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Διαχείριση Μελετών:  τηλ. 2106553979 (Εσωτ. 3979)
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ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

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.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ)

Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας)

26,57€

Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας)

41,57€

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

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€



Τα προηγούμενα 

τεύχη 

υπάρχουν και 

σε PDF 

στη σελίδα 

www.army.gr

ΕΚΔΟΤΗΣ: 

ΓΕΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Διευθυντής

Διεύθυνσης Ενημερώσεως και Δημοσίων Σχέσεων

Ταξχος Παναγιώτης Ψύχας

Τμηματάρχης 5ου Τμήματος 

Στρατιωτικής Επιθεώρησης

Λγος (ΠΖ) Γεώργιος Λαγουμίδης

Καταχώριση Συνδρομητών

Multimedia

Ανθλγος (ΠΒ) Δημήτριος Λαμπρόπουλος

Καταχώριση Μελετών

Ανθστης (ΠΖ) Κωνσταντίνα Μοσχέτα

Επεξεργασία Φωτογραφίας

Ηλεκτρονική Σελιδοποίηση

Καλλιτεχνική Επιμέλεια

Μ.Υ. Βασιλική Κιρτζαλίδου

Μ.Υ. Ιωάννα Νικολαΐδη

Μ.Υ. Μαρία Ρέκκα

Υποστήριξη Δικτυακού Τόπου (INTERNET)

ΓΕΣ/ΚΕΠΥΕΣ

Εκτύπωση

ΤΥΕΣ

http://www.army.gr

email: ekdosis@army.gr



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 βά 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 

ό,τι 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.

Οι δικαιούχοι συγγραφικών αμοιβών, μετά την έκδοση και διανομή του αντιστοίχου τεύχους

του περιοδικού, μπορούν να επικοινωνούν με την Δνση Χρηματικού του ΤΥΕΣ στο 210 6552659.
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ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΤΟΓΡΦΙΕΣ: 

θστης (ΠΖ) Κωσττ Μσχτ

Μγλς Γνακς 

Μγλα Θαματα

«Σμρ ι γκς ι σχδό τιμς 

 γκρμσ τ μύθ τ θηλκύ. Άρ-

χισ κιόλς  πιββι τη -

ξρτησ τς μ στθρύς κι θτικύς 

τρόπς. στόσ δσκλύτι κόμ 

 ζσ λκληρωμ τη ζω μις 

θρπιης ύπρξης….Πρπι λιπό  

μλτσμ πρσκτικά τ πρλθό της 

γκς,  τη δύμ πό βιλγικ, κι-

ωικ κι ψχλγικ άπψη  δύμ 

τ δικό της σύμπ μσ στ π ι 

πριρισμη. Μό τότ θ μπρσ-

μ  κτσμ τ πρβλμτ της 

γκς, κληρμημ πό  βρύ 

πρλθό κι τ γ της  χτσι  

κιύρι μλλ».

Σιμόν Ντε Μπβουάρ

να αφιρμα σε γνακες -

δισμες πρσπικττες 

π τ νμ τς

χει γραφτε στν ιστρα
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πτ, λνη Σκορ, Κλλρη Πρν, Γλτε Σρντη, Σπφώ, Λορ Μπσ, 

Φλρενς Ντνγκεϊλ, Μρ Κορ, λνη Αλτμορ, Σν Στεφνδο, Σρμβο 

Μπντρνκε, Βλεντν Τερκοβ, λζμπεθ Μπλκγοελ, λζμπεθ Γκρετ 

ντερσον, Αμλ ρχρτ, Κλεοπτρ, Ινν της Λρρνης, λζμπεθ Φρ…

Τ ποσπητκ νφροντ σε πολλς κμ γνκες πο βλν το λθρκ 

τος στο οκοδμημ γ τη δημοργ γνώσης κ την εξλξη της νθρπτητς, 

τς οποες η στορ τς γνησε ή τς προσπρσε χοντς λλες προτερτητες. 

Δσημες ή λγτερο γνστς, η ζή τος μς δεχνε τη δνμκή δρση τν γν

κών στην επστήμη, την τχνη, την πολτκή μσ σε νν νδροκρτομενο κσμο.

Στη σνχε, θ γνε μ νφορ, επλεκτκ, σε ορσμνες π τς εξχοσες 

προσπκτητες λληνδν γνκών στο πρώτο μρος κ στο δετερο μρος σε 

τς πο δκρθηκν στην πγκσμ σκηνή.

Ένα πκο αδιακρτως φο.

Το 1930, με τν κβέρνσ Εεθερ

ο Βενιζέο, αναγνωρστκε το δικαω

μα ψφο μνο στις γνακες πο ταν 

πνω απ 30 χρνων και διέθεταν το

χιστον αποτριο Δμοτικο. Εχαν 

δικαωμα να ψφζον μνο στις δμοτι

κές εκογές· δικαωμα να εκέγον, χι 

να εκέγονται Έτσι, για πρτ φορ, οι 

Ενδες ψφισαν στις δμοτικές εκο

γές τς 11ς Φεβροαρο 1934. Στος 

εκογικος καταγος τς Αθνας γρ

φτκαν μις 2.�55 κρες, απ τις οποες 

ψφισαν τεικ μνο 439. Χαρακτριστι

κ για το κμα τς εποχς ταν  ρν

σ τς θοποιο Μαρκας Κοτοπο 

να ψφσει, έγοντας μιστα πως ψφο 

θέον μνο σες εναι σχμες και σες 

αποφεγον να κνον παιδι!

Η διαφοροποσ και  οσιαστικ 

χειραφέτσ τς γνακας μέσα στν 

ενικ κοινωνα αρχζει μετ το 1950, 

ταν  χρα ξεκινει μέσα απ τα ερε

πια το Β΄ Παγκοσμο και το Εμφο 

Ποέμο μα καινορια πορεα, με τις 

Ας ξεκνήσομε με ν μκρ οδο

πορκ στην στορ της χώρς 

μς γ ν δομε πτε κ πώς ο 

γνκες κτφερν ν φτσον 

στς κλπες.

Για πρτ φορ ακογεται το σν

θμα ψφος στις γνακες το 188� μέ

σα απ το περιοδικ «φμρίς των 

Κρίων» πο ρχισε να κκοφορε τ 

χρονι εκεν και για 30 ακμα χρνια. 

Η Καιρρ Παρρέν,  εκδτρια το 

περιοδικο, ταν  πρτ Ενδα πο 

ασχοθκε με τα ποιτικ δικαιματα 

των γναικν στν Εδα.

Το Σνταγμα το 192� περιαμβνει 

τις πρτες διατξεις πο αναφέρονται 

στ γνακα. Το ρθρο �, πο αφοροσε 

το Δμσιο Δικαωμα των Ενων, πε

ριμβανε τν ερμνετικ δωσ για 

τον ρο ποτς, τν έννοια δαδ το 
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γνακες, πο αποτεοσαν τον μισ 

πθσμ τς Εδας, να μπανον 

στ μχ για ένα κατερο μέον.

Έτσι, μις πριν απ �0 χρνια 

περπο, το 1952 με τον Ν.2159 οι 

γνακες απέκτσαν «το δκαίωμα το 

κλγν κα κλγσθα ς τα βολτ

κάς κλογάς». 

Το 1954, με το Ν 30�5 «περ εκογς 

γναικν ως ενρκων», με τον Ν 3082 

«περ διορισμο γναικν ως σμβοαιο

γρφων και με τον Ν 3192/1955 «πρί των 

ασκομνων παρά των γνακών δμοσίων 

λτοργμάτων κα το δορσμο των ς 

δμοσίας θσς πί ίσος ρος» με τος 

νδρας» οι γνακες γνονται δεκτές σε 

δμσιες θέσεις και μπορον να ασκον 

δμσια ειτοργματα.

Το Σνταγμα το 19�5 κατοχρνει 

τν ισττα ανδρν και γναικν. Το 

ρθρο 4 παρ. 2 περιαμβνει τ θεμε

ιδ διταξ τι «Έλλνς κα λλνίδς 

χον ίσα δκαώματα κα ποχρώσς», 

με το ρθρο 22 παρ.1 «Πάντς ο ργα

ζμνο, ανξαρττων φλο  άλλς 

δακρίσως δκαοντα ίσς αμοβς δ’ 

ίσς αξίας παρχμν ργασίαν».

Με τν αναθερσ το Σντγµα

τος, το 2001, και το Νµο 2910/2001 

θεσπσθκε  σµµετοχ των γναικν 

στις δµοτικές και νοµαρχιακές εκογές 

σε ποσοστ τοχιστον 1/3 επ το 

σνο των ποψφων.

Μρς Α’

Ο πρώτες γνκες πο δκρθηκν 

στην πολτκή σκηνή της λλδς

Η πρτη Εηνδα δμαρχος

Στον Δμο Αμαιδας, αμέσως με

τ τν απεεθέρωσ τς πς απ 

λνη Σκορα
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τος Γερμανος, αναδεχτκε  πρτ 

γνακα δμαρχος,  Μαρκα Μπτσ 

- Τσαπαρα. 

Η Μαρκα Μπότση-Τσαπαρα γεννθηκε 

το 1904. Σποδασε στ Φαρμακετικ 

Σχο Αθνν και έπειτα στο Μικροβιο

ογικ Εργαστριο και δραστριοποι

θκε στον Σοσιαιστικ μιο Γναικν. 

Το 192�, παρακοοθσε μαθματα 

Αστρονομας στο Εθνικ δρμα Ερε

νν. Στις 5 Σεπτεμβρο 1944, μετ τν 

απεεθέρωσ τς Αμαιδας απ τος 

ναζ, ο ας εξέεξε δια βος 15με 

Επιτροπ Λακς Ατοδιοκσς. Μετα

ξ των εκεγέντων ταν και  Μαρκα 

Μπτσ  Τσαπαρα. Έξι μέρες αργτε

ρα,  Επιτροπ Λακς Ατοδιοκσς 

τν πέδειξε δμαρχο. Παραιτθκε 

μετ απ 101 μέρες. 

Η Μαρα Δεσύα - Καποδστρια, μως, 

ταν  πρτ γνακα πο εκέχτκε 

δμαρχος με ες τις διαδικασες. Α

τ έγινε στν Κέρκρα το 195�. Ηταν 

δισεγγον το Γεωργο Καποδστρια, 

αδεφο το κβερντ Ιωνν Καπο

δστρια.

Γεννθκε το 1881 στν Κέρκρα. 

Παντρετκε με τον Σταμτ Δεσα, 

δμαρχο τς Κέρκρας. Τον αντικατ

στσε το 195�, μετ τον θνατ το. Πα

ρέμεινε στ Δμαρχα μέχρι το 1959.

Η πρτη Εηνδα Βουευτς

Το 1953, εξεέγ  πρτ γνακα 

βοετς. ταν  Εέν Σκορα πο 

μαζ με τ Βιργινα Ζννα πρξαν οι 

δο πρτες γνακες ποψφιες για το 

βοετικ αξωμα. 

Η Εέν Σκορα γεννθκε το 189� 

στο Βο πο και οοκρωσε τις γ

μνασιακές τς σποδές. Στ σνέχεια, 

εγκαταστθκε στ Θεσσαονκ και 

εκε έαβε το πτχο τς Νομικς και 

δικγοροσε στν δια π με τον σ

ζγ τς δικγρο Δμτριο Σκορα.

Η Εέν Σκορα εχε αναπτξει πο

σια κοινωφε και πατριωτικ δρσ 

ιδιατερα κατ τον ενοταικ πε

μο και στ γερμανικ κατοχ διετέεσε 

Πρεδρος των φιανθρωπικν οργαν

σεων «Η Στγ τς Φαλαγγίτσσας» και «Η 

Φανέα το Στρατιτ».

Το καοκαρι το 1942, σνεφθ 

απ τος Γερμανος και φακσθκε 

μαζ με τον σζγ τς και τον αδερφ 

τς Απστοο Παπαχρστο.

Η Εέν Σκορα τιμθκε απ τον 

Βασιέα Παο με το στρατιωτικ με

τιο Εξαρετων Πρξεων καθς και 

με τον Ταξιρχ το Βασιικο Τγμα

τος Εποιας. 

Στις 18 Ιανοαρο 1953, εξεέγ 

βοετς στο Νομ Θεσσαονκς με 

το κμμα το «Ενικο Σναγερμο» 

και στις 20 Ιανοαρο 1953 διαβανει 

το κατφι τς Βος.

Ο Παναγιτς Κανεποος χαιρε

τζει τν εσοδο τς πρτς γνακας 

βοετ στ βο με τα παρακτω 

για: «Μ τν ίσοδο στο λλνκ Κο

νοβολο τς πρώτς γναίκας βολ

το ολοκλρώθκ  Δμοκρατία στν 

λλάδα. Μνο τώρα δκαοµθα να σχ

ρσθομ µ απλτο τρπο τ  λλάδα 

ίνα Δμοκρατία πο θωρί σοτίμος 

λος τος Έλλνς ανξάρττα απ το 

φλο τος».

Το 1956, η Λνα Τσαδάρη γινε η πρτη 

γυνακα υπουργός, καθς ανέαβε το 

ποργεο Κοινωνικς Πρνοιας επ 

κβερνσεως Καραμαν, εν αρκε

τ χρνια αργτερα  μα πρωτι 

εμφανζεται στν ποιτικ σκν τς 
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χρας, ατ τς Άννας ΨαροδαΜπε

νκ, το 2004, ως πρτ γνακα Πρ

εδρος τς Ενικς Βος.

Θα φγομε μως απ το χρο τς 

ποιτικς για να δομε εξσο δναμικές 

προσωπικττες γναικνπρωτοπ

ρων στο χρο τς επιστμς, τς τέχνς 

και σε ος τομες πο το ισχρ 

φο μονοπωοσε έως ττε. 

Σαπφ (628 - 563 π.Χ.)

η πρτη γυνακα ποιτρια

Η Σαπφ έζσε και κμασε στν 

προκασικ περοδο, στις αρχές το �o 

αινα π.Χ. Μα απ τις σμαντικτερες 

μορφές τς Αρχαας Λρικς ποσς, 

μαζ με τον Ακαο κι σως κι ένα  δο 

ος, πως τον Αρχοχο, τον Ανακρέ

οντα. Σγορα,  διασμτερ ποιτρια 

το αρχαο ενικο κσμο πρξε 

σνμα πογραφτατ και γι’ ατ ο 

Πτωνας τν εχε επονομσει «Δκάτ 

μοσα». Στ Μτιν, μεταξ ων, 

εχε ιδρσει και μια ονομαστ για ττε Σαφώ

Λίνα Τσαλδάρη
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γναικεα ποιτικ Σχο. 

Ο σοφς Πιττακς, σαν κβερντς 

τς κοινς νσιτικς πατρδας τος, 

τς Λέσβο, τν εχε εξορσει απ α

τν για ποιτικος γος. Απ τα έργα 

τς τποτε σχεδν δεν σθκε, εκτς 

απ τν περφμ «δν» τς προς τν 

Αφροδτ, τ θε το έρωτα. 

Σαν αιτα το θαντο τς αναφέ

ρεται  ατοκτονα. Λέγεται τι κρε

μστκε εξαιτας μιας σφοδρτατς 

ερωτικς απογοτεσς. Τα ρικ 

ποιματα τς Σαπφς αποτεοσαν 

κατ’ ος μεν �, κατ’ ος δε 9 

βιβα, απ τα οποα μως, καθς 

προαναφέραμε, εχιστα μνο μικρ 

αποσπσματ τος έχον διασωθε. 

Μετ το θνατο τς Σαπφς,  πα

τρδα τς Μτιν χραξε τν προσω

πογραφα τς επνω σε νομσματ τς, 

εν οι πεις τς Περγμο και των 

Σρακοσν έστσαν αγματ τς, 

για να τ δοξσον. Εξο, περισσ

τεροι απ εκατ αρχαοι ποιτές και 

σγγραφες έγραψαν και μνσαν, σε 

πέρτατο βαθμ, το ο έργο τς και 

τν προσωπικττ τς. 

Καιρρόη Σιγανού Παρρν 

“Χαρε γνακα τς Αθνας, Μαρα, 
λν, α. Να  ρα σ. Τα ραα 
σ φτερ δκμασε και ανβα και καθς 
εσαι ανλαφρ και πια δεν εσαι σκλβα 
πρς τ μελλμεν για γ πρττερα εσ 
τρβα και ετμασε τ να ζ, μιας νας 
χαρς φντρα και στερα αγκλιασε, 
ψσε και φρε εκε τν ντρα”.

Τ πημ φιρωσ  Κωστς Πλμάς 

στη Κλλιρρόη Πρρ, ότ διάβσ τ 

πριδικό «Εφημρς τω Κρι»

Η Καιρρ Σιγανο Παρρέν γενν

θκε στο Ρέθμνο α εγκαταστθκε 

στν Αθνα απ το 18��. Το 18�8 πρε 

το πτχο τς δασκας απ το Αρσ

κειο και γο αργτερα παντρετκε τον 

Κωνσταντινοποτ Ιωνν Παρρέν, ο 

οποος ταν ο ιδρτς το Αθνακο 

Πρακτορεο Ειδσεων.

