο Μιχαήλ 

Άγγελος Κομνηνός ύψωσεν εν Ηπείρω 

την σημαίαν της κατά των Φράγκων 

εθνεγερσίας και ίδρυσεν αυτόθι κράτος 

περιλαβόν προσέτι την Θεσσαλίαν, την 

Ακαρνανίαν και την Αιτωλίαν, ο Μέγας 

εκείνος επαναστάτης απεκάλεσεν εαυ-

τόν δεσπότην Ελλάδος“.

Στην Τραπεζούντα ιδρύεται η ομώ-

νυμη αυτοκρατορία, από τους εγγο-

νούς του Ανδρόνικου A’ Κομνηνού 

(1183-1185), Αλέξιο και Δαβίδ (12ος-

13ος αιώνας). Οι ονομαζόμενοι και 

Μεγαλοκομνηνοί, μετά τη δολοφονία 

του παππού τους διασώθηκαν στη βα-

σιλική αυλή της Γεωργίας. Με 

αξιόλογα στρατιωτικά 

και διοικητικά 

προσό-
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ντα, οργάνωσαν το κράτος τους στη νο-

τιοανατολική ακτή του Εύξεινου Πόντου. 

Η Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας 

στάθηκε ένα αξιόλογο θρησκευτικό, 

πνευματικό και καλλιτεχνικό κέντρο. 

Υπήρξε ο φρουρός της ελληνικής παι-

δείας στα ακρότατα ανατολικά σημεία 

του βυζαντινού χώρου.

Από τον 13ο αιώνα και μετά το 

όνομα Ελλάς παύει να προβάλλεται 

ως ειδωλολατρικό, η ονομασία Έλλην 

αποτελεί πλέον εθνικό προσδιορισμό. 

Οι Βυζαντινοί λόγιοι πρώτοι αναλαμ-

βάνουν την σφυρηλάτηση της ελλη-

νική συνείδησης, ο Νικήτας Χωνιάτης 

(μέσα 12ου αιώνα-1220) εμμένει στην 

ονομασία Έλληνες, ο Νικηφόρος 

Βλεμμύδης (1197-1272) αποκα-

λεί τους δεσπότες της επο-

χής Έλληνες, και την 

αυτοκρατορία 

της Νίκαιας 

“Ελληνίδα επικράτειαν“. Ο Θεόδωρος 

Αλανίας γράφει στον αδερφό του 

ότι:“εάλω μεν η πατρίς, αλλ΄ ανδρί 

σοφώ πας τόπος Ελλάς“. Ο Ιωάννης 

Γ΄ Δούκας Βατάτζης στην απαντητική 

επιστολή του προς τον Πάπα Γρηγόριο 

τον Θ΄ (1145-1241), δηλώνει με υπε-

ρηφάνεια την ελληνική του καταγωγή. 

Μεταξύ άλλων αναφέρει ότι: “η σοφία 

εν τω γένει των Ελλήνων ημών βασι-

λεύει“, σε άλλο σημείο της επιστολής 

αποσαφηνίζει τη χρήση της ονομασίας 

«Ρωμαίοι» από τους αυτοκράτορες αλλά 

και τους υπηκόους της αυτοκρατορίας: 

“Η μεταφορά (της έδρας της Ρωμαϊκής 

αυτοκρατορίας) της κληρονομιάς του 

Μεγάλου Κωνσταντίνου είναι εθνική 

εις το ημέτερον γένος“, ημέτερον 

γένος βέβαια, ο Ιωάννης 

Β α τ ά τ ζ η ς  ε ν ν ο ε ί 

το Ελληνικό. 
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Ακολούθως καταδεικνύει την ελληνική 

του καταγωγή γράφοντας τα εξής: “Οι 

γενάρχαι της βασιλείας μου, οι από του 

γένους των Δουκών και Κομνηνών, ίνα 

μη τους άλλους λέγω, τους από γενών 

Ελληνικών άρξαντας επί πολλάς εκα-

τοστύας ετών την αρχήν κατέσχον της 

Κωνσταντινουπόλεως“.

Ο υιός του Θεόδωρος Β΄ Λάσκαρης 

γνωστός ελληνολάτρης της εποχής, 

δηλώνει ότι: “απασών γλωσσών το ελ-

ληνικόν υπέρκειται γένος“, και όταν 

αναγγέλλει τις νίκες του στον δάσκαλό 

του Νικηφόρο Βλεμμύδη, τον προτρέπει 

να θαυμάσει “εκ βάθους καρδίας τα 

υψηλά ταύτα κατορθώματα της ελλη-

νικής ανδρείας“. Για να φτάσουμε στον 

Γεώργιο Πλήθωνα Γεμιστό (1360-1452) 

ό οποίος τονίζει στον Αυτοκράτορα 

Μανουήλ Β΄ Παλαιολόγο (1391-1425) 

ότι: “οι άνθρωποι των οποίων ηγείται εί-

ναι Έλληνες το γένος ως η τε φωνή και η 

πάτριος παιδεία μαρτυρεί“. Ο Λαόνικος 

Χαλκοκονδύλης (15ος αιώνας) απαιτεί 

να αντικατασταθεί πλήρως η ρωμαϊκή 

με την ελληνική εθνική προσηγορία. 

Ο ίδιος συγγραφέας, στην εισαγωγή 

του έργο του που πραγματεύεται την 

πτώση του Βυζαντίου και την άνοδο 

των Τούρκων, τονίζει τη σημαντικότητα 

της ελληνικής ως παγκόσμιας γλώσσας 

για τον πολιτισμό. Επίσης ο Μανουήλ 

Β΄ κατά τη διάρκεια της πολιορκίας 

της Θεσσαλονίκης, μεταξύ 1383-1387, 

εμψυχώνει τους Θεσσαλονικείς λέγο-

ντάς τους ότι η πατρίδα τους ήταν και 

πατρίδα του Φιλίππου και του Μεγάλου 

Αλεξάνδρου. Ο Θεόδωρος Μετοχίτης (; 

-1328) πολιτικός και συγγραφέας του 

14ου αιώνα έλεγε ότι: “από την φυλή και 

από τη γλώσσα είμαστε συμπατριώτες 

και κληρονόμοι των αρχαίων Ελλήνων“. 

Ο Γεώργιος Παχυμέρης (1242-1310) 

ταυτίζει τη Βυζαντινή αυτοκρατορία με 

την πάτριο χώρα ενός μόνου λαού του 

ελληνικού. Ο Ιωάννης Αργυρόπουλος 

(1415-1487) προσφωνεί τον Ιωάννη 

Η΄ (1341-1376) “ω της Ελλάδος ήλιε 

Βασιλεύ“.

Το 1261 με την ανακατάληψη της 

Κωνσταντινούπολης από την αυτο-

κρατορία της Νίκαιας, ζωντανεύουν 

οι ρωμαϊκές παραδόσεις πολιτικές και 

εκκλησιαστικές. Συνέπεια αυτών ήταν 

η επιβράδυνση των νεοελληνικών τά-

σεων, καθώς και ή μειωμένη χρήση του 

ονόματος Έλλην. Η εθνική συνείδηση 

που ξύπνησε στα δύσκολα χρόνια της 

Φραγκοκρατίας, διατηρήθηκε και πάλι 

εν μέσω των δυσκολιών που προέκυψαν 

από την εξάπλωση των Τούρκων τον 

14ο αιώνα. Η νεοελληνική αφύπνιση δεν 

πέρασε απαρατήρητη και στη Δύση. Οι 

δυτικοί Πάπες και Βασιλείς, καθιέρωσαν 

στα γραπτά τους την ονομασία Γραικία 

και Γραικός, απώτερο σκοπό βέβαια 

είχαν από τον 8ο αιώνα και μετά να 

καπηλευθούν την ονομασία Ρωμαίοι, 

καθώς οι Φράγκοι βασιλείς θεωρούσαν 

εαυτούς συνεχιστές της Ρωμαϊκής αυτο-

κρατορίας με τις ευλογίες των παπών. 

Αλλά ακόμα και με αυτή τη σκοπιμότη-

τα το γεγονός ότι αποκαλούσαν τους 

“Βυζαντινούς“, Γραικούς και όχι με κά-

ποια άλλη ονομασία, καταδεικνύει την 

αυτονόητη εθνολογική τους ταυτότητα. 

Επίσης προσδιόρισαν οι ίδιοι γεωγρα-

φικά τον ελληνισμό, καθώς λόγω του 

ότι για να μπουν στην Ελλάδα από την 

ξηρά, έπρεπε να περάσουν από την ση-

μερινή ανατολική Ρωμυλία, όρισαν την 

περιοχή αυτή ως αρχή της Ελλάδος. 

Ένα άλλο γεγονός που προσδίδει 

το πώς έβλεπαν το βυζαντινό κράτος 

εθνολογικά, αλλόφυλοι άρχοντες και 

βασιλείς, είναι η επιστολή του σουλτά-
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Δεξιά: Ο Γεώργιος Γεμιστός Πλήθων υπήρξε 
η τελευταία μεγάλη πνευματική αναλαμπή 
του βυζαντινού ελληνισμού. Στην εικόνα: 
αυτόγραφο του Γ. Γεμιστού.

Κάτω: Χρυσό νόμισμα του αυτοκράτορα 
Μιχαήλ Η’ Παλιολόγου. 

Ιωάννης Γ’ Δούκας Βατάτζης και Κωνστα-
ντίνος ΙΑ’ Παλαιολόγος Δραγάσης. Οι αξι-
ολογότεροι αυτοκράτορες των δύο τελευ-
ταίων δυναστειών.
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νου της Αιγύπτου και της Συρίας, Νασίρ 

Νασρεδδίν Μοχάμετ ο οποίος γράφει 

προς τον Ανδρόνικο Γ΄ Παλαιολόγο 

(1328-1341), προσαγορεύοντάς τον 

ως: “Κληρονόμο της βασιλείας των 

Ρωμαίων“, “σπάθην του βασιλέως των 

Μακεδόνων“ και “ανδρειότητα της βα-

σιλείας των Ελλήνων“. Επίσης ο Άραβας 

συγγραφέας ελληνικής καταγωγής Ιμπν 

ερ Ρούμι (; -1239), «ο γιος του Ρωμιού», 

ο οποίος έζησε την ελληνοαραβική ανά-

μειξη, σε ένα ποίημά του καταδεικνύει 

την ελληνική ταυτότητα του Βυζαντίου 

γράφοντας τα εξής: “Εμείς τα παιδιά 

της Ελλάδας / τη σοφία μονοπωλούμε, 

/ τη δόξα, αλλά και την αντρεία. / Ένας 

από τους Μαουάλι είμαι, / όμως κατα-

γωγή μου είναι / το ένδοξο Βυζάντιο. 

/ Πατέρες έχω τον Θεόφιλο και τους 

σοφούς Έλληνες. / Δε με γέννησε Ράβαι 

της ερήμου / ούτε κανένας από τους 

νομάδες. / Είμαι παιδί του Ιωνά, / του 

πατέρα των βασιλιάδων…….“.

Μαζί με τις εθνικές προσηγορίες 

Ελλάς και Έλλην, στα γραπτά των λο-

γίων και των αρχόντων της υστερο-

βυζαντινής περιόδου, συναντούμε και 

μια καινούργια έννοια, “το γένος“ το 

οποίο είναι ταυτόσημο του έθνους, και 

θα ακολουθήσει τον ελληνισμό στους 

επόμενους δύσκολους αιώνες της τουρ-

κοκρατίας. Για πρώτη φορά τη χρησι-

μοποίησε ο Ιωάννης Βατάτζης το 13ο 

αιώνα, στη προαναφερθείσα επιστολή 

που έστειλε προς τον πάπα Γρηγόριο 

τον Θ΄. Ο Ιωάννης Βατάτζης αποτελεί 

μια από της σημαντικότερες μορφές και 

της μεσαιωνικής, αλλά και της νεότερης 

ελληνικής ιστορίας καθώς η συνεισφορά 

Η πολιορκία της Κωνσταντινούπολης 
από τους Τούρκους σε μικρογραφία 
γαλλικού χειρογράφου του 15ου αιώνα.
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του στην αφύπνιση του νέου ελληνι-

σμού ήταν τεράστια.

Η αναγέννηση κατά την εποχή των 

Παλαιολόγων, στη φιλοσοφία, τη φι-

λολογία, τη ζωγραφική και τις τέχνες, 

αποτελεί την απόλυτη γεφύρωση με-

ταξύ Βυζαντίου και αρχαίας Ελλάδας. 

Ακόμα και τα αγιολόγια οι συγγραφείς 

τους τα γράφουν με τρόπο που θυμί-

ζουν αρχαίους ιστοριογράφους όπως 

λ.χ. τον Πλούταρχο στο έργο του “Βίοι 

Παράλληλοι“. Τρανό παράδειγμα ο 

Νικηφόρος Γρηγοράς, ο οποίος στο 

έργο του για τον Άγιο Δημήτριο τον συ-

γκρίνει με τον Μέγα Αλέξανδρο. Την ίδια 

εποχή η Θεσσαλονίκη υπήρξε το κέντρο 

των ελληνικών σπουδών, διεκδικώντας 

τον τίτλο της νέας κλασικής Αθήνας. 

Άνδρες όπως ο Νικόλαος Καβάσιλας 

(14ος αιώνας), Νικηφόρος Χούμνος (τέ-

λος 13ου αρχές 14ου αιώνα), ο Θωμάς 

Μάγιστρος(τέλος 13ου αρχές 14ου αιώνα), 

οι αδελφοί Δημήτριος (1324-1397) και 

Πρόχορος (1330-1368) Κυδώνης, οι αρ-

χιεπίσκοποι Γρηγόριος Παλαμάς (1296-

1359) και Νείλος Καβάσιλας (14ος αιώ-

νας) θεωρούνται μεγάλοι κλασικιστές. 

Στην Κωνσταντινούπολη ο Μανουήλ 

Χρυσολωράς (1350-1415) στενός φίλος 

του Μανουήλ Β΄ Παλαιολόγου, θεωρεί-

ται πρωτεργάτης της Αναγέννησης, ο 

Γάλλος ιστορικός της Αναγεννήσεως 

Monnier αναφερόμενος σε αυτόν τον 

χαρακτηρίζει Έλληνα: “ο Μανουήλ 

Χρυσολωράς είναι ένα γνήσιος Έλλην, 

προέρχεται από το Βυζάντιο, είναι ευ-

γενής, πολυμαθής ……… Αυτός είναι ο 

πρώτος Έλλην καθηγητής που ανανέω-

σε την κλασική παράδοση, αποκτώντας 

μια πανεπιστημιακή έδρα στην Ιταλία“. 

Οι ησυχαστικές έριδες όμως του 14ου 

αιώνα, που αναστάτωσαν την εκκλη-

σία, με αποτέλεσμα να επηρεάσουν και 

τον αστικό κόσμο της εποχής, υπήρ-

ξαν εμπόδιο στην εξελικτική πορεία 

προς τον νέο ελληνισμό. Η Ελληνική 

φιλοσοφία με τη δυτική κουλτούρα της 

εποχής που εκπροσωπούσε ο Βαρλαάμ 

ο Καλαβρός (1290-1350), αποτέλεσε την 

σύγκρουση ορθοδοξίας και παπισμού. 

Οι ιδέες του Βαρλαάμ περί της ελλη-

νικής φιλοσοφίας, βρήκαν πρόσφορο 

έδαφος στο πνευματικό πεδίο του 14ου 

αιώνα. Η αποδεικνυόμενη από τον Άγιο 

Γρηγόριο Παλαμά κακόδοξη θεολογία 

του, σπίλωσε στα μάτια των αντιπάλων 

του τους αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους, 

με συνέπεια να βάλει εμπόδια στην εξέ-

λιξη του νέου ελληνισμού. (Παρόμοια 

κατάσταση υπονόμευσης της κλασικής 

παιδείας παρατηρούμε την εποχή της 

δεύτερης περιόδου της εικονομαχίας, 

και ιδιαίτερα στα χρόνια της βασιλείας 

του Θεόφιλου του Δίκαιου (829-842). Οι 

μοναχοί από αντίδραση προς τους εικο-

νοκλάστες των ανακτόρων βλέπανε με 

υποψία την άνθηση της κλασικής παιδεί-

ας που επικρατούσε στα ανάκτορα).

Ένας άλλος λόγος που επιβράδυνε 

την πορεία προς τον νέο ελληνισμό 

ήταν η πολιτική του ιδρυτή της δυνα-

στείας των Παλαιολόγων, Μιχαήλ Η΄ 

(1259-1282). Η πολιτική του συγκεκριμέ-

νου αυτοκράτορα ήταν εξόχως ευνοϊκή 

προς τους αριστοκράτες στους οποίους 

ανήκε, και στους μεγαλογαιοκτήμονες. 

Επίσης για να στερεωθεί στο θρόνο του 

έδωσε πολλά προνόμια και αξιώματα 

στους στρατιωτικούς. Ποτέ άλλοτε στο 

βυζαντινό κράτος δεν υπήρξαν τόσοι 

αξιωματούχοι, καθώς επίσης και ποτέ 

άλλοτε ένα σύνολο αριστοκρατικών 

οικογενειών με κοινούς δεσμούς δεν 

επηρέαζε σε τόσο μεγάλο βαθμό τη δια-

κυβέρνηση του κράτους. Το φεουδαρχι-

κό σύστημα που εισήχθη στο βυζαντινό 
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κράτος από τους σταυροφόρους, συνε-

χίστηκε και μετά την ανακατάληψη της 

Κωνσταντινούπολης. Όλα αυτά φυσικό 

αποτέλεσμα είχαν την εξαθλίωση του 

απλού λαού, οι μέρες της βιοτικής ανά-

καμψης κατά την εποχή της δυναστείας 

των Λασκαριδών αποτέλεσαν παρελθόν. 

Επόμενο ήταν να επέλθει οικονομική 

παρακμή διαταράσσοντας τον κοινωνι-

κό ιστό του κράτους, ο οποίος είχε πλη-

γεί και από τις θρησκευτικές έριδες, όλη 

αυτή η αρνητική κατάσταση σταμάτησε 

τη ραγδαία εξέλιξη προς την διάπλαση 

του νέου Ελληνισμού.

Φθάνοντας στα τελευταία δύσκολα 

χρόνια της παρακμής, και αφού η πάλαι 

ποτέ μεγάλη αυτοκρατορία έχει κατα-

κερματιστεί, η εθνική ελληνική συνείδη-

ση εν μέσω πάλι των δυσκολιών αναπτε-

ρώνεται. Ο τελευταίος αυτοκράτορας 

Κωνσταντίνος ΙΑ΄ Παλαιολόγος (1449-

1453), ο Λεωνίδας του Βυζαντίου, στις 

δύσκολες στιγμές σε ομιλία του προς 

τον στρατό αναφέρεται στη Θεομήτορα 

ως “καταφύγιο των χριστιανών, ελπίδα 

και χαρά πάντων των Ελλήνων“ και σε 

ένα άλλο σημείο αναφέρει ότι: “Να θεω-

ρήσετε τον πόλεμο σαν κυνήγι εναντίον 

αγριόχοιρων, για να καταλάβουν οι άπι-

στοι ότι δεν αντιμετωπίζουν ζώα χωρίς 

λογική, όπως είναι οι ίδιοι, αλλά κυρίους 

και εξουσιαστές των ζώων αυτών και 

απογόνους Ελλήνων και Ρωμαίων“. Μ΄ 

αυτά τα τελευταία λόγια ο μαρτυρικός 

αυτοκράτορας εμμένει στη θέση που 

αναπτύξαμε παραπάνω, ότι δηλαδή ο 

λαός ως προς το γένος είναι ελληνικός 

αλλά ως προς την κρατική υπόσταση 

διατηρεί την ονομασία Ρωμαίοι. 

Μετά την άλωση του 1453, ο ελ-

ληνισμός, δηλαδή η Ρωμιοσύνη, χω-

ρίς κρατική υπόσταση αλλά με ισχυρή 

εθνική οντότητα, συμπορευόμενος με 

τον χριστιανισμό κατορθώνει να σταθεί 

όρθιος μέσα από αγώνες και αιματοχυ-

σίες. Μέσα από τις στάχτες του, με την 

τελική επανάσταση του 1821 (τελική 

διότι καθ΄ όλη τη διάρκεια της σκλα-

βιάς οι Έλληνες επαναστάτησαν κατά 

τόπους πολλές φορές) ο ελληνισμός 

κατόρθωσε να αναγεννηθεί και να δη-

μιουργήσει το νέο Ελληνικό κράτος. Ο 

Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος, στον 

επίλογο της ιστορίας του αναφερόμενος 

για τον ελληνισμό μετά την άλωση του 

1453, έγραψε τα εξής: “Όταν αυτός ο 

λαός από της 15ης εκατονταετηρίδος 

και εφεξής επεχείρησε να εξυμνήση την 

κατά των δυναστών αυτού αδιάλειπτον 

πάλην, εξύμνησεν αυτήν δι’ ασμάτων 

δημωδών ουχί εις ετερογενές τι ιδίωμα, 

αλλά εις την αθάνατον των ορέων ημών 

γλώσσαν. Και δεν έχομεν ανάγκην να 

προσθέσωμεν ότι κατά τους αυτούς 

εκείνους χρόνους, εκκλησία, πολιτικοί 

άρχοντες και φιλολογία από των βο-

ρειότερων ορίων της Θράκης και της 

Μακεδονίας μέχρι του Ταινάρου και 

καθ’ όλας τας νήσους και καθ’ όλας τας 

δυτικωτέρας χώρας της Μικράς Ασίας, 

ελληνιστί ελάλησαν και έγραψαν.“ 

Ως επίλογο του Γ΄ κεφαλαίου, κα-

θώς και γενικά όλης της εργασίας, θα 

παραθέσουμε τον ορισμό της ρωμι-

οσύνης από τον Φώτη Κόντογλου, ο 

οποίος στο βιβλίο του “Η Πονεμένη 

Ρωμιοσύνη“ αναφέρει τα παρακάτω: 

“Η Ρωμιοσύνη βγήκε από το Βυζάντιο 

ή για να πούμε καλύτερα, το Βυζάντιο 

στα τελευταία χρόνια του στάθηκε η 

ίδια η Ρωμιοσύνη. Ακόμα από τον και-

ρό του Φωκά φανερώνουνται καθαρά 

τα χαρακτηριστικά της, και στα χρόνια 

των Παλαιολόγων, που ψυχομαχά το 

βασίλειο, αντρειώνεται η βασανισμέ-

νη Ρωμιοσύνη. Η καινούργια Ελλάδα. 
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Μεγάλωσε μέσα στην αγωνία η χρι-

στιανική Ελλάδα, γιατί ο πόνος είναι 

καινούργια σφραγίδα του Χριστού. Η 

Ρωμιοσύνη είναι η πονεμένη Ελλάδα. 

Η αρχαία Ελλάδα μπορεί να ΄τανε δο-

ξασμένη κι αντρειωμένη, αλλά η και-

νούργια, η χριστιανική, είναι πιο βαθιά, 

επειδή ο πόνος είναι ένα πράγμα πιο 

βαθύ κι από τη δόξα κι από τη χαρά 

κι από κάθε τι. Οι λαοί που ζούνε με 

πόνο και με πίστη τυπώνουνε πιο βα-

θιά τον χαρακτήρα τους στον σκληρό 

βράχο της ζωής, και σφραγίζονται με 

μια σφραγίδα που δεν σβήνει από τις 

συμφορές κι από τις αβάσταχτες κατα-

δρομές, αλλά γίνεται πιο άσβηστη. Με 

μια τέτοια σφραγίδα είναι σφραγισμένη 

η Ρωμιοσύνη“.

Εσμέν ουν ων ηγείσθέ τε και βασιλεύετε Έλληνες το γένος, 
ως η τε φωνή και η πάτριος παιδεία μαρτυρεί

Γεώργιος Γεμιστός Πλήθων
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Ο Θουκυδίδης γεννήθηκε το 470 π.Χ. στο Δήμο Αλιμούντα (σημερινό Άλιμο) και 

ήταν γιος του Ολόρου, απογόνου του Ολόρου βασιλιά της Θράκης που την κόρη 

του Ηγησίπολη παντρέυτηκε ο Μαραθωνομάχος Μιλτιάδης. Είχε δασκάλους 

τον φιλόσοφο Αναξαγόρα και τον ρήτορα Αντιφώντα. Το 424 π.Χ. οι 

Αθηναίοι τον ονόμασαν Στρατηγό και απέτυχε κατά την εκστρα-

τεία των Αθηναίων στη Θράκη και τη Θάσο. Κατηγορήθηκε για 

προδοσία και καταδικάσθηκε σε θάνατο, με αποτέλεσμα να 

αναγκασθεί να αυτοεξορισθεί για είκοσι έτη. Η φυγή του αυτή 

ωφέλησε, όχι μόνο τον ίδιο, αλλά και την ιστορία των γραμμά-

των, διότι του δόθηκε η ευκαιρία να περιηγηθεί τους τόπους 

και να συναντήσει ανθρώπους από όπου άντλησε αυθεντικές και 

σημαντικές πληροφορίες για τα γεγονότα του πελοποννησιακού 

πολέμου, τα οποία συνέγραψε με κάθε λεπτομέρεια και πειστικότη-

τα. Έτσι οι Αθηναίοι στερήθηκαν ενός μετρίου μεν στρατηγού, όμως 

κέρδισε η ιστορία έναν μεγάλο ιστορικό συγγραφέα. Πέθανε απότομα, 

όπως μαρτυρεί η διακοπή της αφήγησης των ιστορικών γεγονότων, το έτος 

394 π.Χ. στα «εν Σκαπτή ύλη» κτήματά του απέναντι της Θάσου. 

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

ΚΑΤΑ ΤΟΝ 

ΘΟΥΚΥ∆Ι∆Η
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Η περίοδος μεταξύ 479 και 431 π.Χ. υπήρξε για τον Ελληνικό κό-

σμο μοναδική για την λάμψη των πολιτικών και στρατηγικών 

επιτευγμάτων που συντελέστηκαν, αλλά συνάμα όλα αυτά 

τα χρόνια «επωάζονταν» οι συνθήκες που θα οδηγούσαν 

στην έκρηξη του Πελοποννησιακού πολέμου. Ο τε-

λευταίος ήταν ένα γεγονός που μέσα στον ρου του 

παγκόσμιου ιστορικού γίγνεσθαι, δεν μπορεί να 

θεωρηθεί αυτό καθαυτό ως ιδιαίτερα σημαντι-

κό. Η τεράστια σημασία του έγκειται στο ότι η 

εξιστόρησή του έγινε το «όχημα» που επέλεξε 

ο Θουκυδίδης για να δώσει στις επόμενες 

γενιές ένα εγχειρίδιο στρατηγικής σκέψης 

με αξεπέραστη διαχρονική αξία. 

«ΟΣΟΙ ΔΕ ΒΟΥΛΗΣΟΝΤΑΙ ΤΩΝ ΤΕ 

ΓΕΝΟΜΕΝΩΝ ΤΟ ΣΑΦΕΣ ΣΚΟΠΕΙΝ ΚΑΙ 

ΤΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΩΝ, ΠΟΤΕ ΑΥΘΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 

ΑΝΘΡΩΠΕΙΟΝ ΤΟΙΟΥΤΩΝ...» 

«Σε όσους θελήσουν να έχουν ακριβή αντί-

ληψη των γεγονότων, αυτών που έχουν ήδη 

συμβεί και εκείνων τα οποία, κατά την ανθρώ-

πινη φύση, πρόκειται να συμβούν στο μέλλον», 

σ’ αυτούς, κατά τον Θουκυδίδη, είναι χρήσιμη 

η γνώση της ιστορίας. «Έγραψα την ιστορία για 

να μείνει αιώνιο κτήμα των ανθρώπων και όχι σαν 

έργο επίκαιρου διαγωνισμού για ένα πρόσκαιρο 

ακροατήριο»�.

Ο Θουκυδίδης, θεωρείται ο «πατέρας» του 

πολιτικού ρεαλισμού, στις διεθνείς σχέσεις και 

στις στρατηγικές σπουδές. Είναι πολύ συνηθισμένο, 

οι σύγχρονοι θεωρητικοί των διεθνών σχέσεων να 

αρχίζουν τα βιβλία τους με αναφορές στον Θουκυδίδη 

1 Θουκυδίδου Ιστορία, Α 22

KEIMENO: Σχης (ΠΒ) Γεώργιος Καμπούρης
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και να καταπιάνονται με τα επιχειρήματά του, ακόμα κι όταν διαφωνούν με αυτά. 

Σπάνια εμφανίζονται κλασικά κείμενα που χρησιμοποιούνται ως επιχειρήματα, για να 

πείσουν πολιτικές ηγεσίες να υιοθετήσουν μια συγκεκριμένη πολιτική, για την οποία 

υπάρχουν επιφυλάξεις από ορισμένους ως προς την απόδοσή της.

Πραγματικά, η «Ιστορία του Θουκυδίδη»2 δεν αποτελεί μόνο ένα έργο για την 

εξιστόρηση των συμβάντων του παρελθόντος, αλλά κυρίως μία προσπάθεια συ-

ναγωγής γενικών νόμων της ανθρώπινης εξέλιξης, «κτήμα ες αεί», πού μπορεί να 

βοηθήσει τους μεταγενεστέρους, να προλάβει λάθη, να οδηγήσει την πολιτική 

των ανθρώπων όλων των εποχών. Μπορεί να μας δώσει πολλά στοιχεία για να 

εξάγουμε χρήσιμους κανόνες και συμπεράσματα για την προσωπική μας ζωή και 

κατ’ επέκταση για τη στρατηγική ενός κράτους στην σύγχρονη εποχή μας. Η ιστορία 

του Πελοποννησιακού πολέμου μας βοηθάει να κατανοήσουμε τη «δυναμική» της 

παγκόσμιας ιστορίας και να αποκωδικοποιήσουμε τη σύγχρονη διεθνή πολιτική. 

Ο σκοπός της εργασίας αυτής είναι να αναδείξει τη διαχρονική και μοναδική 

αξία και συνεισφορά του Θουκυδίδη στη σύγχρονη εποχή, όσον αφορά στη 

στρατηγική των μεγάλων δυνάμεων σήμερα. 

Το δiκαιο - η διεθνhς νομιμοποiηςη & η εξωΤερικh πολιΤικh Των κραΤων 

 Το δίκαιο μεταξύ των κρατών διαμορφώνεται από το συμφέρον

Ο Θουκυδίδης αναφερόμενος στoν διάλογο των Αθηναίων με τους Μήλειους 

για τους Σπαρτιάτες, διαπιστώνει ότι η επιβίωση ενός κράτους, η εξασφάλιση της 

ανεξαρτησίας και η διατήρηση της εδαφικής του ακεραιότητας, δεν μπορούν να 

εξασφαλιστούν από κανόνες δικαίου. Οι σχέσεις μεταξύ των κρατών δεν ρυθμίζο-

νται από αυστηρούς κανόνες δικαίου, που δεσμεύουν τα κράτη να δρουν κατά τις 

επιταγές τους. Το συμφέρον αποδεικνύεται τις περισσότερες φορές, ισχυρότερο 

κίνητρο από το δίκαιο στη διαμόρφωση της συμπεριφοράς των κρατών, όπως 

αποδεικνύεται και στον παρακάτω διάλογο.

ΑΘΗΝΑΙΟΙ: Εκείνο που τώρα θέλουμε να σας πούμε, είναι ότι ήρθαμε εδώ για το 

συμφέρον της ηγεμονίας μας και ότι τα όσα θα σας αναπτύξουμε έχουν σκοπό την 

2 Περιεχόμενα της «Ιστορίας του Θουκυδίδη». Έτσι όπως είναι το έργο περιλαμβάνει οκτώ βιβλία (η υπο-
διαίρεση σε βιβλία έγινε στην Αλεξανδρινή περίοδο):

ΒΙΒΛΙΟ Ι: Αιτίες του πολέμου και ανασκόπηση της δημιουργίας της Αθηναϊκής αυτοκρατορίας. 
ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ: Έτη 431 έως 428. Το πρώτο μέρος (παρ. 1-65) κυριαρχείται από την προσωπικότητα του 

Περικλή, που επιβάλλει τη στρατηγική του στην Αθήνα, εκφωνεί δύο μεγάλους λόγους (μεταξύ των οποίων 
τον Επιτάφιο παρ. 35-46). Οι Αθηναίοι πετυχαίνουν νίκες στις ναυμαχίες της Πάτρας και της Ναυπάκτου, 
που ο Θουκυδίδης αναλύει μακροσκελώς (83-92).

ΒΙΒΛΙΟ ΙΙΙ: Επεισόδια των Πλαταιών, πόλης πιστής στην Αθήνα, και της Μυτιλήνης, πόλης επαναστατημένης. 
Ανάλυση, σχετικά με την Κέρκυρα, για τα δεινά των εμφυλίων πολέμων.

ΒΙΒΛΙΟ ΙV,V,25: Οι Αθηναίοι, νικητές στην Πύλο, αρνούνται να συνθηκολογήσουν, αντίσταση εναντίον 
τους εκδηλώνεται στη Σικελία και στη Βοιωτία. Ο Βρασίδας ο Λακεδαιμόνιος πετυχαίνει την αποσκίρτηση 
των συμμάχων στο βόρειο Αιγαίο, τότε υπογράφεται η ειρήνη.

ΒΙΒΛΙΟ V,25-τέλος: Η επισφαλής ειρήνη, από 421 έως 416, ο διάλογος των Αθηναίων και των Μηλίων 
δείχνει που κατέληξε ο αθηναϊκός ιμπεριαλισμός βασισμένος στη δύναμη.

ΒΙΒΛΙΟ VΙ- VΙΙ: Εκστρατεία των Αθηναίων εναντίον των Συρακουσών, η αντίσταση οργανώνεται εναντίων 
τους και καταλήγει να τους επιφέρει ένα καταστροφικό πλήγμα…

ΒΙΒΛΙΟ VΙΙΙ: Ο πόλεμος στην Ελλάδα, μετά την εκστρατεία της Σικελίας και την επανάσταση της ολιγαρχίας 
στην Αθήνα, η αφήγηση διακόπτεται το 411, ενώ ο πόλεμος συνεχίζεται έως το 404.
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σωτηρία της πολιτείας σας. Θέλουμε να σας υποτάξουμε χωρίς να υποβληθούμε σε 

κόπο και χωρίς να σας καταστρέψουμε, πράγμα που είναι κοινό μας συμφέρον. 

ΜΗΛΕΙΟΙ: Πώς είναι δυνατόν να έχουμε εμείς το ίδιο συμφέρον να γίνουμε δούλοι σας 

όσο εσείς έχετε συμφέρον να μας υποτάξετε; 

ΑΘΗΝΑΙΟΙ: Επειδή εσείς, αν υποταχθείτε, θ’ αποφύγετε την έσχατη καταστροφή 

και εμείς θα έχουμε κέρδος αν δεν σας καταστρέψουμε. 

 Η διεθνής νομιμοποίηση ως παράγοντας ενίσχυσης της εξωτερικής πολιτικής

Το θέμα της εξωτερικής νομιμοποίησης, έρχεται σε αντίθεση με τη φύση της 

ρεαλιστικής πολιτικής της οποίας εισηγητής είναι ο Θουκυδίδης. Η μεγιστοποίηση 

του κρατικού συμφέροντος μέσα στο ανταγωνιστικό διεθνές σύστημα που είναι ο 

γνώμονας άσκησης της ρεαλιστικής πολιτικής, είναι αντιφατική με την αναζήτηση της 

διεθνούς νομιμοποίησης, η οποία συνδέεται με την έννοια του δικαίου και όχι με την 

έννοια του συμφέροντος. Όμως τα κράτη στοχεύουν σε αυτήν και δεν την αγνοούν, 

ιδιαίτερα όταν ασκούν επιθετική πολιτική. Η αναζήτηση της διεθνούς νομιμοποίησης 

και παράλληλα η άσκηση επιθετικής πολιτικής υπήρξε επί σειρά ετών η πολιτική του 

Ισραήλ απέναντι στα γειτονικά αραβικά κράτη και στους Παλαιστινίους. 

 Η εσωτερική νομιμοποίηση βασική προϋπόθεση άσκησης εξωτερικής 

πολιτικής.
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 «Ψηφίστε, λοιπόν Λακεδαιμόνιοι, κατά τρόπο αντάξιο της Σπάρτης. Ψηφίστε 

πόλεμο. Μην αφήσετε τους Αθηναίους να γίνουν ισχυρότεροι και μην προδώσετε τους 

συμμάχους σας. Με την βοήθεια των θεών ας αναλάβομε τον αγώνα εναντίον εκείνων 

που μας αδικούν�». Η σημασία της εσωτερικής νομιμοποίησης φαίνεται σε όλο το 

μήκος της διήγησης του Θουκυδίδη. Οι ηγέτες προστρέχουν στην κοινή γνώμη 

και ζητούν την εσωτερική νομιμοποίηση των προτάσεών τους που αφορούν σε 

βλέψεις, διεκδικήσεις εξωτερικών συμπεριφορών και υιοθέτηση των ανάλογων 

δράσεων. Ο Θουκυδίδης παρουσιάζει την εξωτερική πολιτική και τη στρατηγική 

της κάθε ελληνικής πολιτείας σαν αγορεύσεις πολιτικών δηλώνοντας έμμεσα ότι 

η άσκηση της εξωτερικής πολιτικής πρέπει να στηρίζεται από τους πολίτες, δια-

φορετικά αποτυγχάνει, γιατί όπως βλέπουμε ζητείται από το λαό να ενστερνιστεί 

μια ιδέα και να την υπηρετήσει. 

 Σύγχρονο παράδειγμα εσωτερικής νομιμοποίησης ήταν τα γεγονότα στη 

Γιουγκοσλαβία. Η αμερικανική κοινή γνώμη ήταν σύμφωνη με την επέμβαση των 

ΗΠΑ στο Κόσοβο. Οι ανελέητοι βομβαρδισμοί και το θέαμα χιλιάδων προσφύγων 

δεν κατόρθωσαν να μεταστρέψουν το κοινό αίσθημα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έπεισε 

τους Αμερικανούς ότι ό,τι επρόκειτο να γίνει, θα ήταν για την προστασία των αν-

θρωπίνων δικαιωμάτων και αυτοί δέχθηκαν να υποστούν το υψηλό κόστος αυτών 

των επιχειρήσεων αδιαμαρτύρητα. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η 

αμερικανική εμπειρία του Βιετνάμ καθώς η απώλεια της εσωτερικής νομιμοποίησης 

άσκησε παραλυτική επίδραση στην Αμερικανική Στρατηγική.

αποΤροπη και εξιςορροπηςη

 Στρατηγική εκμηδένισης και στρατηγική εξουθένωσης

Οι Στρατηγικοί σχεδιασμοί των δυο αντιπάλων, Αθηναίων και Σπαρτιατών, 

μπορούν να εξηγηθούν με βάση τους ιδεατούς τύπους της στρατηγικής της εκ-

μηδένισης και της στρατηγικής της εξουθένωσης. 

Η στρατηγική της εκμηδένισης στοχεύει στην καταστροφή των ενόπλων δυνάμεων του 

αντιπάλου μέσω αποφασιστικής μάχης. Σε επίπεδο υψηλής στρατηγικής εκμηδένισης 

δίνεται κυρίως έμφαση στη στρατιωτική στρατηγική, ενώ όλες οι άλλες είναι υπο-

δεέστερες από αυτήν. Η Σπάρτη χρησιμοποίησε μια επιθετική υψηλή στρατηγική 

εκμηδένισης, προσπαθώντας να πετύχει τους σκοπούς της πρώτα με διπλωματία εξα-

ναγκασμού και μετά με πόλεμο, στον οποίο επεδίωκε αποφασιστική χερσαία μάχη. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιας πολιτικής είναι η Γερμανία η οποία επί σειρά 

ετών ακολούθησε την τακτική του ολοκληρωτικού πολέμου και της εκμηδενίσης 

του αντιπάλου, σύμφωνα με τα δόγματα του Κλαούζεβιτς. Η παραπάνω στρατηγική 

χρησιμοποιήθηκε και κατά τους δύο Παγκόσμιους Πολέμους. Η νέα αντίληψη της 

μάχης κάλυπτε εκτεταμένες επιχειρήσεις οι οποίες διεξάγονταν επί σειρά εβδομάδων 

και μηνών π.χ η μάχη του Βερντέν και η μάχη της Αγγλίας.