Έχοντας τν ποστριξ το σζ

γο τς, ο οποος τν ενθρρνε στος 

αγνες τς, αποφσισε να ακοοθσει 

το επγγεμα τς δμοσιογραφας. Έτσι, 

 πρτ Ενδα φεμινστρια διεκδι

κε και τον ττο τς πρτς Ενδας 

δμοσιογρφο και εκδτριας ταν το 

1888 ρχισε να εκδδει τν εβδομαδιαα 

εφμερδα «φμρίς των Κρών», πο 

σντασσταν αποκειστικ απ γνα

κες και απεθνταν σε γνακες κρως 

τς Αθνας και το Πειραι. 

Το 1893, αντιπροσπεσε τις Εν

δες στο Διεθνές Σνέδριο το Σικγο 

και το διο έτος μετ τν επιστροφ τς 

στν Εδα, δρσε τν «Ένωσ πρ 

τς Χραφτσως των Γνακών», εν 

δεν έπαψε να αγωνζεται για τν παροχ 

σων εκαιριν σμμετοχς τωνγναι

κν στν εκπαδεσ και τν ποιτικ 

ζω τς χρας. Μετ απ σνεχ διαβ

ματα στν Κβέρνσ Δεγινν, το 

189�,  Καιρ Παρέν κατφερε να 

γνονται οι γνακες δεκτές στο Πανεπι

στμιο και στο Ποτεχνεο, ταν ατ 

δ εχε γενικεθε στν Ερπ.

Η Καιρ Παρέν πρωτοσττσε 

ακμα στ δμιοργα εαγν κι εκπαι

δετικν ιδρμτων. Το 1890, δρσε 

το πρτο Κριακ Σχοεο («Σχο τς 

Κριακς των πορων γναικν και 

κορασων το Λαο»). Το 1895, δρσε 

το «σλο τς γίας κατρίνς» για 

ανπαντρες μτέρες και για τν «θκ 

κα φσκ» προστασα εργατριν, π
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ρετριν και ων κοριτσιν. Το 189�, 

δρσε το Άσο Ανιτων και τ Μεγ 

Ένωσ των Ενδων. Το 1911,  Κα

ιρ Παρέν δρσε το Λκειο των Ε

νδων, σκεπτμεν πως ο κατερος 

τρπος για να διατρσομε τν τατ

ττ μας εναι να κρατσομε ζωνταν 

τν παρδοσ, τα θ και έθιμ μας. 

Το 1912, μετεχε στον «Πατρωτκ σν

δσμο» πο δρσε  ττε πριγκπισσα 

Σοφα, (μετέπειτα «Πατρωτκ Ίδρμα») 

και ανέαβε τ γραμματεα το. Πρκει

ται για το γνωστ μας ΠΙΚΠΑ. 

Η Καιρ Παρέν πέθανε στις 1� 

Ιανοαρο το 1940. Σχεδν 52 χρ

νια μετ, στις � Ιονο 1992, τιμθκε 

απ τν Ενικ Δμοκρατα με τα 

αποκαπτρια τς προτομς τς στο 

Α’ Νεκροταφεο Αθνν.

Ενη Μπούκουρα - Αταμούρα,

η πρτη γυνακα ζγράφος

Κρ Σπετσιτ καπετνιο  Εέν 

δέχτκε απ το περιβον τς μια εν

θρρνσ εξαιρετικ χι μνο για τον 

19ο αινα α και για τ δικ μας επο

χ. Αν και αγρμματος, ο πατέρας τς 

ανκε σε εκενο το σπνιο εδος ανδρν 

πο ακοοθσαν το πνεμα το διαφω

τισμο και τ ογικ τς Εεθερας και 

τς Ισττας.

Αφο πρε ιδιατερα μαθματα ζω

γραφικς κοντ σε Ιταος ζωγρφος 

εγκατεστμένος στν Αθνα πως ο 

Τσέκκοι,  Εέν έφγε με τν ενθρ

ρνσ το πατέρα τς στν Ιταα, για 

να τεειοποισει τις σποδές τς. Α 

καθς οι ακαδμες καν τεχνν ταν 

κειστές στις γνακες, μεταμφιέστκε 

σε νδρα και με το ψεδνμο Χρσ

νς Μποκορας το 1848 πέρασε τις 

εξετσεις και γρφτκε στ Σχο Κα

ν Τεχνν τς Ρμς.

Το 1852, παντρετκε τον Ιτα ζω

γρφο και δσκα τς, Ξαβέριο Ατα

μορα, και αποκτσανε μαζ τρα παιδι. 

μως, το 185�, ο σζγς τς τν εγκα

τέειψε κι έφγε παρνοντας μαζ το 

τον μικρτερο γιο τος Αέξανδρο.

Η Εέν επέστρεψε ττε στν Ε

δα με τα α δο παιδι τς, τον 

Ιωνν και τ Σοφα. Εγκαταστθκαν 

στν Αθνα και παρ τ δσκο θέ

σ τς κατρθωσε να τα βγει πέρα 

χρις στν ενεργτικττα και το τα

έντο τς. 

Μέσα σε γα χρνια, κατρθωσε 

να επιβθε στο καιτεχνικ περι

βον τς πρωτεοσας. Οικονομικ 

ανεξρττ, ασκντας τν τέχν τς 

ως επγγεμα και αποαμβνοντας τ 

γενικ εκτμσ,  Εέν Αταμορα 

έζσε επ εκοσι χρνια μια ζω πο 

εχιστες γνακες τς εποχς τς ε

χαν τ δνατττα να γνωρσον. Οι 

λνη Μοκορα-Αλταμορα
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πνακές τς πωονταν κα και σ-

νεργαζταν με γνωστος ζωγρφος 

τς εποχς.

Οι θνατοι των δο παιδιν τς 

απ φματωσ, (τς Σοφας το 18�2 

σε ικα μις 18 ετν και το Ιων

ν Αταμορα, τον Μιο το 18�8 σε 

ικα 2� ετν, ο οποος ταν δ 

ανερχμενος ζωγρφος), τς κατφε

ραν ένα δνατ πγμα απ το οποο 

δεν σνθε ποτέ. 

Η τραγικ ζω τς Εένς Μπο

κορα  Αταμορα έγινε το θέμα το 

μθιστορματος: «λν  ο καννας» 

τς Ρέας Γαανκ, Εκδσεις Άγρα, 

1998, κι ενς θεατρικο έργο: «λν 

λταμορα» το Κστα Ασμακπο

ο.

Σόνια - Σοφα Στεφανδου,

η πρτη Εηνδα Αεξιπττστρια

Η Σνια Σοφα Στεφανδο, γεννθ

κε στν Οδσσ τς Οκρανας το 190�. 

ταν  πρωττοκ κρ το γιατρο 

Φιοπομενος Στεφανδ. Το 1912, έρ

χεται με τν οικογένει τς στν Ε

δα, πο ο πατέρας τς πρέτσε ως 

εθεοντς γιατρς στος Βακανικος 

Ποέμος.

Λγος μνες πριν τν κρξ το ε

νοταικο ποέμο,  Σνια Στεφανδο 

ζτ τν εθεοντικ εγγραφ τς στο «Σχο

λίο Νοσοκμων Παθτκς ραμνς» απ’ 

Η στολή της Σνιας Στφανίδο
κτίθται στο Πολμικ Μοσίο
Αθηνών

Σνια - Σοφία Στφανίδο
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πο παρνει και το αντστοιχο πτχο και 

στ σνέχεια κατατσσεται και εισγεται 

για εκπαδεσ στον Ερθρ Σταρ. Στις 

15 Μαρτο 1941, πρε το δπωμ τς 

και κατετγ στα «Στλχ των θλοντών 

Βοθών». Στις 23 Μαρτο, τοποθετθκε 

στο 1ο Στρατιωτικ Νοσοκομεο των Ιω

ανννων πο πρέτσε με ασνθιστ 

τμ και αταπρνσ.

Κατ τος πρτος μνες τς γερ

μανικς κατοχς,  Σνια πρετοσε 

στο ποργεο Εθνικς Οικονομας. 

Α, πως έγραψε και  δια «…  

θα το αγκλωτο σταρο πάνω στν 

κρπολ θανατών τν ψχ μο…». 

Διαφεγει, οιπν, στ Μέσ Ανατο 

(Πααιστν και Αγπτο) πο προσφέ

ρει και πι εθεοντικ, τις πρεσες 

τς στον σγκροτομενο ττε εκε Βασι

ικ Ενικ Στρατ Μέσς Ανατος 

(ΒΕΣΜΑ). Με τ βοθεια το ΒΕΣΜΑ 

πρέτσε στο στρατιωτικ νοσοκομεο 

τς Αεξνδρειας και τς Χεντέρας τς 

Πααιστνς.

Στις αρχές Μαο το 1943, γνεται 

δεκτ και παροσιζεται στ Βρετανικ 

Μστικ πρεσα πο εχε τν έδρα τς 

στο Κιρο. Εκπαιδεεται στ σογ, 

αναφορ και ασφεια προφοριν και 

στ σνέχεια παροσιζεται στο στρατ

πεδο τς Ναζαρέτ πο εκπαιδεεται με 

επιτχα ως αεξιπτωτστρια. Σντομα, 

ανααμβνει τν πρτ τς μστικ 

αποστο στ Βρειο Εδα και μετ 

απ έξι μνες γεμτος απροπτα και 

επιτχες επιστρέφει στο Κιρο.

Έτσι  Σνια Στεφανδο αποκτ το 

προνμιο να εναι  πρτ και μοναδικ 

Ενδα αεξιπτωτστρια σε  τ διρ

κεια το Β’ Παγκοσμο Ποέμο και μ

ιστα με ποεμικ μα στο ενεργτικ 

τς, ένα σπνιο προσν για μα γνακα, 

 οποα πρξε πρωτοπρος στν ειδικ 

και επικνδν εκεν εκπαδεσ. Εχε 

επσς τν εξαιρετικ τιμ να τιμθε με 

το Χρσον Αριστεον Ανδρεας, αντα

το ποεμικ μετιο, το οποο σπανιτα

τα απονεμταν σε γνακες για ρωικές 

πρξεις στο πεδο τς μχς.

Στις 22 Οκτωβρο 1944, επιστρέ

φει στν εεθερ, πέον, Εδα 

πο και τν πρετε μέχρι και το 

19�8. Έσβσε στις 22 Αγοστο το 

1990 σε ικα 83 ετν και κδετκε 

σμφωνα με τν επιθμα τς: «Να τα

φώ μ τν στρατωτκ στολ μο χακί 

κα τα δάσμα των παρασμων. Η ταφ 

μο να ίνα πολ απλ…». 

Γαάτεια Σαράντη,

η πρτη γυνακα ακαδημακός

Γεννθκε το 1920 στν Πτρα και 

εγκαταστθκε στν Αθνα με τν οικο

γένει τς γο μετ τον Β΄ Παγκσμιο 

Πεμο. Εμφανστκε στα γρμματα για 

πρτ φορ το 1943, στο περιοδικ «Να 

στία». Το πρτο τς βιβο ταν μα σ

ογ διγμτων με ττο «Το ββλίο τς 

χαράς» και ακοοθσαν στ σνέχεια 

πρα πο. Ο Γργριος Ξενποος 

εχε χαρακτρσει το γρψιμ τς Γα

τειας Σαρντ «πρωττπο, μοντρνο, 

ποβλτκ, πγαίο κα αθρμτο».

Λγα χρνια αργτερα, το 1953, βρα

βετκε για το μθιστρμ τς «π

στροφ» με το Βραβεο των Δδεκα, 

εν το 19�9 τιμθκε με το Β΄ Κρατικ 

Βραβεο Μθιστορματος και το 19�3 

με το Α΄ Κρατικ Βραβεο Διγματος. 

Η Ακαδμα Αθνν τν καωσρισε 

για πρτ φορ το 19�9, δνοντς τς 

το Βραβεο Ορν για το μθιστρμ 

τς «Ρωγμς». Στα βιβα τς  Γατεια 

Σαρντ «βασίζτα στν πραγματκττα 

κα μάλστα σ μα πραγματκττα πο 

ίνα σφραγσμν στορκά κα κοταγμ
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πατα, η μοναδικ γυνακα που συγκα-

ταγεται στους σοφούς της αρχαιότητας

Η πρτ αναφορ δε θα μποροσε 

παρ να πει αρκετος αινες πριν. Η 

πατα έζσε τον 4ο αι. ταν νεοπατω

νικ φισοφος και μαθματικς. ταν 

 πρτ γνακα δασκα φιοσοφας 

στν Αεξνδρεια πο έγινε επικεφας 

τς εκε Σχος των Πατωνιστν και 

ατία

Γαλάτια Σαράντη

ν απ τν άποψ των ππτώσων πο 

χ, τσο ατομκά, σο κα σλλογκά». 

Το 199�,  Γατεια Σαρντ εναι  

πρτ γνακα πο εκέγεται μέος τς 

Ακαδμας Αθνν.

Η Γατεια Σαρντ ταν γανια 

παροσα, ζοσε πντα στο κέντρο τς 

Αθνας, ταν παντρεμέν με τον δικγ

ρο Σταρο Πατσορ και εχε αποκτ

σει μαζ το δο γιος.

Μρς Β’
Το δετερο μρος το φερώ

μτος φορ γνκες πο λ

λξν τον κσμο. Ανκλψν 

γλξες, νπτξν θερήμτ, 

σνθεσν χημκ στοχε, πολ

μησν... Προσπκτητες γνος 

θηλκο πο κνν εκπληκτκς 

νκλψες ή πρτοπορκ βή

μτ πο μς σήμερ ελχστο 

τς γνρζομε.
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εν έγραψε πο έργα, δε σζονται 

παρ μνο αναφορές για ατ.

ταν κρ φισοφο μαθματικο 

και καθγτ το πανεπιστμο τς 

Αεξνδρειας, το Θέωνα το Σμρ

ναο πο ανέπτξε και τ θεωρα των 

μαγικν τετραγνων. 

Η πατα γνεται δμοφις εξαιτας 

των χαρισματικν διαέξεν τς και 

των εξαιρετικ εθβοων σεων πο 

δνει στα μαθματικ προβματα πο 

τς δνον οι οι  πο σναντ  

δια. ταν επμενο οιπν να αποκτσει 

ποος θαμαστές πο σνεχς τς 

έστεναν προβματα, προκειμένο να 

αποασον τ σ πο έδινε  δια.

Έτσι, αφοσινεται οοκρωτικ 

στα μαθματικ και τ σχο τς. Δ

στχς, το τέος τς ταν οικτρ, επει

δ  δρσ τς θεωρθκε επικνδν 

για τν εξπωσ το χριστιανισμο, 

καιεργθκε κμα εναντον τς πο 

οδγσε στ βαι δοοφονα τς απ 

τον χο. Το μανιασμένο πθος τν 

ξεγμνωσε και τ πετροβσε μέχρι 

θαντο. Το πτμα τς διαμεστκε 

και κκε στν πρ. 

Ανεξρττα απ το ακριβές κντρο 

τς δοοφονας τς,  φγ πον ο

γων αμέσως μετ το γεγονς σμεωσε 

τν αρχ το μαρασμο τ Αεξνδρειας 

ως σμαντικο κέντρο μθσς.

Μετ τν πατα και μέχρι τν Αναγέν

νσ δεν εμφανζεται γναικεα προσωπι

κττα στο χρο των μαθματικν.

Μαρα Κιουρ, η πρτη «Κυρα Νόμπε» 

(1867-1934)

Η επιστμονικ έρενα πνω στ 

ραδιενέργεια, πο κορφθκε με τν 

ανακψ το ραδο (έναν απ τος 

σμαντικτερος παργοντες τς ια

τρικς επιστμς) νοιξε τα μτια το 

ανθρπο σε έναν καινοριο κσμο. Οι 

επιστμονες πο χρισαν ατ το ανε

κτμτο δρο στν ανθρωπττα ταν 

 Μαρ Κιορ και ο σζγ τς Πιέρ, οι 

οποοι κατρθωσαν πρτοι να βγον 

το ρδιο απ τ πσσα και αργτερα να 

ανακαψον τις ιδιττές το.

Η Μαρ Κιορ γεννθκε στις � Νο

εμβρο 18�� στ Βαρσοβα. Τον Νο

έμβριο το 1891, έφγε για το Παρσι 

για να ακοοθσει αντατες σποδές. 

Σποδασε στο τμμα Επιστμν τς 

Σορβννς πο γνρισε τον σζγ 

τς Πιερ Κιορ, πο ταν δ γνωστς 

και αξιοσέβαστος επιμετς το Πανε

πιστμο. Η επιστμονικ έρενα ταν 

ο κοινς τος σκοπς. 

Το 1904, ταν επαθετκε  ανα

κψ το ραδο, το ζεγος Κιορ 

πρε μαζ με τον Μπεκερέ, το βραβεο 

Νμπε για τ Φσικ. Τν δια χρονι 

πραν το μετιο Ντεβ απ τ Βασι

ικ Εταιρα.

Μαρία Κιορί
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Η Σορβνν τμσε τον Πιέρ Κιορ, 

ιδροντας νέο τμμα και βζοντας τον 

επικεφα το. Η Μαρ Κιορ έγινε 

βοθς το. Μετ τον ξαφνικ θνατ 

το σνέχισε τ δοει το και πρε 

τ θέσ το στ Σορβνν.

΄Ηταν  πρτ γνακα έκτωρ και 

διεθντρια εργαστρο στο Πανεπι

στμιο τς Σορβννς (190�), εν το 

1911 κέρδισε μν τς το βραβεο Ν

μπε Χμεας. Η Σορβνν δρσε για 

κεν ένα Ινστιτοτο Ραδο και αργτε

ρα  δια βοθσε ικ για να γνει ένα 

μοιο στ γενέτειρ τς, τ Βαρσοβα.

Η Μαρα Κιορ πέθανε απ εκαιμα 

το 1934. Η κοοσσιαα αξα το έργο 

τς φανεται απ σμερα, α θα εκτι

μθε ακμα περισστερο απ τος επι

στμονες των γενεν πο θα έρθον.

Σαμπιχά Γκιοκτσν

Η πρτ γνακα πιτος μαχτικο 

αεροσκφος στον κσμο:

Η Σαμπιχ Γκιοκτσέν (Τορκικ: 

Sabiha Gφken) ταν  πρτ πιτος 

ποεμικο αεροσκφος στον κσμο 

και  πρτ γνακα αεροπρος τς 

Τορκας, σε ικα 23 ετν. 

Γεννθκε στις 22 Μαρτο 1913. 

ταν ένα απ τα οκτ ιοθετμένα παι

δι το Μοσταφ Κεμ Ατατορκ και 

ταν ατς πο τν προέτρεψε στις αρ

χές το 193� να γραφτε στν Ακαδμα 

τς Ποεμικς Αεροπορας, προκειμένο 

να γνει  πρτ γνακα στρατιωτικ 

πιτος τς Τορκας. Βετωσε τις πτ

τικές τς ικανττες πετντας βομβαρ

διστικ και μαχτικ αεροσκφ στο 1ο 

Αεροπορικ Σνταγμα στν αεροπορικ 

βσ το Εσκισεχρ. Το 193�, πρε, για 

πρτ φορ, μέρος σε στρατιωτικ επι

χερσ και έτσι γνεται  πρτ γνακα 

πιτος στον κσμο πο έαβε μέρος σε 

ποεμικ επιχερσ. 

Το 1938, πραγματοποσε μα πενθ

μερ πτσ στις Βακανικές χρες με 

μεγ επιτχα. Αργτερα, διορστκε 

επικεφας εκπαιδετρια στν Αεροπο

ρικ Ακαδμα Türkkuşu τς Τορκικς 

Αερονατικς Ένωσς, πο πρέτσε 

μέχρι το 1955. Η Σαμπιχ Γκιοκτσέν 

πέταξε σε οκρο τον κσμο σε ένα 

διστμα 28 ετν, μέχρι το 19�4. 

Καθ’  τν καριέρα τς στν Τορ

κικ Ποεμικ Αεροπορα,  Σαμπιχ 

πέταξε με 22 διαφορετικος τπος αε

ροσκαφν, σγκεντρνοντας σνοικ 

περισστερες απ 8000 ρες πτσς, 

32 απ τις οποες σε ποεμικές αποστο

ές και αποστοές βομβαρδισμο.

Επιέχθκε ως  μν γνακα πι

τος για τν αφσα «Ο 20 Μγαλτρο 

ροπρο τς στορίας» πο δμοσιε

τκε απ τν Αμερικανικ Ποεμικ 

Αεροπορα το 199�, εν το Διεθνές 

Αεροδρμιο τς Κωνσταντινοπος 

φέρει, τιμτικ, το νομ τς.

Σαμιχά Γκιοκτσν
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Το φρμ θ κλεσε με μ μ

κρή νφορ σε εκενες τς γν

κες πο ετε σημεσν πρτ ε

τε χ, το νομ τος χε γρφτε 

στην πγκσμ στορ γ το π

ρδεγμ κ την προσφορ τος.

Κεοπάτρα (69-30 π.Χ), η Βασισσα της 

Αιγύπτου, μα απ τις μεγατερες ρω

δες ων των εποχν. ΄Ηταν μα γνακα 

πο  χρ,  εξπνδα, το πνεμα τς 

και  ομορφι τς, ακμ και μετ δο 

χιιδες χρνια απ το θνατ τς, εναι 

πντα ζωρ στ θμσ και στο νο 

το κθε ανθρπο.

Ιάννα της Λρανης (1412-1431), μα 

απ τις παγκσμιες ρωδες. Η χωρια

τοποα τς Γαας, πο ξπνσε έναν 

κοιμισμένο πργκιπα και ένα φοβισμένο 

α και εεθέρωσε τ χρα τς απ το 

ζγ το κατακττ.

Αικατερνη η Μεγάη (1729-1796) η αυτοκράτει-

ρα της Ρσας, μια γνακα με ανοχ, μρ

φωσ και παιδεα, πο βασεψε σε μα 

χρα πο μέχρι ττε δεν εχε γνωρσει 

παρ τον δεσποτισμ και το μαστγιο.

Εζαμπεθ Φράυ (1780-1845), η μεταρρυθ-

μστρια τν φυακν. Απ το 1813 αφιέ

ρωσε τ ζω τς στον αγνα για τ 

βετωσ των σνθκν ζως των φ

ακισμένων σε ες τις φακές τς 

Ερπς, κρως μως για τις φακι

σμένες γνακες και τα παιδι τος, πο 

μεγωναν κτω απ θιες σνθκες 

μέσα στις φακές.

Βαεντνα Τερσκοβα, Ρσδα κοσμο-

ναύτης, η πρτη γυνακα που, στις 16 

Ιουνου 1963, ταξδεψε στο διστμα 

με το «Βστοκ �».

Βασισσα Εισάβετ η Α’ (1533-1603), η Βασ-

ισσα της Αγγας, έφερε τν αναγέννσ 

τς τέχνς, τς ογοτεχνας και τς 

αρχιτεκτονικς στν Αγγα, μια γ

νακα ανεέτ, ψχρ, έξπν και 

ασνεδτ,  «γκλοράνα» πως 

τν αποκαοσαν οι ντρες και 

θεωροσαν τιμ τος να πεθ

νον για κεν.

Σιρμαβο Μπανταρανάικε, 

(1916-2000),  πρτ γ

νακα σε οκρο 

τον κσμο πο ανα

δεχθκε πρωθ

ποργς στ Σρι Λν

κα το 19�0, έξι οκρα 

χρνια προτο  Ιντιρα Γκντι 

εκεγε πρωθποργς τς Ινδας.

Αικατρίνη η Μγάλη



19ΜΕΓΑΛΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ - ΜΕΓΑΛΑ ΘΑΥΜΑΤΑ

λίζαμθ Μλάκγολ, ίνακας το 
Joseph Stanley Kozlowsky

Λάορα Μάσι

Σιρίμαβο Μανταρανάικ

Ιάννα της Λραίνης
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Εζαμπεθ Μπάκγουε (1821-1910)  πρ

τ γνακα πο αποφοτσε απ Ιατρι

κ Σχο στν Αμερικ,  οποα μαζ 

με τ Φρενς Νιτινγκε (18201910, 

γνωστ πρωτοπρος στ νοσετι

κ), δρσαν τν πρτ Ιατρικ Σχο 

Γναικν στν Αγγα, το 18�9.

Σμα Λάγκερεφ (1858-1940), Σουηδ 

συγγραφας. Έγινε γνωστ απ το σ

γκιντικ παραμθι τς Το θαμαστ 

ταξδι το Νις Χγκερσον, το οποο 

και τς χρισε το Νμπε Λογοτεχνας 

το 1909. ταν  πρτ γνακα πο 

έαβε ατ τ δικρισ.

Λάουρα Μπάσι, Ιταδα γόνος εύπορης οι-

κογνειας, στα 21 τς χρνια δδασκε 

ανατομα στο Πανεπιστμιο τς Μπο

νια. Αν και μτέρα 8 παιδιν, ταν 

 πρτ γνακα σε οκρ τν 

Ερπ πο, το 1��2, έγινε καθγ

τρια Πανεπιστμο. Εναι χαρακτρι

στικ τι μετ απ τν επιτχα τς, 

αποφασστκε να μν επιτραπε ξαν 

σε  γνακα  εισαγωγ σε πανε

πιστμιο τς Ιταας.

Αμια Έρχαρτ, Αμερικανδα πιότος, « 

σοφραζτα των αθρων» γνεται  

πρτ γνακα πιτος, πο πετει 

μν τς το 1932 πνω απ τον Ατα

ντικ Ωκεαν.

Σλμα Λάγκρλφ

Αμλια Έρχαρτ
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Ββι, ι μγάλς  κτά-

λγς γικ π θ άξιζ 

 φρθύμ, κι σγρ 

μ πρισσότρς λπτμρις, 

ωστόσ η ζω κι τ ργ όλω 

τ π πρωτστάτησ, 

δικρθηκ, γωστηκ κι 

πρσφρ δ ι δτό 

 χωρσ σ λγς σλδς. 

Σκπός, λιπό, τς της ργ-

σς ι  γι  «μικρό» 

φιρωμ σ «μγάλ» όμτ 

π άφησ ιστρ κι κθς 

διβάζμ τις βιγρφς τς, 

 τξιδψμ στ χρ κι 

στ χρό,  ρθμ πι κτά 

στη ζω τς,  θμάσμ τ 

ργ τς κι  τλσμ λ-

γ πό τ δμισμό τς. ΒΙΒΛΙΓΡΑΦΙΑ

 Σνα  Σοφία Στφανίδο Η πρώτ λλνίδα λξ

πτωτίστρα, Στρατιωτικ Επιθερσ, τεχος Σεπ Οκτ 

2000, ρθρο το Αντγο ε.α Χρστο Φωτποο.

 Περιοδικ Προσεγγσεις  Έκδοσ ΣΣΑΣ, Άνοιξ 

 Καοκαρι 2010, Άρθρο τς ΜΙΙ (Σ) Χαραμπος 

Χρσοας.

 Εγκκοπαδεια Ππρος Λαρος, τμοι 19, 48, 

53, 59.

 Μεγες Μορφές 1. πστμονς & φρτς, 

Εκδσεις Αρσενδς.

 Μεγες Μορφές 4. ξρντς & Θαλασσοπρο 

Μγάλο Ηγτς, Δάσμς Γναίκς, Εκδ. Αρσενδς.

 Απσπασμα απ το μθιστρμα τς Σιμν Ντε 

Μποβορ «Το Δτρο Φλο», Εκδσεις Γρος.

 «λν  ο καννας» τς Ρέας Γαανκ, Εκδσεις 

Άγρα 1998.

ΔΙΚΤΑΚΣ ΤΠΣ

 www.sansimera.gr/articles

 www.citypressgr.blogspot.com

 www.wikipedia.com

 www.entosfylou.wordpress.com

 www.sgairport.com

Βαλντίνα Τρσκοβα
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ΚΕΙΜΕΝΟ: ντγος ε.α. Χρστος Σ. Φτπολος,

Επτμος Γενκς Επθερτς Στρατού

φιρμα για τα 

182 χρνια απ τη 

σγκρτησή το
ΤΟ ΣΩΜΑ 

ΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ

ΟΧΥΡΩΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ

& ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

1829 - 1832
 1829 - 1832 

ΤΟ ΣΩΜΑ 

ΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ

ΟΧΥΡΩΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ

& ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
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τις 28 Ιολο 2011, σμπλρθκαν 182 χρόνια σνχούς παροσας 
και προσφοράς το πλο το ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ το Ελλνικού Στρατού, το 
οποο, πραν από τν αξιόλογ σμμτοχή το σ όλος τος αγνς το 
θνος, χι να πιδξι και να ιδιατρο ιστορικό, αλλά και μοναδικό, π
τγμα: τν πολύτιμ σμβολή το στν ανασγκρότσ και ανοικοδόμσ 
τς χρας σ δύο κρσιμς γι’ ατήν χρονικς πριόδος (18281878 και 
19581992), δλαδή ακολούθσ, σ όλο ατό το μγάλο χρονικό διάστμα 
τς παροσας το, μια λαμπρή, κατά γνική ομολογα, ιστορική διαδρομή 
τόσο στν ιρήν, όσο και στος Αγνς το θνος.

Ασχολούμνος, δ και πολλά χρόνια, μ λπτομρή ρνα και μλτ 
των Γνικν Αρχων το Κράτος (Καποδιστριακής και Οθωνικής Πριό
δων) σχτικά μ τν ιστορα το Ελλνικού Στρατού, χα τ δνατόττα 
να σγκντρσω σπάνια στοιχα και αποκλιστικς πλροφορς για τ 
δράσ το Μχανικού, και όχι μόνον, κατά τν πρτ, μτά τν Ελλνική 
Επανάστασ, προδο το νότρο Ελλνικού Κράτος, δλαδή τς τότ 
“Ελλνικής Πολιτας”, μ Κβρνήτ τον αμνστο Κρκραο διπλωμάτ 
Ιωάνν Καποδστρια.

Μ τν καιρα τς σμπλήρωσς 182 χρόνων από τν αρχική «σστα

σιν» το πρτο στν Ιστορα Σματος «Των π τς Οχρωματοποιας και 
Αρχιτκτονικής Αξιωματικν, δλαδή το καταξιωμνο σήμρα “πλο 
το Μχανικού”, παροσιάζω, στ σνχια, μα πολύ σύντομ και σνάμα 
πρωτότπ ργασα μο, για τ σγκρότσ και τις κύρις δραστριόττς 
κνο το Σματος κατά τν προδο τς “Ελλνικής Πολιτας”, βασισμ
ν αποκλιστικά και μόνο στις αρχιακς πγς και σ ιστορικά στοιχα 
από τ σχτική βιβλιογραφα.

Θωρ, ωστόσο, χρήσιμο να διατπωθούν δ, προς νμρωσ των 
αναγνωστν, οι ξής δικρινσις, σχτικά μ το πριχόμνο τς παρού
σας ργασας:

 λα τα παρατιθμνα ιστορικά στοιχα ναι απόλτα τκμριωμνα 
από πσμς αρχιακς πγς, στο βαθμό, ωστόσο, πο ατς θωρούνται 
σήμρα πλήρις, ακριβς κι αντικιμνικς.

 λς ανξαιρτως οι χρονολογς και μρομνς πο σμινονται 
στν ργασα αναφρονται στο χρσιμοποιούμνο, κατά τν ποχή κν, 
παλαιό Ημρολόγιο (π.  Ιολιανό) και

 Προς αποφγή, ξ’ αρχής, παρρμνιν σχτικά μ τον τότ χρσι
μοποιούμνο στρατιωτικό όρο “Σμα” (Corps) χω να προσθσω τα ξής:

Κατά τν ποχή κν ως Σμα χαρακτριζόταν, σ αντθσ μ τν 

Σ
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ισχύοσα σήμρα Στρατιωτική Ορολογα: «στρτεμα μεμνμνν, χν την εσ

τερικήν πηρεσαν τ και την ικνμαν τ καθώς εναι τα σντματα εις την 

Γααν. δώ (σ.σ στν Ελλάδα) δε τα τματα», όπως ακριβς αναφρι ο Αξιωμα
τικός Πζικού τς Γραμμής Χρήστος Βζάντιος σ’ να πολύ αξιόλογο και σπάνιο 
βιβλο το, τν “στρα τ Τακτικ Σώματς από της πρώτης σστσεώς τ κατ 

τ 1821 μχρι τ 1832”  (Αθήναις 1837).
Τλος, τν ργασα μο ατή αφιρνω μ τον προσήκοντα σβασμό στ μνή

μ το Ιωάνν Καποδστρια, πρτο Κβρνήτ τς Ελλάδας και θμλιωτή το 
Σματος το Μχανικού και όλων των Ελλήνων και ξνων στρατιωτικν και μ, 
πρωτργατν τς σγκρότσς, ανάπτξς και δράσς το Σματος “Των π 
τς Οχρωματοποιας και Αρχιτκτονικής Αξιωματικν”.

ΤΟ ΜΧΝΚΟ ΣΤΟΝ ΠΕΡ ΤΣ ΝΕΞΡΤΣΣ ΓΝ (1821-1828)

Από τν ναρξ το πρ τς Ανξαρτσας τς Ελλάδας Ιρού Αγνα (18211828) 
και σ όλ τ διάρκιά το, δ σγκροτήθκ κάποιο μικρό ή μγάλο τμήμα Τακτι
κού Μχανικού, όπως ακριβς σνβ μ τ’ άλλα τρα (3) Σματα (σ.σ πλα), δλαδή 
το Πζικό, το Ιππικό και το Προβολικό το Τακτικού Στρατού, κατοι το Βολτικό 
Σμα τς αγωνιζόμνς, τότ, πατρδας χ γκαρως θσπσι μ το από 1ς Απριλ
ο 1822 Η΄ Νόμο το τν «σστασιν», μταξύ άλλων, και “Σματος Μχανοποιν” το 
οποο τλικά δν σγκροτήθκ για άγνωστος, στον γράφοντα λόγος.

Αντθτα, τα τακτα  Ελαφρά Επαναστατικά στρατύματα διθταν ολιγομλς 
ομάδς “Λαγομιτζήδων” (σ.σ Σκαπανων  Υπονομοποιν), οι οπος και χρσιμοποιή
θκαν για τν καταστροφή των τιχν των πολιορκούμνων φρορων μ ανατινάξις 
(πογων) πονόμων πο σκαβαν στα θμλιά τος (Πολιορκα Τριπολιτσάς, 1821).