Η στρατηγική της εξουθένωσης, από την άλλη, εκτός από τη μάχη δίνει έμφαση και 

στον οικονομικό παράγοντα, προσπαθώντας να προκαλέσει οικονομικές βλάβες 

3 Θουκυδίδου Ιστορία Α 87. 
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στον αντίπαλο. Σε επίπεδο υψηλής στρατηγικής, μια υψηλή στρατηγική εξουθέ-

νωσης κάνει ταυτόχρονη χρήση όλων των δυνατών μέσων, δίνοντας συγκριτικά 

μεγαλύτερη έμφαση στα οικονομικά. Η Αθήνα χάραξε μια αμυντική υψηλή στρα-

τηγική εξουθένωσης η οποία, δίνοντας έμφαση στην οικονομική της ισχύ, είχε ως 

σκοπό να πείσει τον αντίπαλό της ότι δεν μπορούσε να ελπίζει σε στρατιωτική 

νίκη και να τον κάνει έτσι να εγκαταλείψει την προσπάθεια. Πρόκειται στην ουσία 

για μια διπλωματική μορφή στρατηγικής η οποία συνοδεύεται από την απειλή 

χρήσης βίας. H έμφαση δεν δίδεται στην αποφασιστική μάχη στην ξηρά αλλά 

στη σταδιακή αποδυνάμωση της στρατιωτικής μηχανής του αντιπάλου4 όπως 

συνέβη με την Σερβία πρόσφατα με αποτέλεσμα η σερβική πολιτική ηγεσία 

να οδηγηθεί στη συνθηκολόγηση αποδεχόμενη τους όρους του Ν.Α.Τ.Ο με τη 

συνθήκη του Dteyton.

 Στρατηγική Εξαναγκασμού

Η στρατηγική εξαναγκασμού5 αφορά στο σύνολο των προσπαθειών που κατα-

4 Αθ. Πλατιάς - Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγική του Θουκυδίδη σελ. 19.
5 Βλ. Χ. Λυμπέρης, Εθνική στρατηγική και χειρισμός κρίσεων, σελ. 198.

Ο Περικλής γιος Ξάνθιππου, του 
νικητή Μυκάλης. `Ετυχε σπου-
δαίας παιδείας. Διεκρίνετο για 
προσωπική γοητεία, ρητορική δει-
νότητα, φιλοπατρία, έντονη δρα-
στηριότητα-ενεργητικότητα και 
σοφία. Κατά τον Θουκυδίδη ήταν 
πρότυπο πολιτικού ανδρός, που 
πέτυχε να επιβληθεί στην πόλη 
και μάλιστα «κατείχετο πλήθος 
ελευθέρως, και ουκ ήγετο μάλλον 
υπ’ αυτού, ή αυτός ήγε»(Θουκ, Β, 
65). Υπό την ηγεσία του πάλι κατά 
το Θουκυδίδη το πολίτευμα ήταν 
«λόγω μεν δημοκρατία, έργω δε 
υπό του πρώτου ανδρός αρχή».
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βάλλονται, προκειμένου να πεισθεί ο αντίπαλος να τερματίσει μία ενέργειά του στην 

περίοδο της κρίσης. Πρόκειται δηλαδή περί μίας διπλωματικής στρατηγικής που συ-

νοδεύεται από την απειλή χρήσης βίας. Επίκαιρο παράδειγμα αποτελεί η πίεση που 

ασκείται από τις Η.Π.Α προς το Ιράν, για να διακόψει το πυρηνικό του πρόγραμμα.

 Η Τεχνολογική υπεροχή ως μέσον αποτροπής

Ο Περικλής πρώτος επισημαίνει τη σημασία της τεχνολογικής υπεροχής. Η Σπάρτη 

για να αποτολμήσει τον πόλεμο εναντίον της Αθήνας θα πρέπει να είναι σε θέση να 

εξουδετερώσει το μεγάλο πλεονέκτημά της που είναι η τεχνολογική της υπεροχή, η 

οποία συνίσταται στα τείχη και στον στόλο. Μια δεύτερη διάσταση της υπεροχής αυτής 

είναι η εκπαίδευση και η πείρα των Αθηναίων στη θάλασσα, γιατί η υψηλή τεχνολογία 

πρέπει να χρησιμοποιείται από τους ικανούς χρήστες αλλιώς αποδυναμώνεται ως όπλο. 

Στην εποχή μας, η τεχνολογική υπεροχή είναι το ισχυρότερο πλεονέκτημα των ΗΠΑ. Η 

μονοκρατορία των ΗΠΑ στηρίζεται στο προβάδισμα που έχει απέναντι σε κάθε άλλη 

χώρα του πλανήτη μας. Η υπερέχουσα τεχνολογία στους εξοπλισμούς και την άμυνα 

δρα αποτρεπτικά και καθιστά αδιανόητο, ακόμα και σε οικονομικά ισχυρές δυνάμεις, 

να αμφισβητήσουν τον ηγετικό ρόλο των ΗΠΑ. 

 Η μείωση των εξοπλισμών ως αντίδοτο στο δίλημμα ασφάλειας 

Χαρακτηριστικό στον Θουκυδίδη είναι το «δίλημμα ασφαλείας» που συγκε-

κριμένα είναι η κατάσταση φόβου και αβεβαιότητας στην οποία περιέρχεται ένα 

κράτος όταν μειώνεται σχετικά η ασφάλειά του, επειδή ένα άλλο κράτος αυξάνει 

αναλογικά τα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνει. Οι Σπαρτιάτες στην προσπάθειά 

τους να εξισορροπήσουν την ανερχόμενη δύναμη της Αθήνας, προτείνουν το 

σταμάτημα της ανέγερσης των τειχών της Αθήνας. Η πολιτική άμυνας της Αθήνας 

συνίσταται στο κτίσιμο των τειχών και στη ναυπήγηση στόλου. Η πολιτική αυτή 
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δημιουργεί στους αντιπάλους της ανασφάλεια και φόβο για τυχόν μελλοντικές 

επιδιώξεις των Αθηναίων. Σημερινό σύγχρονο φαινόμενο είναι η καθιέρωση του 

θεσμού του ελέγχου των ευρωπαϊκών εξοπλισμών για την επίτευξη μεγαλύτερης 

σταθερότητας και ασφάλειας και για την αποτροπή οποιασδήποτε στρατιωτικής 

σύγκρουσης στον χώρο της Ευρώπης. Με την καθιέρωση αυτή μειώνονται οι πι-

θανότητες ξαφνικών επιθέσεων και επιθετικών ενεργειών μεγάλης κλίμακας στην 

Ευρώπη και απομακρύνεται ο κίνδυνος χρήσης βίας.

 Η συμμαχία με τους ανταγωνιστές ενός αντιπάλου6

Οι Κορίνθιοι υπήρξαν πάντοτε για τους Αθηναίους απειλή και οι Κερκυραίοι 

το γνώριζαν. Για την Αθήνα η συμμαχία με την Κέρκυρα εξισορροπεί την κοριν-

θιακή απειλή διότι η Κόρινθος διαθέτει στη θάλασσα ικανό στόλο ενώ στην ξηρά 

καλύπτεται από τη συμμαχία της με τη Σπάρτη. Η επίτευξη της εξισορροπήσεως 

της δυνάμεως ενός αντιπάλου κράτους μέσω μιας συμμαχίας με τους εχθρούς του 

είναι φαινόμενο σύνηθες. Κορυφαίο παράδειγμα αποτελεί το Σύμφωνο Ρίμπεντροπ 

- Μολότωφ όπου το Γ΄ Ράιχ και τα Σοβιέτ συμμάχησαν χωρίς κοινούς πολιτικούς 

στόχους και με εκ διαμέτρου αντίθετες ιδεολογίες, έχοντας κοινό γνώμονα την 

ύπαρξη του κοινού βρετανικού εχθρού. Άλλο παράδειγμα αποτελεί το άνοιγμα 

του Προέδρου Νίξον προς την Κίνα.

 Η Κυριαρχία στη θάλασσα αποτελεί τεράστιο πλεονέκτημα 7

 Ο Περικλής απευθυνόμενος προς τους Αθηναίους αναφέρει τη σπουδαιότητα 

που έχει η κατοχή ισχυρής ναυτικής δύναμης καθόσον αυτή αποτελεί τον ισχυρό και 

μακρύ βραχίονα της πόλης των Αθηνών και κατ’ επέκταση αποτελεί ένα σημαντικό 

στρατηγικό όπλο: «Εγώ όμως σας λέω ότι, από τα δύο μέρη του κόσμου πού μπορεί να 

χρησιμοποιεί ο άνθρωπος, την γη και την θάλασσα, εξουσιάζετε απόλυτα την δεύτερη, 

όχι μόνο στις περιοχές όπου σήμερα κυριαρχείτε, αλλά και σ’ εκείνες όπου, στο μέλλον, 

θ’ αποφασίζατε να εκταθείτε. Με το ναυτικό πού έχετε σήμερα, ούτε ο Μέγας Βασιλεύς 

ούτε άλλο κανένα έθνος μπορεί να σας εμποδίσει να πάτε όπου θέλετε. Ή ναυτική αυτή 

δύναμη έχει πολύ μεγαλύτερη αξία…» (Β,62). Συνεχίζοντας αναφέρει ότι η κυριαρχία 

στη θάλασσα είναι τεράστιο πλεονέκτημα και πως το ενδιαφέρον όλων τους θα 

έπρεπε να στραφεί προς τη θάλασσα: «Εκείνοι δεν μπορούν ν’ αποκτήσουν άλλα εδά-

φη χωρίς να πολεμήσουν, ενώ εμείς έχομε στην διάθεση μας άφθονη γη και στα νησιά 

και στην ηπειρωτική Ελλάδα. Ή κυριαρχία στην θάλασσα είναι τεράστιο πλεονέκτημα. 

Σκεφθείτε! Αν ήμαστε νησί, ποίοι θα ήσαν πιο απρόσβλητοι από εμάς; Από αυτό πρέπει 

να εμπνευσθούμε και να αποφασίζομε σαν να είμαστε νησιώτες. Ας εγκαταλείψουμε 

τα εξοχικά μας και τα κτήματά μας και ας στρέψουμε όλη μας την προσπάθεια στην 

6 Αθ. Πλατιάς - Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγική του Θουκυδίδη.
7 Θουκυδίδη Ιστορία Α 82.
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υπεράσπιση της πολιτείας μας και της θαλασσοκρατορίας μας.»�

 Καταλήγουμε λοιπόν στο συμπέρασμα ότι, στη χάραξη στρατηγικής ενός 

κράτους θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη το σημαντικότατο πλεονέκτημα 

που προσδίδει η ναυτική κυριαρχία και ότι η θαλασσοκρατορία είναι συστατικό 

στοιχείο της εξουσίας 

 Τις παραπάνω εκτιμήσεις του Θουκυδίδη φαίνεται να υιοθέτησε και ο Αμερικανός 

ναύαρχος Mahan, ο οποίος υποστήριξε ότι η ναυτική ισχύς (καθώς και το θαλάσσιο εμπό-

ριο) μιας χώρας είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την ευημερία και την πρόοδό της. 

 Τέλος τονίζεται από τον Περικλή προς τους Αθηναίους ότι η πολεμική προ-

σπάθεια μιας ναυτικής δύναμης θα πρέπει να επικεντρώνεται περισσότερο στο 

θαλάσσιο στοιχείο και λιγότερο στον αγώνα ξηράς: «Δεν πρέπει ν’ αντιπαραταχθούμε 

σε μάχη εναντίον των Πελοποννησίων, που είναι περισσότεροι. Αν τους νικήσουμε θα 

πρέπει να αντιμετωπίσουμε άλλους τόσους αλλού…» (Α,143).

Χαρακτηριστικό σύγχρονο παράδειγμα είναι η Μεγάλη Βρετανία η οποία κα-

τάφερε με το ισχυρό ναυτικό της όχι μόνο να εξισορροπήσει τα μειονεκτήματά 

της αλλά και να δημιουργήσει μία αυτοκρατορία που έζησε πεντακόσια χρόνια, 

στηριζόμενη στις εισφορές από τους «συμμάχους», τα αυτοκρατορικά ορυχεία και 

την αυξανόμενη εμπορική δραστηριότητα.

 Μερικά Συμπεράσματα:

 Η οικονομική δυσπραγία της Σοβιετικής Ένωσης προκάλεσε τη διάλυσή της 

μετά την εφαρμογή της πολιτικής εξουθένωσης που εφάρμοσαν οι Η.Π.Α κατά την 

περίοδο του Ψυχρού Πολέμου.

 Τα αποτελέσματα των πρόσφατων πολεμικών Επιχειρήσεων στο ΙΡΑΚ κατέδει-

ξαν τη σημασία εφαρμογής της σύγχρονης τεχνολογίας στο πεδίο της μάχης. 

 Στη χάραξη στρατηγικής ενός κράτους θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά 

υπόψη, το σημαντικότατο πλεονέκτημα που προσδίδει η ναυτική κυριαρχία και 

ότι η θαλασσοκρατορία είναι συστατικό στοιχείο της εξουσίας.

η εννοια Της ιςχυος εχει διαχρονικη επιρροη ςε ολο Το φαςμα Της 

δραςΤηριοΤηΤας Των κραΤων

Η έννοια της ισχύος, στο Θουκυδίδη έχει θεμελιώδη σημασία για τη στρατηγική 

ανάλυση και την ερμηνεία των διακρατικών σχέσεων. Σύμφωνα με τον Α. Πλατιά ο 

Θουκυδίδης σε ό,τι αφορά την ισχύ, δεν ενδιαφέρεται για το τι «φαίνεται» αλλά για το 

τι «είναι». Αυτό άλλωστε αποτυπώνεται ως εξής: «Πρέπει ... να έχουμε υπόψη περισσό-

τερο τη δύναμη παρά την εξωτερική όψη μιας πολιτείας�». Η ισχύς αναλύεται10 και έχει 

επιδράσεις στο οικονομικό, το διπλωματικό και το στρατιωτικό σκέλος.

οικονομική ισχύς

Η οικονομική υπεροχή είναι ξεκάθαρο μέσα από τη διήγηση του Πελοποννησιακού 

Πολέμου ότι διαδραματίζει σημαντικό ρόλο. Αυτό προκύπτει από τα ακόλουθα:

8 Θουκυδίδη Ιστορία Α 143.
9 Θουκυδίδη Ιστορία Α 83.
10 Βλ. Α. Πλατιάς, Διεθνείς σχέσεις και στρατηγική στο Θουκυδίδη, σελ. 48-50.
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Σύμφωνα με το Σπαρτιάτη βασιλιά Αρχίδαμο:

«Ο πόλεμος γίνεται λιγότερο με όπλα και περισσότερο με χρήματα τα οποία πρέπει 

να ξοδεύει κανείς για να είναι πιο αποτελεσματική η πολεμική προσπάθεια, κυρίως 

όταν μια ηπειρωτική δύναμη αγωνίζεται εναντίον μιας ναυτικής» (Α,��).

Ενώ ο Περικλής αναφέρει:

«Οι Πελοποννήσιοι, καλλιεργούν οι ίδιοι τη γη τους και δεν έχουν ούτε ιδιωτικές 

ούτε δημόσιες περιουσίες. Έπειτα, δεν έχουν καμιά πείρα για μακρούς πολέμους και 

υπερπόντιες εκστρατείες και τούτο επειδή ή φτώχεια τους αναγκάζει να περιορί-

ζονται σε σύντομους πολέμους ο ένας εναντίον του άλλου. Τέτοιοι άνθρωποι ούτε 

στόλο μπορούν να επανδρώσουν ούτε στρατό να στέλνουν συχνά σε εκστρατείες, 

αφού πρέπει να εγκαταλείπουν τα κτήματά τους και να ξοδεύουν ό καθένας από 

τα εισοδήματά του, ενώ ταυτόχρονα τους εμποδίζομε κάθε κίνηση στη θάλασσα. 

Αλλά τον πόλεμο τον συντηρούν τα μεγάλα αποθέματα και όχι οι αναγκαστικές 

εισφορές. Και οι άνθρωποι πού δουλεύουν οι ίδιοι τη γη τους προτιμούν, στον 

πόλεμο, να εκθέτουν τη ζωή τους παρά να δίνουν χρήματα, γιατί ελπίζουν ότι την 

ζωή τους ίσως και να την σώσουν, ενώ φοβούνται ότι το χρηματικό τους απόθεμα 

θα εξατμισθεί προτού ο πόλεμος τελειώσει, ιδίως αν, όπως είναι πιθανό, ο πόλεμος 

παραταθεί πέρα απ’ όσο υπολογίζουν11». 

διπλωματική ισχύς

Η διπλωματική διαλεκτική, η ικανότητα της πειθούς δια της διπλωματίας 

και η επίτευξη στόχων με χρήση διπλωματικών οδών που δεν διέρχονται 

από την σφαίρα του πολέμου, αποτελεί και αποτελούσε το αποτέλεσμα που 

πρέπει κάθε φορά να επιδιώκεται. «Δεν πρέπει λοιπόν, να βλάψουμε τα συμφέ-

ροντα μας κρίνοντας τους ένοχους σαν αυστηροί δικαστές, άλλα να σκεφθούμε 

πως, στο μέλλον, θα είμαστε επιεικείς στις τιμωρίες πού θα επιβάλλουμε για να 

συγκροτούμε τις πολιτείες με άθικτα τα οικονομικά τους μέσα και πώς θα φρο-

ντίζουμε την ασφάλεια μας με επιτήδεια πολιτική και όχι με την σκληρότητα των 

μέτρων πού θα παίρνομε�2».

ςτρατιωτική ισχύς

Από τα παρακάτω στοιχεία εξάγεται το συμπέρασμα ότι η έννοια της ισχύος 

κατά τον Πελοποννησιακό Πόλεμο ήταν ιδιαίτερα σημαντική. Διακρίνονται 

επίσης οι έννοιες της ναυτικής ισχύος, της στρατιωτικής ισχύος καθώς και 

της επιχειρησιακής εκπαίδευσης έτσι ώστε να αναβαθμιστεί η στρατιωτική 

ισχύς. «Είναι φανερό ότι θα νικήσομε, και τούτο για πολλούς λόγους. Πρώτ’ απ’ 

όλα υπερέχομε και σε αριθμό και σε πολεμική πείρα. Έπειτα, επειδή όλοι ανεξαί-

ρετα πειθαρχούμε στις διαταγές. Όσο για το ναυτικό, πού είναι η δύναμή τους, 

θα δημιουργήσομε κι εμείς στόλο με δικά μας χρήματα και με τα χρήματα πού 

βρίσκονται στην Ολυμπία και στους Δελφούς. Αν δανειστούμε χρήματα, τότε θα 

είμαστε σε θέση, προσφέροντας μεγαλύτερο ημερομίσθιο, ν’ αποσπάσομε όλους 

11 Θουκυδίδη Ιστορία Α 141.
12 Θουκυδίδη Ιστορία Γ 46.
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τους ξένους πού υπηρετούν στα καράβια τους. Η Αθήνα αγοράζει την δύναμή της 

από άλλους πολύ περισσότερο από ό,τι την βασίζει στα δικά της μέσα, ενώ ή δική 

μας δύναμη κινδυνεύει πολύ λιγότερο να πάθει το ίδιο, γιατί στηρίζεται περισσό-

τερο στους στρατιώτες μας παρά στο χρήμα. Με μια μόνη νίκη μας σε ναυμαχία 

είναι βέβαιο ότι καταστρέφονται. Και αν τύχη και αντέξουν, τότε θα γυμναστούμε 

κι εμείς στο ναυτικό περισσότερο καιρό και όταν αποκτήσομε κ’ εμείς όση πείρα 

έχουν εκείνοι, τότε ή ανδρεία μας, ασφαλώς, θα μας εξασφαλίσει την υπεροχή. Το 

φυσικό αυτό πλεονέκτημά μας δεν μπορούν εκείνοι να το αποκτήσουν με διδαχή, 

ενώ, αντίθετα, εμείς μπορούμε, με την άσκηση, να αποκτήσουμε την πείρα που 

σήμερα τους δίνει υπεροχή».

η διευθεΤηςη Των διακραΤικων υποθεςεων διαμορφωνεΤαι

ςυμφωνα με Τη βουληςη Του ιςχυροΤερου

Το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα που καταδεικνύει τον εν λόγω «κανόνα» 

είναι στο διάλογο μεταξύ Αθηναίων και Μήλειων.

ΑΘΗΝΑΙΟΙ: Λοιπόν (...) δεν θα πούμε μεγάλα λόγια ούτε μακριές φράσεις για να 

αποδείξουμε ότι η νίκη μας επάνω στους Μήδους μας έδωσε το δικαίωμα να ασκούμε 

την ηγεμονία μας ή ότι εκστρατεύσαμε τώρα εναντίον σας επειδή μας αδικήσατε. Αυτά 

δεν θα σας έπειθαν. Αλλά και από σας ζητούμε να μην προσπαθήσετε να μας πείσετε 

λέγοντάς μας ότι, αν και άποικοι των Λακεδαιμονίων, δεν είσαστε σύμμαχοί τους ή ότι 

δεν μας βλάψατε ποτέ. Ας συζητήσουμε όμως, για το τι είναι δυνατόν να γίνει έχοντας 
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υπόψη τους πραγματικούς σκοπούς του καθενός και ξέροντας ότι, στις ανθρώπινες 

σχέσεις, τα νομικά επιχειρήματα έχουν αξία όταν εκείνοι που τα επικαλούνται είναι 

περίπου ισόπαλοι σε δύναμη και ότι, αντίθετα, ο ισχυρός επιβάλλει ό,τι του επιτρέπει 

η δύναμή του και ο αδύνατος υποχωρεί όσο του το επιβάλλει η αδυναμία του. 

ΜΗΛΕΙΟΙ: Εμείς όμως νομίζομε ότι είναι χρήσιμο -και είναι ανάγκη να το πούμε 

αφού θέσατε βάση της συζήτησής μας το συμφέρον και όχι το δίκαιο- να μην παρα-

βλεφθεί ένα στοιχείο που είναι κοινό αγαθό, δηλαδή το να μπορεί πάντα εκείνος που 

βρίσκεται σε κίνδυνο να επικαλείται τα ορθά και τα δίκαια και να ωφελείται πείθοντας 

τον αντίπαλό του με επιχειρήματα πέρα από τα αυστηρά πλαίσια του δικαίου……

 Η παρατήρηση των Μηλείων ότι ο σεβασμός του δικαίου αποτελεί ένα κοινό 

αγαθό δεν έγινε τελικά σεβαστή από τους Αθηναίους. Δυστυχώς όμως, όπως 

έχουμε διαπιστώσει εικοσιπέντε αιώνες αργότερα, η τακτική του μη σεβασμού 

του δικαίου από τον ισχυρότερο συνεχίζει να ισχύει.

Ο Θουκυδίδης δεν περιορίσθηκε να επισημάνει την εξάρτηση της πολεμικής 

ισχύος από την οικονομική ακμή αλλά και το αντίστροφο: ότι δηλαδή η πολεμική 

ισχύς δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την οικονομική ανάπτυξη.

θουκυδιδης και η εξωΤερικη πολιΤικη Των ηπα

Οι ΗΠΑ, στις αρχές της δεκαετίας του ‘50, είχαν ήδη αναδειχτεί σε υπερδύναμη 

του σύγχρονου κόσμου και η αντιπαράθεσή τους με τους Σοβιετικούς οδήγησε 

στη δημιουργία του διπολισμού και του Ψυχρού Πολέμου. Η δημιουργία των δύο 

συνασπισμών (ΝΑΤΟ, «Σύμφωνο Βαρσοβίας») ενέτεινε την πόλωση στο διεθνές 

σύστημα. Τα συμμαχικά κράτη απολάμβαναν την «ελευθερία» τους μέσα από το 

σύστημα αξιών που είχε επιβάλει η κάθε υπερδύναμη στη δική της σφαίρα επιρ-

ροής. Ανάλογες συνθήκες είχαν επικρατήσει στο σύστημα των πόλεων - κρατών 

μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων της εποχής εκείνης, Αθήνας και Σπάρτης, καθώς 

επίσης και μεταξύ των δύο αμυντικών συστημάτων τους, της Συμμαχίας της Δήλου 

(Αθηναίων) και της Συμμαχίας των Λακεδαιμονίων. Η σύγκριση ανάμεσα στα δύο 

διεθνή συστήματα που επικράτησαν στις δύο αυτές διαφορετικές περιόδους πρό-

σφερε την ευκαιρία σε αναλυτές των Διεθνών Σχέσεων να αναζητήσουν ομοιότητες 

και διαφορές και να εξαγάγουν σχετικά συμπεράσματα.

Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Henry Kissinger περιέγραψε τον «Ψυχρό 

Πόλεμο»13 ως το «νέο Πελοποννησιακό Πόλεμο» μεταξύ των Αμερικανών («Αθηναίων») 

και των Σοβιετικών («Σπαρτιατών»), της θαλάσσιας δύναμης (Αθήνα) των ΗΠΑ εναντίον 

της χερσαίας δύναμης (Σπάρτη) της Σοβιετικής Ένωσης. Το ερώτημα που τέθηκε από 

Αμερικανούς αναλυτές των Διεθνών Σχέσεων ήταν πώς θα μπορούσε η ηγεσία των ΗΠΑ 

να αποφύγει τα λάθη των Αθηναίων και να διατηρηθεί στην κορυφή της ιεραρχίας του 

διεθνούς συστήματος. Ιδιαίτερα ο καθηγητής Halle επισήμανε στις δημοσιεύσεις του 

ότι ο Θουκυδίδης, αναλύοντας το δυναμικό πλέγμα σχέσεων στις αρχαίες ελληνικές 

πόλεις, προσφέρει μαθήματα και διδάγματα για τη μελλοντική αμερικανική πολιτική. 

13 Ways of War and Peace. Realism, Loberalism and Socialism, W.W. Norton & Cora, N.Y. 1997, σελ. 52-53, 
καθώς και τη σειρά άρθρων στο συλλογικό τόμο των Lebow, R.N. / Strauss, B.S.: Hegemonic Rivalry. From 
Thucydides to the Nuclear Age, Wesrview Press, 1991.
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Ο Θουκυδίδης έδειξε τον τρόπο, με τον οποίο μια μεγάλη δύναμη θα μπορούσε 

να επιτύχει με δημοκρατικά μέσα το στόχο της για επικράτηση και να αποφύγει 

σφάλματα που θα οδηγούσαν στην αμφισβήτηση της ηγεμονικής της θέσης. Στο 

πρόσωπο του Περικλή, τον οποίο επανειλημμένα μνημόνευαν, οι Αμερικανοί έβλε-

παν τον ιδανικό ηγέτη τους: «Το πολίτευμα που έχουμε», έλεγε ο Περικλής στους 

Αθηναίους, «δε ζηλεύει τους νόμους των γειτόνων μας, γιατί δε μιμούμαστε τους 

άλλους, αλλά εμείς μάλλον είμαστε παράδειγμα προς μίμηση. Και ονομάζεται δημο-

κρατία, επειδή σ’ αυτό την εξουσία την ασκούν οι πολλοί και όχι οι λίγοι. Στις ιδιωτικές 

μας διαφορές είμαστε ίσοι απέναντι στους νόμους, ενώ στο δημόσιο βίο καθένας μας 

κρίνεται ανάλογα με τις ικανότητές του σε κάποιο κλάδο και προωθείται στα διάφορα 

αξιώματα με βάση την ατομική του αξία και όχι την κοινωνική τάξη, στην οποία ανήκει. 

Κανείς δεν εμποδίζεται από την ασημότητά του, όταν είναι φτωχός να κάνει κάτι καλό 

στην πόλη, αν έχει αυτή τη δυνατότητα. Είμαστε ελεύθεροι πολίτες...».

Αρκετοί Αμερικανοί της πολιτικής και στρατιωτικής ελίτ, έβλεπαν την Αθηναϊκή 

δημοκρατία ως παράδειγμα προς μίμηση. Στις διπλωματικές ακαδημίες και τις 

στρατιωτικές σχολές, το έργο του Θουκυδίδη αποτελούσε και αποτελεί ακόμα 

και σήμερα μέρος του προγράμματος διδασκαλίας14. Ο Υπουργός Εξωτερικών 

των ΗΠΑ George Marshall, συγκρίνοντας τις θέσεις των Αθηναίων μέσα από την 

Ιστορία του Θουκυδίδη με εκείνες των Αμερικανών, πρόβαλε τη δυναμική της 

δημοκρατίας και τον πολιτισμικό παράγοντα ως κοινή παράμετρο επιτυχίας των 

δύο ηγεμονιών. Και οι δύο πρωταγωνιστές των εξελίξεων -υπογράμμιζε- αναδεί-

χτηκαν στις μεγαλύτερες θαλάσσιες και εμπορικές δυνάμεις στον κόσμο, γιατί 

μπόρεσαν να συνδυάσουν τις γενικά αποδεκτές αξίες με την ευρύτερη πολιτική 

τους. Αντίθετα οι ανταγωνιστές τους, Σπάρτη και Σοβιετική Ένωση, με τα αυταρχικά 

και στρατοκρατούμενα καθεστώτα, πρόβαλαν ως χερσαίες δυνάμεις με περιορι-

σμένες δυνατότητες επιτυχίας και επικράτησης. Και από τις δύο αυτές κυρίαρχες 

δυνάμεις, δεν διασώθηκε από πολιτιστικής σκοπιάς τίποτα το σοβαρό.

Ο Robert Mac Namara, Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ στη δεκαετία του ‘60, 

στο βιβλίο του «In Retrospect», επικαλείται έμμεσα το Θουκυδίδη για να αιτι-

ολογήσει την αποτυχία του πολέμου του Βιετνάμ, στην εξέλιξη του οποίου ο 

ίδιος είχε πρωτοστατήσει: «Επρόκειτο», γράφει, «για ένα ξένο και αρκετά απομα-

κρυσμένο περιβάλλον, με ένα λαό του οποίου δεν καταλαβαίναμε τη γλώσσα και 

τον πολιτισμό και του οποίου οι αξίες και οι πολιτιστικές παραδόσεις διαφέρουν 

ριζικά από τις δικές μας15». Στην κριτική του Θουκυδίδη για την αποτυχημένη 

εκστρατεία των Αθηναίων στη Σικελία διαβάζουμε: «Οι περισσότεροι Αθηναίοι 

δεν ήξεραν ούτε το μέγεθός της (Σικελίας), ούτε τον αριθμό των κατοίκων της 

... επρόκειτο για ένα άγνωστο γι’ αυτούς περιβάλλον...». Με τη ρεαλιστική του 

ωστόσο σκέψη ο Θουκυδίδης δεν καταδικάζει την εξωτερική πολιτική των 

Αθηναίων που ενέπνευσε τη μοιραία αυτή εκστρατεία, αλλά τον τρόπο με τον 

14 Lebow R. N. / Sreauss, B.S.: Hegemonic Rivalry: From Thucydides to the Nuclear Age, Wesrview Press, 
1991, σελ. 2.

15 MacNamara, R.: In Retrospect. The Tragedy and Lessons of Vietnam, Timas Book, N.Y., 1995, σελ. 322.
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οποίο εφαρμόστηκε, τον οποίο χαρακτηρίζει ως ένα διπλωματικό σφάλμα16.

Οι Richard Neustadt και Ernst May στο βιβλίο τους «Thinking in Time»17, συνδέοντας τα 

αίτια της αποτυχίας του πολέμου του Βιετνάμ με εκείνα της εκστρατείας των Αθηναίων 

στη Σικελία, αναφέρονται στο συμβουλευτικό χαρακτήρα των γραπτών του Θουκυδίδη 

και υπογραμμίζουν τα σφάλματα του Αμερικανού προέδρου Lyndon Johnson σχετικά 

με τις αποφάσεις του στις στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Βιετνάμ. 

Ο Jonathan Mercer, σε μια ενδιαφέρουσα αξιοποίηση της αναφοράς του 

Θουκυδίδη, προχώρησε σε θέματα τιμής και υπόληψης στην εξωτερική πολιτική. 

Στη στάση του προέδρου Bill Clinton στο πρόβλημα με τη Σομαλία, και συγκεκρι-

μένα στη σύλληψη Αμερικανών στρατιωτών που είχε αναχθεί σε κυρίαρχο θέμα 

της αμερικάνικης εξωτερικής πολιτικής, είδε τη σημασία που παίζει ο παράγοντας 

αυτός στη συμπεριφορά μιας μεγάλης δύναμης. «Το ίδιο λοιπόν το καθήκον που 

αναλάβαμε», επικαλούνται οι Αθηναίοι ως επιχείρημα, για να στηρίξουν -κατά το 

Θουκυδίδη- τη θέση τους, «μας ανάγκασε να αναπτύξουμε την ηγεμονία μας στο 

σημείο που βρίσκεται σήμερα, στην αρχή από φόβο, έπειτα για την τιμή και τη δόξα 

και τέλος για το κέρδος. Έτσι, αργότερα, πολλοί από τους συμμάχους μας, μας μίσησαν, 

μερικοί μάλιστα αποστάτησαν και τους υποτάξαμε δια της βίας...». 

Ο Barry S. Strauss υπογραμμίζει ότι η συμπεριφορά των δύο κυρίαρχων δυνάμεων 

στον αρχαίο ελληνικό κόσμο, Αθήνας και Σπάρτης, «προσφέρει διδάγματα για τη μελλο-

16 «Έτσι, όπως ήταν φυσικό», γράφει ο Θουκυδίδης, «σε μια μεγάλη πόλη, που ασκούσε ηγεμονία πάνω σε 
πολλές άλλες, έγιναν πολλά σφάλματα και κυρίως η εκστρατεία στη Σικελία, η οποία απέτυχε όχι τόσο από κακή 
εκτίμηση της δύναμης των αντιπάλων, όσο γιατί αυτοί οι ίδιοι που την οργάνωσαν δεν φρόντισαν για τις ανάγκες 
του εκστρατευτικού σώματος …» (Β’ 65, 7).

17 Neustadt, R. / May, E.: Thinking in Time. The Uses of History for Decision Makers, The Free Press, N.Y., 
1986, σελ. 233.



�2 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2010

ντική αμερικάνικη εξωτερική πολιτική». Σημειώνει ωστόσο ότι ως πρότυπο εξωτερικής 

πολιτικής συμπεριφοράς δεν προβάλλει η Αθήνα αλλά η Σπάρτη, εξαιτίας της επιφυ-

λακτικής και πιο προσεκτικής στάσης της, με την οποία κέρδιζε την αναγνώριση και 

των συμμάχων των Αθηναίων και ακόμα εξαιτίας της ανάγκης που συνειδητοποιήθηκε 

στο στρατόπεδο των Λακεδαιμονίων να μην επιτραπεί η διεύρυνση της ισχύος της μιας 

δύναμης σε βάρος της άλλης (πολιτική ισορροπίας δυνάμεων).

Τέλος, ο Βρετανός φιλόσοφος Christopher Norris, σχολιάζοντας τον πρόσφατο πό-

λεμο του Κόλπου και ιδιαίτερα την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου George Buss 

να επέμβει δυναμικά στη διαμάχη με το Σαντάμ Χουσεΐν που είχε καταλάβει τμήμα 

του γειτονικού Κουβέιτ, επικαλείται αναφορές του Θουκυδίδη για να ερμηνεύσει τον 

«υπερρεαλισμό των Αμερικανών», όπως γράφει, οι οποίοι, στο όνομα ενός διαφαινόμε-

νου, επιτυχούς γι’ αυτούς αποτελέσματος, πρόταξαν το αναπόφευκτο του πολέμου 

και υποβάθμισαν άλλες δυνατές ειρηνικές διαδικασίες. Κατά τον Norris ο συγγραφέας 

του Πελοποννησιακού Πολέμου προσφέρει τη δυναμική σύνθεση των πραγματικών και 

όχι των υποκειμενικών παραμέτρων στην αντιμετώπιση κρίσιμων καταστάσεων. «Ο 

Θουκυδίδης ουδέποτε θα είχε αποδεχθεί», γράφει και ο Στάνλεϊ Μπένταϊν στους Times, 

«τους λόγους, για τους οποίους ο Πρόεδρος Buss κήρυξε τον πόλεμο κατά του Σαντάμ 

Χουσεΐν. Θα έλεγε απλά ότι είναι ένας πόλεμος για το πετρέλαιο». 

Ο Θουκυδίδης αποτελεί αναμφίβολα τον αγαπημένο στοχαστή της αμερικανικής 

πολιτικής ελίτ, γιατί τους έδειξε επανειλημμένα το σωστό δρόμο κατά τη διάρκεια:

 του Αμερικανικού Εμφυλίου Πολέμου, όταν οι νότιες πολιτείες ταυτίστηκαν με 

τους «πολιτισμένους Αθηναίους»,

 του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, για να συλλάβουν ρεαλιστικά τα δυναμικά 

πλέγματα σχέσεων στον ευρωπαϊκό χώρο,

 της περιόδου του Ψυχρού Πολέμου, γιατί κατανοήθηκαν οι προοπτικές και οι 

δυνατότητες εξωτερικής πολιτικής μιας μεγάλης δημοκρατικής δύναμης, και ακόμα

 της νέας τάξης πραγμάτων, γιατί συνειδητοποιήθηκαν οι βασικοί κανόνες που 

διέπουν την πολιτική συμπεριφορά και τον τρόπο αποκόμισης οφέλους.

Από τα παραπάνω διαπιστώνεται ότι, ο μεγάλος Έλληνας ιστορικός εμφανίζεται 

στους ιθύνοντες της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής όχι απλά ως ένας θεωρητικός 

που προσφέρει συμβουλές, αλλά ως ένας «transformer», που μετασχηματίζει τη γνώση 

στην πρακτική πολιτική και ενισχύει το πολιτικό πρόγραμμα μιας μεγάλης δύναμης.
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Το έργο του Θουκυδίδη παραμένει διαχρονικό και επίκαιρο, και η ιστο-

ρία του Πελοποννησιακού πολέμου μας βοηθάει να κατανοήσουμε τη 

«δυναμική» της παγκόσμιας ιστορίας και να αποκωδικοποιήσουμε τη 

σύγχρονη διεθνή πολιτική. Τονίζει ότι, τα βασικά προβλήματα της διε-

θνούς πολιτικής (π.χ. διακρατικός ανταγωνισμός, συμμαχίες, αποτροπή, 

καταναγκασμός, κατευνασμός, δίλημμα ασφάλειας, ισορροπία δυνά-

μεων, κ.λπ.), παρά τις δραματικές τεχνολογικές αλλαγές, παραμένουν 

αναλλοίωτα ανά τους αιώνες. Έτσι είναι εύλογο το ότι ο Θουκυδίδης 

θεωρείται επίκαιρος για τους στρατηγικούς αναλυτές που προσπαθούν 

να κατανοήσουν, για παράδειγμα, τη λογική του ανταγωνισμού μεταξύ 

μιας χερσαίας και μιας ναυτικής δύναμης (π.χ. Αθήνα-Σπάρτη, Ρώμη-

Καρχηδόνα, Αγγλία-Γερμανία, ΗΠΑ-Σοβιετική Ένωση, κ.λπ.), τους πο-

λιτικούς επιστήμονες που προσπαθούν να κατανοήσουν τη λογική του 

ιμπεριαλισμού ή τους φιλοσόφους που προσπαθούν να κατανοήσουν 

τη σχέση μεταξύ της φύσεως (ισχύος) και του νόμου (ηθικής). 

Η ανάλυση του Θουκυδίδη μας είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για να εξηγή-

σουμε το παρελθόν, να κατανοήσουμε το παρόν και να διαβλέψουμε 

πιθανές εξελίξεις για το μέλλον. Ο Θουκυδίδης μας έχει προσφέρει 

ένα μεγάλης εμβέλειας αναλυτικό εργαλείο, καθώς ήταν ο πρώτος 

που συσχέτισε το ζήτημα του πολέμου με την αλλαγή στο συσχετισμό 

ισχύος (balance of power). Αυτή η ανάλυση έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα 

χρήσιμη, για να εξηγήσει κανείς πολέμους μεταξύ μεγάλων δυνάμεων 

για την πρωτοκαθεδρία στο διεθνές σύστημα (ηγεμονικούς πολέμους), 

και γενικότερα την άνοδο και την πτώση των μεγάλων δυνάμεων.
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Το Βυζάντιο
και ο πρώτος αυτοκράτορας, 

ο Μέγας Κωνσταντίνος

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: 

Υπτγος ε.α. Γεώργιος Βασιλείου
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Η Βυζαντινή αυτοκρατορία, από τον Μεγάλο Κωνσταντίνο -Δευτέρα,11 

Μαΐου 330, μέχρι την κατάκτησή της από τον Οθωμανό σουλτάνο 

Μωάμεθ Β’ την Τρίτη 29 Μαΐου 1453- έζησε συνολικά 1.123 χρόνια και 

18 ημέρες. Μια τέτοια περίοδο πρέπει να θεωρείται -εκτός από τους 

αστρονόμους και γεωλόγους- μεγάλη.

Η πρώτη από τις τρεις μεγάλες ήττες που γνώρισε το Βυζάντιο ήταν το 

1071 από τους Σελτζούκους Τούρκους στο Ματζικέρτ. Αυτή η ήττα στά-

θηκε μοιραία, γιατί στέρησε από την Αυτοκρατορία την κύρια πηγή της 

σε ανθρώπινο δυναμικό, την εξασθένησε και την αποδυνάμωσε σε τέτοιο 

βαθμό, ώστε μέσα σε λιγότερα από εκατό χρόνια, να μην μπορέσει να 

αντισταθεί στη σφοδρή επίθεση αυτής που χοντροκομμένα αποκαλούμε 

τέταρτη Σταυροφορία. «Αυτή η αισχρότητα και τα πενήντα έξι χρόνια 

λατινικής κυριαρχίας που ακολούθησαν, αποδείχθηκε ότι ήταν το δεύ-

τερο εκείνο χτύπημα από το οποίο το Βυζάντιο δεν συνήλθε ποτέ».