Επσς, κατά τ σχδιασθσα νχτρινή φοδο των Ελλήνων ναντον το 
φρορο τς Τριπολιτσάς (σ.σ τότ  Σπτμβριος 1825  το κατχαν τα πό τον 
Ιμπραήμ Πασά αιγπτιακά στρατύματα) ο διοικτής το Ελλνικού Τακτικού 
Σματος Γάλλος Σνταγματάρχς Κάρολος Φαβιρος χ προτοιμάσι τν αιφ
νιδιαστική καταστροφή τς πύλς το φρορο μ «πρτεχνήματα», νργια 
πο τλικά ματαιθκ ξ αιτας τς ασνπιας των Ελλήνων οπλαρχγν.

Ωστόσο, παρά τ διαπστωσ ότι δν χρσιμοποιήθκαν κατά τ διάρκια το 
Αγνα οργανωμνς ομάδς ή τμήματα Τακτικού Μχανικού, ντούτοις λλνς και 
φιλλλνς αξιωματικο και ιδιτς Μχανικο  Αρχιτκτονς  Οχρωματοποιο και 
ιδιτς μπιροτχνς μχανικο (σ.σ τκτονς) χρσιμοποιήθσαν για τν πισκή, 
βλτωσ, και κρως κατασκή οχρωματικν ργων, μ σποδαιότρο απ’ όλα 
το Φρούριο το Μσολογγο, το οποο σχδασ και πο πβλψ τν ξαρχής 
ανγρσή το ο λλνας, καταγόμνος από τ Χο, πιστήμονας Οχρωματοποιός 
Μιχαήλ Π. Κοκκνς  βοθούμνος από το Βλγο φιλλλνα Λοχαγό το Μχανικού 
Ιωσήφ Βόττ (Botte). Το φρούριο κνο κατασκάσθκ στ διτα 1823  1824. Ο 
αξιόλογος ατός λλνας Οχρωματοποιός πσ μαχόμνος κατά τν “ξοδον το 
Μσολογγο” τον Απρλιο το 1826. Ακόμα, κρνω σκόπιμο να προσθσω δ ότι 
κατασκάσθσαν να οχρματα και στος ξής τόπος ή τοποθσς: 1824 Αιτωλι
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κόν και Προκοπανιστόν, 1825 Μονή Μγάλο Σπλαο, 
1826 Μθανα και 1827 Πόρον.

Φιλλλνς αξιωματικο το Μχανικού πο πρό
σφραν τις πρσς τος κατά τ διάρκια τς Ελλ
νικής Επανάστασς ήταν, κτός από το Βλγο Λοχαγό 
Βόττ, ο Γάλλος Φραγκσκος Γκραιγιάρ, ο Ιταλός Ταγ
ματάρχς Κολνιο, ο πσς Ιταλός ιδιτς Μχανικός 
Ραζιρι από το Πδμόντιο και άλλοι. Κλνοντας τ λα
κωνική αναφορά μο στν προδο το Αγνα, θωρ 
ποχρωσή μο να πνθμσω δ ναν ξχασμνο 
και παραμλμνο, αλλά διακκριμνο, αγωνιστή τς 
Επανάστασς. Πρόκιται ασφαλς για τον λλνικής 
καταγωγής Θόδωρο Βαλλιάνο, Αξιωματικό Μχανικού 
το Τσαρικού Στρατού. Ήλθ στν Ελλάδα τον Απρλιο 
το 1832 και προσφρ πολύτιμς πράγματι πρ
σς στν πατρδα ως αγωνιστής και ως Αρχιτκτονας 
Μχανικός διατλσας, μ το βαθμό το Λοχαγού, 
“Διοικτής το Μχανικού” και δύο φορς (18231824 
και 18251826) “Διοικτής το Τακτικού Προβολικού”. 
Εκτιμ ότι, ατός ο ξαρτος πατριτς αξιωματικός 
πρπι να θωρθ ως πρωτργάτς και οσιαστικά 
ιδρτής το Ελλνικού Μχανικού για το οποο ργά
σθκ ανιδιοτλς στ δκατα 18221832.

ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΝ ΜΧΝΚΝ, ΡΧΤΕΚΤΟΝΝ
Κ ΟΧΡΜΤΟΠΟΝ ΚΤ ΤΝ ΠΕΡΟΔΟ: 

ΝΟΡΟΣ 1828 - ΟλΟΣ 1829 

Η πρτ ικόνα τς κατστραμμνς χρας και των 
ξαθλιωμνων κατοκων τς, τν οποαν αντκρισ ο 
κλγμνος πρτος Κβρνήτς τς “Ελλνικής Πολι
τας” Ιωάννς Καποδστριας, φθάνοντας στο λιμάνι 
το Ναπλο (6 Ιανοαρο 1828) και αμσως μτά 
στν Αγινα, ήταν τρομακτική, αν μ απλπιστική. Από 
τότ ακριβς άρχισ, παρά τις σνχς και ανπρβλ
τς δσκολς και τα τρομρά μπόδια πο ξαρχής 
αντιμτπισ, τις αδιάκοπς, πμονς και ππονς 
προσπάθις το για τν κ βάθρων οικοδόμσ νός 
σύγχρονο, για τν ποχή κν, λύθρο κράτος 
πάνω σ’ ρωπακά πρότπα, μ πρτς  προτραιότ
τς: τν ανασγκρότσ τς ριπωμνς χρας, τν 
αναδιοργάνωσ των νόπλων δνάμν τς και τν 
καθιρωσ νός θσμικού πλαισο διακβρνσής 
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τς, διορζοντας σταδιακά τα απαραττα διοικτικά (πολιτικά και στρατιωτικά) 
όργανα τς πολιτας και λαμβάνοντας τατόχρονα τα πρτα πιβαλλόμνα σο
βαρά μτρα.

Οι πρτες ενέργειες για την ανοικοδμηση της χρας
Σ μικρό σχτικά χρόνο από τν άφιξή το στν Αγινα, ο Κβρνήτς ξδωσ 

τις πρτς γραπτς διαταγς και οδγς το για τν ανόρθωσ των κατοικμνων 
τόπων από τα ρπιά τος αφνός, κι’ αφτρο τον λγχο τς λιτοργικόττας 
και τς τοιμόττας των λύθρων φρορων τς χρας, των τλως τότ απα
ραττων για τν προστασας τς. Νωρτρα, χ δσι ντολή στον Κρκραο 
Λοχαγό το Μχανικού (το Γαλλικού Στρατού) Σταμάτιο Βούλγαρ τον χ 
ξαρχής στ σνοδα το ως σύμβολό το ν’ αρχσι, χωρς καθστρσ, τν 
π τόπο μλτ για τον πολοδομικό σχδιασμό το Ναπλο.

Μ τις πρτς λοιπόν οδγς το προς όλος τος τότ νοτοποθτθντς 
κτακτος Επιτρόπος (Διοικτικός ττλος το σμρινού Νομάρχ) όριζ:

ΣΝΤΓΜΤΧΗΣ ΜΗΧΝΙΚΟ - ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΕΛΩΝ

ΘΕΟΔΩΟΣ ΒΛΛΙΝΟΣ (1796-1857)

(Αριθμός Παλαιού Μτρο το Γνικού Επιτλο Στρατού / 1ο ΕΓ: 7)
Η καταγωγή τς οικογνιας των Βαλλιάνων ήταν από τ Λιβαθ τς Κφα

λονιάς και νας κλάδος ατής γκαταστάθκ στ Νότια Ρωσα πρ τα τλ το 
18ο αινα, όπο και ασχολήθκ μ το μπόριο.

Ο Θόδωρος Βαλλιάνος γννήθκ στο Ταγάνιον (π τς Αζοφικής θάλασσας) 
το 1796. Μτά τις γκύκλις σποδς το γιν δκτός στ Στρατιωτική Ακαδμα 
τς Πτροπόλως και μτά τν αποφοτσή το καττάγ ως Αξιωματικός το 
Μχανικού στο ρωσικό στρατό, όπο και πρτσ στο Τάγμα Μχανικού τς 
Φροράς το Τσάρο Αλξάνδρο Α΄ προαχθς μχρι το βαθμό το Λοχαγού.

Μτά τν κρξ τς Ελλνικής Επανάστασς, παραιτήθκ από το ρωσικό 
στρατό και τον Απρλιο το 1822 φθασ στν Ελλάδα μ χρήματα και όπλα.

Σ όλ τ διάρκια το πρ τς Ανξαρτσας Αγνα 18221828, προσφρ 
πολύτιμς πρσς και κδολύσις ως αγωνιστής αλλά και ως αρχιτκτονας, 
οι κριότρς από τις οπος ήταν: 

 1823: Σμμτοχή στν πολιορκα των Παλαιν Πατρν και στν άμνα τς 
πόλς το Μσολογγο κατά τν Α΄ Πολιορκα τς από τος Τούρκος. 

 18231824 και 18251826: ως Λοχαγός Διοικτής το Προβολικού το Τα
κτικού Σματος κατά τις πολμικς πιχιρήσις το.

 1825: Σύνταξ των σχδων μτατροπής το Τζαμιού Αγά Πασά (Ναύπλιο) 
σ Βολτήριο των Ελλήνων.

 1826: Σμμτοχή στ σγκρότσ Εθλοντικού Τάγματος Επτανσων στο 
Τακτικό Σμα, και 

 1827: Εκτλσ ργασιν Μχανικού  Αρχιτκτονα στν Αγινα.
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Από τν άφιξ το Ιωάνν Καποδστρια στν Ελλάδα και μτά, διορισθς στις 
15 Ιανοαρο 1828, σνχισ να ργάζται ως “Πολιτικός Αρχιτκτων” μχρι τον 
Ιούλιο το 1829 πο τοποθτήθκ ως “Ταγματάρχς  Διοικτής Τάγματος” στο 
νοσύστατο τότ Σμα “Των π τς οχρωματοποιας και αρχιτκτονικής αξιωμα
τικν” κτλντας καθήκοντα “Μχανικού τς πόλως το Ναπλο”.

Μτά τ δολοφονα το Καποδστρια (27 Σπτμβρο 1831) προήχθ, από 
τον Οκτβριο 1831, στο βαθμό το Αντισνταγματάρχ και στ σνχια από τον 
Απρλιο το 1832 και μχρι τν άφιξ των Βααρν στν Ελλάδα (Αρχς Ιανοα
ρο 1833) διτλσ, ως Σνταγματάρχς Μχανικού, Διοικτής το Μχανικού 
και Διθντής το Οπλοστασο.

Το 1833, τοποθτήθκ από τν αντιβασιλα το θωνα ως “Πρόδρος το 
Αναθωρτικού Δικαστρο” (σ.σ Στρατιωτικού) και το διο τος διορσθκ “Γ
νικός Πρόξνος τς Ελλάδος ις τν Μακδοναν”, μ δρα τ Θσσαλονκ, όπο 
μιν μχρι το 1840.

Τον Οκτβριο το 1841, τοποθτήθκ “Διθντής το Δικαστικού το Υπορ
γο Στρατιωτικν” μχρι το Σπτμβριο το 1843, οπότ και λαβ μρος στν 
Επανάστασ τς 3ς Σπτμβρο στο πλρό το Δμτρο Καλλργ.

Το 1852, ονομάσθκ “πραγματικός Σνταγματάρχς Γνικν  Επιτλν” και 
τατόχρονα τθκ σ “αργα” και μτά σ “διαθσιμόττα” αποστρατθς ορι
στικά το 1854.

Μτά τν αποστρατα το ασχολήθκ μ τ μτάφρασ ρωσικν φιλολογι
κν και θολογικν ργων.

Πθαν στν Αθήνα στις 8 Απριλο 1857.

Αριθμ.1756                                    
Ελλνική Πολιτα

Ο Κβρνήτς τς Ελλάδος

Ειδικα Οδγαι προς τος Εκτάκτος Επιτρόπος, ως Διοικτάς των Τμμάτων 
θωρομνος.

Προς τον Κύριον ………………….
Δν ναι τα χρ μόνον το Εκτάκτο Επιτρόπο ις το Τμήμα το………….…, τα 

οποα χρωστς να κτλής, διορζσαι να κπλρος ωσαύτως, και τα χρ το Προσω
ρινού Διοικτού το ατού Τμήματος, και σμμορφούμνος μ τας ακολούθος οδγας 
θλις δικαισι τν κλογήν και τν προς Σ μπιστοσύν τς Κβρνήσως.

Αρθρον 1ον 
Αρθρον 2ον

ρθρον 3ον 
«Ο πόλμος, και  σωτρική διχόνοια, δν άφσαν να πάρξ καμμα σχδόν 

πόλις, ή κμ και χωρον. Εναι μγστ ανάγκ να οικοδομθσιν ις τα λψανα, 
τα οποα καταπλακνοσι τας παλαιάς τοποθσας ναι πόλις, κμαι και χωρα. 
Και άμα ξασφαλσθσιν ατά, να ισαχθή  δικαιοσύν. Οι κάτοικοι, οιτνς 
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πάρχον ήδ, και κατγφον προσωρινς ις τα Σπήλαια ή ναι σκορπισμνοι 
ις τας Νήσος, θλον φσικά πανλθ ις τας αρχικάς στας των.

Εναι χρος σο να τος νθαρρύνς, να τος δδς, όλ τν δνατήν βοήθιαν, 
και ή τος κατθύνς ις τας οποας θλον πιχιρισθή ργασας δια να αναγ
ρον τας καλύβας των ή δια ν’ αποκτήσον τος οκος των.

Θλτ δσι λόγον ις τν Κβρνσιν πρ των ις τούτο παρατρήσν σο, 
και θλι σ’ φοδιάσι γκαρως μ όλα τα μσα, τα οποα θλον σθαι ις τν ξο
σαν τς, στ  ανγρσις το τόπο, να νργθή μ τάξιν, και ωφλιαν ».

ρθρον 4ον

ρθρον 5ον 
                                      Εν Ναπλω, Τ 17 Απριλο 1828

Ο Κβρνήτς 
Ι. Α. Καποδστριας

Ο Γραμματύς τς Επικρατας
Σπρδων Τρικούπς1

Αρκτά νωρτρα και σγκκριμνα στις 7 Φβροαρο 1828, και πάλι μ 
Διαταγή το χ διατάξι τν «σύστασιν» “Επιθωρτικής των Οχρωμάτων Επι
τροπής”:

Αριθμ. 181
Ελλνική Πολιτα
Ο Κβρνήτς τς Ελλάδος Διατάσι

ρθρον 1ον Σστανται πιτροπή από τος Κρος Σταμάτιον Βούλγαρν λο
χαγόν των ν τλι ις τν λιτοργαν τς Α.Μ. το Βασιλως τς Γαλλας, Χάν, 
λοχαγόν Ανοβρινόν, Γραλλιάρδ αξιωματικόν τς Μχανοποιας, Σταύρον Σπλιο
τόπολον και Στφανον Βαλιάνον.

ρθρον 2ον Η πιτροπή ταύτ διορζται να πιθωρήσ και παρατρήσ τν 
κατάστασιν των Φρορων Ναπλο, Ακροκορνθο και Μονμβάσιας και των 
οχρωμάτων των Μθάνων και το Πόρο, ακολοθούσα, ις τν κτλσιν το 
ργο τς τας δδομνας ις ατήν μρικωτρας διαταγάς και οδγας.

ρθρον 3ον Εναι δ ις χρος να διθύν και παροσιάσ ις τον Κβρνήτν 
τας Εκθσις των παρατρήσν τς.

Εν Αιγν, τ 7 Φβροαρο 1828
Ο Κβρνήτς

Ι. Α. Καποδστριας
Ο Γραμματύς τς Επικρατας

Σπρδων Τρικούπς2

Επσς, ανθσ στον ργαζόμνο, κατά τν ποχή κν στν Αγινα, ως Πολιτι
κό Αρχιτκτονα αξιωματικό Θόδωρο Βαλλιάνο τ μλτ και πβλψ ανγρσς 

1 ΓΑΚ / Καποδιστριακόν Αρχον / Γνική Γραμματα Φ.55
2 ΓΑΚ/Καποδιστριακόν Αρχον/Γνική Γραμματα Φ12 α/α γγράφο 66
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κ νός καινούργιο οικοδομήματος προοριζόμνο για Ορφανοτροφο.
Από τότ και μχρι τν μρα τς δολοφονας το (27 Σπτμβρο 1831), το 

νδιαφρον το Ιωάνν Καποδστρια για τν ανασγκρότσ τς χρας παρμιν 
αδιάπτωτο, αφού μ ψφσματα, διατάγματα και οδγς, αλλά και μ προσωπικς 
παρμβάσις και λγχος, παρακολοθούσ κι’ νμρωνόταν σνχς και λπτο
μρς για τν πρόοδο  των σχτικν μ τν ανοικοδόμσ ργασιν και ργων.

λς, τλος, οι προσπάθις για τον παραπάνω πρωταρχικό σκοπό, πικντρ
θκαν θύς ξαρχής σ τσσρς (4) κρως κατθύνσις:

 τον πολοδομικό σχδιασμό των πόλων
 τα πάσς φύσως Δμόσια ργα και Εργασς 
 τα Οχρωματικά ργα, και
 τα Στρατιωτικά (πολμικά) ργα.
Σ ό,τι αφορά στις δραστριόττς τς ιδιωτικής πρωτοβολας (κατδαφσις, 

πισκς και κατασκς οικοδομν, ργαστρων, μύλων κ.λπ.) το πάρχον τότ 
στν λύθρ αγορά ιδιωτικό, τχνικό και ργατικό, προσωπικό, όπως πσς και 
τα διατιθμνα λικά οικοδομν κάλπταν πλήρως τις σχτικς ανάγκς. Η Πολιτα 
ωστόσο, χ τν ποχρωσ να παρμβανι για τον καθαρισμό των πόλων από 
τα ρπια και τν ακριβή τήρσ των γκκριμνων, από τον Κβρνήτ, Σχδων 
Πόλων. Για τ σνδρομή τς Πολιτας προς τος ιδιτς ιδιοκτήτς, ο Καποδ
στριας θα λάμβαν κατά καιρούς ργτικά μτρα για τν νσχσή τος.

 ναδιοργνση τν Ενπλν Δνμεν
Από τις πγοσς και πρτς, όπως αναφρθκ, προτραιόττς το Κβρνή

τ για τν ανασγκρότσ τς μόλις λύθρς πατρδας ήταν  αναδιοργάνωσ 
και ο κσγχρονισμός των Ενόπλων Δνάμν τς. (Στρατμάτων και Εθνικού 
Νατικού), τλως απαραιτήτων, τόσο για τ σνχισ των πολμικν πιχιρή
σων στν Πλοπόννσο και στ Στρά Ελλάδα, όσο και για τν αποκατάστασ 
και διατήρσ τς τάξως και ασφάλιας στο σωτρικό τς χρας, αλλά και για 
τν αποτλσματική καταπολμσ τς πιρατας στις λλνικς θάλασσς. Τα
τόχρονα, πρπ να αντιμτωπσι και τν ιδιάζοσα νοοτροπα και σμπριφορά 
των διαφόρων οπλαρχγν και καπταναων.

λα τα στρατύματα, πο χαν λάβι μρος στν Επανάστασ κατά των Τούρ
κων (18211828) ανήκαν σ δύο κατγορς:

 Στα τακτα ή Ελαφρά Σματα, πο πριλάμβαναν τα διάφορα τμήματα και 
ομάδς όλων των οπλαρχγν και καπταναων τς Επανάστασς ή

 Στο μικρό σ δύναμ Τακτικό Σμα, σγκροτμνο από τμήματα Πζικού, 
Ιππικού και Προβολικού.

Η αναδιοργάνωσ και ο κσγχρονισμός των ν γνι στρατμάτων τς Ελ
λάδας άρχισ νωρς (Φβροάριος 1828) και, παρά τ διαρκή λλιψ παρκν 
οικονομικν πόρων, σνχσθκ προοδτικά μ τν απαραττ προπόθσ, 
ββαια, ότι, για κοινωνικούς λόγος, δν πρπ να διαλθούν τα τακτα ή Ελα
φρά στρατύματα. τσι,  πιβαλλόμν αναδιοργάνωσ πραγματοποιήθκ, 
πολύ πριλπτικά, ως ξής:
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 τακτα  Ελαφρά στρατεύματα

Μ τον προοδτικό μτασχματισμό όλων 
σχδόν των σωμάτων σ σχματισμούς, δλαδή 
σ δκα (10) Χιλιαρχς από το τλος Φβροαρο 
1828 μχρι το Δκμβριο το 1829 (σ.σ 12 Σπτμ
βρο 1829 οριστική λήξ το πολτούς πολμο 
μ τος Οθωμανούς στ Μάχ τς Πτρας Βοιωτ
ας), οπότ γιν και δύτρ αναδιοργάνωσή τος 
σ κοσι (20) Ελαφρά Τάγματα, μικρά ανξάρττα 
Σματα (μταξύ ατν και οι “Λαγομιτζήδς”) 
και Ελαφρό Ιππικό και 

 Τακτκ Σμα

Μ τν ανασγκρότσ και νσχσή το, το 
Τακτικό Σμα, τλικά πριλαβ τρα Τάγματα 
Πζικού (Ναύπλιο), λ Ιππικού (ργος) και τρα 
(3) Αποσπάσματα Προβολικού στν Αργολδα. 
Γνικός Διθντής όλων τοποθτήθκ, από το 
Μάιο το 1828, ο Βααρός φιλλλνας Σνταγμα
τάρχς Κάρολος Φον Χδκ. Η ανασγκρότσ 
κν ολοκλρθκ τον Αύγοστο το 1828 μ 
τ «σύστασιν» το “Σματος των Προβολιστν”, 
ν μχρι τότ δν χ προβλφθ  δμιοργα, 
στω και μλλοντικά, κάποιο Τμήματος Μχανι
κού όπως θα αναφρθ στ σνχια.

Θα προσθσω ακόμ δ ότι στα πλασια α
τής τς αναδιοργάνωσς το Τακτικού Σματος 
και ύστρα από ντολή το Ιωάνν Καποδστρια, 
άρχισ να σγκροτται στο Ναύπλιο, μ βραδύ 
ρθμό, το πρτο παραγωγικό σχολο αξιωμα
τικν “Λόχος των Ελπδων” (σ.σ από τν 1 
Ιολο 1828), ο οποος τον Δκμβριο το διο 
τος αναβαθμσθκ, μ τ διάλσή το και τν 
τατόχρον δμιοργα το “Κντρικού Πολμι
κού Σχολο” από τος τότ Ελπιδς και τος 
Σποδαστς το “Σχολο τς Προβολικής” 
(οργανικής το από τον Αύγοστο 1828 σγκρο
τθντος “Τάγματος Προβολιστν”).

Από τ μλτ και αξιολόγσ των αρχιακν 
πγν και τς βιβλιογραφας σχματζι κάποιος τν 
πποθσ ότι ο Ιωάννς Καποδστριας δν πριλα
β στν αναδιοργάνωσ το Τακτικού Σματος και 
σύστασ “Σματος Μχανικού” (Corps du Génie) για 
τος ξής, όπως κτιμ, βασικούς λόγος:
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 Πρτον: Μ δδομν τ διατήρσ των “Λαγομιτζήδων” και τ σμμ
τοχή τος στο σνχιζόμνο αγνα των νοπαγν Χιλιαρχιν (σ.σ Ατάκτων) στ 
Στρά Ελλάδα κριν ότι, τν ποχή κν, δν ήταν απαραττ  σγκρότσ 
και διατήρσ τμήματος “Σκαπανων” μ πολμικς αποστολς, λόγω και τς φύ
σως το μχρι τότ διξαγόμνο αγνα.

 Δύτρον: Για τν πολοδομική σχδασ, μλτ και πβλψ, όλων των 
αναγκαιούντων δμόσιων και στρατιωτικν ργων πήρχαν τότ στν λύθρ 
χρα λλνς αξιωματικο και ιδιτς πιστήμονς Μχανικο  Αρχιτκτονς 
 Οχρωματοποιο, οι οποοι νισχύθσαν λγο αργότρα μ τν άφιξ στν Ελ
λάδα ξνων αξιωματικν το Μχανικού, τος οποος χ ζτήσι ο Ιωάννς 
Καποδστριας από τν Κβρνσ τς Γαλλας. 

 Τρτον: Για τν κατασκή των παραπάνω ργων πήρχαν και ήσαν διαθσι
μοι οι ργαζόμνοι ως ιδιτς, από τον καιρό ακόμα τς Επανάστασς, Τκτονς 
(μπιροτχνς μχανικο), πρωτομάστορς (ή αρχιμάστορς), μάστορς, τχντς 
(κτστς, πλκτς, ξλοργο, σιδροργο, λπτοργο κ.α.) και ανιδκτοι ρ
γάτς. λο κνο το παγγλματικό προσωπικό διθτ πολύχρον πρα. τσι, 
τχόν σγκρότσ ιδικού τμήματος γι’ ατόν ακριβς το σκοπό  όπως γιν στν 
αρχή τς μτπιτα Οθωνικής πριόδο μ το σγκροτθντα “Λόχο Σκαπανων” 
 σωστά κρθκ πολδάπαν και πριττή για κν τν ποχή.

Νέοι Επιστμονες Μηχανικοί στην πηρεσία της Ελεθερης Ελλδας
Μ τν άφιξ το Ιωάνν Καποδστρια στν Αγινα (αρχς Ιανοαρο 1828), 

ργάζονταν κ, σ ργα το Δμοσο, ως ιδιτς μ αμοιβή, ο αγωνιστής αξιω
ματικός το Μχανικού Θόδωρος Βαλλιάνος και ο λλνας Πολιτικός Μχανικός 
Δμήτριος Σταρδς, ο οποος χ λθι στν παναστατμν Ελλάδα από το 
1827. Μαζ δ μ τον Κβρνήτ τς “Ελλνικής Πολιτας”, χαν φθάσι, όπως 
αναφρθκ, ο Κρκραος φλος το και σύμβολός το Λοχαγός Μχανικού το 
γαλλικού στρατού Σταμάτιος Βούλγαρς  μ άδια το Γαλλικού Υποργο Πο
λμο  και ο γνωστός το Καποδστρια Ιθακήσιος Πολιτικός Μχανικός (Ingénieur 
Civil) Λάμπρος Ζρβός (σ.σ σ μρικά γγραφα φρται ως σνργάτς το και νας 
σγγνής το μ το όνομα Φντορας Ζαβός). Μ ατούς λοιπόν τος πιστήμονς 
και διορζοντας, από τ 15 Ιανοαρο 1828, το Θόδωρο Βαλλιάνο ως “Πολιτικό 
Αρχιτκτονα” το Δμοσο, άρχισ να σνργάζται ο Κβρνήτς τς “Ελλνικής 
Πολιτας” για τν ανόρθωσ τς χρας, μχρι το Μάιο το διο χρόνο, πο 
κνο το πιστμονικό δναμικό νισχύθκ και από άλλος δύο (2) αξιόλογος 
Γάλλος αξιωματικούς. Ατο ήταν οι απόφοιτοι το “École Polytechnique” (“Πολ
τχνικού Σχολο”) Λοχαγο Μχανικού Αύγοστος Γκαρν (August Garnot) και 
Τοπογράφος Μχανικού ή Γωγράφος Εγνιος Πτι (Eugθne Peytier), οι οπο
οι χαν αποσπασθ «ις τν πρσαν το Κβρνήτο τς Ελλάδος», μαζ μ 
τον, λγο αργότρα αφχθντα, Λοχαγό Προβολικού Ερρκο Πωζι (Enry Peuzie) 
μτπιτα (12 Ιανοαρο 1829) διθντή το “Κντρικού Πολμικού Σχολο” 
(Ελπδων). Από τότ και μχρι το τλος Ιολο 1829, ήλθαν στν Ελλάδα (σ
στμνοι ή όχι) ή βρθκαν κ, οι ΑρχιτκτονςΜχανικο:
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 Στφανος Ησαας, στο τλος Μαο 1828 σστμνος στον Κβρνήτ. Αρχι
κά απασχολήθκ από το Λοχαγό Μχανικού Σταμάτιο Βούλγαρ. Τον Νομβριο 
διατθκ, μ διαταγή το Κβρνήτ, στον Γάλλο Λοχαγό Τοπογράφο Μχανικό 
στν Κόρινθο μ τον ττλο “Σποδαστής (Aspirant) Μχανικού”, για το πολοδο
μικό σχδιασμό τς πόλως.

 Ανδρας Κάλανδρος. Από αρχιακά στοιχα διαπιστνται ότι, ο ν λόγω 
Οχρωματοποιός πιθανόν Επτανήσιος τν καταγωγή βρισκόταν στο Ναύπλιο 
από το καλοκαρι το 1828 ως “Δμόσιος Αρχιτκτων” στον “Προσωρινόν Διοι
κτήν τς Ναπλας”.

 Ελβτός Ντβ (Devaud), πιθανόν από τον Οκτβριο το 1828, σστμνος 
από το φλο το Κβρνήτ Ελβτό τραπζτ και φιλλλνα Γαβριήλ Ενάρδο. 

 Εμμανοήλ Μανιτάκς και Ιωάννς Καλλργς. Στο τλος Φβροαρο 
1829, κατατάχθκαν ως “Εθλοντα Δόκιμοι” στν «πρσαν τς οχρωματικής», 
διορισθντς ως μαθτόμνοι βοθο: ο μν Ε. Μανιτάκς στο Λοχαγό Πτι 
(Κόρινθος), ο δ Ι. Καλλργς στο Λοχαγό Γκαρν (Παλαια Πάτραι).

Σμμετοχ το Επιστημονικο και Τεχνικο Προσπικο στην νοικοδμηση της 
Χρας και οι Δραστηριτητές το κατ την Περίοδο Φεβροριος 1828 - ολιος 1829 

Εθύς ξ αρχής πρπι να τονσω δ, ότι ο κριότρος ανασταλτικός παράγο
ντας, για να πιτχθούν οι στόχοι τς ανασγκρότσς τς ριπωμνς χρας, 
ήταν  διαρκής στνόττα των οικονομικν πόρων. Παρά ταύτα, οι σνχς και 
άοκνς προσπάθις όλων των μπλκομνων στον κύκλο ργασιν και ργων φ
ρ να πράγματι θτικό αποτλσμα, αν λάβι κανς πόψ το τν αξιοθρήντ 
κατάστασ τς χρας μ τος φτωχούς και ξαθλιωμνος κατοκος τς, αλλά και 
τις ανμαλς σνθήκς πο πικρατούσαν τότ σ’ ατήν από τις σνχιζόμνς πο
λμικς πιχιρήσις σ ολόκλρ τ Στρά Ελλάδα από τον Αύγοστο το 1828. 
Δ μπορ ββαια να μιλήσι σήμρα κάποιος, για να θαύμα, αλλά τολάχιστον για 
μια θαμαστή και παιντή αρχή και τάξ, πο ασφαλς οφιλόταν σ όλος από 
τον Κβρνήτ μχρι και τον τλταο αρχιμάστορα. Ατό αποδικνύται αναμφι
σβήττα από τον αξιόλογο και μακρύ κατάλογο των ργασιν και ργων, πο παρά 
τις δσκολς, κτλσθσαν σ’ ατήν ακριβς τ χρονική προδο (Αύγοστος 1829 
 Σπτμβριος 1831) για να σνχιστούν πιο μθοδικά και μ γοργότρο ρθμό, 
γγονός, το οποο οφλται κρως στν τότ σγκρότσ το Σματος “των π 
τς οχρωματοποιας και αρχιτκτονικής αξιωματικν”. 

Δδομνο ότι, για ν’ αρχσι  ανοικοδόμσ, πρπ πρωτστως να γνι ο 
πολοδομικός σχδιασμός των μχρι τότ λύθρων πόλων, οι ργασς άρχισαν 
και προχρσαν μ ατόν ακριβς το σκοπό. Ενδικτικά, αναφρω τ μλτ 
και σύνταξ των Σχδων πόλως: Ναπλο από το Λοχαγό Μχανικό Σταμάτιο 
Βούλγαρ, τς Τριπόλως (Τριπολιτσάς) από τος Λοχαγούς Μχανικού Αύγοστο 
Γκαρν και Σταμάτιο Βούλγαρ, των Παλαιν Πατρν από τον Σταμάτιο Βούλγα
ρ, τς Κορνθο από το Λοχαγό Τοπογράφο Εγνιο Πτι και το ργος από 
τον Ελβτό Πολιτικό Μχανικό Ντβ.

Τα σχδια πόλων αποτλσαν τότ, όπως ήταν φσικό, το πρτο απαραττο βήμα 



3318291832 ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΧΥΡΩΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

για ν’ αρχσι  αναμόρφωσή τος μ τν κατασκή νων οικοδομν, τν πισκή 
ή ανγρσ δμόσιων κτιρων και μ τ δμιοργα των αναγκαων ποδομν (δρό
μων, πλατιν, δικτύων ύδρσς και πονόμων κ.α.) Σοβαρότατο, ωστόσο πρόβλ
μα ανκψ, τν ποχή κν, αφνός μν μ τος νόμιμος ττλος ιδιοκτσας πο 
πρπ να χον οι ιδιοκτήτς των ακινήτων και των οικοπδων (σ.σ “οσπιτιοτόπων”) 
και αφτρο μ τν κατδάφισ των σαθρν κτισμάτων ή των μ τρούντων τν 
“θγραμμα” το, γκκριμνο από τον Κβρνήτ, Σχδο πόλως. Παράλλλα 
μ τον πολοδομικό σχδιασμό άρχισ και σνχσθκ  δραστριόττα ανγρσς 
δμόσιων κτιρων όπως: διοικτρων, σχολων, γιονομων, τλωνων, λοιμοκαθα
ρτρων, κκλσιν, φλακν σ όλ τν πικράτια και ο καθαρισμός των πόλων 
από τα ρπια και τις καλύβς. Για όλς κνς τις ργασς  σμβολή (μλτ, σχδ
ασ, διύθνσ ή πβλψ) το πιστμονικού και τχνικού δναμικού τς Πολιτας 
ήταν όχι μόνο απαραττ, αλλά και καθοριστική.