Η ιστορία των δύο τελευταίων αιώνων της Αυτοκρατορίας 

σκιάζεται από τον ανατέλλοντα ήλιο του Τουρκικού οί-

κου των Οθωμανών και γεμίζει θλίψη τον αναγνώστη. 

Μόνον οι τελευταίες ημέρες πριν το Βυζάντιο κατα-

κτηθεί, όσο τραγικές και αν είναι, εξυψώνουν άλλη μια 

φορά το πνεύμα, όπως αναπόφευκτα συμβαίνει με όλους 

τους θρύλους. Το Βυζάντιο, παρά τις όποιες αντιλήψεις 

ορισμένων είναι θρύλος.

«Για αυτήν την Βυζαντινή αυτοκρατορία, η ετυμηγορία της 

παγκόσμιας ιστορίας χωρίς την παραμικρή εξαίρεση, είναι 

ότι αποτελεί την πιο ολοκληρωτικά χυδαία και αξιοκατα-

φρόνητη μορφή που πήρε ποτέ ο πολιτισμός…

Η ιστορία της Αυτοκρατορίας είναι μια μονότονη ιστορία 

ραδιουργιών από ιερωμένους, ευνούχους και γυναίκες, μια 

ιστορία φαρμακειών, συνωμοσιών, γενικευμένης αγνωμο-

σύνης, αδιάκοπων αδελφοκτονιών». 

Αυτή η κατά κάποιο τρόπο τρομακτική ανάλυση προ-

έρχεται από την Ιστορία των Ευρωπαϊκών Ηθών του 

W.E.H.Lecky, που κυκλοφόρησε το 1869. (S.S Norwich, 

Σύντομη Ιστορία του Βυζαντίου, Εκδόσεις Γκοβόστη, 

Αθήνα 1999).

Το Βυζάντιο ήταν μια απολυταρχία, το κυβερνούσε ένας 

Αυτοκράτορας, ημίθεος Ισαπόστολος, Αντιβασιλέας 

του Θεού πάνω στη Γη, που κρατούσε στα χέρια του 

τη ζωή όλων των υπηκόων του. Μερικοί από τους 

Αυτοκράτορες αυτούς ήταν ήρωες, άλλοι ήταν τέρατα, 

αλλά σε καμιά περίπτωση δεν ήταν βαρετοί.
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Όποιος ασχολείται με το Βυζάντιο 

αποδίδει ένα μικρό φόρο τιμής στον 

παρεξηγημένο πολιτισμό του. Ο πολιτι-

σμός μας δεν αναγνώρισε ποτέ επαρκώς 

το χρέος στην Ανατολική Αυτοκρατορία. 

Αν δεν υπήρχε αυτό το μεγάλο οχυρό 

της Χριστιανοσύνης, ποια τύχη θα είχε 

η Ευρώπη ενάντια στις στρατιές του 

Βασιλιά της Περσίας του 7ου αιώνα ή ενά-

ντια σ’ αυτές του χαλίφη της Βαγδάτης 

του 8ου αιώνα; Ποια γλώσσα θα μιλούσα-

με σήμερα και ποιο θεό θα λατρεύαμε;

Στο πολιτιστικό επίπεδο επίσης το χρέ-

ος μας είναι μεγάλο. Μετά τις βαρβαρικές 

εισβολές και την πτώση του Αυτοκράτορα 

της Ρώμης, τα φώτα της μάθησης είχαν 

σχεδόν σβήσει στη δυτική Ευρώπη, εκτός 

από μερικά μοναστηριακά καντηλάκια 

που τρεμόσβηναν. Στις όχθες όμως του 

Βοσπόρου αυτά τα φώτα εξακολουθούσαν 

να λάμπουν και η παλιά κλασική κληρονο-

μιά διατηρούνταν.

Πολλά από αυτά που ξέρουμε για 

την αρχαιότητα -ειδικά για την ελλη-

νική και τη ρωμαϊκή φιλολογία και τη 

ρωμαϊκή νομοθεσία- θα είχαν χαθεί 

για πάντα αν δεν υπήρχαν οι λόγιοι και 

οι γραμματείς και οι αναγραφείς της 

Κωνσταντινούπολης.

Αυτές οι ανεκτίμητες υπηρεσίες, ωστό-

σο, θεωρήθηκαν εδώ και πολύν καιρό ως 

δεδομένες και λησμονήθηκαν…

Τελικά από εκπολιτιστικής πλευράς, 

η Κωνσταντινούπολη είχε την εξαιρε-

τική δυνατότητα να βρίσκεται κοντά 

στα πιο αξιόλογα κέντρα του ελληνι-

κού πολιτισμού, τα οποία κάτω από την 

επίδραση του χριστιανισμού, συντέλε-

σαν στη δημιουργία ενός νέου πολιτι-

σμού: του Χριστιανο-ελληνο-ρωμαϊκού 

ή Βυζαντινού πολιτισμού» (Ιστορία της 

Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, A.A. Vasiliev, 

εκδόσεις Πελεκάνος Αθήνα, σελ. 83).

Η κεφαλή 
και τα μέλη 
γιγαντιαίου 
αγάλματος 

του Μεγάλου 
Κωνσταντίνου 

(Μουσείο 
Καπιτωλίου-

Ρώμη).
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Η ΚωνσταντινουπολΗ

Εν ΑΡΧΗ ΗΝ Η ΛΕΞΗ - σίγουρα ένα 

από τα μαγικά τοπωνύμια στην Ιστορία. 

Ακόμη κι αν η Αυτοκρατορία του δεν 

υπήρχε ποτέ, το Βυζάντιο θα έμενε οπωσ-

δήποτε αποτυπωμένο στο μυαλό μας και 

στη μνήμη μας με τη μουσική του ονό-

ματός του και μόνο, μεγαλοπρεπείς και 

επίσημες τελετουργίες, βαριά μεταξωτά 

υφάσματα στολισμένα με ρουμπίνια και 

σμαράγδια, πολύχρωμα μωσαϊκά.

Ύστερα, ήταν η τοποθεσία - κι αυτή 

υπέροχη. Βρίσκεται στο κατώφλι της 

Ασίας και κατέχει την ανατολικότερη 

άκρη ενός πλατιού τριγωνικού ακρωτη-

ρίου με τη νότια πλευρά της να λούζεται 

από τη θάλασσα του Μαρμαρά και τη 

βορειοανατολική της από τον βαθύ και 

πλωτό ορμίσκο, μήκους περίπου πέντε 

μιλίων, που ήταν γνωστός από την μακρι-

νή αρχαιότητα ως χρυσό κέρας (Κεράτιος 

κόλπος) και είχε διαμορφωθεί από τη 

φύση σε μεγαλόπρεπο λιμάνι και απόρ-

θητο φρούριο, που χρειαζόταν οχύρωση 

μόνον από τη στεριανή πλευρά του.

Τ έ λ ο ς ,  ή τ α ν  ο  ά ν θ ρ ω π ο ς  -  ο 

Κωνσταντίνος Α΄ο Αυτοκράτορας 

της Ρώμης, από τον οποίο πήρε το 

όνομά της.

ο Μεγασ Κωνσταντινοσ

Γεννήθηκε γύρω στο 274 μ.Χ. Ο πατέ-

ρας του Κωνστάντιος ο επονομαζόμενος 

«Χλωρός» Χλομός - ήταν κιόλας ένας από 

τους πετυχημένους και πιο φωτισμένους 

στρατηγούς της Αυτοκρατορίας. Η μητέ-

ρα του Ελένη ήταν κόρη ενός ταπεινού 

πανδοχέα από τη Βιθυνία. Μερικοί ιστο-

ρικοί αφήνουν να εννοηθεί ότι ως κορί-

τσι, υπήρξε μια από τις «υπηρεσίες» που 

προσέφερε η επιχείρηση του πατέρα της 

στους πελάτες, έναντι μικρής αμοιβής. 

Πολύ αργότερα όταν ο γιός της ανήλθε 

στην ανώτατη εξουσία, έγινε η πιο αξι-

οσέβαστη γυναίκα της Αυτοκρατορίας. 

Μόνο το 327 μ.Χ., όταν είχε κιόλας πε-

ράσει τα 70 χρόνια της, έγινε ενθουσι-

ώδης χριστιανή και πραγματοποίησε το 

χαιρετιστήριο προσκύνημά της στους 

Αγίους Τόπους, όπου ύστερα από ένα 

θαύμα ανακάλυψε τον Τίμιο Σταυρό και 

κέρδισε την αγιοσύνη.

Ο Μέγας Κωνσταντίνος μέσα σε ένα 

σύντομο διάστημα δεκαπέντε περίπου 

χρόνων πήρε δύο αποφάσεις, καθεμιά 

από τις οποίες θα άλλαζε από μόνη 

της το μέλλον του πολιτισμένου κό-

σμου. Η πρώτη ήταν να υιοθετήσει το 

Χριστιανισμό ως επίσημη θρησκεία της 

Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Η δεύτερη 

ήταν να μεταφέρει την πρωτεύουσα 

της Αυτοκρατορίας από τη Ρώμη στην 

καινούργια πόλη που έχτισε στην τοπο-

θεσία του αρχαίου Βυζαντίου και έμεινε 

γνωστή τους επόμενους δεκαέξι αιώνες 

με το όνομά του Κωνσταντινούπολη. 

τα προ τΗσ αναρρΗσεωσ του 

στΗν εξουσια γεγονοτα

Το 293 ο Αυτοκράτορας Διοκλητιανός 

αποφάσισε να διαιρέσει την αυτοκρατο-

ρική εξουσία στα τέσσερα, κρατώντας 

την Ανατολή του και αναθέτοντας τις 

άλλες τρεις περιοχές σε έναν παλαιό 

συμπολεμιστή του τον Μαξιμιανό, σε 

έναν σκληρό και άγριο επαγγελματία 

στρατιωτικό από τη Θράκη που ονο-

μαζόταν Γαλέριος και στον Κωνστάντιο 

Χλωρό. Όσο κι αν ο Διοκλητιανός τόνιζε 

ότι η Αυτοκρατορία παρέμεινε μία, μο-

ναδική και αδιαίρετη, αργά ή γρήγορα 

η διάσπαση ήταν αναπόφευκτη.

Το 305 συνέβη ένα γεγονός, εξαι-

ρετικής ιστορικής σημασίας για την 

Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία: η παραίτηση 

του Αυτοκράτορα.
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Ύστερα από είκοσι χρόνια στον αυ-

τοκρατορικό θρόνο, ο Διοκλητιανός 

αποσύρθηκε,υποχρεώνοντας και τον 

απρόθυμο Μαξιμιανό να παραιτηθεί 

μαζί του.

Ο Γαλέριος και ο Κωνστάντιος 

Χλωρός -που είχε πια τότε εγκαταλεί-

ψει την Ελένη, για να παντρευτεί τη 

θετή κόρη του Μαξιμιανού Θεοδώρα-

ανακηρύχθηκαν Αύγουστοι (οι δυο 

πρεσβύτεροι Αυτοκράτορες), αλλά 

ο διορισμός των διαδόχων τους των 

δυο νέων Καισάρων αμφισβητείτο. Ο 

Κωνσταντίνος ανακαλύπτοντας ότι υπο-

βαθμιζόταν κι από φόβο για τη ζωή του 

έφυγε νύχτα από την Αυλή του Γαλέριου 

στη Νικομήδεια για να συναντήσει τον 

πατέρα του στη Βουλώνη, όπου εκείνος 

προετοιμαζόταν για μια νέα εκστρατεία 

στη Βρετανία. Πατέρας κα γιός πέρασαν 

μαζί τη Μάγχη, αλλά στις 26 Ιουλίου 

του 306 ο Κωνστάντιος πέθανε στην 

Υόρκη. Την ίδια στιγμή οι λεγεώνες που 

βρίσκονταν εκεί έριξαν την πορφυρή 

αυτοκρατορική τήβεννο στους ώμους 

του Κωνσταντίνου, τον σήκωσαν στις 

ασπίδες τους και τον ζητωκραύγασαν 

όσο πιο δυνατά μπορούσαν.

Έχοντας όμως ανάγκη κι από επίση-

μη αναγνώριση, ο Κωνσταντίνος έστειλε 

στον Γαλέριο, στη Νικομήδεια, μαζί με 

την επίσημη ανακοίνωση του θανάτου 

του πατέρα του, ένα πορτραίτο δικό 

του με τα διάσημα του Αυγούστου της 

Δύσης. Ο Γαλέριος αρνήθηκε να ανα-

γνωρίσει τον νεαρό αντάρτη.

Ήταν προετοιμασμένος απρόθυμα 

να τον αναγνωρίσει ως Καίσαρα. Για τον 

Κωνσταντίνο κάτι τέτοιο ήταν αρκετό 

για την ώρα. Παρέμεινε στη Γαλατία 

και τη Βρετανία τα επόμενα έξι χρόνια, 

κυβερνώ- ντας με 

σο-

Ο Μέγας Κωνσταντίνος και ο 
Μέγας Αλέξανδρος σε χρυ-
σό μετάλλιο (Παρίσι - Εθνική 
Βιβλιοθήκη της πρώτης βυ-
ζαντινής εποχής, που φιλοτε-
χνήθηκε προφανώς καθ’ υπό-
δειξιν του πρώτου Βυζαντινού 
Αυτοκράτορα, ο οποίος χαρακτη-
ρίζεται ως «ανίκητος» (invictus), 
όπως ήταν ο Αλέξανδρος. Και οι 
δύο Αυτοκράτορες εργάσθηκαν 
για οικουμενικό κράτος.
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φία και αποτελεσματικότητα αυτές τις 

επαρχίες. Αυτή η εντιμότητα, ωστόσο, 

δεν τον εμπόδισε να παραγκωνίσει την 

πρώτη του γυναίκα το 307, με σκοπό 

να πραγματοποιήσει μια απείρως πιο 

αξιόλογη συμμαχία-με τη Φαύστα, 

την κόρη του γερο Αυτοκράτορα 

Μαξιμιανού, ο οποίος είχε επανενδυ-

θεί την πορφύρα και είχε ορίσει συν 

-Αυτοκράτορα το γιό του Μαξέντιο. 

Οι δυο μαζί είχαν πάρει ολόκληρη 

την Ιταλία με το μέρος τους. Ο γάμος 

αυτός λοιπόν ήταν διπλωματικά ωφέ-

λιμος και για τις δυο μεριές: για τον 

Μαξιμιανό και τον Μαξέντιο σήμαινε 

ότι μπορούσαν πιθανόν να βασίζονται 

στη συμμαχία του Κωνσταντίνου, ενώ 

ο τελευταίος από την πλευρά του μπο-

ρούσε τώρα να διεκδικήσει οικογενει-

ακούς δεσμούς με δυο Αυτοκράτορες 

αντί με έναν.

Τον Απρίλιο του 311 ο Γαλέριος, ο 

ηλικιωμένος Αύγουστος, πέθανε στο 

Σίρμιο στις όχθες του ποταμού Σάλου. 

Μετά το θάνατό του έμειναν τρεις 

άντρες για την εξουσία: ο Λικίνιος, 

ο ανεψιός του Μαξιμίνος Δάϊας και 

τρίτος ο ίδιος ο Κωνσταντίνος. Αλλά 

υπήρχε και ένας τέταρτος, αυτός ήταν 

ο γαμπρός του Γαλέριου, Μαξέντιος.

Σαν γιός του γέροντα Αυτοκράτορα 

Μαξιμιανού ο Μαξέντιος πάντα μι-

σούσε τον λαμπρό νεαρό άνδρα της 

αδελφής του. 

Ο πόλεμος μεταξύ τους ήταν ανα-

πόφευκτος. Ο Κωνσταντίνος έπρεπε να 

Ο Μέγας Κωνσταντίνος με τους στρα-
τιώτες του, πριν από τη νίκη στη γέφυ-
ρα Μουλβία. Επάνω δεξιά, η επιγραφή 

«Εν τούτω νίκα» (Βατικανό).
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κάνει μια συμφωνία με τον Λικίνιο. Η 

συμφωνία έγινε, αλλά και επισφραγί-

στηκε γιατί ο Λικίνιος παντρεύτηκε την 

ετεροθαλή αδελφή του Κωνσταντίνου, 

την Κωνσταντία.

Σε όλη τη διάρκεια της μακρόχρο-

νης προέλασης του Κωνσταντίνου ο 

Μαξέντιος παρέμεινε στη Ρώμη.

Μόνον όταν ο στρατός του γαμπρού 

του πλησίαζε βγήκε να τον αντιμετωπί-

σει. Οι δυο στρατιές συναντήθηκαν στις 

28 Οκτωβρίου 312, στη Φλαμινία Οδό, 

περίπου εφτά ως οχτώ μίλια βορειοα-

νατολικά της Ρώμης.

Ήταν εκεί όπου, όπως αναφέρει ο 

θρύλος, ακριβώς πριν ή ίσως και κατά 

τη διάρκεια της μάχης, ο Κωνσταντίνος 

είδε το περίφημο όραμά του. Να πώς 

το περιγράφει ο Ευσέβιος: « …ένα θαυ-

μαστό σημείο εμφανίστηκε σε αυτόν από 

τον ουρανό… Είπε ότι γύρω στο μεσημέρι, 

όταν ο ήλιος άρχισε να δύει, είδε με τα 

ίδια του τα μάτια το σημείο ενός φωτεινού 

σταυρού στον ουρανό, πάνω από τον 

ήλιο, με την επιγραφή «Εν τούτω Νίκα» 

(Hoc Vince).

Ο ίδιος έμεινε κατάπληκτος, το ίδιο 

και όλος ο στρατός του.

Εμπνευσμένος από αυτό το τόσο 

αλάθητο σημάδι της θείας χάρης ο 

Κωνσταντίνος έτρεψε σε φυγή το στρα-

τό του Μαξέντιου, που κατευθύνθηκε 

νότια, εκεί όπου η Μουλβία Γέφυρα 

ενώνει τις δυο όχθες του Τίβερη. Η 

Μάχη στη Μουλβία Γέφυρα έκανε τον 

Κωνσταντίνο απόλυτο κύριο ολόκληρης 

της Ευρώπης.

Στις αρχές του Ιανουαρίου του 313, 

ο Κωνσταντίνος έφυγε από τη Ρώμη 

για το Μιλάνο, όπου είχε κανονίσει να 

συναντηθεί με τον Λικίνιο. Οι συνομιλίες 

τους έγιναν σε αρκετά φιλικό τόνο. 

Ο Λικίνιος συμ-

φώνησε να κρατήσει 

ο Κωνσταντίνος τις 

περιοχές που είχε κα-

τακτήσει και παντρεύ-

τηκε την Κωνσταντία. 

Όσον αφορά τους 

Χριστιανούς, οι δυο 

συγγενείς σχεδίασαν 

το τελικό κείμενο δι-

ατάγματος που παραχωρούσε στους 

χριστιανούς πλήρη νομική αναγνώριση 

σε ολόκληρη την Αυτοκρατορία.

«Εγώ ο Κωνσταντίνος Αύγουστος και 

Εγώ ο Λικίνιος Αύγουστος αποφασίσαμε 

να εξασφαλίσουμε σεβασμό και ανοχή 

στη Θεότητα παραχωρώντας στους χρι-

στιανούς και σε όλους τους άλλους το 

δικαίωμα ελεύθερα να ακολουθούν όποια 

μορφή λατρείας τους αρέσει…».

Ο Μέγας 
Κωνσταντίνος οραμα-
τίζεται, κατά τη διάρ-
κεια του ύπνου του, 
νίκη κατά των εχθρών 
του, με τη βοήθεια 
του Σταυρού.



�2 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2010

 ο Κωνσταντινοσ αυτοΚρατορασ

Η πρωτΗ οιΚουΜενιΚΗ συνοδοσ 

Την εποχή του «Διατάγματος του 

Μεδιολάνου» (Μιλάνου) οι δυο αυτο-

κράτορες ήταν φίλοι αλλά δεν παρέ-

μειναν για πολύ. Το 323 οι δυο στρατι-

ές έδωσαν μια άγρια μάχη έξω από την 

Αδριανούπολη. Ο Κωνσταντίνος βγήκε 

νικητής και ο Λικίνιος αιχμαλωτίστηκε 

και θανατώθηκε (με συνοπτικές δια-

δικασίες).

Στη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου 

ο Κωνσταντίνος άρχισε να στρέφεται 

όλο και πιο πολύ προς τον θεό των 

χριστιανών. Επί χρόνια είχε δώσει μάχες 

ενάντια σε δυο χριστιανικές ομάδες, 

τους Δονατιστές της Βόρειας Αφρικής 

και τους Μελετιανούς της Αιγύπτου. 

Τώρα είχε ξεπηδήσει μια τρίτη φατρία, 

που απειλούσε με μεγαλύτερη διχόνοια 

από όση κι οι άλλες δυο μαζί.

Αυτή η ομάδα ήταν από κάποιον 

Άρειο της Αλεξανδρείας. Το μήνυμά του 

ήταν: Ο Ιησούς Χριστός δεν ήταν συναι-

ώνιος και ομοούσιος με τον Πατέρα.

Περί τα τέλη του 324, ο Κωνσταντίνος 

αποφάσισε να δώσει λύση στο πρόβλημα.

Καύχημα της Νίκαιας ήταν το αυτο-

κρατορικό παλάτι. 

Και ήταν εκεί όπου συγκλήθηκε η 

μεγάλη Σύνοδος, από τις 20 Μαΐου μέχρι 

19 Ιουνίου του 325.

Όταν τοποθέτησαν δίπλα του ένα 

χαμηλό κάθισμα από κατεργασμένο 

χρυσάφι, περίμενε μέχρι να του κάνουν 

νόημα οι επίσκοποι για να καθίσει.

Ύστερα από αυτόν έκανε το ίδιο και 

όλη η σύνοδος. Ήταν αποφασισμένος, 

έχοντας τον στρατιωτικό τρόπο σκέψης, 

να βάλει τέλος στη διχογνωμία. Ήταν αυ-

τός που πρότεινε να ενταχθεί στο σχέδιο 

του Συμβόλου της Πίστης η λέξη -κλειδί 

που ρύθμιζε τη μοίρα του Αρείου. Ήταν 

η λέξη «ομοούσιος». Η ένταξή της στο 

προσχέδιο ήταν σχεδόν ταυτόσημη με 

μια καταδίκη του αρειανισμού. Μόλις 

τέλειωσε την ομιλία του, σχεδόν όλοι 

οι φιλοαρειανοί τον χειροκρότησαν. 

Επίσης συμφώνησαν να υπογράψουν 

το τελικό έγγραφο. Ο Άρειος με τους 

λίγους οπαδούς του καταδικάστηκαν 

επίσημα. Για τον Κωνσταντίνο, η Πρώτη 

Οικουμενική Σύνοδος της Χριστιανικής 

εκκλησίας ήταν ένας θρίαμβος.

το ταξιδι στΗ ρωΜΗ

Στις αρχές Ιανουαρίου του 326, ο 

Αυτοκράτορας έφυγε για τη Ρώμη. 

Στο ταξίδι του αυτό συνοδευόταν από 

πολλά μέλη της οικογένειάς του: τη 

μητέρα του Ελένη, τη σύζυγο και αυ-

τοκράτειρα Φαύστα, την ετεροθαλή 

αδελφή του Κωνσταντία, τον θετό γιό 

της Λικιανό και το δικό του πρωτότοκο 

γιό τον Καίσαρα Κρίσπο. Η συντροφιά 

δεν ήταν ευχάριστη.

Η Ελένη, πρώτα από όλα, ποτέ δεν 

είχε ξεχάσει ότι η Φαύστα ήταν κόρη 

του Αυτοκράτορα Μαξιμιανού, του θε-

τού πατέρα της Θεοδώρας, που της είχε 

κλέψει τον άντρα της, τον Κωνστάντιο 

Χλωρό, σχεδόν σαράντα χρόνια πριν. Η 

Φαύστα από τη μεριά της είχε χολωθεί 

για την πρόσφατη απονομή από τον 

Κωνσταντίνο του τίτλου της Αυγούστας 

στη μητέρα του, τίτλο που κατείχε κι 

εκείνη. Η Κωνσταντία πάλι δεν μπορούσε 

να ξεχάσει τον άνδρα της, τον Λικίνιο που 

μόλις πριν από δυο χρόνια είχε χάσει.

Όσο για το θετό γιο της τον Λικιανό, 

ήταν γεμάτος πικρία γνωρίζοντας ότι οι 

ελπίδες του για εξουσία είχαν σβήσει.

Ο Κρίσπος ήταν εξαιρετικά δημο-

φιλής στο στρατό και τους πολίτες, ξε-

περνώντας μάλιστα κατά πολύ τη δημο-

τικότητα του ίδιου του Αυτοκράτορα. 
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Κανένας από αυτούς τους λόγους, ωστό-

σο, δε θα μπορούσε από μόνος του να 

κριθεί ως η αιτία για τα γεγονότα που 

ξέσπασαν.

Όταν η αυτοκρατορική συντροφιά 

έφτασε στη Σερδική κάποια μέρα του 

Φεβρουαρίου του 326, ξαφνικά και χω-

ρίς καμιά προειδοποίηση, ο Κρίσπος 

και ο Λικιανός συνελήφθησαν και λί-

γες ημέρες αργότερα θανατώθηκαν. 

Λίγο αργότερα την ίδια τύχη είχε και η 

Αυτοκράτειρα Φαύστα που βρήκε το 

θάνατο μέσα στο «calidarium» (θερμά-

στρα) του λουτρού της - δε θα μάθουμε 

ποτέ αν πέθανε από ζεμάτισμα, μαχαί-

ρωμα ή ασφυξία.

Μια πιθανή απάντηση για την 

αιτία αυτής της φρενίτιδας σφαγής 

είναι ότι ο Κρίσπος με τον Λικιανό 

συνωμοτούσαν για την ανατροπή του 

Αυτοκράτορα. Η συνωμοσία θα πρέ-

πει να αποκαλύφθηκε έγκαιρα και ο 

Κωνσταντίνος έδρασε με τη συνη-

θισμένη του αποφασιστικότητα. Οι 

κατοπινές εκτελέσεις θα μπορούσαν 

να αποδοθούν στο ότι και άλλα μέλη 

του περιβάλλοντός του βρέθηκαν να 

εμπλέκονται στη συνωμοσία. Ειδικά για 

τη Φαύστα όμως, η οποία είχε δώσει 

πέντε παιδιά, ο Νorwich ισχυρίζεται ότι 

πρέπει να ψάξουμε αλλού για τη λύση 

του προβλήματος. Τέσσερις αρχαίοι 

ιστορικοί συνδέουν την Αυγούστα με 

τη μοίρα του θετού της γιού. Ένας από 

αυτούς ο Ζώσιμος προσκομίζει ένα νέο 

στοιχείο «Ο Κρίσπος ήταν ύποπτος ότι 

είχε ερωτικές σχέσεις με την μητριά του 

Φαύστα και γι’ αυτό εκτελέστηκε». 

Πάντως οι κάτοικοι της Ρώμης τον 

υποδέχθηκαν με τις οφειλόμενες τι-

μές αν και τον ελεεινολογούσαν για 

την αποστασία του από τους αρχαίους 

θεούς και την υιοθέτηση της «μισητής 

χριστιανικής θρησκείας».

Ο Κωνσταντίνος κατά την παραμο-

νή του στη Ρώμη χρηματοδότησε την 

ανοικοδόμηση μιας βασιλικής, γνωστής 

σήμερα ως άγιος Παύλος εκτός Τειχών, 

στον τόπο όπου τάφηκε, στο δρόμο 

προς την Όστια.

Το πιο σημαντικό, όμως δημιούργη-

μά του ήταν η βασιλική που παρήγγειλε 

να οικοδομηθεί πάνω από τον τόπο 

όπου κατά την παράδοση, αναπαυόταν 

ο Απόστολος Πέτρος, στο Λόφο του 

Βατικανού. 

Η φρενήρης αυτή οικοδομική δρα-

στηριότητα του Κωνσταντίνου αποδει-

κνύει πέρα από κάθε αμφιβολία ότι 

έβλεπε τη Ρώμη ως τον κύριο βωμό 

της χριστιανικής πίστης, με εξαίρεση 

μόνο τα ίδια τα Ιεροσόλυμα. Στον ίδιο 

ποτέ δεν άρεσε η πόλη και δεν έμεινε 

σε αυτήν μια στιγμή παραπάνω από 

όσο θα άντεχε. Η καρδιά του ήταν 

δοσμένη στην Ανατολή. Είχε πολλά να 

κάνει στο Βυζάντιο. Από πνευματικής 

και πολιτιστικής απόψεως, η Ρώμη 

έχανε όλο και πιο πολύ την επαφή της 

με τη νέα και προοδευτική σκέψη του 

ελληνιστικού κόσμου. Οι ακαδημίες 

και οι βιβλιοθήκες της δεν μπορού-

σαν πια να συναγωνιστούν αυτές της 

Αλεξάνδρειας, της Αντιόχειας και της 

Περγάμου. Στρατηγικά, τα μειονε-

κτήματα της παλαιάς πρωτεύουσας 

ήταν ακόμα πιο σοβαρά. Οι κυριό-

τεροι κίνδυνοι για την αυτοκρατορι-

κή ασφάλεια επικεντρώνονταν τώρα 

κατά μήκος των ανατολικών συνόρων 

της Αυτοκρατορίας. Το κέντρο της 

Αυτοκρατορίας -στην πραγματικό-

τητα, ολόκληρου του πολιτισμένου 

κόσμου- είχε αμετάκλητα μετακινηθεί 

προς την Ανατολή. Η Ιταλία είχε χάσει 

τη σημασία της.
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επιστροφh στΗν ΚωνσταντινοyπολΗ 

- οιΚοδοΜιΚh δραστΗριoτΗτα

Το κεντρικό σημείο της νέας πόλης 

του Κωνσταντίνου ήταν το Μίλιον, ο 

πρώτος μιλιοδείκτης. Αποτελούνταν 

από τέσσερις θριαμβικές ασπίδες που 

σχημάτιζαν τετράγωνο και στήριζαν 

έναν τρούλο, πάνω στον οποίον ήταν 

τοποθετημένο το πιο σεβαστό χριστια-

νικό λείψανο - ο ίδιος ο Τίμιος Σταυρός. 

Από το σημείο αυτό ξεκινούσε η μέτρη-

ση όλων των αποστάσεων μέσα στην 

Αυτοκρατορία.

Λίγο πιο ανατολικά, σε μια τοπο-

θεσία όπου στην αρχαιότητα βρισκό-

ταν ο ναός της Αφροδίτης, υψώθηκε 

η πρώτη μεγάλη χριστιανική εκκλη-

σία της νέας πρωτεύουσας, αφιερω-

μένη όχι σε κάποιον άγιο ή μάρτυρα, 

αλλά στην ιερή Ειρήνη του Θεού την 

Αγία Ειρήνη.

Μερικά χρόνια αργότερα δίπλα της 

θα κτιστεί η Αγία Σοφία. Ένα τέταρτο 

του μιλίου από κει, προς τον Μαρμαρά, 

χτίστηκε ο τεράστιος ιππόδρομος του 

Κωνσταντίνου, στην κεντρική νύσσα 

του οποίου στήθηκε ένα από τα παλαι-

ότερα κλασικά τρόπαια της πόλης, το 

αποκαλούμενο «Στήλη των Όφεων».

Ήταν ένα τρόπαιο που ο Κωνσταντίνος 

είχε φέρει από τους Δελφούς και είχε 

προσφερθεί στο ναό του Απόλλωνα 

από 31 ελληνικές πόλεις ως δείγμα ευ-

γνωμοσύνης για τη νίκη τους στη μάχη 

των Πλαταιών, το 479 π.Χ. (οι κεφαλές 

αυτών των τριών μπρούτζινων μπλεγμέ-

νων φιδιών πιστεύεται ότι αποκόπηκαν 

από κάποιον μεθυσμένο διπλωμάτη 

της Πολωνικής Πρεσβείας στην Υψηλή 

Πύλη, το 1700). Στο κέντρο της ανα-

τολικής πλευράς του Ιπποδρόμου βρι-

σκόταν το αυτοκρατορικό θεωρείο που 

οδηγούσε στο αυτοκρατορικό παλάτι. 

 τα εγΚαiνια τΗσ 

ΚωνσταντινοyπολΗσ 

Ήταν η 11η Μαΐου 330 και σύμφω-

να με αξιόπιστες πληροφορίες, ημέρα 

Δευτέρα. Ο Κωνσταντίνος εγκαινίασε 

τη νέα πόλη - την Κωνσταντινούπολη. 

Παρακολούθησε την Δοξολογία στη 

Αγία Ειρήνη ενώ ο ειδωλολατρικός 

πληθυσμός προσευχόταν για την 

προσωπική του ευημερία και για την 

ευημερία της πόλης σε δικούς του 

ναούς. Με αυτή τη Δόξα κατά την 

οποία η πόλη επίσημα αφιερώθηκε 

στην Παναγία αρχίζει πραγματικά η 

Ιστορία της Κωνσταντινούπολης και 

μαζί της η Ιστορία της Βυζαντινής 

Αυτοκρατορίας.

Το 327, η μητέρα του Αυτοκράτορα 

Ελένη που ήταν 72 ετών, πήγε ένα τα-

ξίδι στους Αγίους Τόπους, όπου ο επί-

σκοπος Μακάριος των Ιεροσολύμων 

τη συνόδευσε σε μια περιοδεία στους 

κυριότερους ναούς που υπήρχαν εκεί 

κι όπου, σύμφωνα με την παράδοση, 

εκείνη βρήκε τον Τίμιο σταυρό -μάλι-

στα, τον ξεχώρισε από αυτούς των δύο 

ληστών, επειδή, όταν τον εναπόθεσε 

πάνω σε μια ετοιμοθάνατη γυναίκα, 

αυτή από θαύμα έγινε καλά.

ο θaνατοσ του

Μεταξύ 331 και 334 ο Κωνσταντίνος 

είχε κλείσει όλους τους ειδωλολατρι-

κούς ναούς της Αυτοκρατορίας.

Τους πρώτους μήνες του 337 τους 

είχε περάσει στη Μικρά Ασία, κινητο-

ποιώντας το στρατό του ενάντια στον 

νεαρό Βασιλιά της Περσίας Σαπώρη, το 

θάρρος και η αντοχή του τον είχαν κάνει 

θρύλο ανάμεσα στους υπηκόους του.

Λίγο πριν από το Πάσχα ξαναγύ-

ρισε στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί 

έβαλε τις τελικές πινελιές στο μεγάλο 
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Πάνω: Ο αυ-
τοκράτορας 
Κωνσταντίνος 
ο Μέγας χαρά-
σει τα όρια της 
νέας πρωτεύου-
σας, που αργό-
τερα θα πάρει 
το όνομά του. 
Λιθογραφία 
19ου αιώνα.
Κάτω: Η διχο-
τόμηση του 
ρωμαϊκού κρά-
τους.
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ναό των Αγίων Αποστόλων, που την 

ανέγερσή του είχε αρχίσει λίγα χρό-

νια πριν. Ίσως υποψιαζόταν κιόλας 

ότι ήταν άρρωστος και γι’ αυτό έδω-

σε ακριβώς αυτόν τον καιρό εντολές 

για την προετοιμασία του τάφου του 

μέσα στην εκκλησία. Μετά το Πάσχα η 

υγεία του άρχισε να κλονίζεται σοβα-

ρά. Αναζήτησε θεραπεία στα λουτρά 

της Ελενούπολης, της πόλης που είχε 

ανοικοδομήσει προς τιμήν της 

μητέρας του. Εκεί, όπως μας 

λέει ο Ευσέβιος, «γονάτισε στο 

πλακόστρωτο της εκκλησίας 

και για πρώτη φορά ύψωσε τα 

χέρια να προσευχηθεί» κι έγινε 

με δυο λόγια, κατηχούμενος. 

Μετά άρχισε το ταξίδι της επι-

στροφής του στην πρωτεύ-

ουσα, αλλά, όταν έφτασε στα 

προάστια της Νικομήδειας 

κατάλαβε ότι δεν μπορούσε 

πια να καθυστερήσει άλλο τη 

βαρυσήμαντη κίνηση που τό-

σον καιρό μελετούσε.

Ο Κωνσταντίνος ο Μέγας 

που επί χρόνια ήταν ένας ιδι-

ότυπος προστάτης της χριστι-

ανικής εκκλησίας, βαπτίστηκε 

από τον επίσκοπο Νικομηδείας 

Ευσέβιο. Κι όταν έγινε κι αυτό 

«φόρεσε λευκά κι αστραφτερά σα 

φως αυτοκρατορικά ενδύματα και 

ξάπλωσε σε ένα ολόλευκο ανάκλι-

ντρο, αρνούμενος πια να φορέσει 

ξανά την πορφύρα».

Ύστερα από βασιλεία τριά-

νταενός ετών, ο Κωνσταντίνος 

πέθανε το μεσημέρι μιας Κυριακής στις 

22 Μαΐου 337.

Η σωρός του σε χρυσό φέρετρο, τυ-

λιγμένο σε πορφύρα μεταφέρθηκε στην 

Κωνσταντινούπολη, όπου τοποθετήθη-

κε σε ψηλό βάθρο στην κύρια αίθουσα 

του παλατιού. Ένας από τους γιούς του 

ο Κωνστάντιος ο Καίσαρ της Ανατολής, 

έφτασε πρώτος στην πρωτεύουσα και 

ανέλαβε την τελετή της κηδείας.

Από το Μεγάλο παλάτι η νεκρώσιμη 

πομπή έφτασε στη νεόχτιστη εκκλησία 

των Αγίων Αποστόλων. «Είχε πραγματι-

κά ο ίδιος διαλέξει αυτόν το τόπο» μας 

λέει ο Ευσέβιος. 

Το εσωτερικό του ναού της Αγίας 
του Θεού Σοφίας, όπως ήταν μετά 

την ανοικοδόμησή της, από τον 
Ιουστινιανό. Το σχεδιίασμα είναι 

του 19ου αιώνα.
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επiλογοσ 

Το Βυζάντιο είναι ταυτόχρονα μια 

πόλη και μια αυτοκρατορία. Η ίδρυση της 

Κωνσταντινούπολης και η αποδοχή του 

χριστιανισμού οφείλονται σε έναν μόνο 

άνθρωπο τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο. 

Κι αρκούν για να τον καθιερώσουν ως 

θεμελιωτή της Αυτοκρατορίας που θα 

προκύψει -της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας 

δηλαδή- ακόμα κι αν ο ίδιος δεν είχε προ-

βλέψει καθόλου, ούτε επιθύμησε βέβαια 

την κατοπινή πολιτική της εξέλιξη.

(Η πολιτική Ιδεολογία της Βυζαντινής 

Αυτοκρατορίας, Ελένη Γλύκατζη -Αρβελέρ, 

εκδ. Ψυχογιός Μαρ.1977, σελ.13).

Δεν υπάρχει  αμφιβολία ότι  η 

Κωνσταντινούπολη, ήταν το κέντρο 

του ελληνορωμαϊκού εκχριστιανισμένου 

κόσμου. Αυτή φυσιολογικά θα γίνει και 

η πρωτεύουσα της νέας Αυτοκρατορίας. 

Θα πάρει πολλά ονόματα «Νέα Ρώμη», 

«Νέα Ιερουσαλήμ - θα είναι πόλη της 

Παρθένου». Ο Αυτοκράτορας «Νικητής 

και Ειρηνικός» θα θεωρηθεί αντιπρόσω-

πος του Χριστού στη γη.

Η ύπαρξη του Βυζαντίου ταυτίστηκε 

πάντα με την πολιτεία του Κωνσταντίνου. 

Η Βυζαντινή εκκλησία τον αγιοποίησε, τον 

αποκάλεσε «ισαπόστολο» και το κράτος και 

ο λαός του Βυζαντίου τον μυθοποίησαν.

Η Αυτοκρατορία που ίδρυσε ο 

Μέγας Κωνσταντίνος επιβεβαίωσε τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της αργότε-

ρα (379-641). Κατά τη διάρκεια αυτών 

των αιώνων το Βυζάντιο απέκτησε τα 

χαρακτηριστικά που θα το καταστήσουν 

αργότερα Ελληνική Αυτοκρατορία της 

Χριστιανικής Ανατολής. 

Αυτή λοιπόν η Ελληνική Αυτοκρατορία 

της Ανατολής θα αντιμετωπίσει αργότερα 

τις στρατιές του σατράπη της Περσίας του 

7ου αιώνα μ.Χ. και τον Χαλίφη της Βαγδάτης 

του 8ου αιώνα μ.Χ. και γι’ αυτό πολύ σωστά 

ο Norwich θα επισημάνει ότι «Ο Πολιτισμός 

μας οφείλει πολλά στο Βυζάντιο» και αναρω-

τιέται ποια γλώσσα θα μιλούσαμε σήμερα 

αν δεν υπήρχε το Βυζάντιο.

Το Βυζάντιο δεν ήταν ελληνικό εξ’ αρ-

χής, μολονότι η ονομασία του οφείλεται 

στην αποικία που ίδρυσαν οι Μεγαρείς στο 

Βόσπορο, στα μέσα του 7ου αιώνα π.Χ.

Ο ιδρυτής του,  άλλωστε, ο Κωνσταντίνος 

ο Μέγας ήταν Ρωμαίος. Ο λαός, όμως, στην 

πλειονότητά του ήταν Έλληνες, που μπορεί 

να μιλούσαν τους τρεις πρώτους αιώνες 

λατινικά, μιλούσαν όμως και την πατρογο-

νική γλώσσα τους την ελληνική, που απο-

δείχθηκε ανθεκτικότερη, δημοφιλέστερη 

και παραγωγικότερη της λατινικής.

(Οι Αυτοκράτορες του Βυζαντίου Τίτος 

Αθανασιάδης, εκδ. Απογευματινή, Αθήνα 

2003 σελ.12).

Η Κωνσταντινούπολη, η πρωτεύου-

σα του Βυζαντίου, ήταν φυσικό Κέντρο 

γύρω από το οποίο μπορούσε να συγκε-

ντρωθεί ο ανατολικός κόσμος.

«Με την ελληνική σφραγίδα που τη σημά-

δεψε από τη γέννησή της και κυρίως με τον 

χαρακτήρα που της έδωσε ο Χριστιανισμός η 

νέα πρωτεύουσα, συμβόλιζε με αρκετή ακρί-

βεια τις βλέψεις και τις νέες τάσεις του ανα-

τολικού κόσμου» (Ιστορία της Βυζαντινής 

Αυτοκρατορίας, Charles Piehl, εκδόσεις 

Ηλιάδη, Τόμος Α’, Αθήνα, σελ. 2). 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, εκδοτική Αθηνών, 

Τόμος ΣΤ, Ζ, Η. Αθήνα 1980.

 Ιστορία της Βυζαντινής ιστορίας, Charles Piehl, 

τόμος Α΄ Εκδόσεις Ηλιάδη, Αθήνα).

 Ιστορία της Βυζαντινής Ιστορίας, Α.Α.Vasiliev, 

εκδόσεις Πελεκάνος, Αθήνα.

 Σύντομη Ιστορία του Βυζαντίου, J. J. Norwich 

εκδόσεις Γκοβόστη, Αθήνα.

 Οι Αυτοκράτορες του Βυζαντίου, Τίτου Αθανασιάδη 

εκδόσεις Απογευματινή, Αθήνα.
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Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι σηματοδοτούν μια νέα εποχή για την περιοχή των 

Βαλκανίων, και κυρίως για την Ελλάδα. Η συγκεκριμένη μελέτη πραγματεύεται τη 

συμμετοχή του Λοχαγού Θεόδωρου Κοσκινά στον ατυχή Ελληνοτουρκικό Πόλεμο 

του 1897 και κυρίως την προσφορά του στον Α΄ Βαλκανικό Πόλεμο του 1912. 

Συγκεκριμένα γίνεται αναφορά στην προσφορά του ήρωα τόσο στον 

Ελληνοτουρκικό Πόλεμο του 1897, όπου ελάχιστα τμήματα του Ελληνικού στρατού 

είχαν την απαραίτητη παιδεία, οργάνωση και προετοιμασία -ανάμεσά τους και ο 

Θεόδωρος Κοσκινάς- όσο και στους θεμελιώδεις για την ιστορία των Βαλκανίων 

Βαλκανικούς πολέμους, όπου η προσφορά των Ελλήνων μαχητών ήταν τέτοια, 

ώστε επιτεύχθηκαν τα μέγιστα δυνατά για την Ελλάδα. Επίσης, δίνεται το γενικό 

ιστορικό πλαίσιο, ώστε να διαφανεί σαφέστερα η ηγετική προσωπικότητα του 

ήρωα, η πίστη του στην πατρίδα και στο καθήκον, καθώς και το απαράμιλλο ήθος 

του. Συνδυάζοντας τις πληροφορίες αυτές οι αναγνώστες καλούνται να ανασυν-

θέσουν την προσωπικότητα του Λοχαγού Θεόδωρου Κοσκινά, να κατανοήσουν 

το ήθος και τον τρόπο σκέψης του και να εκτιμήσουν την προσφορά του, όλα 

δηλαδή εκείνα που τον αναγάγουν σε ύψιστο πρότυπο προς μίμηση.

Σκοπός του άρθρου είναι η ανάδειξη της προσφοράς του Θεόδωρου Κοσκινά, 

ώστε να αποτελεί φωτεινό σηματοδότη για κάθε Έλληνα και αξεπέραστο πρότυπο 

ανδρείας και αυτοθυσίας για την πατρίδα.

Ο Λοχαγός Πυροβολικού Θεόδωρος Κοσκινάς του Φιλίππου γεννήθηκε στην 

Η προσφορά του ήρωα Λοχαγού

Πυροβολικού Θεοδώρου Κοσκινά 

στους Βαλκανικούς Πολέμους 1912-1913

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: 

Aνθλγος (ΠΒ) Ιωάννης Καραγιαννίδης
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ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

  Χωριό ή Πόλη: ΚΕΡΚΥΡΑ

Τόπος Γέννησης: Δήμος: ΚΕΡΚΥΡΑΣ

  Νομός: ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Έτος Γέννησης: 1868

Οικογενειακή Κατάσταση: Άγαμος.

Προέλευση: Στρατιωτικόν Σχολείον των Ευελπίδων.

Γραμματικές Γνώσεις: Απόφοιτος του Στρατιωτικού Σχολείου των Ευελπίδων.

Ξένες Γλώσσες : —

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ

ΒΑΘΜΟΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ

Ανθυπολοχαγός 10 Αυγούστου 1890

Υπολοχαγός 1902

Λοχαγός 1910

Ταγματάρχης Μετά θάνατον (1912)

Κέρκυρα τον Αύγουστο του 1868. Εισήλθε στη Σχολή Ευελπίδων1, από όπου 

αποφοίτησε στις 10 Αυγούστου του 1890 με το βαθμό του Ανθυπολοχαγού 

Πυροβολικού. Επτά χρόνια αργότερα, ως Ανθυπολοχαγός, έλαβε μέρος στον ατυχή 

Ελληνοτουρκικό Πόλεμο του 1897. Το 1902 προήχθη στο βαθμό του Υπολοχαγού 

και το 1910 πήρε το βαθμό του Λοχαγού.

Τον Οκτώβριο του 1912, στον Α  ́Βαλκανικό Πόλεμο, στην περιοχή του Αμύνταιο, διοι-

κούσε την 5η Πυροβολαρχία της ΙΙΙ Μοίρας2 του 1ου Συντάγματος Πεδινού Πυροβολικού. 

Η Πυροβολαρχία του Θεόδωρου Κοσκινά υποστήριζε σθεναρά το Πεζικό που βρισκόταν 

στο Αμύνταιο και διετάχθη να μην υποχωρήσει, αν δε λάμβανε έγγραφη διαταγή του 

Μοίραρχου Ταγματάρχη Ταμπακόπουλου. Στις 24 Οκτωβρίου 1912, ενώ όλα τα άλλα 

σώματα στην περιοχή υποχωρούσαν, ο Θεόδωρος Κοσκινάς με την Πυροβολαρχία 

του παρείχε κάθε δυνατή υποστήριξη, παραμένοντας σθεναρά στη θέση του ελλείψει 

έγγραφης διαταγής προς υποχώρηση. Οι Τουρκικές δυνάμεις, προχωρώντας χωρίς ιδιαί-

τερη αντίσταση, έπεσαν με σφοδρότητα στην εκτεθειμένη Πυροβολαρχία και παρά την 

ηρωική της αντίσταση την εξουδετέρωσαν. Ο Θεόδωρος Κοσκινάς φονεύτηκε από τους 

Τούρκους στο Αμύνταιο στις 24 Οκτωβρίου 1912. Η πατρίδα τιμώντας την προσφορά 

και τη θυσία του τον προήγαγε μετά θάνατον στο βαθμό του Ταγματάρχη�.

ΜΗΤΡΩΟ ΛΟΧΑΓΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΟΣΚΙΝΑ

1 Αντγου Χρ. Φωτόπουλου, Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Α΄ τόμος, σελ. 11, σημ. �: Η ονομασία που 
τελικά επικράτησε την περίοδο 18�4 -1912 ήταν «Στρατιωτικόν Σχολείον των Ευελπίδων».

2 Νικλαμπάς, Ν. Το Λεύκωμα των Αγωνιστών 1912-1922: Διοικητής της Μοίρας ήταν ο Ταγματάρχης 
Ταμπακόπουλος ο οποίος διέταξε τον Θ. Κοσκινά να αντικαταστήσει την Πυροβολαρχία του 
Χατζηδημητρίου.

� Νεώτερον Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν Ηλίου, σ. 284.
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Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ:
ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 1897: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΟΣΚΙΝΑ

Ο ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897 αποτελεί μία από τις μελανές σελίδες της 

ελληνικής ιστορίας. Πρόκειται για την πολεμική αναμέτρηση μεταξύ Ελλάδας και 

οθωμανικής αυτοκρατορίας με αφορμή το Κρητικό ζήτημα4. Η πρώτη τουφεκιά 

έπεσε στις 6 Απριλίου 1897 και οι πολεμικές συγκρούσεις τερματίστηκαν στις 8 

Μαΐου του ίδιου έτους με την ήττα της Ελλάδας και επαχθείς οικονομικούς όρους 

που επιβλήθηκαν σε αυτήν από τις Μεγάλες Δυνάμεις.

Οι Κρητικοί μετά την κατάκτηση του νησιού τους από τους Τούρκους επιχει-

ρούν διαρκώς επαναστάσεις και εξεγέρσεις, διατηρώντας με αυτοθυσία ζωντανή 

την ελπίδα της ελευθερίας. Μετά την επανάσταση του 1878 και τη Σύμβαση της 

Χαλέπας5 τη διακυβέρνηση της μεγαλονήσου αναλαμβάνει ο Ελληνικής καταγωγής 

Καραθεοδωρής Πασάς. Το φιλελεύθερο και φιλοδίκαιο πνεύμα του εξόργισε τους 

Τουρκοκρητικούς, οι οποίοι αποφάσισαν να καταστήσουν αδύνατη την περαιτέρω 

παραμονή του στο νησί. Η εξαετία 1890-1895 που ακολούθησε ήταν μια ζοφερή 

περίοδος για τους Κρήτες. Επιβλήθηκε βαριά φορολογία, άρχισε μια άνευ προη-

γουμένου καταπίεση και τρομοκρατία με προφυλακίσεις και φόνους που οδήγησε 

τους Έλληνες της μαρτυρικής Μεγαλονήσου σε νέα Επαναστατική κίνηση. Ταραχές 

εξερράγησαν παντού και οι δολοφονίες χριστιανών προκρίτων αυξήθηκαν δρα-

4 Σκουλάτου - Δημακοπούλου κ.λπ, Ιστορία Νεότερη και Σύγχρονη (1789-1909), ΟΕΔΒ, Αθήνα 200�, σ. 
297-299: Το Κρητικό Ζήτημα αποτελούσε αναπόσπαστο τμήμα του Ανατολικού Ζητήματος και επηρεαζόταν 
άμεσα από τις αποφάσεις των Μεγάλων Δυνάμεων για την τύχη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και τις 
σφαίρες επιρροής που ανέπτυσσαν στα Βαλκάνια και στη λεκάνη της Μεσογείου.

5 Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας Γ΄ Λυκείου, ΟΕΔΒ, Αθήνα 2006, σ. 194 - 197.

Ένοπλοι οργανωμένοι από την Εθνική Εταιρία
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ματικά. Τον Καραθεοδωρή Πασά διαδέχθηκε ο τουρκαλβανός Τουρχάν Πασάς, ο 

οποίος ούτε και αυτός έγινε αποδεκτός από τους ομοδόξους του. Με προτροπή 

των Μεγάλων Δυνάμεων, τη διοίκηση της Κρήτης ανέλαβε ο χριστιανός Γεώργιος 

Βέροβιτς, πρώην διοικητής της Σάμου. Η κατάσταση, όμως, παρέμεινε έκρυθμη 

και το αίμα έρεε άφθονο6. Οι χριστιανοί Έλληνες που αποτελούσαν το 80% των 

κατοίκων της Κρήτης είχαν ξεσηκωθεί και ζητούσαν την αυτονομία για το νησί 

τους. Η επανάσταση είχε γενικευτεί και ολόκληρη η Κρήτη βρισκόταν σε επανα-

στατικό αναβρασμό, με το σύνθημα «ένωσις ή θάνατος».

Η Ελλάδα υπό την πίεση των Μεγάλων Δυνάμεων βρισκόταν σε περίοδο αναποφα-

σιστικότητας. Παράλληλα, βοήθεια προς την μεγαλόνησο στέλνοντας αντάρτες (1896) 

προσέφερε η «Εθνική Εταιρεία7», μια μεγαλοϊδεατική οργάνωση, (Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 

1894), με βαθιές ρίζες στην ελίτ της Αθηναϊκής κοινωνίας και της Ελληνικής διασπο-

ράς, όπως ήταν ο Παύλος Μελάς που θεωρείται από τους ιδρυτές της, ο Παναγιώτης 

Δαγκλής και ο Λεωνίδας Παρασκευόπουλος. Τον Ιανουάριο του 1897 τα γεγονότα 

έλαβαν δραματική τροπή στην Κρήτη. Ο πρωθυπουργός Θεόδωρος Δεληγιάννης αν 

και την περίοδο εκείνη στήριζε περισσότερο την τέλεση των Α΄ Ολυμπιακών Αγώνων 

βρέθηκε σε δύσκολη θέση. Στην Αθήνα αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα όλοι είχαν 

καταληφθεί από πολεμική μανία8. Στις 5 Φεβρουαρίου 1897 μετά από σφοδρή επίθεση 

της αντιπολίτευσης που ζητούσε από την κυβέρνηση «…όπως επιτελέση το προς τον 

Κρητικόν λαόν επιβαλλόμενον τω Ελληνικώ Βασιλείω καθήκον..»9, ο πρωθυπουργός 

Δεληγιάννης αναγκάστηκε να στείλει στρατιωτικές δυνάμεις στην Κρήτη, γνωρίζοντας 

ότι αυτό αποτελούσε αιτία πολέμου για την Υψηλή Πύλη. 

Το Εκστρατευτικό Σώμα μεταφέρθηκε σιδηροδρομικώς στον Πειραιά, εκεί 

άρχισε η επιβίβαση σε τρία ατμόπλοια τα οποία στις 16:00 1ης Φεβρουαρίου απέ-

πλευσαν για την Κρήτη. λη η Ελλάδα, από άκρη σ’ άκρη, έχει ξεσηκωθεί. Ο λαός 

πανηγυρίζει για την αποστολή ελληνικού στρατού στην Κρήτη και ζητάει επίμονα 

την Ένωση της Μεγαλονήσου με την Μητέρα Ελλάδα.

6 Ο Σύμβουλος των Νέων, Αθήνα 1974, σ. 282: Η Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία, Αυστρία και Ιταλία έστειλαν από 
ένα πλοίο στην Κρήτη για προστασία των υπηκόων τους. Η Ελλάδα προσπάθησε να πράξει το ίδιο, αλλά 
εμποδίστηκε από τους πρεσβευτές των Μεγάλων Δυνάμεων στην Αθήνα.

7 Σκουλάτου - Δημακοπούλου κ.λπ, Ιστορία Νεότερη και Σύγχρονη (1789-1909), ΟΕΔΒ, Αθήνα 200�, σ. 
297: Μυστικός σύλλογος με μαγαλοϊδεατικές τάσεις που δρούσε στην Αθήνα. / Turot, H. H κρητική επανά-
σταση και ο ελληνοτουρκικός πόλεμος 1897, Ειρμός 1991, σ. 121-122: Σύμφωνα με περιγραφή του αυτόπτη 
μάρτυρα Henri Turot, υπό την πίεση της Εταιρείας οργανώνεται ένα μεγάλο κύμα φλογερών εθελοντών 
προς βοήθεια της Κρήτης.«Έρχονται από την Αλεξάνδρεια, τη Σμύρνη, τη Θεσσαλονίκη, τη Φιλιππούπολη, 
τον Πύργο, τη Βάρνα. Κι έτσι στους δρόμους της Αθήνας διασταυρώνονται οι πιο ποικίλες ενδυμασίες, 
δημιουργώντας μια πολύ γραφική εντύπωση. λος αυτός ο κόσμος παρελαύνει με σημαίες και μουσικές 
στην κεφαλή κάθε πομπής, ακολουθούμενο από διαδηλωτές που παραληρούν από πατριωτισμό. Το πιο 
μεγαλειώδες συλλαλητήριο γίνεται το βράδυ, που αναχωρεί για το μέτωπο Σύνταγμα με διοικητή του το 
διάδοχο του θρόνου. Σ΄όλο το μήκος της λεωφόρου Κηφισίας, ένα πυκνό πλήθος επευφημεί με φρενίτιδα 
τους στρατιώτες που παρελαύνουν μέσα στις εκτυφλωτικές λάμψεις των βεγγαλικών. Στα παράθυρα και 
στα μπαλκόνια, άντρες και γυναίκες κουνούν σημαίες, ψάλλοντας με ουρλιαχτά πατριωτικά τραγούδια. Και 
οι στρατιώτες απαντούν με “ζήτω” και πυροβολισμούς στον αέρα.

8 Κορδάτος, Ι. Ιστορίας της Νεώτερης Ελλάδας, τ. Δ, σ. 605 «Πόλεμος! Ηκούετο απ’ άκρον εις άκρον 
της Ελλάδος. Ο πληθυσμός της χώρας είχε πάθει από ομαδικήν παραφροσύνην. Ένας λαός αθώος είχε 
κουρδισθεί δωρεάν και εσύρετο εις μίαν ήτταν εκ των προτέρων βεβαίαν. Ψυχραιμία και λογική πουθενά! 
Εχαρακτηρίζετο ως προδότης πας όστις ήτο εναντίον του πολέμου!».

9 Ο Σύμβουλος των Νέων, Αθήνα 1974, σ.282.
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Ο 

ημε-

ρήσιος 

τύπος 

περιγράφει 

το κλίμα που 

επικρατεί στην 

Πρωτεύουσα και σε 

όλη την Ελλάδα.

“ΕΣΤΙΑ”

2 Φεβρουαρίου

“Η φρντις, η μθη και ο νθοσιασμός ο καταλα

βών χθς τας δο πόλις θηνών και Πιραιώς από τας απργρα

πτας κνας κδηλώσις το θνικο φρονματος. λος ο κόσμος ις κνη

σιν. Ο Διδοχος σγκκινημνος πνθμζι προς τος στρατιώτας δια πατριτικών 

λόγν το καθκον τν. ι ζητκραγα πλρον το κνόν βροντώδς. Ο κόσμος βρθν 

ις τας οδος οπόθν διρχοντο οι αναχροντς στρατιώται. Σημααι ανπτσθησαν ις 

τινς οικας. Εις τον Πιραι αι κδηλώσις το νθοσιασμο σαν τοιαται ς να τλτο 

θνικ πανγρις, ς να πλθ πλρης θνικ αναγννησις…

…Τα σχόλια διασταρονται δξι και αριστρ. Εθνικα λπδς προσδδον χαρ

μόσνον κφρασιν ις τας όψις πντν. Τοιαται κδηλώσις προσημανον πντοτ 

τα μγλα θνικ γγονότα”. 

Το Ελληνικό Εκστρατευτικό Σώμα, δυνάμεις περίπου 1500 ανδρών, αποτελούμενο 

από δύο Τάγματα Πεζικού, ένα Τάγμα Μηχανικού, ένα Λόχο Ευζώνων και μια Ορεινή 

Πυροβολαρχία10 με Διοικητή τον Συνταγματάρχη Τιμολέοντα Βάσσο 2�:00 το βράδυ 

της 2ας Φεβρουαρίου 1897 αποβιβάστηκε στον όρμο Κολυμπάρι των Χανίων, αποφασι-

10 Το πυροβολικό είχε πολυβόλα Krupp των 75 και 85 mm. Τα πρώτα έφταναν τα 191 και προορίζοντας 
για τις πεδινές και ορεινές πυροβολαρχίες. Τα δεύτερα «τα βαριά» προορίζονταν μόνο για πεδινές και 
ήταν �6. Σε κάθε πυροβόλο αντιστοιχούσαν 291 βλήματα, από τα οποία το 66% ήταν βολιδοφόρα και τα 
υπόλοιπα εγκαιροφλεγή.
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σμένοι να χύσουν το αίμα τους για την απελευθέρωση της Κρήτης. Ανάμεσα σε αυτούς 

τους γενναίους απεσταλμένους ήταν και ο Ανθυπολοχαγός Πυροβολικού Θεόδωρος 

Κοσκινάς. Ο στρατός όμως αντιμετώπιζε πολλά προβλήματα, καθώς δεν υπήρχε κανένα 

οργανωμένο σχέδιο δράσης και κυρίως λίγοι ήταν οι αξιωματικοί που διέθεταν καλή 

θεωρητική εκπαίδευση και ελάχιστοι εκείνοι που είχαν πρακτική εκπαίδευση. Ασκήσεις 

ελιγμών δεν είχαν γίνει ποτέ και η πειθαρχία πυρός ήταν κάτι άγνωστο. Παρά τις αντίξοες 

συνθήκες το Ελληνικό Εκστρατευτικό Σώμα έδωσε σκληρές μάχες. 

Σε αυτές τις μάχες ο Ανθυπολοχαγός Θεόδωρος Κοσκινάς επέδειξε απαράμιλλο 

θάρρος και χρησιμοποιώντας την καλή θεωρητική του μόρφωση συνέβαλε, ώστε το 

σώμα του Πυροβολικού να επιτελέσει άξια το χρέος του, παρά τις δυσκολίες11: «εις 

σχετικώς καλυτέραν κατάστασιν ήσαν οι αξιωματικοί των δύο τεχνικών καλουμένων 

όπλων, του Πυροβολικού και του Μηχανικού. Ήσαν πάντες απόφοιτοι της Σχολής 

Ευελπίδων με καλή θεωρητικήν μόρφωσιν αλλά με ολίγην επαγγελματικήν αξίαν, δια 

την έλλειψιν πρακτικής εκπαιδεύσεως…12».

Η Ελλάδα όμως υπό την πίεση των Μεγάλων Δυνάμεων αναγκάστηκε να αποσύρει 

τα στρατεύματά της από την Κρήτη. Το οριστικό τέλος του Ελληνοτουρκικού Πολέμου 

1897 γράφτηκε στις 22 Νοεμβρίου 1897 στην Κωνσταντινούπολη με καταρρακωμένο το 

γόητρο της χώρας και την υπερηφάνεια των Ελλήνων, καθώς επιβλήθηκε στη χώρα υψη-

λή αποζημίωση (4.000.000 τουρκικές λίρες), ως πολεμική επανόρθωση που έπρεπε να 

καταβληθεί προς την Οθωμανική Αυτοκρατορία, και Διεθνής Οικονομικός Έλεγχος.

Ο Ανθυπολοχαγός Θεόδωρος Κοσκινάς στο πρώτο1� πολεμικό προσκλητήριο της 

πατρίδας αναφώνησε ΠΑΡΩΝ αποφασίζοντας να βοηθήσει με όλες τις δυνάμεις του, 

ώστε να σταματήσουν οι σφαγές των Κρητικών. Έτσι παρά την ήττα στον πόλεμο, 

ήταν από εκείνους που με την ανδρεία τους βοήθησαν να αποκτήσει λίγο αργότερα 

η Κρήτη την αυτονομία της.

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ (1912-1913): ΑΝΔΡΑΓΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΣΚΙΝΑ
Ιστορικό πλαίσιο

Τα οράματα του Ελληνισμού άρχισαν να αναζωπυρώνονται στις αρχές του 20ου αιώνα. 

Το κίνημα των Νεότουρκων που ανέλαβε την εξουσία στην Οθωμανική Αυτοκρατορία 

μετά την επανάσταση του 1908, παρά τις εξαγγελίες του για φιλελεύθερες μεταρρυθ-

μίσεις, όχι μόνο δεν τήρησε τους όρους της Συνθήκης του Βερολίνου14 (1878), αλλά 

αντίθετα ασκούσε πιο έντονη καταπίεση στις μειονότητες. Τα σύννεφα που συσσωρεύ-

ονταν στα Βαλκάνια, με την έξαρση των εθνικισμών και τον ανταγωνισμό των Μεγάλων 

Δυνάμεων, οδηγούσαν ραγδαία σε οξύτητα. Έτσι τα Βαλκανικά κράτη, για να υποστηρί-

ξουν τα δικαιώματα των ομοεθνών τους, που βρίσκονταν στα εδάφη της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας, συμμαχούν μεταξύ τους. Στις 29 Φεβρουαρίου/1� Μαρτίου του 1912 η 

11 Μαστέλλος, Γ. Απομνημονεύματα 1897, Αθήνα 1994, σ. �8: εξ όσων δε ιδιοις όμμασιν αντελήφθην και 
εξ όσων ήκουσα παρ΄ αξιωματικών εις άλλα μέρη λαβόντων μέρος αποφαίνομαι ως εξής: ότι ο στρατός 
έδειξε μεγίστην αντοχήν και θάρρος…».

12 Παγκάλου, Θ. Απομνημονεύματα, τ. Α σ. 9/ Σκουλάτου, οπ. Σ. 297-299 παράθεμα «ο πόλεμος του 1897». 
1� Από την σύσταση του Ελληνικού Κράτους (18�0) είναι οι πρώτες μάχες που δίνει ο Ελληνικός στρατός.
14 Βασικοί όροι της Συνθήκης του Βερολίνου: α) παραχώρηση εδαφών σε Ελλάδα, Σερβία, Βουλγαρία, 

Μαυροβούνιο, β) αυτονομία των εθνικών μειονοτήτων στα εδάφη της.
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Βουλγαρία συμμαχεί με τη Σερβία15 και το Σεπτέμβριο του 1912 με το Μαυροβούνιο.

Ο Ελευθέριος Βενιζέλος ως πρωθυπουργός της Ελλάδας, θεωρώντας ότι αν ξε-

σπούσε ένοπλη σύγκρουση στα Βαλκάνια χωρίς την ελληνική συμμετοχή θα χανό-

ταν για πάντα η δυνατότητα να υλοποιηθούν οι ελληνικές εθνικές διεκδικήσεις στη 

Μακεδονία και τη Θράκη, υπέγραψε16 στις 16/29 Μαΐου 1912 αμυντική συμφωνία 

με τη Βουλγαρία17 και στις 22 Σεπτεμβρίου στρατιωτική σύμβαση. Δημιουργήθηκε 

έτσι ένα σημαντικό πολεμικό δυναμικό, έτοιμο να αντιμετωπίσει την Οθωμανική 

Αυτοκρατορία προασπίζοντας τα συμφέροντα των Βαλκανικών Εθνών. Σύμφωνα με 

τον Σέρβο Ιστορικό Δ. Τζώρτζεβιτς18: «… με τις συνεννοήσεις αυτές δημιουργήθηκε 

η ρεαλιστική βάση για να πραγματοποιήσουν τα Βαλκανικά Κράτη το έργο της απε-

λευθέρωσης της βαλκανικής περιοχής από την τουρκική κυριαρχία…».

Στις 25 Σεπτεμβρίου/8 Οκτωβρίου το Μαυροβούνιο κήρυξε τον πόλεμο στην 

Τουρκία, ενώ στις �0 Σεπτεμβρίου/1� Οκτωβρίου οι πρεσβευτές της Βουλγαρίας, 

Ελλάδας και Σερβίας στην Κωνσταντινούπολη επέδωσαν κοινή τελεσίγραφη δια-

κοίνωση στην Πύλη ζητώντας ανάκληση της τουρκικής επιστράτευσης, διοικητικές 

μεταρρυθμίσεις, εθνική αυτονομία των εθνοτήτων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, 

κ.λπ. Η διακοίνωση θεωρήθηκε από την Τουρκία ως «θρασεία απόπειρα επεμβά-

σεως εις τας εσωτερικάς υποθέσεις της Αυτοκρατορίας και ανάξια απαντήσεως». 

Στις 4/17 Οκτωβρίου 1912 από όλους τους βαλκανικούς συμμάχους κηρύχθηκε 

ο Πόλεμος19 και άρχισαν οι εχθροπραξίες, με το Βουλγαρικό στρατό να επιχειρεί 

προς την Ανατολική Θράκη, το Σερβικό προς τα Σκόπια και το Μοναστήρι και τον 

Ελληνικό προς τη Μακεδονία και την Ήπειρο.

Η Ελλάδα στον Πόλεμο

Η Ελλάδα μετά τον ατυχή πόλεμο του 1897 και κυρίως μετά το κίνημα του 

«Στρατιωτικού Συνδέσμου» στο Γουδί20 το 1909 οργάνωσε το Στρατό της σε νέες 

βάσεις και εφοδιάστηκε με το απαραίτητο πολεμικό υλικό. Ο ελληνικός στρατός 

είχε βελτιώσει συγχρόνως με πολύ γρήγορους ρυθμούς το επίπεδο εκπαίδευσής 

του με την άφιξη ξένων (Γαλλικών) εκπαιδευτικών αποστολών. Ταυτόχρονα τέθηκε 

σε εφαρμογή και το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού του στόλου με αποκορύφωμα 

15 Σε μυστική προσθήκη οριζόταν ότι σε περίπτωση ταραχών στο εσωτερικό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας 
ή διεθνών περιπλοκών που απειλούσαν το βαλκανικό status quo θα αντάλλασσαν σκέψεις για ένοπλη δράση. 
Σε περίπτωση νίκης επί των Τούρκων, η Βουλγαρία θα προσαρτούσε τα εδάφη ανατολικά του Στρυμώνα 
και η Σερβία τα Εδάφη βόρεια του όρους Σκάρδους.

16 ΓΕΣ/ΔΙΣ Ιστορία του Ελληνικού Στρατού 1821-1997, σ. 118: Με τη Σερβία και το Μαυροβούνιο δεν υπέ-
γραψε σύμβαση συμμαχίας αλλά με την έναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων αντάλλαξαν αξιωματικούς συνδέ-
σμους στα Γενικά Στρατηγεία τους με σκοπό το συντονισμό των ενεργειών τους κατά του κοινού εχθρού.

17 Οι Βούλγαροι δέχτηκαν διότι θεωρούσαν ότι ο Ελληνικός Στρατός δεν αποτελούσε υπολογίσιμο πα-
ράγοντα λόγω της ήττας που υπέστη κατά τον Ελληνοτουρκικό Πόλεμο, αλλά θεωρούσαν αξιόμαχο τον 
ελληνικό στόλο ο οποίος είχε την δυνατότητα να εμποδίσει την μεταφορά ενισχύσεων από τα λιμάνια της 
Μικράς Ασίας προς την Ευρωπαϊκή Τουρκία, όπως και πράγματι έκανε.

18 Τζώρτζεβιτς, Δ. Ιστορία της Σερβίας, Θε/νίκη 1979, σ. �64-�65.
19 Ο Σύμβουλος των Νέων, τ.�, Αθήνα 1974, σ. 711: Αφορμές του πολέμου: α) Φεβρουάριος 1912 σφαγές 

Βουλγάρων στη Κότσανα, β)παραβίαση της αυτονομίας της Σάμου που ίσχυε από το 18�4, γ)οι Τούρκοι 
πυρπόλησαν το επιβατικό πλοίο Ρούμελη με ελληνική σημαία.

20 Θέματα Νεοελληνικής ιστορίας, οπ. Σ. 86-88: 15 Αυγούστου 1909.
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την αγορά του θωρηκτού «Γ. Αβέρωφ»21. 

Στη γιγάντια αυτή προσπάθεια, ο ελληνικός στρατός, πέρα 

από την ένθερμη συμπαράσταση ολόκληρου του ελληνικού λαού, είχε και 

την ενεργή συμμετοχή των αλύτρωτων ακόμη αδελφών μας, αλλά και πολλών φιλελλή-

νων του Εξωτερικού και Κρητών εθελοντών, που κατά χιλιάδες συνέρρεαν και ενίσχυαν 

τον αγώνα. Τα πατριωτικά κηρύγματα είχαν διαποτίσει τις ψυχές όλων των Ελλήνων 

και είχαν ανάψει στα στήθη της νεολαίας την ορμή για αγώνα. Η γενική επιστράτευση 

που κηρύχθηκε στις 17/�0 Σεπτεμβρίου είχε αποδώσει την προβλεπόμενη δύναμη: 7 

Μεραρχίες, Ταξιαρχία Ιππικού, 8 Τάγματα Ευζώνων και διάφορα σώματα εθελοντών 

προσκόπων, συνολικής δύναμης 1�0.000 ανδρών και 216 Πυροβόλα22. 

Στη Στρατιά της Θεσσαλίας αρχηγός ορίστηκε ο Βασιλιάς Κωνσταντίνος, 

ενώ στη Στρατιά της Ηπείρου ο Αντιστράτηγος Κ. Σαπουντζάκης. Αρχηγός του 

Γενικού Επιτελείου ο Υποστράτηγος Δ. Δαγκλής και Υπαρχηγός ο Β. Δουσμάνης. 

Την Στρατιά της Θεσσαλίας την αποτελούσαν 7 Μεραρχίες με Διοικητές τους 

Υποστράτηγους Εμ. Μανουσογιαννάκη (Α΄), Κ. Καλλάρη (Β΄), Κ Δαμιανό (Γ΄), Κ. 

Μοσχόπουλο (Δ΄) και τους Συνταγματάρχες Δ. Ματθαιόπουλο (Ε΄) και Κ. Μηλιώτη 

- Κομνηνό (ΣΤ΄) και Κλεομένη Κλεομένους (Ζ΄). Τη Στρατιά συνόδευαν ένα ανεξάρ-

τητο σώμα υπό τη διοίκηση του Συνταγματάρχη Μηχανικού Στέφανου Γεννάδη, 

21 Πλοίο 10.000 τόνων, με μήκος 1�0 μέτρα και οπλισμό 4 πυροβόλα των 2�4 χλστ., 8 των 190 χλστ., 16 
ταχυβόλα των 75 χλστ. και � τορπιλοβλητικούς σωλήνες των 45 ε/μ.

22 ΓΕΣ/ΔΙΣ, σ. 121 «Δυνάμεις των Συμμάχων και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας».

Το θωρηκτό Αβέρωφ

Το πλήρωμα του πλοίου
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μια ανεξάρτητη Ταξιαρχία Ιππικού υπό τον υποστράτηγο εν εφεδρεία Αλέξανδρο 

Σούτσο και το Σώμα των Γεφυροποιών. Παρατάσσοντας αυτές τις δυνάμεις την 

Παρασκευή 5 Οκτωβρίου στις 4μμ. εκδίδεται το πρώτο πολεμικό ανακοινωθέν2� 

και ο ελληνικός στρατός, παρά τα καταιγιστικά πυρά των εχθρών προελαύνει στο 

τουρκοκρατούμενο ελληνικό έδαφος με σκοπό την απελευθέρωση των καταδυ-

ναστευομένων από τους Τούρκους ομοεθνείς αδελφούς.

Η Ελληνική στρατιά Θεσσαλίας24 στις 5 Οκτωβρίου εισέβαλε στο τουρκοκρα-

τούμενο ελληνικό έδαφος. Αφού απώθησε τουρκικά τμήματα κατέλαβε στις 6 

Οκτωβρίου την Ελασσόνα και συνέχισε την προέλαση νικηφόρα. Στις 9 Οκτωβρίου 

κατέλαβαν τα Στενά του Σαρανταπόρου, στις 10 Οκτωβρίου τα Σέρβια, στις 12 

Οκτωβρίου την Κοζάνη και στις 19-20 Οκτωβρίου τα Γιαννιτσά. Οι Τούρκοι ηττή-

θηκαν κατά κράτος και υποχώρησαν στη Θεσσαλονίκη. 

Αξιοσημείωτη είναι η δράση του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού , που αποτελού-

σε τη μόνη ναυτική δύναμη της Συμμαχίας, συντέλεσε αποφασιστικά στη νίκη των 

συμμαχικών όπλων. Ταυτόχρονα, με την ακάθεκτη προέλαση του ελληνικού στρατού 

και την απελευθέρω-

ση των ιερών χωμάτων 

της Μακεδονίας και 

της Ηπείρου, ο Στόλος 

με ηγέτη το ναύαρχο 

Παύλο Κουντουριώτη, 

απελευθέρωσε με 

εθελοντικά σώματα 

Προσκόπων και αγή-

ματα Πεζοναυτών τη 

Χαλκιδική και το ένα 

μετά το άλλο τα ελλη-

νικά νησιά του βορειο-

ανατολικού Αιγαίου. 

Τέλος, σοβαρά συ-

νέβαλε, κυρίως στην 

2� Νικόλαος Σπανδώνης, Από το ίδιο εκείνο στρατηγείο του Τυρνάβου, που τόσο επαίσχυντα είχε εγκατα-
λείψει το 1897, ο Κωνσταντίνος δίνει εντολή στον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου του, υποστράτηγο Δαγκλή, 
να εκδώσει το πρώτο πολεμικό ανακοινωθέν:«Τύρναβος, Παρασκευή 4 μ.μ. Πέντε μεραρχίαι διήλθον από 
πρωίας τα σύνορα, εισβαλούσαι άνευ σχεδόν αντιστάσεως εις το τουρκικόν έδαφος. Η Πρώτη μεραρχία 
έφθασε μέχρι τριών χιλιομέτρων βορείως της Τσαριτσαίνης, η Δευτέρα μέχρι της Σκόμπας, η Τρίτη μέχρι 
Δομενίκου, η Τετάρτη δι΄Ελευθεροχωρίου, μέχρι Βλαχογιάννη και η Πέμπτη εν Δευτέρα γραμμή μέχρι 
Ρεθωνίου».

24 Διένυσε 448 χιλιόμετρα - Λάρισα - Φλώρινα - σε �4 ημέρες ανάμεσα σε βουνά και ελώδεις περιοχές 
και κάτω από αδιάκοπη βροχή. Το κέντρο του στρατού έδωσε και κέρδισε μάχες στην Ελασσόνα, στον 
Σαραντάπορο, στον Τριπόταμο, στα Γιαννιτσά. Και η αριστερή του πτέρυγα στην Κατερίνη, στην Δεσκάτη, 
στους Λαζαράδες, στο Αλπάνκιοι, στο Σόροβιτς και στην Μπανίτσα και τέσσερις ακόμη μάχες κατά την 
πορεία του προς το Μοναστήρι. Αποτέλεσμα των μαχών αυτών ήταν η σύλληψη �5.000 αιχμαλώτων, 
συμπεριλαμβανομένου και του Τούρκου αρχιστρατήγου. Συνολικά, έπεσαν στα ελληνικά χέρια εκατό τη-
λεβόλα και 70.000 τουφέκια. Και μετά την τελευταία μάχη, ο ελληνικός στρατός περικύκλωσε τον τουρκικό 
μπροστά από τη Θεσσαλονίκη, πράγμα που ανάγκασε τον γενικό διοικητή του, Ταξίν Πασά, να υπογράψει 
την παράδοση της πρωτεύουσας της Μακεδονίας στον αρχηγό του ελληνικού στρατού. 

Στιγμές ξεκούρασης
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πτώση του ηθικού του αντιπάλου, και ο αεροπορικός στολίσκος, παρότι τα αεροσκάφη 

που διέθετε ήταν λίγα και με περιορισμένες επιχειρησιακές ικανότητες. Ο στολίσκος 

αυτός ανέλαβε και εκτέλεσε σημαντικές αποστολές αναγνωρίσεως, αλλά και προσβο-

λές κατά επίγειων εχθρικών στόχων προς όφελος του Στρατού στη Μακεδονία και 

την Ήπειρο. Δίκαια συνεπώς μπορεί να υποστηριχθεί ότι η Ελλάδα είναι μεταξύ των 

πρώτων χωρών στον κόσμο που χρησιμοποίησε αεροπλάνο ως πολεμικό μέσο στο 

πεδίο της μάχης.