Η διάθσ, πσς, των πιστμόνων Μχανικν και Οχρωματοποιν στις 
κατά τόπος Δμόσις Αρχς, ατπάγγλτα ή σνήθως ύστρα από σχτική αιτιο
λογμν ατσ, πιτρπόταν μόνο μ γραπτή γκρισ το Κβρνήτ.

Κατά τν δια χρονική προδο, πισκάσθσαν ή βλτιθσαν τα σποδαιότ
ρα οχρωματικά ργα, για τα οποα χ γνι πρότασ από τν “Επιθωρτική των 
Οχρωμάτων Επιτροπή” ή χαν κάνι σχτικς αναφορς οι κατά τόπος πύθνοι 
Φρούραρχοι, στος οποος αντθτο σνήθως  ποχρωσ παρακολούθσς 
των γκρινόμνων ή διατασσόμνων σχτικν ργασιν.

Τλος,  πιτλική θύν και ποπτα για τν πισκή ή κατασκή στρατιω
τικν ργων προς βλτωσ των σνθκν διαβωσς, γας, στρατωνισμού και 
λιτοργας των ανά τν πικράτια Σωμάτων και Υπρσιν το Τακτικού Σματος 
χ ανατθ στον Γνικό Διθντή το Σνταγματάρχ Φον Χδκ, στον οποο 
μάλιστα χαν κχωρθ από το Φβροάριο το 1829, οι πρόσοδοι (σ.σ σοδα το 
Δμοσο) από τον Αργολικό Κόλπο και από τος Μύλος το Ναπλο και το ρ
γος κι’ τσι χ τ δνατόττα άμσς και απ’ θας διάθσς των απαιτούμνων 
πιστσων για τν ταχύτρ κι’ αποτλσματικότρ αντιμτπισ των σοβαρν 
αναγκν το Σματος. Τν αποτμσ των κτλσθντων σοβαρν ργων για το 
Τακτικό Σμα σ κν ακριβς τν προδο, αναφρι ο Σνταγματάρχς Φον 
Χδκ στ δμοσιμν, από τ Βολή των Ελλήνων, λπτομρή “Αναφοράν” το 
(σ.σ γραμμν τν 3 Ιολο 1829) προς τον Κβρνήτ Ιωάνν Καποδστρια για ν’ 
ανακοινωθ στν Ολομλια τς «Εν ργι σνλθούσς Δ΄ των Ελλήνων Εθνικής 
Σνλύσως» (11 Ιολο  15 Αγούστο 1829). Από κν τν ιστορική “Αναφο
ράν” μταφρω δ τις παρακάτω νδιαφροσς, όπως κτιμ, πρικοπς:

«…………Δια της αξήσες τ εισδήματς ττ εδνμην, χρς να ενχή

σ τ θνικόν Ταμεν, ν’ αρχσ την κατασκεήν τν ανακαιτρν επιδιρθώσε

ν, τόσν τν χρμτν, όσν και τν πεμικών ικδμών και κατικιών, τν 
καταχαασμνν από τς πααις ικήτρας. Ο στρατών τ Πατν,  τ 

Καννστασ της Ξηρς, τα ραα Μααζι (σ.σ στρατιτικς απθήκες) και  στρα

τών τν “Πντε δεφών” διρθώθησαν πσν και, εν τατώ, ρχισε η κατασκεή 

εθνικών φρνν (σ.σ όα ατ στην πόη τ Ναπ). 
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νικδμήθη τ κρημνισμνν μρς τ επ τ ακρτηρ καννστασ και 

εφρόντισα την σστασιν νσκμε στρατιτικ, μεταχειρισθες επ ττ πααιόν 

ερεπιν. Νσκμεν εσστθη, πρστι, εις κρκόρινθν και Άρς, Σστανεται 

δε όσν π και νσκμεν δια τς απμχς (σ.σ στρατιτικς) και ν ν 

εις τας Πτρας.

Οι κατ τν τζ Κα (σ.σ κρναπα) διεσπαρμνι ικσκι διρθώθησαν δι 

κατκησιν τν αξιματικών. Δ ικδμήθησαν εκ ν, και ήδη κτζεται δετερς 

ρας στρατών δι’ να τμα επν εις πααις ενετικς τχς. πιδιρθώθησαν, 

πρς ττις όαι αι μεαι στρναι και εξμασθησαν τόπι, δια να χρησιμεσσιν 

εις τα μνσια της φρρς.

Τ Πααμηδ τα χρώματα και ικήματα εκκαθαρσθησαν και επεδιρθώ

θησαν εις τρόπν ώστε, μ μ τινας ικας νεστ ικδμηθεσας πρχει εκε κα

τκησις καθαρττη δι’ να τμα, με στρατιτικ κρατια και όα τα ανακαα, 

τατα δε με ιώτατα ξδα.

ις τ Άρς κατεσκεσθη πό την επιστασαν τ Κ. Φτκη (σ.σ τκτνς) εις 

τα ερεπια ενός χαασμν χαν, ερχρς στρατών δι 3 ή 4 όχς τ ιππικ, 

όστις τεειται ήδη με την πρσθήκην μας ικας δια τ Νσκμεν και στεασμ

τν δι τας απθήκας». 

Διαδικασία Πρτασης γκρισης και Κατασκες τν Δημοσίν ργν
Ο νδιαφρόμνος κτακτος Επτροπος το Τμήματος ή ο Προσωρινός Διοι

κτής τς Επαρχας πβαλ στον Κβρνήτ, απ’ θας ή μσω τς Επιτροπής 
Οικονομας* λπτομρή αιτιολογμν αναφορά για το δμόσιο ργο (πισκή 
ή κατασκή) στν οποα πισύναπτ: Σχδιο [κάτοψ ή (και) πανοραμικό, προ
κιμνο πρ κατασκής ή πισκής ργο], αναλτικό ποθτικό λογαριασμό 
(προπολογισμό) για το κόστος των αναγκαιούντων λικν και το απαιτούμνο 
χρματικό ποσό για τν αμοιβή το τχνικού κι’ ργατικού προσωπικού, και νδχο
μνως πρότασ για τον τρόπο ξύρσς  ολόκλρς ή μρος τς απαιτούμνς 
πστωσς [πρόσοδοι από νοκια (δμοσων οικοδομν, κτμάτων, μύλων κ.λπ.), 
δωρς (σνήθως από μοναστήρια), ράνος ή θλοντική ργασα κατοκων ή 
μιωμνς αμοιβής ργαζομνων στρατιωτν ή και αιχμαλτων].

Μτά τν γκρισ τς πρότασς και τον καθορισμό το τρόπο χρματοδό
τσς το ργο, ο πύθνος διοικτικός φορας, τ σγκροτούσ πιτροπή, 
τ σνπγραφ σμφωντικό μ τον αρχιμάστορα πο θ’ αναλάμβαν τν 
γκκριμν πισκή ή κατασκή.

Μτά τν ολοκλήρωσ και παραλαβή το ργο και το πρας των ργασιν 
ποβαλλόταν στν Επιτροπή τς Οικονομας αναλτικός λογαριασμός μ τα απα
ραττα δικαιολογτικά (πρακτικό πιτροπής ή σμφωντικό, αποδξις αγοράς 
των λικν και πλρωμής των μρομισθων και τχόν άλλα).

Εθύς μτά τον λγχο τς δαπάνς,  δια Επιτροπή ζτούσ τν τλική γκρι
σ από τον Κβρνήτ, προκιμνο να ρθμσι οριστικά τν καταβολή μρος 

*Οικονομική πρσα αντστοιχ τς Γραμματας τς ποχής κνς.
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(σ.σ αν χ δοθ προκαταβολή) ή όλο το δαπανθντος χρματικού ποσού.

 πρτη Μελέτη Οργνσης Σματος Μηχανικο στο Ελληνικ Τακτικ Στρτεμα
Από σπάνια ιστορικά γγραφα το ις τν Κρκρα “Αρχο τς Ιονο Γροσ

ας” (Καποδιστριακόν Αρχον), πο δμοσιύθσαν το 1988, για πρτ φορά, από 
τν καθγήτρια το Ε.Μ. Πολτχνο Κρα Μάρω Καρδαμτσ  Αδάμ, πλροφο
ρούμθα ότι ο Διοικτής των ταγμάτων Μχανικού το Γαλλικού Εκστραττικού 
Σματος*, στν Πλοπόννσο Σνταγματάρχς Μχανικού Ωδοά (Audoy) σνταξ 
λπτομρς προσχδιο οργάνωσς, στον λλνικό στρατό, νός νισχμνο Σμα
τος Μχανικού πιπδο Τάγματος. Δν ναι όμως γνωστό πότ ακριβς και γιατ 
το σνταξ ατό το χωρς μρομνα προσχδιο, το οποο πιθανόν να πιδόθκ 
στον Ιωάνν Καποδστρια, όταν ατός πισκφθκ πσμα και για πρτ φορά 
τον διοικτή το Εκστραττικού Σματος Στρατγό Μαιζνα στ Μθν τν 1 
και 2α Απριλο 1829, όπο και σζτήθκ κτός των άλλων, και  διάθσ Γάλλων 
στρατιωτικν, κρως στλχν, στο Τακτικό Σμα, τος οποος μάλιστα χ ζ
τήσι ο Κβρνήτς, μ πιστολς το, από τις 4 Ιανοαρο 1829 και μτπιτα. 

σως, ο Σνταγματάρχς Ωδοά, νμρωμνος για τν τότ παντλή λλιψ 
Μχανικού στο Τακτικό Σμα, θλσ ατπάγγλτα ή κατόπιν διαταγής, και ακο
λοθντας τν πολιτική τς Γαλλικής Κβρνσς να «σνδράμ» τον λλνα 
Κβρνήτ, μ ατήν το τν πρότασ.

Τλικά, κνο το πόμνμα δν χ σνχια, πιθανόν γιατ δν πήρχαν από 
πλράς τς Ελλνικής Πολιτας τότ οι κατάλλλς προποθσις για μια ττοια 
αξιόλογ, πράγματι, προσπάθια.

Προεργασία για τη Σγκρτηση το Σματος “Τν επί της Οχρματικς και ρχιτε-
κτονικς ξιματικν”

Αν και τα στοιχα τς μχρι σήμρα ιστορικής ρνας δν παρκούν για να 
καταλήξι κανς σ να ασφαλς σμπρασμα για το πότ και για ποιούς λόγος 
αποφάσισ τλικά ο Ιωάννς Καποδστριας τ σγκρότσ Σματος Μχανικού 
στο Τακτικό Σμα, ντούτοις  μλτ και αξιολόγσ μρικν πλροφοριν πο 
παρχονται από τις αρχιακς πγς και τ βιβλιογραφα μπορούν να μας οδγή
σον στ μτ’ πιφλάξως διατύπωσ το παρακάτω σλλογισμού.

Ο Κβρνήτς, χοντας πόψ το, αφνός μν το προσχδιο το Γάλλο Σ
νταγματάρχ Μχανικού Ωδοά κι’ αφτρο τν πρόθσ το Στρατγού Μαιζνα 
να το διαθσι Γάλλος αξιωματικούς και μικρή στρατιωτική βοήθια (οπλισμό, 
φόδια και λικά) και ακόμ κτιμντας αργότρα τν μχρι τότ πδοσ και από
δοσ τς ομάδας των Ελλήνων και ξνων Μχανικν στρατιωτικν και ιδιωτν 
πο χρσιμοποιούσ για τν ανοικοδόμσ τς χρας, ξτμσ, και πολύ σωστά, 
ότι αν μ τος διος πιστήμονς σγκροτούσ, ύστρα από προσκτική πιλογή, 
να ολιγομλς στρατιωτικό (τχνικό) Σμα μ “κατ’ απονομήν” στρατιωτικούς βαθ
μούς (σ.σ στος ιδιτς πιστήμονς) και, αναπόφκτα, στρατιωτική ιραρχα και 

*Εχ αποβιβαστ στ ΝΔ Πλοπόννσο (Μθν, Κορν, Νόκαστρο) στις 17 Αγούστο 1828.
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πιθαρχα, θα μπορούσ να πιτύχι πιο οσιαστική πρόοδο στις ργασς και τα 
δμόσια ργα. Παράλλλα, θα καθόριζ μια σιρά αστρν κανόνων οργάνωσς 
και λιτοργας το νο Σματος, το οποο τλικά θα ονόμαζ Σμα “ΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ 
ΟΧΥΡΩΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ”. τσι, δωσ προφορική 
ή γραπτή ντολή (κατ’ κτμσ τον Ιούνιο το 1829) στο Γάλλο Λοχαγό Μχανικού 
Αύγοστο Γκαρν να μλτήσι τ σύστασ, οργάνωσ, και λιτοργα το νο 
Σματος, θτοντάς το ασφαλς, ορισμνς προποθσις και πριορισμούς. Λγο 
αργότρα, ο Λοχαγός Γκαρν το ανφρ ή το πβαλ γραπτς τις προτάσις 
το, μαζ μ ναν κατάλογο μ τος Μχανικούς από τν τότ πάρχοσα ομάδα, 
πο θα πάνδρωναν το Σμα. Μ τον τρόπο ατόν, κτιμ, ότι θα ικανοποιούσ 
τος Γάλλος και θα πτύχαιν και τ σνργασα τος σ θματα Μχανικού.

Μ πιστολή το*, τς 1ς Ιολο 1829, προς το Λοχαγό Γκαρν, ο Ιωάννς 
Καποδστριας γκρνι τις προτάσις για τ σύστασ το νο Σματος και τατό
χρονα τον διατάσσι, αφνός μν να προχωρήσι στ σγκρότσ το Σματος 
κι’ αφτρο να καλσι όλος τος πιστήμονς Μχανικούς  Αρχιτκτονς  Οχ
ρωματοποιούς να ποβάλον το ταχύτρο δνατό (σ.σ στον Γκαρν) βιογραφικό 
σμωμα μ τις σποδς τος και τν παγγλματική τος δραστριόττα στν 
Ελλάδα ή το ξωτρικό. Ακόμ, στν δια πιστολή αναφρονται τα ονόματα των: Θ. 
Βαλλιάνο, Α. Καλάνδρο, Δ. Σταρδ, Στ. Ησαα, Ι. Καλλργ και Εμ. Μανιτάκ. 

Τλικά, ο Λοχαγός Γκαρν πβαλ στον Κβρνήτ, στις 18 Ιολο 1829, δύο 
(2) Σχδια Διαταγμάτων, πξργασμνα από τον διο, σχτικά μ τον Οργανισμό 
και τ λιτοργα το νο Σματος, όπως πσς και τα βιογραφικά σμιματα 
των προταθντων Μχανικν πο θα το πάνδρωναν.

ΟλΟΣ 1829:  ΣΣΤΣΣ ΤΟ ΣΜΤΟΣ “ΤΝ ΕΠ ΤΣ ΟΧΡΜΤΟΠΟΣ 
Κ ΡΧΤΕΚΤΟΝΚΣ ΞΜΤΚΝ” 

Τα Πρτα Διατγματα
Η λοποσ τς απόφασς το Ιωάνν Καποδστρια για τν «σύστασιν» το 

νο Σματος σνπσ μ δύο αξιοσμωτα, τν ποχή κν, γγονότα:
Πρτον: Τις ργασς τν «Εν ργι σνλθούσς Δ΄ των Ελλήνων Εθνικής Σ

νλύσως» (11 Ιολο  5 Αγούστο 1829) και 
Δύτρον: Τν από 22 Ιολο 1829 αντικατάστασ το παραιτθντος “Γνικού 

Διθντή το Ελλνικού Τακτικού Σματος” φιλλλνα Βααρού Σνταγματάρχ 
Καρόλο Φον Χδκ μ το Γάλλο από το Γαλλικό Εκστραττικό Σμα στν Π
λοπόννσο Σνταγματάρχ, προαχθντα σ Υποστράτγο, Καμλ Τρζλ (Camil 
Trezel), στον οποο ανατθσαν π πλον και τα καθήκοντα το Επιθωρτή των 
τακτικν στρατμάτων (σχτικό το π’ αριθμ. 13512 / 22 Ιολο 1829 Διάταγμα 
το Κβρνήτ).

Ο Κβρνήτς, αποδχόμνος μρικς τροποποιήσις πο στο μταξύ χ πι
φρι ο νος Γνικός Διθντής το Τακτικού Σματος στο Σχδιο Διατάγματος 

*Αρχο Ιονο Γροσας, Καποδιστριακό Β, Φάκλος 230 α/α γγράφο 7 (Στ Γαλλική Γλσσα) Πρτ 
Δμοσσ από τν Καθγήτρια το Ε.Μ.Π Κρα Μάρω Καρδαμτσ  Αδάμ.
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«Πρ τς πρσας των οχρωματοποιν και αρχιτκτόνων», πγραψ, στις 28 
Ιολο 1829, και τα δύο Διατάγματα πο το χ ποβάλι ο Γάλλος Λοχαγός 
το Μχανικού Αύγοστος Γκαρν, τα οποα και απστιλ, μαζ μ λπτομρς 
Οδγς το, στον Υποστράτγο Τρζλ για τν κτλσή τος. Αντγραφα, π
σς, των Οδγιν, των δύο (2) Διαταγμάτων κι’ νός τρτο μ τις ονομαστικς 
τοποθτήσις των πρτων αξιωματικν στο νο σμα, διαββασ αθμρόν στ 
Γνική Γραμματα για δμοσσ στ “Γνική Εφμρδα τς Ελλάδος”, πσμο 
τότ ντπο τς Πολιτας.