V ΜΕΡΑΡΧΙΑ - ΣΟΡΟΒΙΤΣ: Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ Η ΘΥΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΟΣΚΙΝΑ
V ΜΕΡΑΡΧΙΑ

Η V Μεραρχία είχε οριστεί ως πλαγιοφυλακή της ελληνικής στρατιάς η οποία είχε 

στραφεί προς τη Θεσσαλονίκη. Μετά την κατάληψη του χωριού Κάτω-Καϊλάρ στις 15 

Οκτωβρίου25 και του χωριού Ναλμπάνκιοϊ (Πέρδικα) στις 16 Οκτωβρίου26, με διαταγή 

της στρατιάς και χωρίς εχθρική αντίσταση, κατέλαβε το Αμύνταιο (Σόροβιτς) στις 18 

Οκτωβρίου και παρέμενε στην περιοχή Αμύνταιο - Σωτήρα - Ξινό Νερό, καλύπτοντας 

τα υψώματα Κιρλή Δερβέν με τμήματα ασφαλείας. Στις 19 Οκτωβρίου αφού απέκρουσε 

μικρές τουρκικές δυνάμεις που προσέβαλαν τις πρωινές ώρες τα προωθημένα τμήματά 

της συνέχισε την προέλαση προς τη Μπανίτσα με σκοπό την κατάληψη των βόρειων 

υψωμάτων του Σόροβιτς, ώστε να εμποδίζεται καλύτερα η προέλαση των Τούρκων προς 

την Κοζάνη και τα Γιαννιτσά. Η προέλαση της V Μεραρχίας στέφθηκε με επιτυχία27.

Την επόμενη ημέρα, 20 Οκτωβρίου η Μεραρχία, αφού πληροφορήθηκε ότι ο 

τουρκικός στρατός κατευθύνεται προς τη Φλώρινα, αποφάσισε να μην προχωρή-

25 βλ. Παράθεμα.
26 βλ. Παράθεμα.
27 Μεγάλη Ναυτική Στρατιωτική Εγκυκλοπαίδεια, σ. 107-108: Κάτοικος του Μοναστηρίου ανέφερε την 

19/10 ότι οι Τούρκοι άνοιξαν τις φυλακές στο Μοναστήρι και ελευθέρωσαν �.000 χριστιανούς από το φόβο 
της προέλασης του ελληνικού στρατού.
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σει προς Φλώρινα - Μοναστήρι αλλά να αμυνθεί στη γραμμή υψώματα προφήτη 

Ηλία ΒΑ της Μπανίτσας - υψώματα Κιρλή Δερβέν με τα 16ο (δεξιά) και 22ο (αρι-

στερά) Συντάγματα πεζικού και το 2�ο σε εφεδρεία στην Μπανίτσα. Δύο πεδινές 

Πυροβολαρχίες θα υποστήριζαν το 22ο Σύνταγμα Πεζικού και μία το 16ο Σύνταγμα 

Πεζικού. Ανάμεσα σε αυτούς τους αγωνιστές βρισκόταν και ο Θεόδωρος Κοσκινάς 

που αγωνιζόταν σθεναρά στηρίζοντας τα σώματα του πεζικού.

Την επόμενη ημέρα 21 Οκτωβρίου ο Συνταγματάρχης Ματθαιόπουλος, διοικη-

τής της Μεραρχίας αποφάσισε να προχωρήσουν προς το Μοναστήρι28 καθώς έκρι-

νε ότι οι τουρκικές δυνάμεις δε θα αποτελούσαν πρόβλημα. Μόλις άρχισε η κίνηση 

του στρατού έφτασαν πληροφορίες ότι οι Τούρκοι κινούνταν κατά της Μεραρχίας 

από Βορρά, ενισχυμένες από νέα σώματα στρατού. Μετά από έντονες συμπλοκές29 

διατάχθηκε η υποχώρηση της Μεραρχίας στην περιοχή του Σόροβιτς.

ΜΑΧΕΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΣΟΡΟΒΙΤΣ
Στις 22 και 2� Οκτωβρίου η V Μεραρχία ανασυντάχθηκε και κατέλαβε αμυντική θέση 

στη γραμμή Σωτήρας - Σόροβιτς. Εκεί αντιμετώπισε σφοδρές επιθέσεις των τουρκικών 

δυνάμεων. Σύμφωνα με μαρτυρίες τα κανόνια έβαλαν ακατάπαυστα στέλνοντας στο 

θάνατο τους εχθρούς της πατρίδας. Οι δυνάμεις της Μεραρχίας παρά τη σθεναρή τους 

αντίσταση είχαν σοβαρές απώλειες και φθορές. Έχασαν πολλούς αξιωματικούς και 

τα πυρομαχικά του πεζικού και του πυροβολικού άρχισαν να μειώνονται δραματικά. 

Ο Διοικητής της μεραρχίας διαπιστώνοντας ότι την 24η Οκτωβρίου θα δέχονταν νέα 

ισχυρή επίθεση από τις τουρκικές δυνάμεις, ζήτησε ενισχύσεις, οι οποίες όμως δεν 

κατάφεραν να φτάσουν ως το πρωί της 24ης Οκτωβρίου.

Η V Μεραρχία είχε παραταχθεί ως εξής:

 Tα δύο τάγματα του 2�ου Συντάγματος (Ι/2� και ΙΙ/2�) από την νότια όχθη της λίμνης 

Πετρών μέχρι τη σιδηροδρομική γραμμή αμέσως δυτικά του Αμύνταιου, ενώ το ΙΙΙ/2� 

Τάγμα παρέμεινε στο χ. Δροσοπηγή έχοντας διαταγή να κινηθεί προς το χ. Σωτήρας. 

 Τα Ι/16 και ΙΙ/16 Τάγματα επί της σιδηροδρομικής γραμμής ως εφεδρεία.

Το ΙΙΙ/16 Τάγμα αποσύρθηκε από την πρώτη γραμμή και συγκεντρώθηκε 

στη νότια παρυφή του Αμύνταιου, όπου και διανυκτέρευσε.

Τα δύο τάγματα του 22ου Συντάγματος (Ι/22 και ΙΙΙ/22) ανασυντάχθηκαν πίσω 

από τη σιδηροδρομική γραμμή, όπου και διανυκτέρευσαν, ενώ το ΙΙ/22 Τάγμα 

παρέμεινε συγκεντρωμένο νοτιοδυτικά του χωριού Σωτήρας έχοντας τον 5/22 

Λόχο ως προφυλακές στα υψώματα 608 και 610 και τον 8/22 Λόχο ως ασφάλεια 

της 5/1 Πυροβολαρχίας, στο αριστερό της όλης διατάξεως της Μεραρχίας.

 Η 4η Ίλη του �ου Συντάγματος Ιππικού, έχοντας αποστολή να καλύπτει το 

αριστερό της Μεραρχίας, αποσύρθηκε μόλις νύχτωσε από το χ. Ροδώνα νοτιοδυ-

τικά του υψ. 640, όπου και διανυκτέρευσε, με εντολή, την επόμενη να ενεργήσει 

τις ίδιες αναγνωρίσεις, όπως και κατά την προηγούμενη ημέρα. Στο μεταξύ ανα-

γνώριση της Ίλης που επέστρεψε το βράδυ της 2�ης Οκτωβρίου από το χωριό 

28 Γκιων Χρ. Ι. - Θηραίος, Στ.Γ. Η Ελλάς εις τους Βαλκανικούς Πολέμους 19, 12-1�, Αθήνα, σ. 79.
29 Μεγάλη Ναυτική Στρατιωτική Εγκυκλοπαίδεια, σ. 108: Το πυροβολικό ελάχιστα συνέδραμε στη μάχη 

του πεζικού γιατί είχε ταχθεί σε ακατάλληλες θέσεις και πολύ μακριά.
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Φανός, ανέφερε, ότι τουρκικό τμήμα εισήλθε στο χωριό αυτό.

 Ο Λόχος Μηχανικού είχε αναπτυχθεί στο ύψ. 640, έχοντας και αυτός ως 

αποστολή την εξασφάλιση της 5/1 Πυροβολαρχίας.

 Το Τάγμα των Γεφυροποιών (1ος και 2ος Λόχοι χωρίς το υλικό τους), που 

κινήθηκε από την Κοζάνη, μετά από διαταγή της Υπηρεσίας Μετόπισθεν, για να 

ενισχύσει την V Μεραρχία, έφτασε τις βραδινές ώρες και στάθμευσε μεταξύ των 

υψωμάτων 601 και 612, όπου και το χειρουργείο της Μεραρχίας, με τον 1ο Λόχο 

του προωθημένο βόρεια του υψώματος 640.

Η Πυροβολαρχία Κοσκινά (6/I) της Μοίρας Ταμπακόπουλου αντικατέστησε 

την Πυροβολαρχία Κλαδά - Χατζηανέστη (6/ΙΙ) που της τελείωσαν τα πυρομα-

χικά. Συνεπώς η Πυροβολαρχία του Λοχαγού Κοσκινά πέρασε από τη Διοίκηση 

Ταμπακόπουλου στην Διοίκηση Γουβέλη, καλούμενη να υποστηρίξει το κεντρικό 

σημείο της στρατιάς.

Τη νύχτα της 2�/24 Οκτωβρίου σε όλη την περιοχή της V Μεραρχίας επικρατούσε 

απόλυτη ηρεμία. Η βαλτώδης περιοχή είχε ομίχλη και το κρύο ήταν απελπιστικό�0. Οι 

�0 Χαρακτηριστική είναι η αφήγηση του στρατιώτη Βασίλειου Βελισσάριου μέσα από το γράμμα του: … 
Κρύο φοβερόν. Απελπισία. Τι θα γίνη το χάλι μας και εγώ δεν γνωρίζω. Οι στρατιώται στερούνται άρτου. 
Από την πείνα εχάλασεν η όψις των. Είναι αξιολύπητοι οι δυστυχείς. Εγώ ευτυχώς επαιτών με τα χρήματα 
εις το χέρι και παρακαλών εξοικονομούμαι από άρτον. Εκοιμήθην εις οικίαν χωρικού αναμίξ μετ΄ αγελάδων 
και βουβάλων. Εκοιμήθην ωραία και ζεστά…

Μάχη Βεύης-Αμυνταίου και αιφνιδιασμός V Μεραρχίας
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στρατιώτες αναπαύονταν, χωρίς όμως να χάνουν την εγρήγορσή τους και να προσπα-

θούν να ανακτήσουν τις δυνάμεις τους. Στο αριστερό άκρο όμως προς το χ. Ροδώνα 

ακούγονταν ασυνήθης υλακές σκύλων. Οι περίπολοι που έστειλε το II/22 Τάγμα διαπί-

στωσαν πως στο χωριό Ροδώνα υπήρχε τουρκικό τμήμα�1. Το τουρκικό αυτό τμήμα με 

οδηγούς Τούρκους χωρικούς, γνωρίζοντας πολύ καλά το έδαφος της περιοχής και ιδίως 

τις διαβάσεις από τα έλη πέρασε νότια του χωριού Ροδώνα και χωρίς να γίνει αντιληπτό 

έφθασε αμέσως βόρεια του Τσιφλίκι Άνω Κώμη, όπου συγκεντρώθηκε και ανέμενε την 

χαραυγή για να ενεργήσει αιφνιδιαστικά κατά τα νώτα της Μεραρχίας. Στις 6.�0 το πρωί 

της 24ης Οκτωβρίου κινήθηκε προς το ύψ. 640 παρά την πυροβολαρχία του Δελαπόρτα 

και επιτέθηκε με καταιγιστικά πυρά στο Λόχο του Μηχανικού της Μεραρχίας χωρίς 

οι διπλοσκοποί να προλάβουν να φωνάξουν «Συναγερμός» προκαλώντας πανικό. Οι 

άνδρες του λόχου έφυγαν προς όλες τις κατευθύνσεις μη προβάλλοντας αντίσταση, 

εγκαταλείποντας τις θέσεις τους, τον οπλισμό, υλικά ακόμη και στολές, συμπαρασύρο-

ντας στην άτακτη φυγή τους και άλλα σώματα. Το 16ο (Άνχης Καμάρας Αντώνιος) και το 

2�ο (Άνχης Ζούκης) Σύνταγμα Πεζικού βλέποντας τη διάλυση της αριστερής πτέρυγας, 

άρχισαν τη σύμπτυξη των δυνάμεών τους μέσω της οδού Σωτήρας-Έλεβες-Τσαλτζιλάρ. 

Τότε ενώ όλες οι Πυροβολαρχίες διατάχθηκαν να συμπτυχθούν, στην Πυροβολαρχία 

Κοσκινά δόθηκε ρητή διαταγή από τον Ταγματάρχη Γουβέλη να μην εγκαταλείψει τη 

θέση της, χωρίς γραπτή διαταγή ή προσωπική ειδοποίηση του ιδίου.

Ο Θεόδωρος Κοσκινάς και ενώ ο κίνδυνος είχε γίνει άμεσος και φανερός και 

�1 ΔΙΣ. Φ. 1699α/α/858: Ήταν η Πυροβολαρχία του 49ου Συντάγματος Πεζικού της 17ης Μεραρχίας.

Ο σιδηροδρομικός σταθμός του Αμυνταίου
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οι στρατιώτες που υποχωρούσαν τους καλούσαν να υποχωρήσουν για να μη 

κυκλωθούν, εκείνος απάντησε ήρεμα και περήφανα:

«… είναι καύχημά μας - είπε στους αξιωματικούς και στους άνδρες του - ότι 

μας δίνουν μια τόσο τιμητική εντολή να μείνουμε εδώ τελευταίοι και να πεθάνου-

με για τους άλλους. Είμαι βέβαιος ότι θα κάμετε το καθήκον σας, ότι θα μείνετε 

ακλόνητοι και αποφασιστικοί οτιδήποτε και αν συμβεί…�2». 

Καθώς η υποχώρηση συνεχιζόταν ο Ταγματάρχης Γουβέλης ξέχασε να αποστείλει 

γραπτή διαταγή υποχώρησης στην Πυροβολαρχία Κοσκινά. Ο Λοχαγός Ταμπακόπουλος 

αρχικά δεν αναμείχθηκε στις υποθέσεις της Πυροβολαρχίας Κοσκινά, γιατί εκείνη βρι-

σκόταν πλέον υπό τις διαταγές του Ταγματάρχη Γουβέλη. ταν όμως πληροφορήθηκε 

ότι η Πυροβολαρχία Κοσκινά δεν είχε αποσυρθεί, έστειλε αγγελιοφόρο διατάζοντας να 

αποσυρθούν. Ο Διοικητής όμως της Πυροβολαρχίας, Θεόδωρος Κοσκινάς, με απαράμιλ-

λο σθένος, ψυχραιμία και αποφασιστικότητα απάντησε: «…πολύ καλά. Αφού νομίζουν 

ότι πρέπει να φύγω, ας αναλάβουν και την ευθύνη… Ας μου δώσουν έγγραφη διατα-

γή…��», θέλοντας να επιτελέσει επακριβώς τις διαταγές, όπως του είχαν δοθεί, θεωρώντας 

υπέρτατο χρέος τη θυσία για την πατρίδα και βλέποντας ότι παραμένοντας στη θέση 

του εξασφαλίζει τη διευκόλυνση των στρατευμάτων που υποχωρούσαν.

�2 Μελάς, οπ. σ. 294.
�� Μελάς, οπ. σ. 295.

Μάχη Αμυνταίου (23 Οκτωβρίου 1912)
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Μέχρι να φτάσει η έγγραφη διαταγή του Λοχαγού Ταμπακόπουλου οι ομοβροντίες 

των τουρκικών δυνάμεων έπεφταν πάνω στη εκτεθειμένη πυροβολαρχία με μένος. Η 

αποφασιστικότητα όμως, η υπερηφάνεια και το σθένος του Λοχαγού Κοσκινά κράτησε 

τους στρατιώτες του πιστούς στο καθήκον. Παρά τον κίνδυνο του θανάτου και την απελ-

πιστική κατάστασή τους, δε δείλιασαν αλλά έμεινα αγέρωχοι, επιτελώντας το χρέος τους. 

Παρά την ηρωική τους όμως αντίσταση τα καταιγιστικά πυρά των Τούρκων κατέβαλαν 

την Πυροβολαρχία. Από τους πρώτους νεκρούς έπεσε ο ηρωικός Λοχαγός Θεόδωρος 

Κοσκινάς�4 και οι δύο Αξιωματικοί του Ανθυπολοχαγοί Καθήκουρης Κωνσταντίνος και 

Οικονομόπουλος Νικόλαος. Πίσω από την Πυροβολαρχία, το εφεδρικό τμήμα υποχώρη-

σε. Αλλά όταν σιώπησαν τα κανόνια του Κοσκινά, τότε έγινε αισθητή η μεγάλη στήριξη 

που παρείχε η Πυροβολαρχία σε άλλα σώματα της Μεραρχίας, καθώς τα τουρκικά πυρά 

στράφηκαν προς τα τμήματα που μάχονταν μέσα στο Σόροβιτς. Μετά την υποχώρηση 

τα στρατεύματα της V Μεραρχίας ανασυντάχθηκαν στη Κοζάνη την 25η Οκτωβρίου�5, 

έχοντας αφενός πεσμένο το ηθικό λόγω της προσωρινής ήττας και αφετέρου ένα 

ακόμα πρότυπο προς μίμηση για την ανδρεία του, τους άνδρες της Πυροβολαρχίας 

Κοσκινά και τον ηρωικό Λοχαγό της, παρόλο που οι διαδικασίες κινήθηκαν ταχύτατα 

υπό την αγωνία της τύχης αυτών των ανδρών.

Η ΗΡΩΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΟΣΚΙΝΑ
Ο Λοχαγός Θεόδωρος Κοσκινάς αποτελεί ένα φωτεινό παράδειγμα στην ιστορία 

των Ελληνικών Αγώνων για την πατρίδα. Έχοντας πλήρη θεωρητική στρατιωτική 

κατάρτιση, έλαβε μέρος στον ατυχή Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897 υποστηρί-

ζοντας με τα πυροβόλα του τα πεζοπόρα τμήματα του στρατού που αγωνίζονταν 

στην Κρήτη για την αποτίναξη του ειδεχθούς τουρκικού ζυγού. Η άμεμπτη όμως προ-

�4 βλ Παραθέματα.
�5 Κοκκίνου, Δ.Α. Ιστορία της Νεώτερης Ελλάδος, τ.�, Αθήνα, σ. 1002.

Αιφνιδιασμός και 
σύμπτυξη της
V Μεραρχίας προς 
Κοζάνη
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σωπικότητά του, η φιλοπατρία και η αγωνιστικότητά του έλαμψε κατά τη διάρκεια 

του Α΄ Βαλκανικού Πολέμου (1912). ντας ιδεαλιστής, υιοθέτησε το μέγιστο όραμα 

του Ελληνισμού για την απελευθέρωση των υπόδουλων Ελλήνων από τον τουρκικό 

ζυγό και δέχθηκε αγόγγυστα να υπηρετήσει την πατρίδα του, προωθώντας το όραμα 

της Μεγάλης Ιδέας, της Ελλάδας των Τριών Ηπείρων και των Δύο Θαλασσών. Παρά 

το κρύο, την πείνα και τις άπειρες δυσκολίες που συναντούσαν, μαχόταν δυναμικά 

κατά των εχθρών της πατρίδας. Ήταν ανένδοτος, υπακούων στην αρχαία ρήση 

του Πλάτωνα: Μητρός τε και Πατρός τε και απάντων προγόνων, τιμιώτερον και 

αγιώτερον εστί η Πατρίς (Και από την Μητέρα και από τον Πατέρα και απ΄όλους 

τους προγόνους, η Πατρίδα είναι το τιμιότερο και το αγιότερο).

Ο ήρωας Θεόδωρος Κοσκινάς διέθετε εκτός από το υψηλό όραμα και λαμπρή 

προσωπικότητα. Σε όλη τη διάρκεια των αγώνων υπήρξε ήρεμος, ενθουσιώδης, 

γελαστός και πρωτίστως υπερήφανος. Τίμιος και δίκαιος με τους στρατιώτες του, 

ατρόμητος και αποφασιστικός. λα αυτά τα χαρακτηριστικά τον έκαναν αγαπητό 

και πρότυπο προς μίμηση στους στρατιώτες του, γι΄ αυτό το λόγο μέχρι την ύστατη 

στιγμή της 24ης Οκτωβρίου 1912 έμειναν πλάι του και αγωνίστηκαν μέχρις εσχά-

των αναφωνώντας «Ζήτω η Πατρίς μας»�6, μιμούμενοι τον ηρωικό Λοχαγό τους, ο 

οποίος κατέστησε την καρδιά του ναό του καθήκοντος και βωμό της Πατρίδος . 

Η Πατρίδα ως ελάχιστο φόρο τιμής και αναγνώρισης της θυσίας του τον προήγαγε 

μετά θάνατο στο βαθμό του Ταγματάρχη περνώντας έτσι στο Πάνθεον των Ηρώων, 

ενώ στο Αμύνταιο με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μία οδός της πόλης ονο-

μάστηκε Οδός Θεόδωρου Κοσκινά. Σήμερα στο Δήμο των Αγ. Αναργύρων υπάρχει 

το στρατόπεδο «ΚΟΣΚΙΝΑ» που φέρει το όνομα του Λγου (ΠΒ) ΚΟΣΚΙΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 

όπου εδρεύει το πρώτο εργοστάσιο του Ελληνικού Στρατού και συγκροτήθηκε την 1η 

Δεκεμβρίου 1945 αμέσως μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, με την επωνυμία «Συνεργείο 

�6 Νικλαμπάς, Ν, Το Λεύκωμα των Αγωνιστών 1912-1922, 1987, σ. 58.

Το 301 εργοστάσιο Βάσεως στο στρατόπεδο «ΚΟΣΚΙΝΑ»
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Βάσεως Αθηνών». Η Μονάδα από 1�-1-1947 μετονομάσθηκε σε «�01 Συνεργείο 

Βάσεως» και από 1�-1-1948 μέχρι και σήμερα σε «�01 Εργοστάσιο Βάσεως».

Οι Βαλκανικοί αγώνες 1912-1913 αποτελούν έναν από τους σημαντικότε-

ρους σταθμούς της Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας. Έχοντας παρακολου-

θήσει το σύντομο ιστορικό οδοιπορικό και την προσφορά του Λοχαγού 

Θεόδωρου Κοσκινά, παρατηρούμε ότι οι αγωνιστές αυτοί με την αυτο-

θυσία και την ανδρεία τους βοήθησαν την πατρίδα να αποτινάξει τον 

τουρκικό ζυγό και να λυτρώσει τους αλύτρωτους ως τότε αδελφούς. 

Ανάμεσα σε αυτούς τους στυλοβάτες της ελευθερίας και της προόδου του 

έθνους ο Λοχαγός Θεόδωρος Κοσκινάς αποτελεί πρότυπο αγωνιστικότη-

τας και αυτοθυσίας, ένα λαμπρό παράδειγμα από τους ανθρώπους που 

τάχθηκαν να φυλάνε Θερμοπύλες, ποτέ από το χρέος μη κινούντες…. 

Αναλογιζόμενοι το μέγεθος της θυσίας του νεαρού Λοχαγού, συ-

νειρμικά έρχονται στο μυαλό, τα λόγια του Νεοκλή Καζάζη37:

“Η δα της θσας ψηλή κα ρή δα, λαός πρόθμος να θσαστ γα τα δ

καα κα τα σμφροντα της Πατρδος το, να λαός πο ποτ δν πθαν.

H θσα να χαρακτηρστκό γνρσμα της Ελληνκής φλής πο πρόσφρ ολο

κατμα τα πο καλά παδά της, γα τη Στηρα κα το Μγαλο της Πατρδος38”

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΘΕΜΑΤΩΝ
Μονάδες Νεκροί Τραυματίες Παρατηρήσεις

Αξκοι Οπλίτες Αξκοι Οπλίτες

Ι Μεραρχία 7 62 1� 4�0

Λείπουν οι απώ-

λειες  μερικών 

μ ο ν ά δ ω ν  ( μ ε -

ραρχιακών και 

μη), λόγω ελλεί-

ψεως επαρκών 

στοιχείων.

ΙΙ Μεραρχία 8 91 14 �75

ΙΙΙ Μεραρχία 8 56 8 �95

ΙV Μεραρχία 7 96 15 �54

V Μεραρχία 26 27� 24 888

VI Μεραρχία 5 �4 7 157

VII Μεραρχία 2 8 — 16

Ταξ. Ιππικού — 1 — —

Απόσπ. Ευζώνων Κων/λου. 2 15 — 20

Απόσπ. Ευζώνων Γεννάδη. 2 9 — 26

Απόσπ. Σιάτιστας 2 7 — 51

Αποβατικά Τμήματα 1 �5 6 215

Λοιπές Μονάδες 11  — 656

Σύνολο 81 687 87 �.58�

Πίνακας 1: Απώλειες σε Αξιωματικούς και Οπλίτες κατά τον Ελληνοτουρκικό 

Πόλεμο 1912-1913

�7 Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών (1849-19�6).
�8 Νικηφόρου Βρεττάκου “Θησαυρός Γνωμικών και Αποφθεγμάτων” σελ. 270.
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Α/Α Βαθμός ή Όπλο Ονοματεπώνυμο Χρονολογία 

Θανάτου

Μάχη ή Τόπος όπου 

φονεύθηκε ή πέθανε

(α) (β) (γ) (δ) (ε)

1 Ανχης (ΠΖ) Σβορώνος Δημήτριος 15-10-12 Πέθανε από τραύμα-

τα στο Β1 Χειρουργείο 

(Κατερίνη)

2 Τχης (ΠΖ) Γεωργούλης Νικόλαος 19-10-12 Γιαννιτσά

� Τχης (ΠΖ) Ηλιόπουλος Ηλίας 19-10-12 Γιαννιτσά

4 Τχης (ΠΖ) Παπαδήμας Αγησίλαος 9-10-12 Πολύρραχο

5 Τχης (ΠΖ) Πολυχρονόπουλος 

Δημήτριος

9-10-12 Σαραντάπορο

6 Λγος (ΠΖ) Δεδούσης Γεώργιος 1-11-12 Νεάπολη

7 Λγος (ΠΒ) Δελαπόρτας Σπυρίδων 24-10-12 Αμύνταιο

8 Λγος (ΠΖ) Ζερβός Ιωάννης 9-10-12 Σέρβια

9 Λγος (ΠΖ) Κατσώτης Ευστάθιος 9-10-12 Λαζαράδες

10 Λγος (ΠΒ) Κοσκινάς Θεόδωρος 24-10-12 Αμύνταιο

11 Λγος (ΠΖ) Λιάσκος Γεώργιος 16-10-12 Περδίκας

12 Λγος (ΠΖ) Λυκούρης Κων/νος 16-10-12 Περδίκας

1� Λγος (ΠΖ) Μανουσάκης Δημοσθένης 6-10-12 Δεσκάτη

14 Λγος (ΠΖ) Μαρκογιάννης Χρήστος 19-10-12 Αμύνταιο

15 Λγος (ΠΖ) Μητσόπουλος Γεώργιος 8-10-12 Σαραντάπορο

16 Λγος (ΠΖ) Μπίνας Γεώργιος 11-10-12 Πέθανε από τραύματα 

στο Νοσ. Πριγκ. Αλίκης

17 Ιλχος Καψαμπέλης Βασίλειος 20-10-12 Γιαννιτσά

18 Ιλχος Παπαλάμπρου Γεώργιος 2�-10-12 Λόφοι (Βεύης)

19 Υπλγος (ΠΖ) Αναγνωστόπουλος 

Αθανάσιος

9-10-12 Σαραντάπορο

20 Υπλγος (ΠΖ) Αντωνόπουλος Κων/νος 24-10-12 Αμύνταιο

21 Υπλγος (ΠΖ) Βόικος Ιωάννης 11-10-12

Πέθανε από τραύμα-

τα σε Νοσοκομείο 

της Αθήνας

22 Υπλγος (ΜΧ) Κατσούλης Ευθύμιος 24-10-12 Αμύνταιο

2� Υπλγος (ΠΖ) Κόντος Ευστάθιος 20-10-12 Γιαννιτσά

24 Υπλγος (ΠΖ) Νίκας Δημήτριος 15-10-12 Κατερίνη

25 Υπλγος (ΠΖ) Πανάς Αθανάσιος 8-10-12 Σαραντάπορο

26 Υπλγος (ΠΖ) Πούλος Κων/νος 9-10-12 Σαραντάπορο

27 Υπλγος (ΠΖ) Σπυρίδων Σπυρίδων 24-10-12 Αμύνταιο

28 Υπλγος (ΠΖ) Τσαγκόπουλος Ιωάννης 16-10-12 Περδίκας

29 Υπλγος (ΠΖ) Τσίχλας Δημήτριος 10-10-12 Σαραντάπορο

�0 Υπλγος (ΠΖ) Χαμοδράκας Δημήτριος 20-10-12 Γιαννιτσά

�1 Έφ. Υπλγος (ΠΖ) Γιαννακούρας Κων/νος 24-10-12 Αμύνταιο

�2 Έφ. Υπλγος (ΠΖ) Γιάνναρος Ιωάννης 19-10-12 Γιαννιτσά
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33 Έφ. Υπλγος (ΠΒ) Δόυκας Αδάμ 24-10-12 Αμύνταιο

�4 Έφ. Υπλγος (ΠΖ) Θειάφης Ευστάθιος 10-10-12 Σαραντάπορο

�5 Έφ. Υπλγος (ΠΖ) Ιωαννίδης Ιωάννης 16-10-12 Περδίκας

�6 Έφ. Υπλγος (ΠΒ) Καπιτσίνης Γεώργιος 4-11-12 Σιάτιστα

�7 Έφ. Υπλγος (ΠΖ) Καρβέλας Παναγιώτης �1-10-12 Λόφοι (Βεύης)

�8 Υπλχος Σούλης Δημήτριος 1�-10-12 Άθυρα

�9 Ανθλγος (ΜΧ) Αργυρόπουλος 

Εμμανουήλ

24-12-12 Αμύνταιο

40 Ανθλγος (ΠΖ) Γαλανόπουλος Κων/νος 20-10-12 Γιαννιτσά

41 Ανθλγος (ΠΖ) Γεωργακόπουλος Παν/της 24-10-12 Λόφοι (Βεύης)

42 Ανθλγος (ΠΖ) Δάλας Δημήτριος 26-10-12 Γιαννιτσά

4� Ανθλγος (ΠΖ) Εδιπίδης Αχιλλέας 8-10-12 Σαραντάπορο

44 Ανθλγος (ΠΖ) Καζάκος Ιωάννης 8-10-12 Σαραντάπορο

45 Ανθλγος (ΠΖ) Κανελλόπουλος Γεώργιος 9-10-12 Λαζαράδες

Πίνακας 2: Ονομαστικός των Αξιωματικών που φονεύθηκαν ή πέθαναν από τραύ-
ματα κατά τον Ελληνοτουρκικό Πόλεμο του 1912-1913.

 Έκθεσις της πολεμικής δράσεως της Μοίρας κατά την 15η Οκτωβρίου 1912

Ο Ταγματάρχης του Πυροβολικού Κωνσταντίνος Γουβέλης Διοικητής της άνω 

Μοίρας προς την Διοίκησιν της V Μεραρχίας Διοικητής: ο Συνταγματάρχης κος 

Ματθαιόπουλος Δ. 

Τη 1η μ.μ. της 15ης Οκτωβρίου, ευρισκομένης της Μοίρας εν φαλάγγι και της 

κεφαλής αυτής περί τα 1000 μ. εντεύθεν των Μύλων, των κειμένων προς την βορεί-

αν έξοδον της στενωπού Κομάνου-Δουρατλάρ, διετάγην παρά του Επιτελάρχου κ. 

Κλαυδιανού, εκτελούντος διαταγάς του Μεράρχου κ. Ματθαιοπούλου, όπως εκτε-

λέσω αναγνώρισιν προς Κουζλούκιοϊ επί τω σκοπώ εγκαταστάσεως Πυροβολικού 

επί των προς τα εκεί υψωμάτων και καταπυροβολήσεως των κατεχομένων έτι υπό 

Τούρκων χωρίων Κουζλούκιοϊ, Τρέπιστα και Ινελί. 

Ακολουθήσας την από της οδού και προς τα ΒΑ βαίνουσαν βαθείαν γραμμήν, 

εξετέλεσα αυτοπροσώπως την αναγνώρισιν και ανεκοίνωσα το αποτέλεσμα ταύτης, 

επανελθών ολίγον προ της �:05 μ.μ. ώρας τω κ. Μεράρχω. Η αναγνώρισις κατέδει-

ξεν, ότι το χωρίον Κουζλούκιοϊ δεν ήτο δυνατόν να καταπυροβοληθή, διότι καίτοι 

μετά του υπολοχαγού βοηθού μου κ. Κωνοφάου προσηγγίσαμεν μέχρι 600-700 

μέτρων από του χωρίου και εγενόμεθα ορατοί υπό των ιππέων ανιχνευτών του 

τουρκικού στρατού, το Χωρίον τούτο, κείμενον αμέσως κάτωθεν ράχεως και εν 

αποστάσει 100 μ. από ταύτης, δεν ήτο ποσώς ορατόν.

Το χωρίον Τρέπιστα ηδύνατο να βληθή εξ αποστάσεως 1500 μέτρων και τέλος το 

χωρίον Ινελί εβάλλετο εκ των εκείθε λόφων και εξ’ αποστάσεως περιλαμβανομένης 

μεταξύ �.500-4.000 μέτρων. Αμέσως μετά την εκ της αναγνωρίσεως επάνοδόν μου 

και περί την �η μ.μ. ώραν, η 6η Πυροβολαρχία (πυροβολαρχία Κλάδα) της υπ’ εμέ 

Μοίρας διετάγη όπως προσκολλωμένη εις το 16° Σύνταγμα (Σύνταγμα κ. Καμάρα), 

ακολουθήση τούτο και υποστήριξη ενέργειαν του Συντάγματος προς Ινελί.

Μετά πολύωρον πορείαν επί δύσβατου δια την πυροβολαρχίαν εδάφους το 
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απόσπασμα και η Πυροβολαρχία καταληφθέν υπό της νυκτός κατηυλίσθη ΒΑ του 

Κουζλούκιοϊ. 9η Πυροβολαρχία (πυροβολαρχία Χατζηδημητρίου). Την 8η μ.μ. μη υποτα-

γέντος του χωρίου Κάτω Καϊλάρ, ήγαγον τη διαταγή του κ. Μεράρχου, δύο πυροβόλα 

της 9ης Πυροβολαρχίας ΒΔ του Δουρατλάρ, προκεκαλυμμένως οπίσω μικράς οφρύος, 

άτινα ήρξαντο πυρός κατά του χωρίου, ορισθείσης υπ’ εμού της αρχικής υψώσεως 

2.500 μ. Μετά τον κανονισμόν της βολής και της υψώσεως εις �.000 μέτρα ήχθησαν 

και τα έτερα δύο πυροβόλα της Πυροβολαρχίας και εξετελέσθη δραστική κατά του 

Χωρίου βολή δι’ εκρηκτικών οβίδων. Υποταγέντος του Χωρίου, έπαυσε το πυρ του 

Πυροβολικού. Εβλήθησαν προς κανονισμόν της βολής δύο μόνον βολιδοφόροι. Κατά 

δε την δραστικήν τοιαύτην 1� εν όλω εκρηκτικοί οβίδες. Η προθυμία και συμπεριφορά 

εν γένει του προσωπικού ην καλλίστη. 5η Πυροβολαρχία (Πετροπούλου) - Επειδή κατά 

την πεδιάδα του Καϊλάρ και ΒΑ του Άνω Καϊλάρ εκινούντο Ίλαι Τουρκικού Ιππικού 

και αφ’ ετέρου επειδή, κατά τας δοθείσας ημίν πληροφορίας, υπήρχαν επί των ΒΑ 

του Άνω Καϊλάρ λόφων εγκατεστημένα εχθρικά Πυροβόλα, άτινα ως εκ της υποτιθε-

μένης αυτών διατάξεως θα ηδύναντο να βάλωσι πλευρικώς την 9η Πυροβολαρχίαν, 

εθεώρησα καλόν, εζήτησα δε και την προς τούτο έγκρισιν του κ. Μεράρχου, συγκα-

τατεθέντος, ίνα τοποθετήσω και την 5ην Πυροβολαρχίαν εν επιτηρήσει. Ήγαγον όθεν 

την Πυροβολαρχίαν ταύτην και έταξα εν μετώπω καθέτω προς το μέτωπον της 9ης 

Πυροβολαρχίας και ούτως ώστε να βάληται η πεδιάς και τα υψώματα, εφ’ ων υπετίθε-

το ότι υπήρχαν εχθρικά πυροβόλα. Η πυροβολαρχία αύτη παρέμεινεν εν επιτηρήσει, 

μη βαλούσα ποσώς, καθόσον δεν ενεφανίσθη εχθρός. Περί την 5ην μ.μ. διετάγην να 

αποσύρω τας πυροβολαρχίας εκ των προς βολήν θέσεων αυτών και να καταυλισθώ 

παρά τους Μύλους Καϊλάρ, όπερ εξετελέσθη.

Εν Λαγκαδά τη 16η Μαΐου 191�

Ο Διοικητής της Μοίρας Κ.Ε.

Γουβέλης Ταγ. Πυρ.

Ταγματάρχης Πυροβολικού.

 Έκθεσις της πολεμικής δράσεως της Μοίρας κατά την μάχην της 

16ης Οκτωβρίου 1912

Ο Ταγματάρχης του Πυροβολικού Κωνσταντίνος Γουβέλης Διοικητής της άνω 

Μοίρας προς την Διοίκησιν της V Μεραρχίας Διοικητής: Συνταγματάρχης κος 

Ματθαιόπουλος Δ.

Συνεπεία της διαταγής πορείας άπαν το Πυροβολικόν της Μεραρχίας έδει να ταχθή 

εν τη φαλάγγι πορείας αμέσως μετά την εμπροσθοφυλακήν, διοικουμένην υπό του 

Αντισυνταγματάρχου κ. Ζούκη Χρήστου και η μεν μοίρα Ταμπακοπούλου πρώτη, η 

εμή δε, περιλαμβάνουσα μόνον τας δύο Πυροβολαρχίας 5ην (Πετροπούλου) και 9ην 

(Χατζηδημητρίου), της 6ης αποσπασθείσης από Χθες παρά τω 16ω Συντάγματι, δευτέρα: 

πλην κατόπιν συνεννοήσεώς μου, εκτελούντος ήδη χρέη Διοικητού του Πυροβολικού 

παρά τη Εμπροσθοφυλακή μετά του Διοικητού της εμπροσθοφυλακής και υποδείξεώς 

μου, η υπ’ εμέ Μοίρα ετάχθη πρώτη και αμέσως μετά την εμπροσθοφυλακήν.

Η εκκίνησις της φάλαγγας προς Ναλμπάνδκιοϊ εγένετο τη 7η π.μ. ώρα εγώ 

δε εβάδιζον μετά του Διοικητού της εμπροσθοφυλακής κ. Ζούκη, συνεννοού-
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μενος καθ’ οδόν μετ’ αυτού περί του τρόπου της ενδεχομένης ενεργείας του 

Πυροβολικού. Είχομεν ήδη φθάση εις το χωρίον Άνω Καϊλάρ και διεσχίζομεν 

τούτο, ότε διετάγην όπως μεταβώ μετά της υπ’ εμέ Μοίρας ΒΑ του χωρίου Άνω 

Καϊλάρ προς υποστήριξιν του δεξιού κέρατος της παρασκευαζομένης επιθετι-

κής παρατάξεως ήτοι του 22ου Συντάγματος Πεζικού διοικούμενου υπό του κ. 

Καλόγερο. Διέταξα την μεν Μοίραν κ. Ταμπακοπούλου να ακολου8ήση το 2�ον 

Σύνταγμα την δε εμήν Μοίραν να σταματήση και αναμείνη διαταγάς μου εγώ δε 

ακολουθούμενος υπό τίνων ανιχνευτών, λοχιών και ελατών, μετέβην προς εκτέ-

λεσιν αναγνωρίσεως δρομολογίου της Μοίρας, ην αναγνώρισιν εξετέλεσα εγώ 

αυτός, λόγω του δύσβατου του εδάφους, όπερ έδει το Πυροβολικόν να διάσχιση 

μετά την εγκατάλειψιν της κυρίας οδού και όπερ έδαφος διεκόπτετο υπό ρυακών 

αδιάβατων υπό Πυροβολικού. Εκτελέσας την αναγνώρισιν, όσον οίον τε τάχιον, 

επέστρεψα παρά ταις Πυροβολαρχίαις, όπως καθοδηγήσω ταύτας εις την ορι-

σθείσαν μοι θέσιν προς τούτο υπεχρεώθημεν να επανέλθωμεν επακριβώς εις την 

παρά τους Μύλους Καϊλάρ θέσιν καταυλισμού, ην είχομεν καταλίπει την πρωΐαν 

αναχωρούντες, διήλθομεν δια των Μύλων-Καϊλάρ και κατηυθύνθημεν προς την 

συστάδα δένδρων, ένθα το 22ον Σύνταγμα. Είχομεν ήδη επαρκώς προσεγγίσει εις 

την συστάδα των δένδρων και διηύθυνον την φάλαγγα προς αρίστην διακύμανσιν 

του εδάφους, προ της συστάδας των δένδρων ευρισκομένης και εν αποστάσει 

�.500 μέτρων περίπου από των θέσεων του εχθρού, είχον δε προσέτι καλέσει ήδη 

παρ’ εμοί και τους Διοικητάς των Πυροβολαρχιών, εις ους έδιδον οδηγίας περί των 

υπ’ αυτών δοτέων προς τους υπολοχαγούς των διαταγών προσπελάσεως, καθόσον 

επρόκειτο ήδη μετά των λοχαγών να μεταβώ προς αναγνώρισιν των καταληπτέων 

θέσεων, ότε, προσελθών ο λοχαγός κ. Δροσόπουλος μοι λέγει να μεταβώ ΝΑ της 

θέσεως, εις ην την στιγμήν εκείνην ηυρισκόμην, ως εκ της θέσεως, ην εσκόπουν 

να καταλάβω, όπως τεθώ προς πυροβόλησιν επί λοφοσειράς εκείσε κειμένης.

Επειδή η υποδεικνυόμενη μοι προς κατάληψιν θέσις ευρίσκετο λίαν μεμακρυσμένη 

των εχθρικών θέσεων, μοι εφαίνετο δε τούτου ένεκεν λίαν ακατάλληλος, ανεκοίνωσα 

τω κ. λοχαγώ Δροσοπούλω πού εσκόπουν να ταχθώ προς πυροβόλησιν και επέδειξα 

αυτώ την αρίστην εκείνην θέσιν συνάμα δε ηρώτησα αυτόν, εάν ήρχετο εκ μέρους 

του κ. Μεράρχου, εάν δηλαδή την διαταγήν της καταλήψεως των υποδειχθέντων υπ’ 

αυτού λόφων έδιδεν αυτός ούτος ο κ. Μέραρχος ευλόγως δε λίαν φρονώ, υπέθεσα, 

ότι η ανακοινουμένη μοι διαταγή προήρχετο εκ μέρους του κ. Μεράρχου και ουχί εκ 

μέρους του κ. Διοικητού του Πυροβολικού, αφού αύτη διεβιβάζετο δι’ αξιωματικού του 

Επιτελείου της Μεραρχίας και ουχί δια του αξιωματικού του Πυροβολικού Συνδέσμου 

του Διοικητού του Πυροβολικού μετά της υπ’ εμέ Μοίρας. Του κ. Λοχαγού δε απα-

ντήσαντος, ότι ο κ. Μέραρχος διατάσσει, τότε την μεν φάλαγγα των Πυροβολαρχιών 

διέταξα να εκτελέση αλλαγήν κατευθύνσεως προς τα οπίσω και να βάδιση προς τους 

υποδειχθέντας λόφους, εγώ δε δρομαίως έσπευσα προς τα οπίσω και μετέβην προς 

τους υποδειχθέντας λόφους, μετά αναγνώρισιν δε της τοποθεσίας διέταξα την 5ην 

Πυροβολαρχίαν (Πετροπούλου), όπως ταχθή προς πυροβόλησιν.

Περατωθείσης της παρατάξεως των πυροβόλων και εκτελεσθεισών των προκα-

ταρκτικών εργασιών της ενάρξεως της βολής, ο διαταχθείς, όπως βάλη, λοχαγός 



109Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΗΡΩΑ ΛΟΧΑΓΟΥ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΟΣΚΙΝΑ

ΣΤΟΥΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ (1912-1913)

Πετρόπουλος δεν ετόλμησε να πράξη τούτο, διότι υπήρχε φόβος, ον πλήρως 

συνεμεριζόμην, ότι και δια της μεγίστης δυνατής υψώσεως των 5.500 μέτρων θα 

εβάλλοντο τα εν τη πρώτη γραμμή ημέτερα πεζικά στρατεύματα δια των οβίδων 

των ημετέρων πυροβόλων.

Εν τω μεταξύ αφίκετο ο Διοικητής του Πυροβολικού κ. Πάλλης, όστις με 

ηρώτησεν απορών και ούτος, διατί ετάχθην προς πυροβόλησιν επί των λόφων 

εκείνων, απήντησα δε, παρόντος του κ. Δροσοπούλου, προς τον κ. Πάλλην, ότι 

«Ο αναπληρών τον κ. Μέραρχον μοι ώρισε τους λόφους τούτους». Εις την ανω-

τέρω φράσιν μου ο κ. Δροσόπουλος απήντησεν, ότι «δεν αντιπροσωπεύει τον 

Μέραρχον, αλλά μεταδίδει τας διαταγάς του»· είπον τότε «αφού μεταδίδετε τας 

διαταγάς του είσθε ο αντιπρόσωπός του».

Κατέψθασεν, εν τούτοις, και ο κ. Μέραρχος, όστις κατείδεν επίσης ότι η εκείθεν 

βολή ήθελεν είσθαι επικίνδυνος δια τα φίλια ημών στρατεύματα και διέταξε τον 

λοχαγόν Πετρόπουλον, όπως μη βάλη.

Ο κ. Διοικητής του Πυροβολικού και εγώ υπεβάλλομεν τότε τω κ. Μεράρχω την γνώ-

μην, όπως προχωρήσωμεν διαταχθείσης της προχωρήσεως, την μεν Πυροβολαρχίαν 

Πετροπούλου διέταξα να παραμείνη εφ’ ης ευρίσκετο θέσεως, εν επιτηρήσει, ωδήγησα 
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δε προς τα πρόσω την 9ην Πυροβολαρχίαν (Χατζηδημητρίου) κατ’ απόστασιν υπερ-

τέραν των δύο χιλιομέτρων και έταξα ταύτην προς πυροβόλησιν.

Ενώ η Πυροβολαρχία Χατζηδημητρίου, οδηγούμενη παρ’ εμού, έβαινε προς 

τα πρόσω εν φαλάγγι, στραφείς είδον την Πυροβολαρχίαν Πετροπούλου ζευ-

γνύουσαν, όπως και αύτη ακολουθήση. Εξεπλάγην επί τη τοιαύτη ενεργεία του 

λοχαγού Πετροπούλου και ηρώτησα αυτόν διατί ζευγνύει και επέπληξα αυτόν δια 

την αυτόβουλον ενέργειάν του.

Ο λοχαγός κ. Πετρόπουλος, δικαιολογούμενος, είπεν, ότι διετάγη προς τούτο 

υπό του Διοικητού του Πυροβολικού κ. Πάλλη.

Επειδή η διαταγή αύτη του Διοικητού του Πυροβολικού αντέβαινεν προς τας διατα-

γάς του Κανονισμού της εν εκστρατεία υπηρεσίας των Σωμάτων περί μεταδόσεως των 

διαταγών προς τας Πυροβολαρχίας Μοίρας τινός, συνάμα δε και κυρίως προσέκρουε 

προς τας στοιχειώδεις βάσεις της τακτικής ενεργείας του Πυροβολικού εν τη μάχη, 

ηναγκάσθην να παρακαλέσω τον κ. Πάλλην, όπως μη αναμιγνύηται εις την εσωτερι-

κήν διοίκησιν της Μοίρας, και όπως πάσαν διαταγήν, αφορώσαν τας Πυροβολαρχίας, 

ανακοινοί εμοί, μόνω αρμοδίω, πλην επειγουσών λίαν αναγκών, όπως διατάσσω τας 

Πυροβολαρχίας. Συγχρόνως διέταξα τον κ. Πετρόπουλον, όπως εξακολουθή παραμένων 

επί της θέσεώς του εν επιτηρήσει μέχρι νεωτέρας διαταγής μου.

Η Πυροβολαρχία Χατζηδημητρίου, ήρξατο του πυρός μόλις τη 10.45’ περίπου. 

Ούτω η υπ’ εμέ Μοίρα Πυροβολικού υπεχρεώθη να εισέλθη βραδέως πως εις τον 

αγώνα εκ λόγων, οίτινες, ως εκ των ανωτέρω εκτεθέντων εξάγεται, αφορώσιν αποκλει-

στικώς την ανωτέραν Διοίκησιν της Μεραρχίας. ντως λόγω της αρχικής τοποθετήσεως 
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πασών των τεσσάρων Πυροβολαρχιών της Μεραρχίας εις την εμπροσθοφυλακήν της 

φάλαγγας πορείας, απωλέσθη πάμπολλυς χρόνος, (όταν διετάχθη η υπ’ εμέ Μοίρα, 

αποσπώμενη εκ της εμπροσθοφυλακής, να μεταβή εις το δεξιόν κέρας της παρατά-

ξεως της Μεραρχίας) όπως η Μοίρα αύτη εκ του χωρίου Καϊλάρ, ένθα πορευομένη 

είχε φθάση, επανέλθη πάλιν εις Μύλους Καϊλάρ, οπόθεν ακριβώς είχεν ορμηθή την 

πρωϊνήν εκκινούσα προς πορείαν. Εάν αρχικώς διετάσσετο η μετάβασις της Μοίρας 

εις το δεξιόν κέρας της παρατάξεως της Μεραρχίας, πολύ ευχερεστέρα και προ παντός 

πολύ ταχύτερα ήθελεν είσθαι η είσοδος ταύτης εις τον αγώνα. Αφ’ ετέρου απωλέσθη 

πολύς επίσης χρόνος, όπως η υπ’ εμέ Μοίρα, μεταβαίνουσα εις την υπ’ εμού εκλεγείσαν 

τοποθεσίαν παρά το Σύνταγμα του κ. Καλόγερο, μεταβολή κατεύθυνσιν, ίνα μεταβή 

προς τους υποδειχθέντας υπό του κ. Δροσοπούλου προς κατάληψιν λόφους και τέλος 

απωλέσθη χρόνος, όπως αλλάξη η Μοίρα θέσιν, εγκαταλείπουσα τους λόφους τούτους 

καταδειχθέντας ακατάλληλους προς βολήν.

Μετά τον κανονισμόν της βολής, η 9η Πυροβολαρχία Χατζηδημητρίου έβαλε δρα-

στικώς κατά Πεζίκού, προκεκαλυμμένου εν πρώτη γραμμή εν αποστάσει �.600 μέ-

τρων από της Πυροβολαρχίας και κατά Πεζίκού, συγκεντρωμένου εν Χαράδραις.

Μετά ευστοχωτάτην βολήν της Πυροβολαρχίας Χατζηδημητρίου το Πεζικόν του 

αριστερού κέρατος των Τούρκων κατέλιπεν τας θέσεις αυτού, η δε Πυροβολαρχία 

κατεδίωξε τον εχθρόν δια του πυρός επί μήκους 1.200 όλων μέτρων, επιμηκύνουσα 

εκάστοτε την βολήν αυτής και εκτελούσα διαδοχικός ριπάς μέχρι 4.800 μέτρων.

Δεν θεωρώ άσκοπον να αναφέρω, ότι μετά τον κανονισμόν της βολής και την 

πρόοδον της εκτελουμένης υπό της Πυροβολαρχίας Χατζηδημητρίου δραστικής 

βολής, αφίκετο επί της θέσεως της Πυροβολαρχίας Χατζηδημητρίου ο κ. Μέραρχος 

μεθ’ ολοκλήρου του επιτελείου του.

Εν τω μεταξύ κληθείσα και η εν επιτηρήσει οπίσω παραμείνασα 5η Πυροβολαρχία 

(Πετροπούλου) παρετάχθη αριστερά της 9ης  Πυροβολαρχίας και ετάχθη προς πυ-

ροβόλησιν, δεν έβαλεν όμως κατά του εχθρού, τραπέντος πλέον εις φυγήν.

Περί την 12ην ληξάσης της βολής, διετάχθη η προς τα πρόσω πορεία της 

Μοίρας, προέβημεν δε αμαχητί πλέον μέχρι Ναλμπάνδκιοϊ, ένθα κατηυλίσθημεν, 

αφιχθέντες περί την 1.45’.

Εβλήθησαν κατά την μάχην ταύτην υπό της 9ης Πυροβολαρχίας 100 περίπου 

βολιδοφόροι οβίδες.

Ως προς την δράσιν της 6ης Πυροβολαρχίας, ήτις απετέλει μέρος του υπό τον 

κ. Καμάραν κυκλωτικού αποσπάσματος εκθέτω τα κατωτέρω ειλημμένα φυσικώς, 

εκ της αναφοράς του διοικητού της Πυροβολαρχίας ταύτης λοχαγού κ. Κλάδα.

Το απόσπασμα καταυλισθέν την νύκτα της 15ης προς την 16ην Οκτωβρίου ΒΑ του 

χωρίου Κοζλούκιοϊ, ετέθη εν πορεία τη εβδόμη και ημισεία 71/2 π.μ. ώρα της 16ης 

Οκτωβρίου, διήλθε δια του χωρίου Τρέπιστα, αφικόμενον δε προ του χωρίου Ινελί 

και πληροφορηθέν ότι η Μεραρχία εμάχετο κατά το χωρίον Ναλμπάνδκιοϊ, έσπευ-

σε, όπως συμμετάσχη του αγώνος, δρων εκ του ημετέρου δεξιού πλευρού.

Η Πυροβολαρχία, ταχθείσα προς πυροβόλησιν εν προκαλύψει υλικού προς τα 

ΒΔ του Χωρίου Ινελί, έβαλεν εν αρχή κατά εχθρικού Πεζικού, όπερ διεσκόρπισε και 

κατεδίωξε δια των πυρών αυτού, είτα δε έβαλε κατά του εχθρικού Πυροβολικού, 
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ευρισκομένου εν μεγίστη προκαλύψει λάμψεων επί λόφου ΝΔ του χωρίου 

Ναλμπάνδκιοϊ και εγγύς τούτω κειμένου, ορατού δε εκ της πλευρικής εν σχέσει 

προς την Τουρκικήν παράταξιν θέσεως, ην κατείχεν η Πυροβολαρχία Κλαδά.

Μετά τον κανονισμόν της βολής και εκτέλεσιν δραστικής και λίαν επιτυχούς 

βολής δια βολιδοφόρων οβίδων υπό της 6ης Πυροβολαρχίας κατά του εχθρικού 

Πυροβολικού, τούτο ηναγκάσθη να εγκατάλειψη τας θέσεις αυτού και να τραπή 

εις φυγήν διωκόμενον υπό των πυρών της άνω Πυροβολαρχίας.

Η Πυροβολαρχία Κλαδά έβαλεν εν όλω περί τας 140 βολιδοφόρους οβίδας εξ’ 

αποστάσεων ποικιλουσών μεταξύ 4.000 και 4.800 μέτρων.

Περί την μεσημβρίαν, λήξαντος του αγώνος, το απόσπασμα διηυθύνθη προς 

Τζαλτζιλάρ, ένθα αφικομένου περί την 5ην μ.μ. ώραν κατηυλίσθη.

Οφείλω να εξάρω την πολλού επαίνου αξίαν, επιτυχή δράσιν αμφοτέρων 

των Πυροβολαρχιών Χατζηδημητρίου και Κλαδά, καθόσον και η Πυροβολαρχία 

Χατζηδημητρίου ευστοχώτατα διεξήγαγε το τεχνικόν μέρος της βολής του ανα-

τεθέντος αυτώ υπ’ εμού έργου της καταπυροβολήσεως του εχθρικού Πεζικού του 

αριστερού κέρατος, και η Πυροβολαρχία Κλαδά, ενεργούσα κατ’ ιδίαν κρίσιν και 

αντίληψιν, ευστοχώτατα επίσης εξετέλεσε την εκλογήν των στόχων και δραστι-

κώτατα και επιτυχέστατα διεξήγαγε το όλον αυτής έργον.

Και μετά την εκτόπισιν και καταδίωξιν του εχθρικού Πεζικού του αριστερού 

κέρατος υπό της Πυροβολαρχίας Χατζηδημητρίου, εξετελέσθη, σημαινουσών 

των σαλπίγγων τη διαταγή του κ. Μεράρχου, ευρισκομένου παρ’ εμοί, παρά τη 

Πυροβολαρχία Χατζηδημητρίου, γενική έφοδος υπό των στρατευμάτων του 

Πεζικού του δεξιού κέρατος της ημετέρας παρατάξεως, κατά δε του δεξιού 

Τουρκικού κέρατος, συγχρόνως σχεδόν εκτοπισθέντος υπό της Πυροβολαρχίας 

Κλαδά του τε εχθρικού πυροβολικού του δεξιού κέρατος των Τούρκων και του 

εκείθε Πεζικού, εξετελέσθη η τελική και νικηφόρος έφοδος υπό του κατά το αρι-

στερόν ημών κέρας μαχόμενου 2�ου Πεζικού Συντάγματος Αντισυνταγματάρχου 

κ. Ζούκη, όπερ μέχρι της στιγμής εκείνης συνετρίβετο εν τη γενναία και ακαθέκτω 

αυτού ορμή άνευ υλικού ωφελίμου αποτελέσματος.

Υποχρεούμενος, όπως εκθέσω τα λαβόντα χώραν ιστορικώς και αληθώς 

οφείλω να είπω, μη κινδυνεύων φυσικώς, να χαρακτηρισθώ ως περιαυτολογών, 

ότι όντως η νίκη της μάχης του Ναλμπάνδκιοϊ οφείλεται κατά μέγιστον μέρος εις 

την επιτυχεστάτην ενέργειαν της υπ’ εμέ Μοίρας, από της στιγμής της εισόδου 

εις την μάχην της οποίας επήλθεν η όλη ευάρεστος τροπή της μάχης και δια της 

επιτυχέστατης προς το ημέτερον Πεζικόν βοηθείας και υποστηρίξεως της οποίας 

διηυκολύνθη μεγάλως, υποχωρούντος του εχθρού, η νικηφόρος προέλασις του 

ημετέρου Πεζικού και κατάληψις των υπό του εχδρού κατεχομένων θέσεων.

Ως προς την δράσιν δε και τα αποτελέσματα της παρά τω αποσπάσματι του 

Αντισυνταγματάρχου κ. Καμάρα δρασάσης 6ης Πυροβολαρχίας (Κλαδά) της υπ’ εμέ 

Μοίρας, παραθέτω ώδε και την προς τον ειρημένον Πυροβολάρχην σταλείσαν επίσημον 

διαταγήν υπό του Διοικητού του Αποσπάσματος Αντισυνταγματάρχου κ. Καμάρα

«16°» Σύνταγμα Πεζικού

Καταυλισμός έμπροσθεν των χωρίων Τζαλτζιλάρ και Μοραλάρ
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ΣΤΟΥΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ (1912-1913)

Τη 17η Οκτωβρίου 1912 - 10η πρωινή

Προς τον Διοικητήν Πεδινής Πυροβολαρχίας κ. Κλαδάν Ν.

Διοικήσας υμάς κατά την χθεσινήν μάχην, καθ’ ην το υφ’ υμάς τμήμα τοσούτον επι-

τυχώς ενήργησε ούτως ώστε με τας πρώτας βολάς να εξαναγκάση τον εχθρόν να τραπή 

εις άτακτον φυγήν καταληφθείσης της τοποθεσίας του υπό της Μεραρχίας, δράττομαι 

της ευκαιρίας να εκφράσω υμίν και τοις υφ’ υμάς την ευαρέσκειάν μου και πέπεισμαι, 

ότι και εις νέαν παρουσιασθησομένην περίστασιν το όπλον υμών θα επιφέρη τα αυτά 

αποτελέσματα, εδραιουμένης ούτω της πεποιθήσεως, ότι το όπλον υμών, εις ο έχετε 

την τιμήν να συγκαταλέγησθε, δικαίως δέον να υπερηφανεύηται, διότι απαρτίζεται από 

τοιαύτα εξαίρετα στοιχεία, εις α η Πατρίς μετά πεποιθήσεως δύναται να ατενίζη.

O Συνταγματάρχης Διοικητής του αποσπάσματος Α. Καμάρας Αντισυνταγ. 

Πεζικού».

Εν Λαγκαδά τη 16η Μαΐου 1913

O Διοικητής της Μοίρας Κ. Σ. Γουβέλης

Ταγματάρχης Πυροβολικού

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 ΓΕΣ/ΔΙΣ Ιστορία του Ελληνικού Στρατού 1821-1997.

 ΓΕΣ/ΔΙΣ Ο Ελληνικός Στρατός κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους του 1912-13, Τόμος Α΄.

 Μεγάλη Ναυτική Στρατιωτική εγκυκλοπαίδεια.

 Νεώτερον Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν «ήλιος».

 Ο Σύμβουλος των Νέων. Πανόραμα της Ελλάδας, Αθήνα 1974.

 Γκιων, Χρ. - Θηραιος, Στ.Γ. Η Ελλάς εις τους Βαλκανικούς Πολέμους 1912-1913, Αθήνα 1970.

 Κοκκίνου, Α. Ιστορία της Νεώτερης Ελλάδας, τ.3, Αθήνα.

 Κορδάτος Ι. Ιστορία της Νεώτερης Ελλάδος, τ. Δ.

 Μαργαρίτης, Γ. κ.ά. Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας Γ Λυκείου, ΟΕΔΒ, Αθήνα 2006.

 Μαστέλλος, Γ. Απομνημονεύματα 1897, Αθήνα 1994.

 Μελάς, Σ. Οι πόλεμοι 1912-1913, Αθήνα 1958.

 Νικλαμπάς, Ν. Το Λεύκωμα των Αγωνιστών 1912-1922, Αθήνα 1987.

 Σκουλάτος, κά Ιστορία Νεότερη και Σύγχρονη (1789-1909), ΟΕΔΒ, Αθήνα 2003.

 Στρατιωτική Επιθεώρηση (Ιούλ.-Αύγ. 2005).

 Στρατιωτική Επιθεώρηση (Σεπ.-Οκτ. 2006).

 Turot, H. Η Κρητική Επανάσταση και ο Ελληνοτουρκικός Πόλεμος 1897, Ειρμός 1991.

 Φωτόπουλος, Χρ. Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, τ. Α .

Σήμερα ο τάφος του αγνώστου στρατιώ-

του αποτελεί την φανερότερη εκδήλωση 

του οφειλόμενου επαίνου και της δόξας 

που πρέπει να ακολουθεί τη μνήμη των 

πεσόντων και την εθελοθυσία τους υπέρ 

της Πατρίδας. Ανάμεσα στις 14 επιγρα-

φές εξυμνείται και η μάχη στο Σόροβιτς.
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ΚΕΙΜΕΝΟ: Ανχης (ΕΠ) Ιωάννης Παπανικολάου

Συµβουλές για να γράφουµε
καλύτερα κείµενα
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ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ
Η χρήση του Διαδικτύου, και οι 

εφαρμογές του έχουν επηρεάσει και 
επηρεάζουν δραματικά πολλούς το-
μείς της ζωής μας, η επικοινωνία, το 
εμπόριο, η εκπαίδευση, οι συναλλαγές 
είναι μερικοί μόνο απ’ αυτούς και 
εκατομμύρια άνθρωποι σ’ ολόκληρο 
τον πλανήτη το βιώνουν αυτό καθημε-
ρινά. Το βιώνουν όμως περισσότερο 
οι νέοι, γιατί σήμερα έχουμε μπρο-
στά μας μια νέα γενιά ανθρώπων, οι 
οποίοι μεγάλωσαν και μεγαλώνουν 
σε ένα φυσικό περιβάλλον, που έχει 
σε μεγάλο βαθμό ενσωματώσει τους 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

Η Ιστορία του Διαδικτύου είναι η 
ιστορία μιας εφεύρεσης η οποία είχε 
τη δραματικότερη επίδραση στην αν-

τη φορά το αμερικανικό κοινό αισθάν-
θηκε τρωτό, και η αμερικανική κυβέρ-
νηση αντέδρασε γρήγορα. Το 1958 
o πρόεδρος των ΗΠΑ Αϊζενχαουερ 
(Eisenhower), δημιούργησε την ARPA 
(Advanced Research Project Agency: 
η Υπηρεσία Προηγμένων Ερευνητικών 
Προγραμμάτων), και αργότερα την 
NASA (National Aeronautics and Space 
Administration: Εθνική Διοίκηση για 
την Αεροναυτική και το Διάστημα). Ο 
Bob Taylor στην ARPA γρήγορα συνει-
δητοποίησε ότι θα μπορούσαν να εξοι-
κονομηθούν χρόνος και χρήματα εάν 
οι τεράστιοι κεντρικοί υπολογιστές, 
που βρίσκονταν στις κυβερνητικές 
υπηρεσίες και τα πανεπιστήμια, μπο-
ρούσαν να μιλήσουν ο ένας στον άλλο. 
Αυτό ήταν πρώτο επίτευγμα της ARPA, 
και το 1969 δημιουργήθηκε το πρώτο 
δίκτυο. Το πρώτο ηλεκτρονικό γράμμα 
στάλθηκε τρία χρόνια αργότερα.

 Βέβαια, οι υπολογιστές παρέμε-
ναν ακόμα τεράστιοι και δυσκίνητοι 
μέχρι που η εργασία του Bill Gates, 
και αργότερα του Steve Wozniak της 
Apple, οδήγησαν στη διάδοση των 
προσωπικών Η/Υ στις επιχειρήσεις και 
στα σπίτια. Το Διαδίκτυο, εντούτοις, 
ήταν ακόμα υπό την κατοχή και δια-
χείριση της αμερικανικής κυβέρνησης. 
Το 1992, ο George Bush άλλαξε αυτή 
την κατάσταση, δίνοντάς το ελεύθερα 
στο κοινό και επιτρέποντας να χρησι-
μοποιηθεί για ιδιωτικούς και επιχειρη-
ματικούς λόγους. Το σημαντικότερο 
όμως λόγο στην εξάπλωση και χρήση 
του διαδικτύου όπως το ξέρουμε σή-
μερα, διαδραμάτισε η ανάπτυξη από 
βρετανούς επιστήμονες της Γλώσσας 
Σήμανσης Υπερκειμένων (HTML) στις 
αρχές της δεκαετίας του ‘60 και η τυ-
ποποίησή της στο CERN το 1990. 

θρώπι-
νη επικοι-

νωνία μετά από 
το τηλέφωνο. Στις αρχές 

ακόμα του Ψυχρού Πολέμου, η 
Αμερική ξαφνιάστηκε από την εκτό-
ξευση του ρωσικού δορυφόρου 
Σπούτνικ (Sputnik) το 1957. Για πρώ-
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ΓΕΝΙΚΑ
Η τεχνολογική εφεύρεση του δι-

αδικτύου είναι αυτή που, μετά την 
τυπογραφία, άνοιξε περισσότερους 
νέους δρόμους στη λογοτεχνία. Ο 
πειραματισμός και η καινοτομία του 
συγγραφέα είναι εφικτά. Τα ψηφιακά 
κείμενα μπορούν να κυκλοφορήσουν 
σε ελάχιστο χρόνο, να αναμορφω-
θούν, να τροποποιηθούν, να δημο-
σιευθούν και να εμπλουτισθούν με 
οπτικοακουστικό υλικό ενώ η συνερ-
γασία είναι εύκολη και γρήγορη με 
απομακρυσμένους συνεργάτες. Νέοι 
όροι χρησιμοποιούνται για να προσ-
διορίσουν τη λογοτεχνία που εγγρά-
φεται σε ψηφιακά μέσα και διακινείται 
μέσω διαδικτύου (υπερλογοτεχνία, 
υπερκειμενική λογοτεχνία, δικτυακή 
λογοτεχνία). Όλα αυτά διαφοροποι-
ούν τη σχέση κειμένου - αναγνώστη.

Το Διαδίκτυο, όπως όλα τα μέσα 
επικοινωνίας έχει τους δικούς του 
κανόνες γραφής και παρουσίασης 
της πληροφορίας. Η οργάνωση και 
παρουσίαση του περιεχομένου απο-
τελεί πάντοτε πρόβλημα για τους δι-
κτυακούς τόπους καθώς οι περισσό-
τεροι άνθρωποι αντιμετωπίζουν το 

Internet ως ένα ακόμα έντυπο μέσο 
επικοινωνίας, αγνοώντας τα χαρακτη-
ριστικά και τους περιορισμούς του. Ο 
τρόπος δόμησης ενός κείμενου για το 
διαδίκτυο είναι αρκετά διαφορετικός 
από τον τρόπο που μας έμαθαν να 
γράφουμε έκθεση στο σχολείο ή από 
τον τρόπο που συντάσσουμε τα υπη-
ρεσιακά μας έγγραφα. Αυτό σημαίνει 
ότι για να είμαστε αποτελεσματικοί 
χρειαζόμαστε επανεκπαίδευση.

Έτσι, η γνώση μερικών στοιχείων 
από την συμπεριφορά των χρηστών 
του διαδικτύου και η εφαρμογή μερικών 
απλών κατά βάση κανόνων διάταξης και 
συγγραφής των κειμένων, μπορούν να 
αυξήσουν την επίδραση της ιστοσελίδας 
μας στο κοινωνικό γίγνεσθαι. 

ΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Το να γράφετε για το Διαδίκτυο 

μοιάζει σε γενικές γραμμές σαν να 
γράφετε για ένα περιοδικό. Βέβαια, 
υπάρχουν και αρκετές διαφορές οι 
οποίες έχουν σχέση με τα χαρακτη-
ριστικά του μέσου, τη στάση των αν-
θρώπων και τους χρονικούς περιορι-
σμούς που τίθενται. 

Σημαντικά Γεγονότα
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Το υπερκείμενο (hypertext) -όρος 
που δημιουργήθηκε τη δεκαετία του 
’60 από τον Theodor Nelson- απο-
τελεί ένα είδος ηλεκτρονικού κειμέ-
νου που είναι εντελώς διαφορετικό 
από το έντυπο. Είναι οργανωμένο 
με μη γραμμική μορφή ή αλλιώς, με 
εδάφια κειμένου που ενώνονται με 
συνδέσμους οι οποίοι προσφέρουν 
στον αναγνώστη τη δυνατότητα δι-
αφορετικών διαδρομών ανάγνωσης. 
Προκαλώντας την αλληλεπίδραση, ο 
αναγνώστης δεν προσλαμβάνει απλά 
το κείμενο, αλλά το συνδιαμορφώνει 
με τον δημιουργό του συναποφασί-
ζοντας τη δομή του. Κάποιος άλλος 
αναγνώστης μπορεί να ακολουθεί δι-
αφορετική διαδρομή. Έτσι το κείμενο 
υπόκειται σε συνεχή διαμόρφωση. Γι΄ 
αυτό το υπερκείμενο χαρακτηρίζεται 
από δομική ρευστότητα. Τέλος, με 
το υπερκείμενο ανακατασκευάζεται 
το θεμελιακό χαρακτηριστικό σχήμα 
παραγωγής και πρόσληψης λόγου 
(πομπός α μήνυμα - δέκτης), καθώς 
μεγάλο μέρος της ανάγνωσης πραγ-

ματοποιείται μέσα από τις οθόνες. Και 
αφού το ηλεκτρονικό κείμενο διαφέ-
ρει από το παραδοσιακό, επηρεάζε-
ται και η αναγνωστική συμπεριφορά. 
Το υπερκείμενο, το συναντούμε και 
στη συμβατική λογοτεχνία, όπου ο 
Roland Barthes το χρησιμοποιεί για 
να δηλώσει ένα κείμενο παράγωγο 
από κάποιο άλλο πρωτογενές, το 
οποίο ονομάζεται «υποκείμενο». Στη 
μία περίπτωση έχουμε συνδέσμους 
που παραπέμπουν σε επεξηγηματι-
κά ή συμπληρωματικά σχόλια, ενώ 
στην άλλη έχουμε ένα κείμενο που 
παράγεται από ένα άλλο πρωτότυπο. 
Και στις δύο περιπτώσεις είναι δια-
κριτός ο διακειμενικός χαρακτήρας 
του. Σήμερα το υπερκείμενο ως όρος 
αναφέρεται αποκλειστικά στα υπερ-
κειμενικά προγράμματα των υπολο-
γιστών και στις κειμενικές δομές που 
μπορούν να συντεθούν με τη βοήθειά 
τους και να υπερβεί τις γραμμικές  
περιορισμένες και καθορισμένες ποι-
ότητες του παραδοσιακού γραπτού 
κειμένου.

Εξάπλωση Διαδικτύου
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Από τα παραπάνω γίνεται κατανο-
ητό ότι το έντυπο περιεχόμενο είναι 
δομικά και λειτουργικά διαφορετικό 
από το ηλεκτρονικό. Ο έντυπος λόγος 
είναι διατυπωμένος επίσημα και διαβά-
ζεται παθητικά. Είναι γραμμικός, είναι 
αφηγηματικός, με χρονολογική διάταξη 
και παρουσιάζει μια συνεχή άποψη. Το 
ηλεκτρονικό (online) περιεχόμενο δια-
τυπώνεται με όχι επίσημο τρόπο, είναι 
τμηματικό, μη γραμμικό, διαδραστικό, 
δυναμικό και επίκαιρο. Μία επίσης ση-
μαντική διαφορά, η οποία έχει σχέση 
με τη φύση των δύο μέσων, είναι ότι 
το πρώτο αναφέρεται στην ανάγνωση 
χαρτιού, ενώ το άλλο στην ανάγνωση 
φωτός. Όπως θα έχετε και εσείς αντι-

ληφθεί το διάβασμα από την 
οθόνη είναι 

πιο δύσκολο από το διάβασμα από 
το χαρτί, επομένως πρέπει πάντοτε να 
κάνετε την ανάγνωση πιο εύκολη για 
τους επισκέπτες του δικτυακού σας 
τόπου. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Η έντυπη μορφή, παρέχει ακόμα 
και σήμερα αρκετά πλεονεκτήματα σε 
σχέση με τη δικτυακή αν και μελέτες 
προβλέπουν ότι αυτό πρόκειται να αλ-
λάξει μέσα στο επόμενα 10-15 χρόνια. 
Για παράδειγμα, ο χρόνος που απαιτεί-
ται για να κατεβάσεις μια ιστοσελίδα 
είναι μεγαλύτερος από το χρόνο που 
απαιτείται για να γυρίσεις μια σελίδα, 
η ανάλυση της οθόνης δεν είναι τόσο 
καλή όσο ενός έντυπου και η οθόνη εί-
ναι συνήθως μικρότερη σε μέγεθος από 

μια σελίδα εφημερίδας. Τα 
χαρακτηριστικά 
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αυτά επιβάλουν αρκετούς περιορισμούς 
στη σχεδίαση ιστοσελίδων όπως:

 Χρησιμοποιούμε λιγότερα γρα-
φικά (τα γραφικά αυξάνουν το χρόνο 
φορτώματος της ιστοσελίδας).

 Γράφουμε μικρότερα κείμενα, κα-
θώς είναι δυσκολότερο να διαβάζουμε 
από την οθόνη.

 Χρησιμοποιούμε λιγότερες γραμ-
ματοσειρές, καθώς δεν γνωρίζουμε τι 
γραμματοσειρές έχει εγκατεστημένες ο 
χρήστης στον υπολογιστή του.

 Δεν χρησιμοποιούμε περίπλοκες 
διατάξεις, με πολλά παράθυρα, κείμενα 
κ.λπ. που μπερδεύουν τον χρήστη.

 Χρησιμοποιούμε μεγαλύτερα 
γράμματα, όπου οι συνθήκες το επι-
τρέπουν. Το αναγνωστικό κοινό δεν 
είναι όλοι εικοσάρηδες και ο χρόνος 
επηρεάζει μεταξύ άλλων και την οπτική 
οξύτητα.

 Επιλέγουμε την καλύτερη αντί-
θεση μεταξύ των γραμμάτων και του 
οπίσθιου τμήματος της ιστοσελίδας.

Η αργή ανταπόκριση της ιστοσελίδας 
είναι ο χειρότερος εχθρός της χρηστικό-
τητας του διαδικτύου. Η έντονη χρήση 
γραφικών είναι ο κυριότερος λόγος που 
αυτό συμβαίνει. Έχει δε αποδεδειχθεί ότι 
οι χρήστες τείνουν να θεωρούν τις σε-
λίδες με πολλά γραφικά σαν άχρηστες. 
Καθώς οι πληροφορίες στο διαδίκτυο 
είναι υπερβολικά μεγάλες σε αριθμό, 
ο χρόνος που έχει κάποιος που ψάχνει 
στη διάθεσή του για να αποφασίσει 
αν αυτό που παρουσιάζεται στην οθό-
νη του τον αφορά ή όχι, είναι μικρός. 
Έτσι, αν δεν μπορέσει πολύ γρήγορα 
να εντοπίσει αυτό που τον ενδιαφέρει 
θα μετακινηθεί σε άλλη ιστοσελίδα. Τα 
10 δευτερόλεπτα είναι ένα όριο μετά το 
οποίο ο χρήστης παύει να προσέχει την 
ιστοσελίδα μας.

Για να εξα-
σφαλιστεί  η 
καλύτερη ανα-
γνωσιμότητα, 
χρησιμοποιεί-
στε την παρα-
δοσιακή δομή 
σύνταξης που 
χρησιμοποιεί-
ται στις εφη-
μ ε ρ ί δ ε ς  κ α ι 
αποκαλείται 
«ανεστραμμέ-
νη πυραμίδα». 
Όπως οι εφη-
μερίδες, το δι-
κτυακό περιεχόμενο πρέπει να μπορεί να 
αναγνωστεί γρήγορα, να περιλαμβάνει 
πολύ περιεχόμενο και να τραβάει την 
προσοχή του αναγνώστη. Σιγουρευτείτε 
ότι τα «4 Π»( Ποιος, Πότε, Που και Πως 
αλλά και Τι και Γιατί) είναι κοντά στην 
κορυφή ενώ οι λιγότερο σημαντικές λε-
πτομέρειες ακολουθούν (από το γενικό 
στο ειδικό). Δηλαδή, όσο απομακρυνό-
μαστε από την αρχή του κειμένου, η 
σημασία των πληροφοριών μειώνεται 
και το επίπεδο της λεπτομέρειας αυξάνει. 
Γι’ αυτό η πυραμίδα είναι φαρδιά στην 
κορυφή και στενή στον πάτο. Αυτός ο 
τρόπος γραφής επιτυγχάνει, αν ο ανα-
γνώστης διαβάσει μόνο την επικεφαλίδα, 
να έχει μια καλή ιδέα για το θέμα, ενώ 
αν διαβάσει μόνο τις πρώτες γραμμές, 
να μπορεί καταλάβει πολύ καλά τους 
κύριους στόχους του άρθρου. 

Κάντε το κείμενο συναρπαστικό, 
προσωπικό και δυναμικό. Το γράψιμο σε 
ενεργητική φωνή είναι πάντοτε το καλύ-
τερο. Χρησιμοποιείστε το «εσείς» όταν 
αρμόζει για να γίνει το κείμενο πιο προ-
σωπικό. Πάρτε θέση. Δώστε χαρακτήρα 
στο γράψιμο. Στον κόσμο αρέσει να δι-

Κάντε το κείμενο συναρ-

παστικό, προσωπικό και 

δυναμικό. Το γράψιμο 

σε ενεργητική φωνή 

είναι πάντοτε το καλύ-

τερο. Χρησιμοποιείστε 

το «εσείς» όταν αρμόζει 

για να γίνει το κείμενο 

πιο προσωπικό. Πάρτε 

θέση. Δώστε χαρακτήρα 

στο γράψιμο. 
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αβάζει κείμενο 
το όποιο δίνει 
την αίσθηση 
του προσω-
π ι κ ο ύ ,  τ ο υ 
αληθοφανούς, 
δημιουργικού, 
θ ε τ ι κ ο ύ  κ α ι 
ανεξάρτητου, 
ενώ απεχθάνε-
ται και αγνοεί 
την «ξύλινη» 
γ λ ώ σ σ α ,  τ ι ς 
τυποποιημέ-
νες εκφράσεις 
και τις συντο-
μογραφίες. 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στυλ 
«απλού γραψίματος» χωρίς το αποτέλε-
σμα να ακούγεται απλό. Το σημαντικό-
τερο είναι το κείμενο να είναι γλαφυρό, 
συμπαγές, απλό και χωρίς πολυλογίες. 

Όταν οι άνθρωποι επισκέπτονται το 
διαδίκτυο («σερφάρουν»), έχουν λιγότε-
ρη υπομονή και ανεκτικότητα σε μεγάλα 
κομμάτια αφηγηματικού κειμένου. Το 
κείμενο για το web, πρέπει να είναι 
διαχωρισμένο σε μικρότερα κομμάτια 
(blocks) τα οποία να διαχωρίζονται από 
κενή γραμμή και να έχει μειωθεί ο όγκος 
του σε σχέση με το έντυπο. 

Κάθε παράγραφος πρέπει να πε-
ριέχει, αν είναι δυνατόν, μια ιδέα. 
Χρησιμοποιείστε απλές προτάσεις, χω-
ρίς συντομογραφίες. Οτιδήποτε περί-
πλοκο γίνεται ακόμα δυσκολότερο να 
γίνει κατανοητό online. 

Όπου είναι εφικτό, τα συμπεράσματα 
ή τα κύρια σημεία πρέπει να είναι στην 
αρχή και οι επεξηγήσεις ή οι λεπτομέ-
ρειες να ακολουθούν με παραπομπές 
σε λίστες ή κατηγορίες. 