Τα πρτα τρα (3) Διατάγματα στν Ιστορα το Μχανικού το Ελλνικού 
Στρατού ναι:

 Το π’ αριθμ. 13.558, το οποο φρι τον ττλο “Προσωρινα Οδγαι πρ 
τς πρσας των Οχρωματοποιν και Αρχιτκτονικν” και αναφρται:

• στ μλτ και σύνταξ Σχδων για τα πάσς φύσως δμόσια και στρατιω
τικά ργα

• στον τρόπο κτλσς των ργων
• στν τήρσ καθμρινν βιβλων μ όλς τις δαπάνς για τν αγορά λικν 

και για τα μρομσθια (μροδούλια)
• στ σύνταξ και τήρσ γγράφων για τις δαπάνς
• στν τήρσ “Βιβλο Λογιστικής θύνς” (για τις δαπάνς)
• στ σύνταξ και τήρσ “Βιβλο Αποθήκς” (ργαλα, λικά κ.λπ.)
• στν κατάστρωσ τήσιο “Γνικού Λογαριασμού Δαπανν” (Σ.σ στο παρα

πάνω Διάταγμα μ τις “Οδγς” χαν πισναφθ και σχτικά παραδγματα).
 Το π’αριθμ. 13.559, το οποο φρι τον ττλο “Οργανισμός το Σματος των 

π τς Οχρωματοποιας και Αρχιτκτονικής Αξιωματικν”, το οποο πριλαμβάνι 
όλς τις απαραττς λπτομρις για τν οργάνωσ και λιτοργα το Σματος 
[προσωπικό, καθήκοντα και ποχρσις, μισθοτροφοδοσα (μισθός, σιτρσιον, 
μρδς ψωμιού, και χόρτο για τα άλογα), στολή και διακριτικά βαθμν]. Προσ
διόριζ ακόμ τν, κατά βαθμό, τοποθτσ των νων αξιωματικν π κφαλής 
τς νας πρσας στα κύρια φρούρια τς χρας.

Εκνο, ωστόσο, πο προκαλ πράγματι νδιαφρον από ατό το Διάταγμα 
ναι  καθιρωσ, για το νο Σμα, το θσμού, ή αν θλτ τς ιδικόττας, των 
Φκν ή πιστατών χωρς βαθμολογική θσ ή αντιστοιχα στ στρατιωτική 
ιραρχα. Εκτιμάται ότι σύμφωνα μ τις προσδιορισθσς αποδοχς των, πρπι 
να χαν τοποθτθ μταξύ των βαθμν το ανθπασπιστή και ανθπολοχαγού. 
Ως κύριο δ καθήκον τος ήταν: «πό τας δηας τν αξιματικών, να φττν 

και να διατηρν τα χρώματα, τα πεμικ κτρια και όην την ην (σ.σ λικά) της 

χρματπιας».
ξιον, πσς, ιδιατρς προσοχής ναι το ρθρο 3 το Διατάγματος, το 

οποο γράφι: «Καμμα ικδμή, τε επισκεή πεμικών και πιτικών κτιρν 

δεν θει νεσθαι παρ από τ σώμα τν χρματπιών και αρχιτεκτνικών ή 

πό την διεθνσιν ατ».
Τλος, για τις προβλπόμνς κατά βαθμό οργανικς θσις το νο Σματος 

το διο Διάταγμα γράφι:
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«Τ σώμα ττ σντθεται πρς ώρας από τς εξής αξιματικς:

• ναν πσνταματρχην (σ.σ αντισνταματρχη) αρχηόν τ σώματς

• ναν ταματρχην

• τσσερας χας

• τρεις πχας

• τρεις ανθπχας

• κτώ φακας ή επισττας ρν.

  διρισμός εις τα διφρα πρήματα, θει νει αθμηδόν κατ τας χρεας 

και κατ τν αριθμόν τν ικανών εις την πηρεσαν τατην πκειμνν». 
Το π’ αριθμ 13.560, μ τν κατά βαθμό και σιρά αρχαιόττας, πο καθόριζ 

για πρτ φορά στο νο Σμα, ονομαστική τοποθτσ σ’ ατό των πτά (7) πρ
των αξιωματικν (σ.σ από τον Κατάλογο των κατάλλλων ποψήφιων πο χ 
ποβάλλι στον Κβρνήτ ο Λοχαγός Μχανικού Αύγοστος Γκαρν), για τος 
οποος ορζι ότι  ργασα τος θα αρχσι πσμα από τν 1 Αγούστο 1829, 
δλαδή τρις (3) μρς μτά από τν μρομνα πογραφής των τριν πρτων 
Διαταγμάτων, γγονός πο σμανι ότι γκαρως χαν προγθ οι απαραττς 
προτοιμασς. τσι, απ’ ατήν ακριβς τν μρομνα αρχζι πλον  ιστορα 
το Σματος και μτπιτα πλο το Μχανικού το Ελλνικού Στρατού.

Μ το διάταγμα, τλος, ατό ο Ιωάννς Καποδστριας καθορζι τος στρα
τιωτικούς βαθμούς, τος οποος απονμι σ ναν αριθμό από τος μχρι τότ 
ργαζόμνος, ως ιδιτς, στο Δμόσιο πιστήμονς (πτχιούχος ανωτάτων 
σχολν) πολιτικούς ή στρατιωτικούς Μχανικούς, Αρχιτκτονς και Οχρωματο
ποιούς, τος οποος μόλις το χ προτνι ο προαχθς, μ το διο Διάταγμα, 
σ αντισνταγματάρχ Λοχαγός Αύγοστος Γκαρν και τατόχρονα διορισθς 
ως πρτος αρχγός το Σματος.

Μ τα ν πριλήψι αναφρθντα τρα Διατάγματα και τις Οδγς το (π’ αριθμ 
13.561 / 28 Ιολο 1829) προς τον Υποστράτγο Τρζλ, ο Ιωάννς Καποδστριας 
αναμφισβήττα βάζι τις πρτς αναγκας βάσις για τ διαφανή και αποδοτική λι
τοργα νός στρατιωτικά σγκροτμνο “Τχνικού” (ή “Επιστμονικού”) Σματος τα 
στλχ το οποο χαν ήδ, από τος και πλον, πωμισθ ξ ολοκλήρο  μαζ και 
μ άλλος πο για διαφόρος λόγος δν σμπριλήφθσαν στο Σμα τν θύν 
τς ανοικοδόμσς τς, από τον Ιρόν Αγνα, ριπωμνς χρας, μ τ σχδασ 
και κτλσ Δμόσιων (ή πολιτικν) και Στρατιωτικν (ή πολμικν) ργων .

Ακόμ, ο πρωτότπος, πράγματι, ττλος πο τρα δδται στο νο Στρατιωτικό 
Σμα δλνι μ σαφήνια το ύρος και τν ποικιλα των τχνικν ργων πο 
αναλαμβάνον να κτλσον τα στλχ το «εις τα χρώματα, εις τα πεμικ 

κτρια ή πιτικς ερασας».
Από τ μλτ τλος το πρτο κύριο Διατάγματος (“Οδγαι κ.λπ.”) προκύ

πτι ότι, οι αξιωματικο το νο σματος θα αποτλσον να δος πιτλικού 
 τχνικού οργάνο μλτς, σχδασς, αλλά και διύθνσς ή πβλψς των 
ργων, γι’ ατό ξάλλο κτιμάται, ότι, ο Κβρνήτς θα ονομάσι, λγο αργότρα, 
πιθανόν ύστρα από σχτική πρότασ, τος αξιωματικούς το Σματος “Αξιωμα
τικούς Επιτλς” (σ.σ ως ργαζόμνος στο πιτλο) το “Μχανικού”. Παράλλ
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λα και μ τν πάροδο το χρόνο ο αρχικός ιστορικός Ττλος το Σματος θα 
μτξλιχθ ανπσμα σ “Διύθνσιν Μχανικού”, ή “Διύθνσιν Πολιτικού και 
Στρατιωτικού Μχανικού”, ή “Μχανικόν”, ή “Σμα Μχανικού”, ττλοι πο θα χρ
σιμοποιθούν αργότρα μχρι τν ποχή τς διάλσής το (Μάρτιος 1833), ν ο 
Ιωάννς Καποδστριας στν αλλλογραφα το μ τος ξνος στρατιωτικούς και 
πολιτικούς θα χρσιμοποιήσι θύς ξ’ αρχής και πάντοτ τον τότ καθιρωμνο, 
στος ξνος στρατούς, κοινό ττλο “Corps du Génie” (“Σμα το Μχανικού”).

ρχικ Στελέχση το Σματος
ναντι των από τον “Oργανισμόν το Σματος” προβλπομνων δδκα (12) 

αξιωματικν και οκτ (8) φλάκων ή πιστατν τοποθτούνται αρχικά και μ το 
τρτο διάταγμα το Κβρνήτ πτά (7) σνολικά αξιωματικο (5 λλνς και 2 
ξνοι). Ατο ναι οι:

 Υποσνταγματάρχς Αύγοστος Γκαρν (ττλος: Αρχγός Σματος Chef du 
Corps) Γάλλος απόφοιτος το Γαλλικού Πολτχνικού Σχολο και το Σχολο 
Εφαρμογής Μχανικού

 Ταγματάρχς Θόδωρος Βαλλιάνος (ττλος: Διοικτής Τάγματος Chef de 
Batallion), απόφοιτος τς Στρατιωτικής Σχολής τς Πτροπόλως. Αξιωματικός Μ
χανικού το Ρωσικού Τσαρικού Στρατού. Στν Ελλάδα από τον Απρλιο το 1822

 Λοχαγός Δβ (De Vaud) Ελβτός Γωμτρς  Μχανικός. Στν Ελλάδα 
από το 1828

 Υπολοχαγός Δμήτριος Σταρδς Μχανικός  Αρχιτκτονας, απόφοιτος 
το Πολτχνο τς Βιννς. Στν Ελλάδα από το 1827 ως Οχρωματοποιός στα 
Ελαφρά Στρατύματα τς Δτικής Στράς Ελλάδας

 Ανθπολοχαγός Στφανος Ησαας Μχανικός  Αρχιτκτων, απόφοιτος Πο
λτχνο Εξωτρικού

 Ανθπολοχαγός Εμμανοήλ Μανιτάκς, απόφοιτος το Γαλλικού Σχολο 
Εφαρμογής Στρατιωτικού Μχανικού (Metz)

 Ανθπολοχαγός Ιωάννς Καλλργς, Σποδς στο Πολτχνο τς Παδού
ς τς Ιταλας.

Από τος ξ (6) ονομασθντς αξιωματικούς, πλν φσικά το Αντισνταγμα
τάρχ Αγούστο Γκαρν, μόνον νας, ο Ταγματάρχς Θόδωρος Βαλλιάνος ήταν 
προγομνως μόνιμος αξιωματικός το Μχανικού, ν οι πόλοιποι πντ (5) 
ήταν ιδιτς ργαζόμνοι, μ αμοιβή, μαζ μ άλλος (πιστήμονς και μπιρο
τχνς) ως Πολιτικο Μχανικο  Αρχτκτονς  Οχρωματοποιο στν Ελλνική 
Πολιτα. Μ τ σύγχρον ορολογα οι αξιόλογοι κνοι πντ (5) πιστήμονς 
γιναν “κατ’ απονομήν” αξιωματικο, αφού δν χαν αποφοιτήσι από στρατιωτι
κό σχολο ή χαν πρτήσι προγομνως σ στράτμα.

Θα πρπι να πισμάνω δ ότι ο Ιωάννς Καποδστριας θα αποφύγι πα
ντλς να πριλάβι στο νο Σμα τον πολύ αξιόλογο και δραστήριο λλνα 
Λοχαγό Μχανικού το Γαλλικού Στρατού Σταμάτιο Βούλγαρ, τ διότι δν χ 
σχτική ξοσιοδότσ από το Γαλλικό Υποργο Πολμο, τ, προφανς, για 
καθαρά πολιτικούς και διπλωματικούς λόγος.
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ΤΟ ΣΜ ΤΝ ΕΠ ΤΣ ΟΧΡΜΤΟΠΟΣ Κ ΡΧΤΕΚΤΟΝΚΣ ΞΜΤΚΝ 
ΚΤ ΤΝ ΠΕΡΟΔΟ: ΓΟΣΤΟΣ 1829 - ΣΕΠΤΕΜβΡΟΣ 1831

Διοικητές το Σματος
Στο χρονικό διάστμα Αύγοστος 1829  Σπτμβριος 1831, διοικτς το νο

σύστατο Σματος, πο χ μονμως τν δρα το στο Ναύπλιο, χρμάτισαν:
 από 28 Ιολο 1829 μχρι 15 Αγούστο 1830, ο προαχθς σ Υποσνταγ

ματάρχ (Αντισνταγματάρχ) Γάλλος Λοχαγός το Μχανικού (σ.σ αποσπασμνος 
από το Γαλλικό Στρατό στν πρσα το Κβρνήτ Ιωάνν Καποδστρια) Αύ
γοστος Γκαρν, ο οποος παραιτήθκ από το Σμα στις 15 Αγούστο 1830. 

 από 16 Αγούστο 1830 μχρι το τλος Μαρτο 1832, ο προαχθς σ 
Σνταγματάρχ Ολλανδός Αντισνταγματάρχς το Μχανικού Βαρνος Κάρολος 
Σάομποργκ (Charles Schaumbourg) αντρος αξιωματικός Μχανικού στν 
πό τον Αντιναύαρχο Χδν Μορα το Ρωσικού στόλο το Αιγαο Πλάγος, 
αμσως μτά τν παρατσ το Αντισνταγματάρχ Γκαρν. 

Σύμφωνα, ωστόσο, μ τις πιστμονικς γνσις, τν πρα αλλά κρως τν 
προσφορά πολλαπλν πρσιν προς τν αγωνιζόμν Ελλάδα,  διοκσ 
το Σματος, λογικά, πρπ να ανατθ, θύς ξαρχής, στον Αγωνιστή λλνα 
Ταγματάρχ Μχανικού Θόδωρο Βαλλιάνο. Δν το πτρψαν όμως γνωστς τό
τ διπλωματικς σκοπιμόττς [σχτική  αναφορά το Γραμματα Στρατιωτικν 
Κωνσταντνο Ζωγράφο προς τν Διοικτικήν Επιτροπήν τον Απρλιο το 1832 
(ΓΑΚ /Καποδιστριακόν Αρχον/ Γνική Γραμματα Φ.290)]. Τλικά,  ανάθσ τς 
διοκσς το Μχανικού σ κνον θα πραγματοποιθ τον Απρλιο το 1832 
σ μια πολύ δύσκολ για το Μχανικό, και όχι μόνον, κατάστασ τς χρας.

παγγ το Σματος
 Διοικτική
Για όλα τα διοικτικά και πρσιακά θματα το Σμα θα παγόταν απ’ θας 

στον Γνικό Διθντή το Τακτικού Σματος Σνταγματάρχ Φον Χδκ, όπως 
και τα Σματα Πζικού, Ιππικού και Προβολικού

 Διαχιριστική (Οικονομική)
Για όλς τις τακτικς δαπάνς κατασκής ή πισκής στρατιωτικν ργων 

πο χαν γκριθ κι’ γγραφ  στον “Στρατιωτικόν Υποθτικόν Λογαριασμόν” 
(σ.σ προπολογισμόν) και για τις οπος λάμβαν προκαταβολή ο Αρχγός το 
Σματος, δν χριαζόταν καμιά σχτική νργια.

Για τις κτακτς όμως δαπάνς (κατασκής ή πισκής στρατιωτικν ργων) 
οι Φρούραρχοι ή οι Διοικτς των Σωμάτων (σ.σ Πζικού, Ιππικού, Προβολικού) 
Στρατιωτικν Σχολων και Υπρσιν (Επιτροπής Ιματισμού κ.α.) πβαλαν σχ
τική ατσ (αναφορά), μ τ’ απαραττα δικαιολογτικά, στον Γνικό Διθντή 
το Τακτικού Σματος, ο οποος πρότιν στον Κβρνήτ θτικά ή αρντικά για 
τν αναγκαιόττα και χρσιμόττα διάθσς τς αιτούμνς πστωσς· σ’ ατή 
τν πρπτωσ ζττο σνήθως και  σχτική τχνική γνωμάτσ το Αρχγού 
ή το Ταγματάρχ το Μχανικού. Μτά τν γκρισ διάθσς τς πστωσς ακο
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λοθτο  προβλπόμν από τις “Οδγς” διαδικασα.
Μτά τν κτλσ νός ργο, ο Αρχγός το Σματος πβαλ τα δικαιο

λογτικά τς δαπάνς στο Επιμλτήριο τς Γνικής Διθύνσως το Τακτικού 
Σματος για τλικό λγχο, τλική γκρισ κι’ κδοσ ντάλματος πλρωμής από 
το Στρατιωτικό Ταμο. Ο Κβρνήτς νμρωνόταν από τον, κατά τακτά χρονικά 
διαστήματα, οικονομικό απολογισμό  κατά Κφάλαιο το προπολογισμού  τς 
Γνικής Διθύνσως το Τακτικού Σματος.

Ως προς τ διάθσ των Επιτλν το Σματος και ανάλογων πιστσων για 
πολιτικά ργα το Δμοσο, σ όλ τν πικράτια, οι αιτήσις των διοικτικν 
Κλιμακων (Εκτάκτων Επιτρόπων, Προσωρινν Διοικτν* ή Δμογρόντων**) 
ποβάλλονταν, πλήρως αιτιολογμνς, μσω τς Επιτροπής Οικονομας ή και 
απθας στον Κβρνήτ, ο οποος διν τν τλική γκρισ προς τος αρμό
διος φορς. Η διαδικασα τς τλικής γκρισς των σχτικν δαπανν ήταν 
αποκλιστικής αρμοδιόττας τς Επιτροπής (σ.σ Γραμματας) Οικονομας.

Υπόψ, ότι, για τις τλως απαραττς και πγοσς ή και κτακτς ργασς 
κατασκής ή πισκής διαφόρων δμοσων ργων, τα νδιαφρόμνα διοικτικά 
Κλιμάκια πρότιναν στον Κβρνήτ, μαζ μ τν αναφορά τος και διάφορος 
δνατούς τρόπος (π.χ. ράνος ή δωρς ή σνδασμό ργασας  αμοιβν 
 λικν), προκιμνο να ξασφαλισθ το σύνολο ή μρος των αναγκαιοσν 
πιστσων (σνήθως από προσόδος από νοκια δμόσιων οικοδομν ή κτ
μάτων). Αξζι να σμιωθ δ  οσιαστική σμβολή μρικν Μοναστριν 
στν ανγρσ σχολων.

Τλος, για μικρς δαπάνς, κρως μικροπισκν ή σντήρσς στρατιωτικν 
γκαταστάσων,  γκρινόμν πστωσ δινόταν στν νδιαφρόμν στρατιωτική 
μονάδα ή πρσα,  οποα, μτά το πρας των ργασιν, πβαλ τ δαπάν, 
μ τα κατά μήνα ξοδά τς, στν προστάμν Γνική Διύθνσ το Τακτικού 
Σματος για γκρισ και κδοσ ντάλματος πλρωμής.

Τρπος Εκτέλεσης τν ργν
Οι “Προσωρινα Οδγαι πρ τν πρσαν των οχρωματοποιν και των 

αρχιτκτονικν” προβλπαν, κτός των άλλων, τος ξής δύο (2) τρόπος κτ
λσς όλων γνικά των ργων:

 Δι’ ργολαβας,  οποα θωρτο και  προτιμτα, και
 Δι’ οικονομας ή πιστασας, μ τν πιδωξ να γινόταν σμφωνα, οσάκις 

ατό ήταν δνατό, για τος μισθούς των ργατν ή τχνιτν κατά ργοδοσα .
Σ κάθ, όμως, πρπτωσ, ο πικφαλής τς πρσας Μχανικού και οι πάλλ

λο το χαν ποχρωσ να παγρπνούν σνχς τν ακριβή κτλσ το ργο 
και να προσχον τν άριστ ποιόττα και καταλλλότρ χρήσ των λικν.

Για τις κατασκς και τις πιδιορθσις όλων ανξαιρτως των ργων, δ
μοσων και στρατιωτικν, θα σνχιζαν να χρσιμοποιούνται, μτά από σχτική 
κρως γραπτή σμφωνα, οι κατάλλλοι από κνος πο χαν αναλάβι τν 

*Διοικτικός ττλος αντστοιχος το σμρινού Επάρχο
**Επαρχιακό ή Δμοτικό Σμβούλιο)
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κτλσ παρόμοιων ργασιν και κατά τν προγούμν προδο (18211828) 
τκτονς, πρωτομάστορς, μάστορς, τχντς διαφόρων ιδικοτήτων και ανιδ
κτο ργατικό προσωπικό.

Κριες Δραστηριτητες το Σματος
Η πρτ προδος τς χρσιμοποσς και τς απασχόλσς, από το Δμόσιο 

και το Τακτικό Σμα, αμιβομνων, στρατιωτικν και ιδιωτν πιστμόνων Μχα
νικν  Αρχιτκτόνων  Οχρωματοποιν και τκτόνων (σ.σ μπιροτχνν) για 
τν ανοικοδόμσ τς χρας κλισ μ τν, από 3 Ιολο 1829 “κθσιν” (σ.σ 
ππραγμνων) το Γνικού Διθντή το Τακτικού Σματος Σνταγματάρχ Κα
ρόλο Φον Χδκ προς τον Κβρνήτ για ν’ ανακοινωθ στ “Δ΄ των Ελλήνων 
Εθνικήν Σνλσιν” (ργος). 

Μια δύτρ προδος, ως άμσ σνχια των δραστριοτήτων τς πρτς, 
ακολούθσ, χωρς διακοπή, μ «τν σύστασιν» το νο στρατιωτικού “Επιστ
μονικού” ή “Τχνικού” Σματος.

Ο κατάλογος των Σχδων και των ργων (δμοσων και στρατιωτικν) τς 
πρτς πριόδο πο σνχισ, και νων πο ξτλσ και ολοκλήρωσ το ν
οσύστατο τότ Σμα “των π τς οχρωματοποιας και αρχιτκτονικής αξιωμα
τικν” μχρι τα τλ το Σπτμβρο 1831, πο δολοφονήθκ ο Κβρνήτς 
τς Ελλνικής Πολιτας Ιωάννς Καποδστριας, ναι πράγματι “μακρύς” και πολύ 
νδιαφρων. Απ’ ατόν ακριβς τον κατάλογο αναφρω πιγραμματικά και κατά 
κύρια κατγορα ργασιν και ργων, τα ακόλοθα:

 Σχεδασμς Πλεν 
Σμπλρθκ και ολοκλρθκ ο πολοδομικός σχδιασμός των κριότ

ρων πόλων τς τότ λύθρς χρας μ τ σύνταξ Σχδων: το Ναπλο 
(σ.σ δύτρ σχδασ από τον Ταγματάρχ Θόδωρο Βαλλιάνο), το Γαλαξιδ
ο, των Σαλνων (σ.σ τς μφισσας) τς  Νας Κρσσας (Ιτας), τς Μθνς και 
τς Βοσττσας (σ.σ Αιγο). Εργασα λπτή και ππον, αν λφθούν πόψ και οι 
σοβαρς αντιδράσις των κατοκων τος. Επσς, άρχισαν και οι πρτς κατοι 
δύσκολς προσπάθις προοδτικής φαρμογής, στν πράξ, των “Σχδων” 
μρικν πόλων όπως: τς Τριπολιτσάς, των Παλαιν Πατρν, τς Κορνθο και 
το Ναπλο.

 Κατασκεές  επσκεές Δμοσν 
Εδ μπορούν να πριλφθούν, κατά κατγορς, τα ακόλοθα Δμόσια ργα 

πο ολοκλρθσαν για ολόκλρ ασφαλς τν πικράτια: 
• Δμόσια Καταστήματα: Διοικτήρια, Εκκλσς, Σχολα, Δικαστήρια, Εθνικό 

Τπογραφο και Εθνικό Νομισματοκοπο, Δσμωτήρια  Φλακς, Δασμοτλω
να, Υγιονομα, Λιμοκαθαρτήρια, Αποθήκς Τλωνων 

• Δκτα Υποδομής: Υδραγωγα, Υπόνομοι
• Λιμνικά ργα: Λιμάνια, Μλοι 
• Διάνοιξ και βλτωσ δρόμων για προσφορότρ πικοινωνα μταξύ των 

κατοικμνων τόπων, κατασκή ή πισκή λθινων γφρν
• Αξιοποσ Αλκν
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• Δμιοργα νων οικισμν και προαστων
• Κατδαφσις σαθρν δμοσων κτισμάτων και ιδιωτικν οικιν και καλβν, 

κμτάλλσ των λικν
• Διθτήσις και διαρρθμσις κτιρων, προοριζομνων για στγασ το 

Κβρνο και Δμόσιων Υπρσιν γνικς (στο Ναύπλιο)
• Καλλωπισμός των πόλων.
 Οχρματκά Έργα

Μ τν πβλψ των Επιτλν το Σματος ή των μπιροτχνν βοθν 
τος, γιναν οι αναγκας πιδιορθσις (τιχν, προμαχνων, κανονοστασων, 
πλν, γφρν, ξωτρικν τάφρων) στα οχρωματικά ργα τς χρας (καστρο
πόλις, φρούρια γνικά, οχρματα, ακροπόλις) και των ρισκομνων μσα σ’ 
ατά διαφόρων κτισμάτων (στρατνων, οπλοστασων, οικιν, αναρρωτρων, 
αποθκν, μύλων, πγαδιν, στρνν, πτρινων διαδρομν κ.α), σύμφωνα μ 
τις προτάσις των κατά τόπος Φροράρχων και

 Στραττκά Έργα

• Ανγρσ και πισκή ή βλτωσ  στρατνων Πζικού (Ναύπλιο) Ιππικού 
(ργος), στρατιωτικν νοσοκομων και οικοδομν, οικιν για τος αξιωματικούς, 
αποθκν πολμοφοδων, φοδων και λικν.

• Κατασκή το Ναστάθμο στον Πόρο και
• Εξομάλνσ δαφν για στρατιωτικά γμνάσια (σ.σ ασκήσις) και πδα βολής.
Τλινοντας τ λακωνική αναφορά μο για τα Δμόσια και Στρατιωτικά 

ργα σμινω δ ότι, ως κριότρα ργα τς Καποδιστριακής πριόδο, θ
ωρούνται κατά τν άποψ πολλν ιδμόνων: ο Στρατνας Ιππικού στο ργος 
(Μχανικός ο Λοκάς Ζαβός), το Ορφανοτροφο τς Αγινας (Αρχιτκτονας ο 
Θόδωρος Βαλλιάνος), το προάστιο “Πρόνοια” (σ.σ ξω από το Ναύπλιο) (Μχα
νικός ο Λοχαγός Μχανικού Σταμάτιος Βούλγαρς), ο Ναύσταθμος στον Πόρο 
(πιθανόν ο Μχανικός Λοκάς Ζαβός) και ο Ιρός Ναός το Αγο Νικολάο 
(μτρόπολ) στν Ερμούπολ τς Σύρο (Μχανικός ο Λοκάς Ζαβός).

Άλλες Δραστηριτητες και Ενέργειες πο Σνέβαλαν στην νοικοδμηση της Χρας
 Η σνδρομ τν Γάλλν

Το από τον Αύγοστο το 1828 Γαλλικό Εκστραττικό Σμα στν Πλοπόν
νσο (Μσσνιακά Φρούρια και Φρούριο Παλαιν Πατρν) σνδραμ, ύστρα 
από παφς το Κβρνήτ μ το Στρατγό Μαιζνα και τον πιτλάρχ το 
Στρατγό Δορρι, μ διαφόρος τρόπος και για διπλωματικούς λόγος, στν 
ανασγκρότσ τς χρας όπως:

•  κατασκή το δρόμο το Νοκάστρο (Πύλο)  Μθνς (σ.σ ο πρτος 
δρόμος πο κατασκάσθκ μτά τν Ελλνική Επανάστασ)

•  παροχή τχνικής βοήθιας για τν πισκή και σντήρσ των κατχόμ
νων απ’ ατούς τσσάρων (4) φρορων

•  σύνταξ το Σχδο Πόλως τς Πύλο και των προαστων των πόλων 
Μθνς και Κορνς

•  διάθσ (σ.σ απόσπασ) στρατιωτικού προσωπικού Μχανικού (αξιωμα
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τικν και οπλιτν), προς νσχσ το νοσύστατο Σματος των Οχρωματο
ποιν και Αρχιτκτόνων

•  δωράν παροχή λικν και ργαλων στο Ελλνικό Σμα Μχανικού και
•  κατά τν άνοιξ το 1829  σύνταξ (από Γάλλο σνταγματάρχ) προσχδ

ο οργάνωσς Ελλνικού Σματος Στρατιωτικού Μχανικού.
Υπόψ ότι το Γαλλικό Εκστραττικό Σμα διθτ οργανικά δύο (2) Τάγματα 

Μχανικού πό το Σνταγματάρχ Μχανικού Ωδοά (Audoy).
 Γεδατκές Εργασες (Μνμονύονται απλς, αν και δν ήταν τότ στν 

αρμοδιόττα το νο Σματος).
• Ο Γάλλος Λοχαγός τοπογράφος  μχανικός Εγνιος Πτι, μτά τ σύ

νταξ το Σχδο Πόλως τς Κορνθο (Δκμβριος 1828) και τν ποβολή 
το στν Κβρνσ, παψ να ναι αποσπασμνος στον Κβρνήτ και πήγ 
στ Μθν, όπο στο μταξύ χ αφιχθ, στις αρχς Μαρτο το 1829,  
πό το Σνταγματάρχ Μπορς ντ Σαιν Βνσάν (Borys de Saint Vincent) Γαλ
λική “Επιστμονική Αποστολή”. Εκ, ντάχθκ οριστικά στν Αποστολή και 
σγκκριμνα στν Ομάδα των Γωγράφων Μχανικν (Λοχαγός  Servier και 
Υπολοχαγός Puillon  Bulbaye) για κτλσ γωγραφικν μλτν, τριγωνισμού 
και ποτύπωσς, για μλλοντική κτύπωσ στ Γαλλα χαρτν το Ελλαδικού 
χρο (σ.σ για πρτ φορά στν ιστορα) και

• πλον κνων των γωδαιτικν ργασιν, γιναν παράλλλα και άλλς τοπο
γραφικς, όπως  ιχνογράφσ τς παραλας το κόλπο το Ναπλο κ.α.

Νέοι ρχιτέκτονες Μηχανικοί στην Ελλδα
Τν άνοιξ το 1830, ο Ιωάννς Καποδστριας, ύστρα από σστατική πιστολή το 

ρισκομνο τότ στ Ρμ Βααρού Σνταγματάρχ Καρόλο Φον Χδκ (σ.σ τως 
Γνικού Διθντή το Τακτικού Σματος), καν δκτούς στν Ελλάδα δύο (2) αξιό
λογος ιδιτς αρχιτκτονς, σποδασμνος στ Γρμανα, τος: Σταμάτιο Κλάνθ 
(λλνα), Αγωνιστή το Ιρού Λόχο (1821) και Εδοάρδο Σάομπρτ (Πρσσο), τος 
οποος και διόρισ μ διάταγμά το “Πολιτικούς Αρχιτκτονας” τς Πολιτας, για να 
τος χρσιμοποιήσι σ ανάλογς ργασς Μχανικού. Το σποδαιότρο ργο τος 
ναι  κατά το 1832  1833 σύνταξ το πρτο Σχδο Πόλως των Αθνν.

Διορισμς διτν ρχιτεκτνν Μηχανικν στο Δημσιο
Για τν παροχή τχνικής σνδρομής στος κατά τόπος κτακτος Επιτρόπος 

και Προσωρινούς Διοικτς και για τν πβλψ τς ακριβούς τήρσς των γκ
κριμνων Σχδων Πόλων, διορσθσαν μμισθοι ιδιτς μπιροτχνς Μχανι
κο (τκτονς) ως Αρχιτκτονς Μχανικο σ μγάλς πόλις όπως: ο Διονύσιος 
Βαλσαμάκς (αργότρα διορσθκ, μ το βαθμό το Ανθπολοχαγού, πικφαλής 
των Επιστατν το νο Σματος) στν Κόρινθο, ο Παναγιτς Θοδωρόπολος 
στν Τριπολιτσά, πολύ πιθανόν και άλλοι σ άλλς πόλις.

Μεταβολές στος “Επιτελείς” το Σματος
Στο χρονικό διάστμα Αύγοστος 1829  Σπτμβριος 1831, σμιθσαν οι 
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ξής μταβολς στος “Επιτλς” το Σματος:
 Παρατσες (πλν το Αρχγού το Σματος):
• το Ελβτού Λοχαγού Δβ (Devaud) στις 16 Αγούστο 1830 για λόγος 

γας και 
• το Ανθπολοχαγού Ιωάνν Καλλργ.
 Τοποθετσες (πλν το νο Αρχγού το Σματος):
• το Ανδρα Κάλανδρο ως κατ’ απονομήν Υπολοχαγού το Μάιο το 1830 

(αναδρομικά ανθπολοχαγός από τον Αύγοστο το 1829)
• το Ιωάνν Βρτλ ως κατ’ απονομήν Ανθπολοχαγού από το Μάιο το 

1830, και
• το λλνα στν καταγωγή Λωνδα Σμόλνιτς ή Σμολνσκ ως Υπολοχαγού, 

από τον Ιούλιο το 1831. Εχ πρτήσι, ως αξιωματικός το Μχανικού, στον 
Αστριακό Στρατό.

Επσς, διορσθσαν και πντ (5) σνολικά Φύλακς ή Επιστάτς, πικφαλής 
(en chef) των οποων τοποθτήθκ, μ το βαθμό το ανθπολοχαγού, ο ιδιτς 
μπιροτχνς Αρχιτκτων  Μχανικός Διονύσιος Βαλσαμάκς.

Σγκρτηση ποσπσματος Μηχανικο
Μ τν τοποθτσ (Απρλιος 1829) το προαχθντος σ Ανθπολοχαγό Γάλλο 

Λοχα το Μχανικού