Γράψτε χρησιμοποιώντας κατά το 

δυνατόν επικεφαλίδες, υποκεφαλίδες, 
ετικέτες κ.λπ., αυτό που αποκαλείται 
μετα-περιεχόμενο (meta-content). Το 
περιεχόμενο στο διαδίκτυο πρέπει 
να είναι εύκολο «να σκαναριστεί». Οι 
αναγνώστες του διαδικτύου έχουν την 
νοοτροπία του «ψάχνω και ανακτώ». 
Προτιμούν δηλαδή να «σκανάρουν» 
παρά να διαβάζουν τις ιστοσελίδες που 
επισκέπτονται για λέξεις-κλειδιά ή για 
συνδέσμους (links) που χρειάζονται, 
προσπερνώντας τα υπόλοιπα. Καλές 
επικεφαλίδες και ετικέτες περιεχομέ-
νου βοηθούν επίσης τον αναγνώστη 
να καταλάβει νοητικά την οργάνωση 
και δομή του δημοσιευμένου περιε-
χομένου.

Όπως προείπαμε, σχεδόν το 80% 
των χρηστών του διαδικτύου «σκα-
νάρουν» τις ιστοσελίδες αντί να τις 
διαβάζουν. Αυτό συμβαίνει κυρίως για 
τους εξής λόγους:

 Η ανάγνωση από την οθόνη του 
υπολογιστή είναι κουραστική και 25% 
βραδύτερη από την ανάγνωση χαρτιού 
εξαιτίας της φύσης του μέσου. 

 Ο Παγκόσμιος Ιστός (world 
wide web ή www)είναι ένα χρη-
στο-κεντρικό μέσο όπου οι χρή-
στες του αισθάνονται ότι πρέπει 
να συνεχίσουν και να πατήσουν 
μερικά κλικ αντί να διαβά-
σουν ένα άρθρο 
α π ό  τ η ν 
αρχή ως το 
τέλος. Μελέτες 
έχουν δείξει ότι οι 
άνθρωποι θέλουν να 
αισθάνονται ενεργητι-
κοί όταν περιηγούνται στο 
διαδίκτυο.

 Κάθε ιστοσελίδα έχει να 
ανταγωνιστεί μεταξύ εκατομμυρίων 

Κάθε ιστοσελίδα έχει 

να ανταγωνιστεί μεταξύ 

εκατομμυρίων άλλων 

για να τραβήξει την 

προσοχή του χρήστη. Ο 

χρήστης δεν μπορεί να 

ξέρει εάν η τρέχουσα 

σελίδα είναι αυτή που 

χρειάζεται ή υπάρχουν 

άλλες καλύτερες, έτσι 

συνεχίζει να ψάχνει. 
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άλλων για να τραβήξει την προσοχή του 
χρήστη. Ο χρήστης δεν μπορεί να ξέρει 
εάν η τρέχουσα σελίδα είναι αυτή που 
χρειάζεται ή υπάρχουν άλλες καλύτερες, 
έτσι συνεχίζει να ψάχνει. 

Μιας και το 80% των χρη-
στών «σκανάρει» τις 
σελίδες αντί να τις 
διαβάζει λεπτο-
μερώς και  η 
ανάγνωση 
της οθόνης 
είναι 25% 
βραδύτε-
ρη από 
την ανά-
γνωση 
χαρτιού, 

οι λέξεις των κειμένων στις ιστοσελίδες 
πρέπει να είναι 50% από το αντίστοι-
χο της έντυπης μορφής. Στο έντυπο 
κείμενο, ο χρήστης αφοσιώνεται σε 
ολόκληρο το κείμενο. Στο ηλεκτρονικό, 

δεν του αρέσει να διαβάζει 
μεγάλα κείμενα και οι 

σελίδες θα πρέπει 
να είναι σχεδόν 

αυτόνομες 
με συνδέ-

σμους σε 
άλλες 
σελίδες 
σχε-
τικές 
με το 
θέμα. 



122

Γράψτε για το διαδίκτυο. Όταν θέλετε 
να δημοσιεύσετε κάτι στο διαδίκτυο μην 
περιοριστείτε στο να «αναρτήσετε» τα 
κείμενα. «Ανάρτηση» είναι η διαδικασία 
με την οποία ένα έγγραφο που δημιουρ-
γήθηκε για γραπτή, επίσημη επικοινωνία 
και εκτύπωση απλά το επισυνάπτετε σε μια 
τοποθεσία Web σαν έγγραφο Word (Doc), 
Acrobat (PDF), Excel (Xls) ή άλλο δημοφιλή 
τύπο. Αν και μερικές φορές αυτό είναι απα-
ραίτητο, είναι ο πιο τεμπέλικος και αναπο-
τελεσματικός τρόπος για να δημοσιεύσετε 
τις απόψεις σας στο Διαδίκτυο. Πρέπει να 
ξανασκεφτείτε πώς το περιεχόμενο πρέπει 
να ξαναγραφεί, σε σχέση με το μέσο (δηλα-
δή το διαδίκτυο) που θα προβληθεί.

Το δικτυακό περιεχόμενο δεν είναι μόνο 
οι λέξεις. Μια από τις βασικότερες έννοιες 
είναι η «αλληλεπίδραση» και η «μετάβαση». 
Λάβετε υπόψη σας τα άλλα αντικείμενα 
(φωτογραφίες, ιστοσελίδες κ.λπ.) που μπο-
ρεί να είναι μέρος του. Αναλύστε και κατα-
νοήστε το περιβάλλον όπου θα προβληθεί 
το περιεχόμενο που έχετε ετοιμάσει. Οι 
λέξεις είναι επίσης εικόνες. Οι άνθρωποι 
προσέχουν το στυλ της γραμματοσειράς, το 
χρώμα του κειμένου, το μέγεθος του κειμέ-
νου και τον τρόπο με τον οποίο το κείμενο 
παρουσιάζεται ως ένα οπτικό σύνολο πριν 
καν εξάγουν τη σημασία του. Η διάταξη και 
η σχεδίαση είναι κρίσιμες σε ένα οπτικό 
μέσο όπως το Web.

Οι χρήστες μπορούν να μπουν στον 
ιστοτόπο από οποιοδήποτε σημείο, άρα 
η κάθε σελίδα πρέπει να είναι σχεδόν 
ανεξάρτητη και το θέμα της να αναπτύσ-
σεται πλήρως χωρίς να θεωρούμε ότι οι 
προηγούμενες σελίδες έχουν διαβαστεί 
από τον χρήστη. Σύνδεσμοι πρέπει να πα-
ρέχονται σε επεξηγηματικές πληροφορίες, 
φυσικά χωρίς υπερβολή καθώς θα διατα-
ράξουν την προσοχή των χρηστών. Για 
να αποφευχθεί η υπερβολική χρήση των 

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 
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υπερσυνδέσμων, τοποθετείστε λιγότερο 
σημαντικές ή επιπρόσθετες πληροφορί-
ες στο περιθώριο της ιστοσελίδας ή στο 
τέλος με τον τίτλο «Δείτε επίσης» ή « Για 
να μάθετε περισσότερα..».

Η αξιοπιστία στο διαδίκτυο είναι ση-
μαντική και δεν πρέπει να θεωρείται δε-
δομένη αλλά να κερδίζεται. Χάνεται γρή-
γορα όταν χρησιμοποιείται η υπερβολή, 
η κολακεία και ο αυτοθαυμασμός.

Μην ανακαλύπτετε ξανά τον τροχό, 
απλά «συνδεθείτε με αυτόν». Ένα μεγάλο 
μέρος του κειμένου που θέλετε να δη-
μοσιεύσετε, μπορεί να το περικόψετε αν 
απλά δημιουργήσετε ένα δεσμό σε άλλες 
σελίδες του ιστού που προσφέρουν το 
ίδιο περιεχόμενο. Η μέθοδος αυτή λέ-
γεται «κανόνας 80/20» που σημαίνει ότι 
το 80% του περιεχομένου στον παγκό-
σμιο ιστό δημιουργείται από το 20% των 
ανθρώπων. Επίσης, στους αναγνώστες 
αρέσει να αλληλεπιδρούν με τον ιστό, 
έτσι δίνετέ τους συνδέσμους που δημι-
ουργούν μη γραμμικές διαδρομές που 
μπορούν να ακολουθήσουν. Τέλος, οι 
παραπομπές σε άλλες σελίδες οι οποίες 
έχουν υποστηρικτικό ή συμπληρωματικό 
περιεχόμενο για τη δικής σας ιστοσελί-
δας αυξάνουν την αξιοπιστία της.

Οι εικασίες είναι επικίνδυνες στο δια-
δίκτυο, ειδικά εκείνη η οποία θεωρεί ότι 
οι επισκέπτες θα αιχμαλωτιστούν από 
την ιστοσελίδα σας. Είναι πιο σοφό να 
θεωρήσετε ότι:

 Κάθε επισκέπτης γνωρίζει ελάχι-
στα ή καθόλου για τον οργανισμό σας

 Οι επισκέπτες δεν θέλουν καμία 
εμπλοκή με την ιστοσελίδα σας, είναι 
απλά μία από τις εκατοντάδες ή χιλιάδες 
που υπάρχουν

 Οι επισκέπτες έχουν χαμηλό πο-
σοστό συγκέντρωσης και δέσμευσης.

Οι σελίδες πρέπει να ενημερώνονται 

τακτικά για να περιλαμβάνουν όλες τις 
αλλαγές. Στατιστικές, αριθμοί και πα-
ραδείγματα πρέπει να είναι πρόσφατα 
αλλιώς πλήττεται η αξιοπιστία, ειδικά 
εάν οι «μελλοντικές δραστηριότητες» 
έχουν ήδη συμβεί.

Οι φτωχά σχεδιασμένες σελίδες κο-
στίζουν. Μελέτες έχουν αποδείξει ότι ο 
κακός σχεδιασμός ευθύνεται για το 40% 
των επισκεπτών που δεν επιστρέφουν 
στην ιστοσελίδα εξαιτίας της αρνητι-
κής εντύπωσης που τους δημιούργησε 
η πρώτη επίσκεψη. Εάν πρόκειται για 
εμπορικές σελίδες, σημαίνει απώλεια 
πιθανών αγοραστών. Εάν πρόκειται 
για κυβερνητικές και πληροφοριακές, 
σημαίνει μείωση του ποσοστού διείσδυ-
σης στην κοινωνία και στροφή σε άλλες 
πηγές πληροφόρησης.

Γνωρίστε την κοινωνία του διαδι-
κτύου σας. Στον έντυπο λόγο πρέπει 
να ξέρετε το αναγνωστικό κοινό και 
στο ραδιόφωνο το ακροατήριο. Κοινώς, 
πρέπει να ξέρετε ποιοι σας επισκέπτο-
νται ή ποιοι εσείς θα θέλατε να σας 
επισκέπτονται. Δημιουργείτε περιεχό-
μενο για κάποια πύλη; Για σελίδα στο 
διαδίκτυο; Ποια είναι τα ενδιαφέροντα 
τους; Η μόρφωση; Το εύρος ηλικιών; 
Οι στάσεις και πεποιθήσεις (ή οι προ-
καταλήψεις) τους; Πως χρησιμοποιούν 
την πληροφορία; έχουν άλλες πηγές 
πληροφόρησης (συμπληρωματικές ή 
εναλλακτικές); Θυμηθείτε, όταν γράφετε 
για το διαδίκτυο, ο ένας είναι πολλοί.

Συνοψίζοντας…

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, θα 
προσπαθήσουμε να δώσουμε μερικές 
οδηγίες για να γράφουμε καλύτερα κεί-
μενα προκειμένου να τα αναρτήσουμε 
σε έναν δικτυακό τόπο.
Περιεχόμενο και Ύφος

 Δώστε χρήσιμες πληροφορίες. Οι 
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περισσότεροι επισκέπτες χρησιμοποιούν 
το Διαδίκτυο για να βρουν πραγματι-
κά χρήσιμες για αυτούς πληροφορίες. 
Σιγουρευτείτε ότι οι αναγνώστες σας θα 
βρουν τις πληροφορίες σας χρήσιμες. 
Αυτό σημαίνει να είναι χρήσιμες γι’ αυ-
τούς και όχι μόνο χρήσιμες για εσάς ή 
τους συναδέλφους σας.

 Δώστε μια γενική εικόνα. Στο 
Διαδίκτυο δεν λειτουργούν τα μεγάλα 
κείμενα. Κάντε περιλήψεις για τα πιο 
σημαντικά τους σημεία. Με αυτόν τον 
τρόπο οι επισκέπτες μπορούν να δουν το 
άρθρο με μια ματιά, ή μπορούν να πάνε 
σε οποιαδήποτε σημαντικό σημείο.

 Όσο πιο εξειδικευμένες, τόσο 
πιο χρήσιμες. Η γενική πληροφόρηση 
είναι καλή, και μπορεί να φανεί πολύ 
χρήσιμη. Όταν όμως στόχος σας είναι η 
επικοινωνία με την κοινωνία, χρειάζεται 
να δίνονται και κάποιες πιο ειδικές πλη-
ροφορίες για ορισμένα θέματα.

 Σιγουρευτείτε ότι οι επισκέπτες γνω-
ρίζουν τι θα κάνει η ιστοσελίδα σας (και 
κάθε σελίδα) γι’ αυτούς. Μπορεί να φαίνεται 
προφανές, μπορείτε όμως να επισκεφτείτε 
εκατοντάδες σελίδες και να χρειάζεται 

να ψάξετε για 
τον σκοπό της 
καθεμίας. Εάν ο 
επισκέπτης δεν 
τον καταλάβει 
αμέσως, οι πι-
θανότητες να 
φύγει από τον 
δικτυακό τόπο 
είναι μεγάλες. 
Είναι καλύτερα 
να το κάνετε 
στο πάνω μέ-
ρος της σελί-
δας, ώστε οι 
επισκέπτες να 

μπορούν να δουν τι θα πάρουν από τη 
σελίδα χωρίς να την κατεβάσουν.

 Γράψτε απλά. Είναι χρήσιμο ο 
τόνος και το ύφος γραψίματος να είναι 
πιο απλός, λιγότερο επίσημος. Αυτό κά-
νει το περιεχόμενο όχι μόνο πιο φιλικό 
για τον επισκέπτη, αλλά και ευκολότερο 
στο διάβασμα.

 Μια φράση δεν πρέπει να υπερ-
βαίνει τις 15 έως τις 20 λέξεις. Ο αριθμός 
αυτός αντιστοιχεί στη μέση μνήμη και 
διευκολύνει την ανάγνωση από την οθό-
νη. Η στίξη και η χρήση τετρασύλλαβων 
λέξεων είναι χρήσιμες και διευκολύνουν 
περαιτέρω. 

Διαμόρφωση του Κειμένου

 Πάντα να ξεκινάτε με την επικε-
φαλίδα, όλοι τις διαβάζουν. Σημειώστε 
το πιο σημαντικό σας σημείο σε μία ή 
δύο σειρές επικεφαλίδα.

 Τα κενά ανάμεσα στις παραγρά-
φους ξεκουράζουν το μάτι και δεν φοβί-
ζουν τους αναγνώστες. Οι μικρές και ξεχω-
ριστές παράγραφοι για κάθε ιδέα ή θέμα 
βοηθάνε το επιλεκτικό ανάγνωσμα.

 Μην χρησιμοποιείτε υπερβολικά 
τα έντονα γράμματα. Η χρήση έντονης 
γραφής (bold) βοηθάει στην κατανόηση 
του κειμένου. Είναι όμως προτιμότερο να 
τα χρησιμοποιείτε σποραδικά, όπως σε 
τίτλους στην αρχή της παραγράφου και 
σε σημαντικές λέξεις του κειμένου. Τα 
πολλά σκούρα γράμματα μέσα στο κείμε-
νο μπορούν να προκαλέσουν σύγχυση.

 Χρώμα μπορεί επίσης να χρησι-
μοποιηθεί, κυρίως για να δείχνει την 
παρουσία μιας υπερ-σύνδεσης. Καλό 
είναι να χρησιμοποιείτε ένα μόνο χρώ-
μα για τους δεσμούς ή να αφήνετε τις 
προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

 Χρησιμοποιείτε πλάγια γράμ-
ματα (italics) για μεγαλύτερη έμφα-

Γνωρίστε την κοινωνία 

του διαδικτύου σας. 

Στον έντυπο λόγο πρέ-

πει να ξέρετε το ανα-

γνωστικό κοινό και στο 

ραδιόφωνο το ακροα-

τήριο. Κοινώς, πρέπει 

να ξέρετε ποιοι σας 

επισκέπτονται ή ποιοι 

εσείς θα θέλατε να σας 

επισκέπτονται.
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ση. Τα πλάγια γράμματα μπορούν να 
βοηθήσουν τον αναγνώστη σας να 
καταλάβει το ίδιο σημείο έμφασης 
που επιδιώκατε να τονίσετε. Επίσης, 
βοηθούν κάνοντας το κείμενό σας 
να «ακούγεται» πιο φιλικό. Για πα-
ράδειγμα, όταν διαβάζετε την προη-
γούμενη πρόταση, τονίζετε την λέξη 
«ακουστεί» γιατί ήταν γραμμένη με 
πλάγια γράμματα. Από τη στιγμή που 
τα πλάγια γράμματα μπορεί να χρησι-
μοποιηθούν πολύ, βοηθούν να σιγου-
ρευτείτε ότι οι άνθρωποι διαβάζουν 
τα διάφορα πράγματα με τον τρόπο 
που εσείς επιδιώκετε. Στο παρακάτω 
παράδειγμα χρησιμοποιούνται οι ίδιες 
λέξεις, τα πλάγια γράμματα όμως τους 
δίνουν διαφορετικές σημασίες:

 Εγώ είπα ότι αυτό μου αρέσει (Με 
πλάγια το «Εγώ»).

 Εγώ είπα ότι αυτό μου αρέσει (Με 
πλάγια το «είπα»).

 Εγώ είπα ότι αυτό μου αρέσει (Με 
πλάγια το «αρέσει»).

 Εγώ είπα ότι αυτό μου αρέσει (Με 
πλάγια το «αυτό»).

 Χρησιμοποιείτε εισαγωγικά για 
παραθέσεις από άλλα κείμενα καθώς 
επιτρέπουν στο μάτι να εστιάσει γρη-
γορότερα.

 Η καλή αντίθεση ανάμεσα στην 
γραμματοσειρά και το φόντο είναι βασι-
κή για τη διευκόλυνση του αναγνώστη.

 Οι άνθρωποι διαβάζουν τα κεί-
μενα με σημεία. Γράψτε τα πιο σημα-
ντικά σημεία στις λίστες κάνοντας την 
ανάγνωση πιο εύκολη, αποφεύγοντας 
πάντα τις υπερβολές.

 Επαναλάβατε τις πιο σημαντικές 
σας φράσεις, αυτές που θέλετε να θυ-
μούνται οι επισκέπτες σας.

 Χρησιμοποιώντας μικρές προ-
τάσεις αποφεύγουμε πολλά λάθη και 

κάνουμε την ανάγνωση ευκολότερη. 
 Η γραφή σε στήλες θα πρέπει να 

αποφεύγεται σε αντίθεση με τα έντυπα 
άρθρα που τις περισσότερες φορές 
επιβάλλεται.

 Χρησιμοποιήστε με σύνεση τους 
υπερσυνδέσμους (links). Είναι σημαντι-
κό να χρησιμοποιούμε τους υπερσυνδέ-
σμους σωστά. Οι συνδέσεις λειτουργούν 
καλύτερα όταν είναι σε στενή σχέση με 
το περιεχόμενο και βοηθούν (σαν στη-
ρίγματα) τον αναγνώστη στην κατανό-
ησή του. Πέντε το πολύ υπερσύνδεσμοι 
ανά σελίδα πρέπει να θεωρείται γενικά 
ως ο κανόνας, εκτός εάν πρόκειται για 
ευρετήριο. Για συνδέσεις προς τη δομή 
του ιστοτόπου (γραμμή πλοήγησης για 
παράδειγμα), είναι σκόπιμο να μην 
υπερβαίνουν τον αριθμό των 7 για το 
ίδιο επίπεδο. Επίσης, οι συνδέσεις που 
τις έχετε επισκεφθεί, πρέπει να προσ-
διορίζονται από αλλαγή χρώματος και 
υπογράμμιση, όπως και τις συνδέσεις 
που δεν έχετε επισκεφθεί. Ο τίτλος του 
συνδέσμου πρέπει να είναι κατατοπι-
στικός ή να συνοδεύεται από γραπτή 
περιγραφή όταν το ποντίκι κινείται από 
πάνω του. Ένα καλό παράδειγμα συν-
δέσμου είναι: «Βρήκα μια πολλή καλή 
σκέψη στη σελίδα με θέμα “Το καλό 
παράδειγμα στα Link”», ενώ ένα όχι 
καλό είναι: «Όλες τις πληροφορίες επί 
του θέματος θα τις βρείτε εδώ» (…και 
βάλτε τη φαντασία σας να δουλέψει 
για το που θα βρεθείτε). Ο αναγνώστης 
θέλει να ξέρει που θα τον στείλεις και 
τι περίπου θα αντικρίσει. Το «εδώ» δεν 
σημαίνει τίποτα.

Τέλος, θυμηθείτε:

Αν κανείς δεν το διαβάσει,

τι αξία έχει να υπάρχει;
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Γαυγάμηλα

Η στρατηγική του Μεγάλου 
Αλεξάνδρου μπορεί να διατυ-

πωθεί με απλά λόγια. Επειδή ο στρατός 
του ήταν μικρός και οι εδαφικές του 
αξιώσεις μεγάλες, έπρεπε να παρασύρει 
πρώτα τον περσικό στρατό σε μάχη και 
μετά να τον καταστρέψει. Ιδανικά, χρει-
αζόταν να αιχμαλωτίσει ή να σκοτώσει 
τον Δαρείο, τον βασιλιά της Περσίας, 

καθώς στην περίπτωση αυτή οι διάφο-
ρες φυλές της αυτοκρατορίας ίσως τον 
δέχονταν ως διάδοχο του Δαρείου.

Ο Δαρείος, εγγονός του Αρταξέρξη Β΄, 
που είχε κυβερνήσει την Περσία από 
το 404-359 π.Χ. είχε ανέβει στον θρόνο 
μόλις το 336 π.Χ., όταν ήταν περίπου 50 
χρονών, με τη βοήθεια του ευνούχου 
Βαγόα. Αυτός ο φιλόδοξος και ασυνεί-

Η Μάχη στα

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Δημήτριος Γ. Θαλασσινός, Φιλόλογος
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Το 1781, ένας Γάλλος λόγιος, ο Nicolas Beauzée, γραμματέας του κόμη 

του Αρτουά, αδελφού του βασιλέα Λουδοβίκου ΙΣΤ΄, θεωρεί ότι ο 

Μέγας Αλέξανδρος “δεν έχει άλλο κίνητρο πέρα από τη ματαιοδοξία 

του, άλλο δίκαιο πέρα απ’ αυτό που παίρνει με το σπαθί του, άλλον 

κανόνα πέρα απ’ ό,τι του υπαγορεύουν τα πάθη του, άλλη αρετή πέρα 

από μια τόλμη βίαιη και συχνά απερίσκεπτη”.

Ας δούμε λοιπόν τι έγινε στα Γαυγάμηλα και αν αυτά αληθεύουν.

δητος άνδρας είχε δολοφονήσει προ-
ηγουμένως δύο πιθανούς διεκδικητές 
του περσικού θρόνου.

Ο Αλέξανδρος νίκησε τον περσικό 
στρατό στην Ισσό το 333 π.Χ., δύο χρό-
νια πριν από τη Μάχη των Γαυγαμήλων. 
Όμως, στην Ισσό ο Δαρείος είχε διαφύ-
γει και τώρα ο Αλέξανδρος έπρεπε να 
προσπαθήσει πάλι.

Τον Ιούλιο ή στις αρχές Αυγούστου 

του 331 π.Χ. ο Αλέξανδρος και ο στρα-

τός του έφτασαν στην πόλη Θάμψακο 

στον Ευφράτη. Δε γνώριζε πού ακριβώς 

ήταν ο Δαρείος, αλλά εκτίμησε -σω-

στά όπως αποδείχτηκε- ότι θα συγκέ-

ντρωνε και θα εκπαίδευε νέο στρατό 

είτε στην περιοχή των Αρβήλων είτε 

της Βαβυλώνας. Οι δύο αυτές πόλεις 

ΣΑΡΛ ΛΕ ΜΠΡΕΝ. 
Η μάχη στα Γαυγάμηλα 

(1669, Παρίσι, Λούβρο).



ΑΛΜΠΡΕΧΤ ΑΛΝΤΟΦΕΡ.
Η μάχη της Ισσούς 
(Πίνακοθήκη Μονάχου).
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ήταν πιθανοί αντικειμενικοί σκοποί του 
Αλέξανδρου, γι’ αυτό ο Δαρείος έπρεπε 
να τις προστατέψει.

Υπήρχαν δύο δρομολόγια για να κι-
νηθεί ένας στρατός από τη Θάμψακο 
στη Βαβυλώνα: είτε κατεβαίνοντας κα-
τευθείαν τον Ευφράτη είτε από βορειο-
ανατολικά μέσω Μεσοποταμίας και μετά 
κατεβαίνοντας την ανατολική όχθη του 
Τίγρη. Ο Δαρείος και το επιτελείο του 
θεώρησαν πιθανότερο να ακολουθήσει 
ο Αλέξανδρος το πρώτο δρομολόγιο. 
Διέταξε, λοιπόν, το στρατό του να περιμέ-
νει να συναντήσει τον Αλέξανδρο κάπου 
στην πεδιάδα, βόρεια της Βαβυλώνας. 
Ο Αλέξανδρος, ωστόσο, διάλεξε τη λι-
γότερο πιθανή περίπτωση, δηλαδή να 
διασχίσει τη Μεσοποταμία και να κατέβει 
νότια από τον ποταμό Τίγρη. 

Η στρατΗγικΗ του αλΕξανδρου

Ο Δαρείος έπρεπε να εγκαταλείψει 
το αρχικό του σχέδιο και να επινοήσει 
άλλο. Αν και το δεύτερο σχέδιό του ήταν 
ορθό από στρατηγικής άποψης, η υλο-
ποίησή του ήταν δύσκολη. Ανιχνευτές 
έπρεπε να παρακολουθούν τις κινήσεις 
του Αλέξανδρου και να εκτιμούν προς 
ποιον πόρο του Τίγρη θα κατευθυνόταν. 
Όταν καθοριζόταν αυτό με βεβαιότητα, 
έπρεπε να ειδοποιηθεί ο Μαζαίος, ο 
Πέρσης σατράπης της Βαβυλώνας που 
διοικούσε μια προωθημένη δύναμη. Η 
διαταγή ήταν να κινηθεί στον κατάλλη-
λο πόρο και να προσποιηθεί ότι θα τον 
υπερασπιζόταν. Στο μεταξύ, ο κύριος 
στρατός του Δαρείου, που ήδη βάδιζε 
βόρεια μέσω Αρβήλων, θα έσπευδε και 
αυτός στον πόρο και θα κατέστρεφε 
το στρατό του Αλέξανδρου κατά τη 
διάβαση του ποταμού ή λίγο μετά την 
ολοκλήρωση αυτής.

Υπήρχαν τέσσερα σημεία διάβασης 

από τα οποία μπορούσε να επιλέξει 
ο Αλέξανδρος. Από βορρά προς νότο 
ήταν τα Τζαζιράτ Ιμπν Ομάρ, Αμπού 
Ντχαχίρ, Αμπού Βαζνάμ και Μοσούλη. 
Ο τελευταίος πόρος ήταν ο πιο κοντινός 
και ο πλησιέστερος στα Άρβηλα και οι 
Πέρσες εκτίμησαν ότι θα προσπαθούσε 
να περάσει από εκεί στη ζεστή πεδιάδα 
του ποταμού - στην πραγματικότητα 
αυτό ήταν το σημείο του ποταμού όπου 
είχαν κάποια ελπίδα να φτάσουν έγκαι-
ρα. Και πάλι ο Αλέξανδρος μπέρδεψε 
τον αντίπαλό του επιλέγοντας το πιο 
μακρύ δρομολόγιο, βαδίζοντας ανάμε-
σα από τα πιο δροσερά βόρεια υψίπεδα 
και περνώντας το ποτάμι από μη αναμε-
νόμενο πόρο. Ωστόσο, δεν είναι βέβαιο 
ποιον από τους άλλους τρεις πόρους 
χρησιμοποίησε. Εκείνο που γνωρίζουμε 
είναι ότι είχε περάσει τον Τίγρη πριν 
καν βρουν οι Πέρσες ποιον πόρο είχε 
πρόθεση να χρησιμοποιήσει.

Κατά συνέπεια το αναθεωρημένο 
σχέδιο των Περσών ήταν τόσο περιττό 
όσο και το πρώτο. Έχουμε μόνο τη δυ-
νατότητα να υποθέσουμε, αλλά το πιθα-
νότερο είναι ότι ο Δαρείος ήταν τελείως 
ανερμάτιστος και το επιτελείο του αμή-
χανο, οπότε αυτό ήταν το πρώτο κέρδος 
της στρατηγικής του Αλέξανδρου. 

Όμως, ο Δαρείος είχε στα χέρια του 
ένα ισχυρό χαρτί. Επειδή ο στρατός του 
βρισκόταν ανάμεσα στον Αλέξανδρο, 
που ήταν στο βορρά, και τον αντικειμε-
νικό σκοπό του, τη Βαβυλώνα, στο νότο, 
μπορούσε τουλάχιστον να επιλέξει το 
πεδίο της μάχης. Ο χώρος που διάλεξε 
ήταν μια πεδιάδα κοντά στα Γαυγάμηλα 
και διέταξε να ισοπεδωθούν γρήγορα οι 
ανώμαλες επιφάνειες για να διευκολυν-
θεί η έφοδος των αρμάτων. Ο χώρος 
ήταν καλά επιλεγμένος -ή μπορεί να 
επιλέχθηκε κατά τύχη- είχε, όμως, ένα 



130 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2010

Η ΕΞΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ 

ΒΟΥΚΕΦΑΛΑ

Αυτό το ορειχάλκινο 

αγαλματίδιο που αναπα-

ριστά τον Αλέξανδρο να 

δαμάζει το Βουκεφάλα 

χρονολογείται από τον 4ο 

αιώνα π.Χ. και είναι από 

τις πρώτες αναπαραστά-

σεις αυτού του θρυλικού 

συμβάντος. Φαίνεται 

ότι το ατίθασο πολεμι-

κό άλογο προσφέρθηκε 

στο βασιλιά Φίλιππο σε 

μεγάλη τιμή, αλλά δεν 

άφηνε να το ιππεύσουν. 

Έτσι, ο βασιλιάς το θε-

ώρησε άχρηστο, αλλά ο 

Αλέξανδρος, που τότε 

ήταν μόλις οκτώ ή εν-

νιά χρονών, επέμενε ότι 

το άλογο ήταν μοναδι-

κό. Ο πατέρας του τον 

προκάλεσε τότε: αν ο 

Αλέξανδρος μπορούσε να 

ιππεύσει το άτι, θα του το 

αγόραζε, αν αποτύγχανε, 

θα το πλήρωνε ο ίδιος. Ο 

θρύλος λέει ότι το αγόρι, 

παρατηρώντας ότι το 

άλογο ξαφνιαζόταν από 

την ίδια τη σκιά του, το 

γύρισε προς τον ήλιο και 

πήδησε στην πλάτη του 

κερδίζοντας το στοίχημα. 

Ο Βουκεφάλας φαίνεται 

ότι εμπιστεύτηκε αμέσως 

τον Αλέξανδρο και όσο 

έζησε δεν άφησε κανέ-

ναν άλλο να καθίσει στην 

πλάτη του.

μειονέκτημα: περίπου 5 χιλιόμετρα βορειο-
δυτικά υπήρχε μια λοφοσειρά την οποία μπο-
ρούσε να χρησιμοποιήσει ως παρατηρητήριο 
ο επερχόμενος Αλέξανδρος.

Η μαχΗ

Νωρίς τη νύχτα της 30ης Σεπτεμβρίου 
του 331 π.Χ. οι στρατοί βρίσκονταν σε 
απόσταση επίθεσης μεταξύ τους. Η αριθ-
μητική διαφορά ήταν μεγάλη. Ο περσικός 
στρατός αποτελούνταν από τουλάχιστον 
100.000 πεζούς και 34.000 ιππείς, πολλοί 
από τους οποίους ήταν εξαιρετικοί, ειδικά 
οι Καππαδόκες, που ήταν εξοπλισμένοι με 
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αλυσιδωτό θώρακα, πιο μακρύ σπαθί 
από τα μέχρι τότε γνωστά και λόγ-
χη αντί για ακόντιο. Ο στρατός του 
Αλέξανδρου, αν και ήταν ο μεγαλύτε-

ταστρώσει τη στρατηγική του και διέ-
ταξε να φάνε καλά οι στρατιώτες και 
να αναπαυθούν. Από το άλλο μέρος 
ο Δαρείος, ανήσυχος για τους απρό-

ρος που είχε διοικήσει ποτέ, αριθμού-
σε 40.000 πεζούς και 7.000 ιππείς.

Ο Αλέξανδρος έκανε προσωπικά 
αναγνώριση της δύναμης και της δι-
άταξης του αντιπάλου και παρά την 
προθυμία των περισσότερων στρα-
τηγών του δεν αποφάσισε υπέρ μιας 
άμεσης νυχτερινής επίθεσης. Αντίθετα 
αποσύρθηκε στη σκηνή του για να κα-

βλεπτους ελιγμούς του Αλέξανδρου, 
διέταξε το στρατό του να μείνει άγρυ-
πνος, έτοιμος να αντιμετωπίσει νυ-
χτερινή επίθεση. Είναι βέβαιο ότι η 
εγρήγορση από το ένα μέρος και η 
κόπωση από το άλλο έπαιξαν τουλά-
χιστον κάποιο ρόλο στην έκβαση της 
μάχης την επόμενη ημέρα. 

Ο Αλέξανδρος εργάστηκε μέχρι 

ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟ 
ΣΟΛΙΜΕΝΑ. 
Η Μάχη στα 
Γαυγάμηλα 
(Ανάκτορο 
Λα Γκράνχα,
Μαδρίτη).
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αργά εκείνη τη νύχτα στη σκηνή του. Μετά, 
με ξεκάθαρη στο μυαλό του την τακτική 
που θα εφάρμοζε, πήγε να κοιμηθεί. Το πρωί 

-είχε διατάξει να είναι έτοιμος ο στρατός να 

κινηθεί πριν από την αυγή- οι στρατηγοί του 

τον βρήκαν «να κοιμάται σαν παιδί». Μάλιστα, 

χρειάστηκε να τον σκουντήσουν για να ξυ-

πνήσει. Τέτοια είναι η αυτοπεποίθηση του 

υπέρτατου ηγέτη.

Ο περσικός στρατός, που υπερτερούσε 

αριθμητικά του μακεδονικού πέντε προς ένα, 

παρατάχθηκε σε μια γραμμή με κατεύθυνση 

από τη δύση στην ανατολή με δύο ισχυρές 

πτέρυγες: δεξιά το δυτικό ιππικό, που πε-

ριλάμβανε και τους Καππαδόκες υπό τον 

Μαζαίο. Αριστερά το ιππικό από τις επαρχίες 

υπό τον Βήσσο, σατράπη της Βακτριανής καί 

ξάδελφο του Δαρείου. Ο Δαρείος βρισκόταν 

στο κέντρο με 1.000 ιππείς σωματοφύλακες 

μπροστά, μετά 50 δρεπανηφόρα άρματα και 

μπροστά από αυτά 15 πολεμικοί ελέφαντες. Η 

μη χρησιμοποίηση αυτών των ελεφάντων στη 

μάχη είναι ένας από τους μικρούς αστάθμη-

τους παράγοντες της στρατιωτικής ιστορίας.

Υπήρχαν άλλα 100 δρεπανηφόρα άρματα 

στο αριστερό κέντρο και άλλα 50 στο δεξιό 

κέντρο. Τα δρεπανηφόρα άρματα, που κά-

ποτε ήταν αποτελεσματικά, αλλά πλέον σε 

αχρηστία, εισήχθησαν πάλι από τον Δαρείο, 

αλλά δεν υπήρχε αρκετός χρόνος για να εκ-

παιδευτούν επαρκώς οι αναβάτες τους. 

Η μακεδονική παράταξη, που ήταν αριθ-

μητικά υποδεέστερη, ήταν πολύ πιο βραχεία. 

Πραγματικά, όταν ολοκληρώθηκε η διάταξη, 

ο Αλέξανδρος, που είχε παραταχθεί στη 

δεξιά πτέρυγα, ήταν σχεδόν απέναντι από 

τον Δαρείο στο κέντρο των Περσών. Ήταν 

σίγουρο ότι ο Δαρείος θα προσπαθούσε να 

τον πλευροκοπήσει και ότι η πρώτη γραμμή 

του περσικού ιππικού και των αρμάτων θα 

επετίθεντο νωρίς. Έτσι, ο Αλέξανδρος δεν 

είχε άλλη επιλογή από το να υιοθετήσει 

αμυντική στάση. 

ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΑΡΜΑΤΑ

Ο πόλεμος με άρματα είχε τις 

ρίζες του στη Μεσοποταμία 

λίγο μετά το 3.500 π.Χ., 

όταν πόλεις, όπως η Ουρ, 

χρησιμοποιούσαν δίτροχα 

ή τετράτροχα άρματα ως 

την κύρια δύναμη κρούσης 

τους. Τα άρματα αυτά, που 

τα έσερναν όναγροι ή άγρια 

γαϊδούρια, ήταν βαριά και 

δυσκίνητα και ίσως χρησιμο-

ποιούνταν σε μετωπικές επι-

θέσεις. Με την ανακάλυψη 

του πιο ελαφρού, ακτινωτού 

τροχού, τα άρματα έγιναν 

πιο ευέλικτα, ειδικά όταν άρ-

χισαν να χρησιμοποιούνται 

άλογα γύρω στο 2.000 π.Χ.

Η σταδιακή εξέλιξη του ιπ-

πικού, ειδικά του περσικού, 

λόγω καλύτερης εκτροφής 

και βελτιωμένου χαλιναριού, 

υποβάθμισε το άρμα παντού 

στον αρχαίο κόσμο σε όχημα 

για κυνήγι και αρματομαχίες. 

Την εποχή της Μάχης στα 

Γαυγάμηλα τα άρματα ήταν 

ξεπερασμένα σαν όπλο, εκτός 

από τη νότια Ινδία. Εδώ τα 

καλύτερα άλογα χρησιμοποι-

ούνταν στα άρματα, που δια-

τηρήθηκαν ως όπλο για 700 

χρόνια μετά τα Γαυγάμηλα, 

παρά το γεγονός ότι μόλις 

πέντε χρόνια αργότερα 80-

100 άρματα που χρησιμο-

ποιήθηκαν από το βασιλιά 

Πώρο κατά του Αλέξανδρου 

στη Μάχη του Υδάσπη απλώς 

κόλλησαν στη λάσπη. 
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Μακεδονικός 
Υπασπιστής

Εταίρος 
Ιππέας

ΤΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΒΑΡΥ ΙΠΠΙΚΟ

 Η ιππική φρουρά του ίδιου του βα-

σιλιά, το ιππικό των Εταίρων, αρχι-

κά αριθμούσε μόνο 600 άντρες. Το 

338 π.Χ. αριθμούσε 1.600. Αρχικά 

ήταν εφοδιασμένοι με λεπτούς θώ-

ρακες φτιαγμένους από μεταλ-

λικές πλάκες καλυμμένες 

με λινάρι, φρυγικά κράνη, 

προαιρετικά κνημίδες και 

μπότες. Είχαν ίσια σπα-

θιά και 

τη μακριά λόγχη 

του ιππικού ξυστόν, που ήταν 

μικρότερη από τα περσικά όπλα. Η στολή 

περιλάμβανε πορφυρούς χιτώνες με μανκια και χρυ

σοκτρινους μανδύες με πορφυρή μπορντούρα. Ο Αλέξανδρος 

αντικατέστησε το φρυγικό κράνος με το πιο φαρδύ βοιωτικό, που προ

στάτευε το πρόσωπο και τους ώμους, ενώ παρεχε μεγαλύτερη περιφε

ρειακή όραση. Οι Εταροι ήταν γεννημένοι ιππες και, όπως όλοι οι ιππες 

του αρχαου κόσμου, ππευαν χωρς σέλα ή αναβολέα. Καθένας απ’ αυ

τούς εχε έναν υπηρέτη και βάδιζε πεζή για να ξεκουράζει το άλογό του. 

Το ιππικό των Εταρων χωριζόταν σε οκτώ περιφερειακές λες. Οι επτά ε

χαν από 200 ιππες και η πρώτη, η Βασιλική Ίλη, διπλάσια δύναμη. Παρα

τασσόταν πάντα στα δεξιά και περιλάμβανε τους προσωπικούς Εταρους 

του Αλέξανδρου υπό την ηγεσα του ιδου, που στη μάχη ππευε πάντα 

το Βουκεφάλα. Κάθε λη αποτελούνταν από τέσσερα τμήματα των 49 ιπ

πέων με έναν αρχηγό. Οι σχηματισμο μάχης που εφάρμοζαν οι Εταροι 

ήταν το τετράγωνο, ο ρόμβος και η σφήνα. Ο τελευταος σχηματισμός 

ήταν επινόηση του Φιλππου και τον προτιμούσαν περισσότερο, επειδή 

οι ιππες μπορούσαν να παραταχθούν σε σφήνα με τον ηγήτορα μπρο

στά, επιτρέποντας συγκεντρωτική επθεση σε στενό μέτωπο.



ΖΑΝ ΦΡΑΝΣΟΥΑ ΓΚΟΝΤΕΦΡΟΥΑ. 
Ο Μέγας Αλέξανδρος λύνει τον γόρδιο δεσμό 
(Παρίσι, Μουσείο Λούβρο).
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Γι’ αυτό παρέταξε τη φάλαγγα 
στο κέντρο και ενίσχυσε τα πλευρά 
της με σχηματισμούς μεγάλου βά-
θους, με κλίση 45 μοιρών στα άκρα 
για να εμποδίσουν την κύκλωση.

 Αριστερά ο Παρμενίωνας διοι-
κούσε το θεσσαλικό ιππικό, δεξιά 
ο Φιλώτας διοικούσε το ιππικό των 
Εταίρων, τους μισούς Μακεδόνες 
τοξότες και μονάδες ακοντιστών 
- που σύντομα θα αποδεικνύονταν 
διάταξη ζωτικής σημασίας. Επειδή ο 
Αλέξανδρος μπορούσε να υπερφα-
λαγγιστεί με σχετική ευκολία, καθώς 
η διάταξή του ήταν η μισή σε μήκος 
από την περσική, έδωσε βάθος στις 
πτέρυγές του με εφεδρείες, που εί-
χαν εντολή να κάνουν μεταβολή αν 
φαινόταν πιθανή μια κύκλωση.

Στη διάταξη αυτή οι Εταίροι ήταν 
απέναντι από τα δρεπανηφόρα άρ-
ματα. Ο Αλέξανδρος άρχισε να κινεί-
ται προς τα δεξιά, ώστε το πεζικό, 
που ήταν πολύ λιγότερο ευάλωτο σε 
έφοδο αρμάτων, να είναι απέναντί 
τους. Ο ελιγμός αυτός είχε το πρό-
σθετο πλεονέκτημα ότι περιόριζε 
την περσική επικάλυψη. Συνέχισε 
να μετακινεί μονάδες στα δεξιά του 
μέχρι που οι ακραίοι σχηματισμοί 
έφτασαν στην άκρη της παράταξης 
του Δαρείου σε επίπεδο έδαφος, 
πέρα από το οποίο το τραχύ έδαφος 
θα εμπόδιζε το προχώρημα των 
αρμάτων. Η παγίδα είχε στηθεί και 
τώρα θα έκλεινε.

Ο Δαρείος δεν είχε άλλη επι-
λογή από το να επιτεθεί στη δεξιά 
πτέρυγα του Αλέξανδρου για να δι-
ατηρήσει την επικάλυψη. Ο Πέρσης 
βασιλιάς διέταξε να επιτεθούν οι 
Σκύθες κατάφρακτοι (βαρύ ιππικό 
με θώρακες) και μετά το ιππικό της 

Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΦΑΛΑΓΓΑ

Ο Αλέξανδρος κληρονόμησε από 

τον πατέρα του το σχηματισμό πεζι-

κού οπλισμένου με σάρισα σε βάθος 

16 αντρών. Για πάνω από 300 χρόνια 

οι μάχες των Ελλήνων διεξήχθησαν 

με σχηματισμούς ή φάλαγγες οπλι-

τών συνήθως σε βάθος 9 αντρών. 

Οι άντρες αυτοί, που ονομάστηκαν 

έτσι από τις σκεπασμένες με μέταλλο 

στρογγυλές ασπίδες τους, έφεραν 

δόρατα μήκους 3,6μ., ένα σπαθί και 

τη σάρισα, δόρυ που κρατούσαν με 

τα δύο χέρια, ήταν βαλκανικής προέ-

λευσης και είχε μήκος 6μ. 

Οι άντρες της φάλαγγας του 

Αλέξανδρου, γνωστοί ως Πεζέταιροι, 

έφταναν τους 9-12.000. Ήταν χωρι-

σμένοι σε έξι τάξεις, η καθεμιά σε 

τρεις λόχους των 512 αντρών και 

ο κάθε λόχος σε 32 σκηνές των 16 

αντρών η καθεμιά. Ο κάθε λόχος 

υποδιαιρούνταν σε δύο τμήματα των 

256 αντρών, που αναπτύσσονταν σε 

16 στοίχους βάθους 16 αντρών.

Οι συνεχείς ασκήσεις κατέστησαν 

τη φάλαγγα τρομερή πολεμική μη-

χανή, ικανή να παίρνει διάφορους 

σχηματισμούς. Μπορούσε να κινηθεί 

σε πυκνή τάξη, με τους άντρες σε 

αποστάσεις 0,9μ. Και τις σάρισες 

των 5 πρώτων ζυγών να προεξέχουν 

μπροστά από τον πρώτο. Οι σάρισες 

των 11 άλλων ζυγών κρατούνταν λο-

ξώς όρθιες, για να καλύπτουν τη φά-

λαγγα οπό βολές που έπεφταν από 

επάνω. Όταν αμυνόταν η φάλαγγα 

πύκνωνε ακόμα περισσότερο - ο 

κάθε άντρας επικάλυπτε το διπλανό 

του και ακουμπούσε την ασπίδα του 

στο βραχίονα του μπροστινού.
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Βακτριανής κατά του άκρου δεξιού του 
Αλέξανδρου. Έγινε σκληρή μάχη, αλλά 
κρατήθηκαν σε απόσταση.

Αμέσως μετά, σε υποστήριξη των 
Βακτριανών, ο Δαρείος διέταξε να επιτε-
θούν τα 100 άρματα στο δεξιό του. Ήταν 
η ώρα των Μακεδόνων ακοντιστών. 
Μια ακόντια βολή προκάλεσε σύγχυση 
στους αρματηλάτες. Πολλοί σκοτώθη-
καν και τα περισσότερα άλογα φοβήθη-
καν και έτρεξαν μακριά. Τα απομένοντα 
άρματα, εκείνα που είχαν πλησιάσει τη 
φάλαγγα, συνέχισαν να προχωρούν από 
ένα πειθαρχημένο άνοιγμα το οποίο 
σχηματίστηκε στις τάξεις των πεζών 
- για να εξοντωθούν από τη δεύτερη 
γραμμή μακεδονικού πεζικού. 

Ο Δαρείος είδε τώρα ότι ο Αλέξανδρος 
είχε -ή φαινόταν ότι είχε- εμπλακεί πλή-
ρως στο δεξιό πλευρό του και έκρινε ότι 

ήταν η κατάλληλη στιγμή για να διατάξει 
όλη τη γραμμή του περσικού ιππικού να 
εξαπολύσει δύο υπερκερωτικές επιθέ-
σεις, που ήλπιζε να είναι αποφασιστικές. 
Η αισιοδοξία του ήταν αβάσιμη. Αν ο 
Δαρείος είχε επικεντρώσει την επίθεσή 
του κατά των Εταίρων, η έκβαση της μά-
χης μπορεί να ήταν διαφορετική, αλλά 
το χτύπημα κατευθυνόταν στο άκρο 
ελληνικού στρατού και δημιουργήθηκε 
κενό στο περσικό μέτωπο.

Αυτή ήταν η στιγμή που περίμενε ο 
Αλέξανδρος. Σχεδίαση και προετοιμασία, 
δόλος, ελιγμός, πρόβλεψη, όλα είναι απα-
ραίτητα στη μάχη, αλλά η κορωνίδα ενός 
υπέρτατου διοικητή είναι η ικανότητα να 
επιλέγει, όχι με συνειδητή σκέψη αλλά 
ενστικτωδώς, εκείνη τη στιγμή ακριβώς 
που θα επέμβει. Τώρα ο Αλέξανδρος 
οδήγησε τους Εταίρους σε ορμητική 

ΣΟΝΤΟΜΑ. Ο Αλέξανδρος 
και η οικογένεια του Δαρείου 
(Ρώμη, Βίλλα Φαρνεζίνα).
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έφοδο κατά του ίδιου του Δαρείου. 
Όταν ο Αλέξανδρος, στην κορυφή 

της εφόδου, είχε φτάσει σχεδόν το βα-
σιλικό άρμα, ο Δαρείος τα έχασε και 
δείλιασε. Με τον ηνίοχό του τραυματι-
σμένο, ο βασιλιάς πήρε τα χαλινάρια, 
γύρισε το άρμα και ήταν ο πρώτος που 
εγκατέλειψε τη μάχη. Το περσικό κέ-
ντρο, που νόμισε λανθασμένα ότι ο 
πληγωμένος ηνίοχος ήταν ο Δαρείος, 
άρχισε να διαλύεται.

Όμως, η μάχη δεν είχε τελειώσει 
ακόμα. Η προέλαση των Εταίρων και 
των ταγμάτων της φάλαγγας από πίσω 
τους είχαν αφήσει κενό στο ελληνικό 
κέντρο, στο οποίο διείσδυσαν γρήγορα 
η περσική φρουρά του Δαρείου και το 
ινδικό ιππικό. Αν στρέφονταν τότε δεξιά 
κατά του Παρμενίωνα, που ήταν πολύ 
πιεσμένος, ολόκληρο το αριστερό των 

Ελλήνων θα κινδύνευε. Αντί γι’ αυτό 
κάλπασαν για να πλιατσικολογήσουν τις 
αποσκευές του Αλέξανδρου, που ήταν 
σε κάποια απόσταση στα μετόπισθεν. 

Η πανωλΕθρια των πΕρσων

Ωστόσο, ο Παρμενίωνας υποχρεώθη-
κε να ζητήσει επείγουσα ενίσχυση από 
τον Αλέξανδρο. Όπως έγραψε αργότερα 
ο Στρατάρχης Υποκόμης Μοντγκόμερι, 

είναι «ένδειξη του εκπληκτικού ελέγχου 

που είχε ο Αλέξανδρος το ότι έστρεψε 

αμέσως τους Εταίρους και τους οδήγη-

σε στην άλλη άκρη της μάχης». Πριν, 

όμως, φτάσει τον Παρμενίωνα έδω-

σε ιππομαχία με την περσική φρουρά 

που επέστρεφε από τη λεηλασία του 

στρατοπέδου βάσης του. Όταν τελικά 

έφτασε τον Παρμενίωνα, διαπίστωσε 

ότι οι Θεσσαλοί είχαν αποκρούσει το 

ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝΟ ΚΟΝΚΑ.
Ο Μέγας Αλέξανδρος στο Ναό 

της Ιερουσαλήμ (Μαδρίτη, 
Μουσείο Πράντο).
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περσικό δεξιό και η κατάσταση είχε 
αποκατασταθεί.

Πολλοί Πέρσες γνώριζαν τώρα ότι ο 
Δαρείος είχε φύγει και έχασαν το θάρρος 
τους. Ο Μαζαίος πίστεψε, δικαιολογημέ-
να, ότι η υποχρέωσή του στο Μεγάλο 
Βασιλιά είχε τελειώσει και απαγκίστρωσε 
τους άντρες του όσο καλύτερα μπορού-
σε. Ο Βήσσος και οι δυνάμεις του στο 
αριστερό των Περσών εγκατέλειψαν, 
επίσης, το πεδίο της μάχης.

Το μόνο που έμενε τώρα στον 
Αλέξανδρο ήταν να διατάξει γενική 
καταδίωξη, για να εξασφαλίσει ότι οι 
Πέρσες δε θα αναδιοργάνωναν ποτέ 
στρατό. Η καταδίωξη βάθους 56 χιλι-
ομέτρων μέχρι τα Άρβηλα ήταν τόσο 
άγρια, ώστε λέγεται ότι χάθηκαν 1.000 
άλογα. Βρέθηκε το εγκαταλειμμένο 
άρμα του Δαρείου, αλλά ο βασιλιάς 
είχε εξαφανιστεί. Άσχετα με αυτό, ο 
Αλέξανδρος περιφρονούσε τον Δαρείο 
τόσο πολύ, ώστε δε θα καταδεχόταν να 
ασχοληθεί με τη σύλληψή του. Αντίθετα 
άρχισε αμέσως να κάνει σχέδια για εκ-
στρατείες, προκειμένου να επεκτείνει 
την αυτοκρατορία του ανατολικά.

Μαζεύοντας το στρατό του ο 
Αλέξανδρος βάδισε προς τη Βαβυλώνα, 
όπου δέχτηκε την παράδοση του 
Μαζαίου και ξεκούρασε τους στρα-
τιώτες του. Μετά βάδισε στα Σούσα 
και μέσω των Περσίδων Πυλών στην 
Περσέπολη, όπου έμεινε τέσσερις μήνες 
λεηλατώντας τελικά και καίγοντας τα 
ανάκτορα του Δαρείου. Στις αρχές του 

330 π.Χ. η καταδίωξη του Δαρείου τον 

έφερε βορειοδυτικά. Μετά τη δολο-

φονία του Δαρείου και την παράδοση 

ενός από τους δολοφόνους του, του 

Ναβαζάρνη, ο Αλέξανδρος συνέχισε 

μέσω Βακτριανής πέρα από τον ποταμό 

Όξο, καταδιώκοντας τον Βήσσο, το δεύ-

τερο δολοφόνο. Ο Βήσσος προδόθηκε 

από τους ίδιους τους άντρες του όταν 

άκουσαν ότι πλησιάζει ο Αλέξανδρος. 

Δικάστηκε σε περσικό δικαστήριο σαν 

κοινός εγκληματίας και εκτελέστηκε. 

δαρΕιοσ γ΄ ο κοδομανοσ

Οι αποφασιστικής σημασίας ήττες 

του Δαρείου στην Ισσό και τα Γαυγάμηλα 

οφείλονταν σε πολλούς παράγοντες, 

από τους οποίους δεν ήταν ο μικρότε-

ρος η αδυναμία του να παραχωρεί διοί-

κηση, αν και είχε ικανούς αξιωματικούς 

όπως ο Μαζαίος και ο Βήσσος. Έτσι, 

αντιπαρατάχθηκε μόνος του έναντι της 

ευφυΐας του Αλέξανδρου και παρά το 

γεγονός ότι ήταν κάποτε τολμηρός και 

ευφυής διοικητής δεν είχε την ισχύ και 

την ικανότητα του Αλέξανδρου να εκμε-

ταλλεύεται την κατάλληλη στιγμή. Στα 

Γαυγάμηλα το αριθμητικό πλεονέκτημα 

του Δαρείου, σε πεζικό και ιππικό, εξα-

νεμίστηκε από το γεγονός ότι έχασε την 

πρωτοβουλία και απέτυχε να επιτεθεί 

γρήγορα με τη δεξιά του πτέρυγα. Ένα 

ακόμα λάθος του ήταν ότι στηρίχθηκε 

στα δρεπανηφόρα άρματα, που ήταν 

ήδη ξεπερασμένα.

Ο Δαρείος το ’βαλε στα πόδια και 

στις δύο μάχες. Στην Ισσό υπήρχε δι-

καιολογία, επειδή εκπροσωπούσε την 

Περσική Αυτοκρατορία και ο θάνατος 

ή η σύλληψή του θα σήμαινε τη διά-

λυσή της. Έφυγε για να συγκεντρώσει 

νέο στρατό και να πολεμήσει πάλι, αν 

και αιχμαλωτίστηκε όλη η οικογένειά 

του. Όμως, στα Γαυγάμηλα η πρόωρη 

φυγή του τερμάτισε κάθε ελπίδα για το 

μέλλον της Περσίας υπό το σκήπτρο 

του. Στη διάρκεια των επόμενων έξι μη-

νών κατόρθωσε να συγκεντρώσει μόλις 

3.000 ιππείς και 34.000 πεζούς.

Ο Αλέξανδρος έμεινε στην Περσέπολη 
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τέσσερις μήνες και μετά 
καταδίωξε τον Δαρείο βό-
ρεια προς τα Εκβάτανα 
(Χαμαντάν). Εκεί έμαθε ότι 
ο Δαρείος είχε διαφύγει προς 
τα βορειοανατολικά μέσω 
της διάβασης του όρους 
Ελμπρούζ, γνωστής ως Πύλες 
της Κασπίας. Ο Αλέξανδρος 
συνέχισε την καταδίωξη και 
στις Ράγες, κοντά στη σημε-
ρινή Τεχεράνη, έμαθε ότι ο 
εχθρός του, που τώρα ήταν 
χωρίς ηθικό και αναποτε-
λεσματικός, είχε φυλακιστεί 
από τον Βήσσο και τον 
Ναβαρζάνη, δύο ισχυρούς 
διοικητές που είχαν απογοη-
τευθεί από την ηγεσία του. Η 
μέχρι τότε πιστή στον Δαρείο 
περσική φρουρά τον είχε 
εγκαταλείψει βλέποντας το 
μάταιο της περαιτέρω αντί-
στασης στον Αλέξανδρο.

Ο Αλέξανδρος, ανήσυ-
χος μήπως ο Δαρείος υπό 
πίεση παραιτηθεί από το 
θρόνο και ορίσει ως νόμι-
μο διάδοχο κάποιον άλλο, 
κάλυψε μέσα στη νύχτα με 
μια ομάδα ιππέων 64 χιλιό-
μετρα ερήμου για να βρει 
τους Πέρσες. Το πρωί είδαν 

φάλαγγα από κάρα σε κά-

ποια απόσταση. Ο Δαρείος 

δεν ήταν με το καραβάνι. 

Τον βρήκαν δολοφονημένο 

αργότερα σε εγκαταλειμ-

μένη άμαξα. Ο Αλέξανδρος 

τον τύλιξε με το μανδύα 

του και τον μετέφερε στην 

Περσέπολη για να ταφεί με 

βασιλικές τιμές.

Οι κάτοικοι της Βαβυλώνας πα-

ραδίδουν τα κλειδιά της πόλης 

τους στον Αλέξανδρο. Ο κατα-
κτητής του κόσμου πέθανε εκεί 

πιθανόν από δηλητηρίαση φαγη-
τού ή ποτού στην ηλικία των 33 
χρόνων τον Ιούνιο του 323 π.Χ.

Αφού εντυπωσιάστηκε από  
τους ελέφαντες του περσικού 

στρατού στη διάρκεια της μάχης 
των Γαυγαμήλων το 331 π.Χ, ο 

Αλέξανδρος ενσωμάτωσε τα ζώα 
στις δικές του δυνάμεις και τα 

χρησιμοποίησε στις εμπόλεμες 
επιχειρήσεις του.
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Η ΜΑΧΗ ΣΤΑ ΓΑΥΓΑΜΗΛΑ - ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ

Τότε μίλησε για πολύ στους Θεσσαλούς και στους άλλους Έλληνες, και καθώς 

του έδιναν θάρρος φωνάζοντας να τους οδηγήσει εναντίον των βαρβάρων, 

πήρε με το αριστερό χέρι το ακόντιο, παρακαλούσε τους θεούς με το δεξί και 

ευχόταν, όπως λέει ο Καλλισθένης, αν πράγματι είχε γεννηθεί από τον Δία, να 

προσφέρουν βοήθεια και ενίσχυση στους Έλληνες. Ο μάντης Αρίστανδρος με 

λευκή χλαμύδα και χρυσό στεφάνι ήταν έφιππος δίπλα του, κι έδειχνε έναν αετό 

που πέταξε πάνω από το κεφάλι του Αλεξάνδρου και κατευθυνόταν εναντίον 

των εχθρών, τούτο ενθάρρυνε πολύ όσους το έβλεπαν, και με αμοιβαίες προ-

τροπές οι ιππείς επιτέθηκαν με ταχύτητα στους εχθρούς, και ακολουθούσε η 

φάλαγγα σαν κύμα. Προτού όμως συμπλακούν οι πρώτοι, οι βάρβαροι έφυγαν 

από τις γραμμές τους κι άρχισε η καταδίωξη, καθώς ο Αλέξανδρος οδηγούσε 

τους νικημένους στη μέση όπου βρισκόταν ο Δαρείος. Γιατί τον είδε από μα-

κριά, στο βάθος, ανάμεσα στους ιππείς της βασιλικής ίλης που βρισκόταν σε πα-

ράταξη μπροστά του, όμορφο και ψηλό να στέκεται πάνω σε ψηλό άρμα, τρι-

γυρισμένο από πολλούς λαμπρούς ιππείς, πολύ καλά συγκεντρωμένους γύρω 

από το άρμα και σε τέτοια παράταξη ώστε να δεχθούν τους εχθρούς. Αλλά όταν 

είδαν να πλησιάζει ο Αλέξανδρος από κοντά και να ρίχνει όσους έφευγαν σε 

αυτούς που έμεναν, τρόμαξαν και οι περισσότεροι σκορπίστηκαν. Οι άριστοι και 

γενναιότεροι άνδρες, σκοτωμένοι μπροστά στον βασιλιά, καθώς έπεφταν ο ένας 

πάνω στον άλλο, γίνονταν εμπόδιο στην καταδίωξη, γιατί οι ίδιοι και τα άλογα 

μπερδεύονταν στην τελευταία τους αγωνία.

Ο Δαρείος, καθώς έβλεπε ότι όλα τούτα τα φοβερά γίνονταν μπροστά στα 

μάτια του και ότι οι δυνάμεις που είχαν παραταχθεί έπεφταν κάτω μπροστά 

του, επειδή δεν ήταν εύκολο να στρίψει το άρμα και να φύγει, γιατί οι τροχοί 

συγκρατούνταν από τόσα πτώματα, και τα άλογα, κρυμμένα και περικυκλωμέ-

να από το πλήθος των σκοτωμένων, αναπηδούσαν και τρόμαζαν τον ηνίοχο, 

εγκατέλειψε το άρμα και τα όπλα του, και ανεβαίνοντας, όπως λένε, σε ένα 

θηλυκό άλογο που μόλις είχε γεννήσει, έφυγε. Αλλά δεν θα ξέφευγε αν δεν 

έρχονταν και οι άλλοι ιππείς από τον Παρμενίωνα, για να ζητήσουν βοήθεια 

από τον Αλέξανδρο, λέγοντας ότι είχε συγκεντρωθεί εκεί πολλή δύναμη και 

οι εχθροί δεν οπισθοχωρούσαν. Κατηγορούν λοιπόν τον Παρμενίωνα ότι σε 

εκείνη τη μάχη ήταν νωθρός και ανίκανος, είτε γιατί λόγω της ηλικίας έχανε το 

θάρρος του είτε γιατί, όπως λέει ο Καλλισθένης, δυσφορούσε για την εξουσία 

και τη μεγάλη δύναμη του Αλεξάνδρου και τον φθονούσε. Ο βασιλιάς, λοιπόν, 

παρόλο που δυσαρεστήθηκε με την έκκλησή του, δεν είπε την αλήθεια στους 

στρατιώτες, αλλά έδωσε το σύνθημα για ανάκληση, γιατί τάχα ήθελε να σταμα-

τήσει τη σφαγή και γιατί ήταν σκοτάδι.

Και προχωρώντας προς το τμήμα που κινδύνευε, άκουσε στο δρόμο

ότι είχαν νικηθεί τελείως οι εχθροί και έφευγαν.  

Πλούταρχος, Αλέξανδρος 33

Υ.Γ. Μάλλον δεν ισχύουν τα όσα υποστηρίζει ο διαπρεπής Νικόλαος Μπουζέ για 

τον Μ. Αλέξανδρο. Ο μέγιστος των Ελλήνων.
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ΣΑΡΛΣ ΛΕ ΜΠΡΕΝ. 
Ταπισερί με θέμα Μάχη στα Γαυγάμηλα (Μουσείο Βιέννης).



ΑΝΤΟΥΑΝ 
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Ο γάμος του 
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της Ρωξάνης 
(Μουσείο 
Βιέννης).
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ΦΟΝΤΕΜΠΑΣΣΟ. 

Ο Αλέξανδρος 
στην Τροία 

- Τάφος του 
Αχιλλέα. 
(Γκαλερί 

Ναρντόνι, 
Πράγα).
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ΕΠΙΜΕΤΡΟ

Η αυτοκρατορία του Αλέξανδρου 

δεν είχε μεγάλη διάρκεια ζωής μετά 

το θάνατό του, εν μέρει επειδή 

δεν είχε ορίσει διάδοχο και ο γιος 

του από τη Ρωξάνη, ο μετέπειτα 

Αλέξανδρος Δ’, δεν είχε γεννηθεί 

ακόμα. Οι στρατηγοί του ήρθαν, 

σε διένεξη προσπαθώντας ο κα-

θένας να αποκτήσει μεγαλύτερη 

σφαίρα επιρροής για τον εαυτό 

του. Αποτέλεσμα ήταν να δημιουρ-

γηθούν τρεις μεγάλες δυνάμεις: η 

Μακεδονία, που κυριαρχούσε στην 

Ελλάδα, το Βασίλειο των Σελευκιδών, 

που περιλάμβανε μεγάλο τμήμα της 

παλιάς Περσικής Αυτοκρατορίας, και 

η Αίγυπτος, όπου η ιδρυθείσα δυνα-

στεία από το φίλο και βιογράφο του 

Αλέξανδρου Πτολεμαίο κυριάρχησε 

για 300 σχεδόν χρόνια μέχρι που 

έσβησε με το δηλητήριο του φιδιού 

της Κλεοπάτρας το 30 π.Χ.

Αν και η αυτοκρατορία του 

Αλέξανδρου αποδείχτηκε εφήμερη, 

η επίπτωσή της στην παγκόσμια 

ιστορία ήταν μεγάλη και διαρκής. 

Ο Αλέξανδρος ίδρυσε περίπου 70 

πόλεις που πολλές είχαν το όνομά 

του, και ως οχυρά, αλλά και ως 

πολιτιστικά και εμπορικά κέντρα, 

εξαπλώνοντας με τον τρόπο αυτό 

τα ελληνικά ιδανικά και την ελλη-

νική γνώση προς τα ανατολικά, 

μέχρι την Κίνα. Εξακολουθούν να 

βρίσκονται αποδείξεις της έκτασης 

της ελληνιστικής επιρροής: μια αρ-

χαία πόλη που χρονολογείται από 

την εποχή των Σελευκιδών ή ακό-

μα του Αλέξανδρου ανακαλύφθηκε 

στο Άι Κχανούμ του Αφγανιστάν τη 

Επιμυθιο

Τώρα ο Αλέξανδρος ήταν ο αδι-
αμφισβήτητος ηγέτης της Περσικής 
Αυτοκρατορίας και ως τέτοιος αντι-
μετωπίστηκε από το λαό. Όμως, 
πολλοί από τους στρατιώτες ήταν 
δυσαρεστημένοι με την προοπτική 
και άλλων εκστρατειών ύστερα από 
τόσων ετών υπηρεσία μακριά από 
την πατρίδα τους. Επιπλέον, έφεραν 
βαρέως το γεγονός ότι ο Αλέξανδρος 
είχε υιοθετήσει τις περσικές συνή-
θειες και αμφιέσεις, ενώ φοβούνταν, 
επίσης, μήπως γίνει τόσο δεσποτικός 
όσο ήταν οι Πέρσες βασιλείς.
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δεκαετία του 1960. Εκεί υπάρχουν 

θέατρο, αγορά, γυμναστήριο, κιο-

νοστοιχίες και ναοί -όλα στοιχεία 

μιας μεγάλης ελληνικής πόλης που 

άκμασε επί αιώνες. Ακόμα και μερι-

κά πρώιμα βουδιστικά γλυπτά που 

βρέθηκαν στην Ινδία φανερώνουν 

επιρροές από τον ελληνικό κόσμο.

Τα ενδιαφέροντα του Αλέξανδρου 

ήταν σχεδόν απεριόριστα και ανάμεσά τους ο πόλεμος, η ιατρική, η 

βοτανική, η ζωολογία και η αστρολογία - αντικείμενα τα οποία θα δι-

δάσκονταν σε πολλές σχολές που ίδρυσε. Μια από τις πιο ονομαστές 

ήταν αυτή της Αλεξάνδρειας της Αιγύπτου, όπου δημιουργήθηκε 

μεγάλη βιβλιοθήκη και όπου δίδαξαν μεγάλοι επιστήμονες, ανάμεσά 

τους και ο μαθηματικός Ευκλείδης.

Όταν η Ρώμη ανέλαβε τον έλεγχο του ελληνιστικού κόσμου μετά το 

190 π.Χ., η ελληνική κουλτούρα εμπότισε τη ρωμαϊκή και μαζί έθε-

σαν τις βάσεις του σύγχρονου δυτικού πολιτισμού.

Οι θρύλοι γύρω από τον Αλέξανδρο 
έγιναν πιο αλλόκοτοι καθώς περ-

νούσαν οι αιώνες, με τα γεγονότα 
και τη φαντασία να αναμειγνύονται 
αξεδιάλυτα. Σε αυτή τη μεσαιωνική 

μικρογραφία γαλλικού ιστορημέ-
νου χειρόγραφου του Vauquelin, o 

Αλέξανδρος εικονίζεται με το παντε-
λόνι και ζακέτα καβάλα σε ένα μυθι-

κό Βουκεφάλα με κέρατο μονόκερου 
και ουρά παγωνιού.
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Α/Α
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΒΙΒΛΙΟΥ
ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΤΟΣ

ΕΚΔΟΣΗΣ
ΑΞΙΑ

1 100 Γ΄ Παγκόσμιος Πόλεμος (Τζον Χάκκετ) 1983 1.17

2 116 Διοίκηση και Ηγεσία (Δνση ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΕΣ) 1988 0.44

3 117
Πρακτικές Οδηγίες Δκσης Μικρών Κλιμακίων 

(Δνση ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΕΣ) 
1988 0.15

4 121

Οι Γερμανικές Εκστρατείες στα Βαλκάνια

(Κέντρο Ιστορίας των Η.Π.Α.)

(Μετάφραση - Απόδοση Αντγου ε.α. Νικόλαου Κολόμβα)

1994 0.88

5 122 Προσωπικός Υπολογιστής (Τχη Παν. Βαχαβιόλου) 1989 0.29

6 124 Γεροντική ή Τρίτη Ηλικία (Χατζημπαλλή Ελευθ.) 1991 0.29

7 125
Οι Επικίνδυνοι Άνδρες - Τόμος Α’ 

(Αντγου ε.α. Χρήστου Φωτοπούλου)
1994 2.93

8 126
Οι Επικίνδυνοι Άνδρες - Τόμος Β’ 

(Αντγου ε.α. Χρήστου Φωτοπούλου)
1995 2.93

9 128
Το Ημερολόγιο μιας Καταστροφής

(Μετάφραση Yπτγου ε.α. Κων\νου Κανακάρη)
1996 2.05

10 130
Θεματικό Ευρετήριο Μελετών Στρατιωτικής Επιθεώρησης και 

Συγγραμάτων 1981-1995
1996 1.47

11 132
Διεθνείς Συμφωνίες, Συνθήκες και Συμβάσεις

(Υπτγου Γεωργίου Γκορέζη)
2000 0.88

12 133
Ο Πόλεμος και οι Άνθρωποι (Στγου Depeney) Ανατύπωση 

Εκδόσεως της Στρατιωτικής Επιθεώρησης Ιουλίου 1939
1998 4.40

13 134
1828 - 1998 Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων - Τόμος Α’ 

(Αντγου ε.α. Χρήστου Φωτοπούλου)
1997 2.35

14 136
1828 - 1998 Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων - Τόμος Γ’ 

(Αντγου ε.α. Χρήστου Φωτοπούλου)
1998 2.35

15 138
Εγχειρίδιο του Καλού Διοικητού 

(Αντγου ε.α. - Νομικού Θεοδώρου Λ. Γούλα) 
2000 1.47

16 139
Θεματικό Ευρετήριο Μελετών (1991-2001) & 

Ευρετήριο Συμπληρωματικών Εκδόσεων (1991-2001)
2002 4.00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Τις παραπάνω εκδόσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται εκτός από τους μήνες 
Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Δεκέμβριο:
- Οι διαμένοντες στην Αττική, από ΤΥΕΣ/Β’ Δνση, ΣΤΓ 1020 (Στρατόπεδο Παπάγου, τηλ.: 210-
6552673 προσωπικά, κάθε Τετάρτη (08:00-12:00).
- Οι διαμένοντες εκτός Αττικής, από ΤΥΕΣ/Β’ Δνση, ΣΤΓ 1020 (Στρατόπεδο Παπάγου, τηλ.: 210-
6552673 ταχυδρομικά, στέλνοντας το ακριβές αντίτιμο της αξίας τους με ταχυδρομική επιταγή 
(μαζί με αριθμό τηλεφώνου).
Η τιμή διάθεσης των βιβλίων σε τρίτους, πλην του προσωπικού του ΥΕΘΑ, προσαυξάνεται κατά 40%.



Α/Α
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΒΙΒΛΙΟΥ
ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΤΟΣ

ΕΚΔΟΣΗΣ
ΑΞΙΑ

1 1 Ο Μακεδονικός Αγώνας και τα γεγονότα στη Θράκη (1904-1908) 1988 3.52

2 2 Επιχ/σεις κατά των Τούρκων σε Μακεδονία και ν. Αιγαίου, 1912 (Α΄) 1988 2.35

3 3 Επιχειρήσεις κατά των Τούρκων στην Ήπειρο (1912-13) (Β΄) 1992 3.48

4 4 Ο Ελληνικός Στρατός κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους (1912-14) (Γ΄) 1992 4.7

5 5 Επίτομη Ιστορία Βαλκανικών Πολέμων (1912-13) 1987 1.76

6 9 Η συμμετοχή της Ελλάδας στον Πόλεμο (1914-1918) 1961 1.76

7 10
Επίτομη Ιστορία της Συμμετοχής του Ελληνικού Στρατού 

στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο
1994 3.23

8 11 Το Ελληνικό Εκστρατευτικό Σώμα στη Μεσημβρινή Ρωσία (1919) 1955 7.44

9 16 Επιθετικαί Επιχειρήσεις Δεκ. 1920 - Μαρ. 1921 1957 9.61

10 18 Επιχειρήσεις προς Άγκυρα (Μέρος Α’) 1921 1965 1.76

11 19 Επιχειρήσεις προς Άγκυρα (Μέρος Β’) 1921 1965 1.76

12 21
Το Tέλος της Μικρασιατικής Εκστρατείας, A’ Τόμος

(Υποχωρ. Αγώνες Α’ και Β΄ Σ.Σ.)
1960 1.76

13 22 Το Tέλος της Μικρασιατικής Εκστρατείας, Β’ Τόμος 1962 2.05

14 23 Επιχειρήσεις εις Θράκη (1919-1923) 1969 9.75

15 27 Αιτίαι και Αφορμαί Ελληνοϊταλικού Πολέμου (1940-41) 1959 1.47

16 28 Ιταλική Εισβολή 1940 1959 1.76

17 29 Ελληνική Αντεπίθεση 1940 1963 2.05

18 30 Χειμεριναί Επιχειρήσεις - Ιταλική Επίθεσις 1941 1966 1.47

19 31 Αγώνες εις Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (1940-41) 1956 1.76

20 32 Το Τέλος μιας Εποποιίας Απρίλιος 1941 1959 14.62

21 33 Η Μάχη της Κρήτης 1941 1961 2.20

22 34 Επίτομη Ιστορία Ελλ./Ιταλ.-Ελλ./Γερμ. Πολέμου (1940-1941) 1984 2.64

23 40 Το Ελληνικό Εκστρατευτικό Σώμα της Κορέας, 1950-65 1977 1.47

24 45 Η Υγειονομ. Υπηρεσία κατά τη Μικρασιατική Εκστρατεία (1919-22) 1966 2.05

25 46 Η προς Πόλεμον Προπαρασκευή του Ελληνικού Στρατού (1923-1940) 1969 10.96

26 47 Ανεφ/σμοί-Μεταφοραί κατά τη Μικρασιατική Εκστρατεία (1919-22) 1967 2.64

27 48 Εφοδ/μοί του Στρατού σε Όπλα και Πυρ/κά ΠΖ-ΠΒ (1940-41) 1982 1.17

28 49 Η Υγειον. Υπηρεσία κατά τον Πόλεμο 1940-41 1982 0.88

29 50 Ευρετήριο Πολεμικών Γεγονότων Ελληνικού Έθνους 1989 2.05

30 51 Αγώνες και Νεκροί του Ελληνικού Στρατού, 1940-45 1989 7.92

31 56 Ο Ελληνοτουρκικός Πόλεμος 1897 1993 3.23

32 57 Η Ειρηνευτική Αποστολή στη Σομαλία 1996 2.49

33 58
Ο Ελληνικός Στρατός στη Μέση Ανατολή, 1941-45

(Ελ Αλαμέιν-Ρίμινι-Αιγαίο)
1996 2.64

34 59 Αρχεία Εθνικής Αντίστασης (1941-1944), 8 τόμοι 1998 28.00

35 60 Αρχεία Εμφυλίου Πολέμου (1944-1949), 16 τόμοι 1998 52.00

36 61 Ιστορία του Ελληνικού Στρατού 1997 2.35

37 62 Η Ελληνική Δύναμη στην Αλβανία (ΕΛΔΑΛ) (Απρ.-Αυγ. 1997) 1998 2.35

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΓΕΣ/ΔΙΣ



Α/Α
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΒΙΒΛΙΟΥ
ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΤΟΣ

ΕΚΔΟΣΗΣ
ΑΞΙΑ

38 63 A Concise History of the Balkan Wars 1912-1913 1998 2.93

39 64 An Index of Events in the Military History of Greek Nation 1998 2.93

40 65 An Abridged History of the Greek-Italian & Greek-German War, 1940-41 1997 2.93

41 66 Ο Βορειοηπειρωτικός Αγώνας 1997 2.93

42 67 An Abridged of the Hellenic Army Participation in the World War I 1999 3.37

43 68 HISTORY OF THE HELLENIC ARMY 1821-1997 1999 4.25

44 69 Στρατιωτική Οργάνωση & Πολεμική Τέχνη των Αρχαίων Ελλήνων 1999 9.68

45 71 Η Συνοπτική Ιστορία του Γενικού Επιτελείου Στρατού (1901-2001) 2001 6.93

46 73 Επίτομη Ιστορία της Εκστρατείας στη Μικρά Ασία, 1919-1922 2002 8.65

47 74 The Battle Of Crete 2002 10.07

48 75 Η Υγειονομική Υπηρεσία κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους, 1912-1913 2002 7.52

49 76 The struggle for Macedonia and the events in Thrace, 1904-1908 2003 6.40

50 77 A Concise History of the Compain in M. Asia, 1919-22 2004 16.20

51 78 Ιστορικές Ονομασίες Ενεργών Συνταγμάτων και Ταξιαρχιών (ΠΖ-ΤΘ-ΕΔ) 2004 12.40

52 79 Ιστορία της Οργάνωσης του Ελληνικού Στρατού, 1821-1954 2006 11.00

53 80 Ο Οπλισμός του Ελληνικού Στρατού (1866-2004) 2008 5.48

54 81
Ευρετήριο Αρχείου Καποδιστριακής Περιόδου:

Στρατιωτικά Τεκμήρια (1827-1833)
2007 1.27

55 82 Concice History of the Hellenic Army General Staff 2007 4.35

56 83

Η Σημασία των Ιστορικών Αρχείων στην Αντικειμενική Συγγραφή 

της Ιστορίας-Φορείς που τηρούν Ιστορικά Αρχεία-Διαδικασίες 

Πρόσβασης στο Αρχειακό Υλικό

2009 1.89

57 84 Οι Ελληνοαμερικανοί Εθελοντές στην Εθνική Αντίσταση 2005 12.50

58 85 Η Συμβολή της Ελλάδας στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο 2009 4.16

59 301 The Northen Epirus Struggle 2002 6.79

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Τις παραπάνω εκδόσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται από:
- Το Γραφείο Ενημέρωσης Κοινού, Σόλωνος 34 (τηλ: 210-3630579, 210-3630081).
- Το ΕΚΕΜΣ Αθήνας (τηλ: 210-7652478, 210-7675495).
- Το Στρατιωτικό Πρατήριο 1ης Στρατιάς.
- Τα Στρατιωτικά Πρατήρια Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ Σωμάτων Στρατού.
- Το ΤΥΕΣ/Β’ Δνση, ΣΤΓ 1020 (Στρατόπεδο Παπάγου), τηλ: 210-6552673, (εκτός των μηνών 
Δεκεμβρίου, Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου) για τους μεν διαμένοντες στην Αττική, προσωπικά, 
κάθε Τετάρτη από 08.00 έως 12.00 π.μ., για τους δε εκτός Αττικής, ταχυδρομικά, στέλνοντας το 
ακριβές αντίτιμο της αξίας τους, με ταχυδρομική επιταγή, στην παραπάνω διεύθυνση (μαζί με 
αριθμό τηλεφώνου).
Η τιμή διάθεσης των βιβλίων σε τρίτους, πλην του προσωπικού του ΥΕΘΑ, προσαυξάνεται κατά 40%.


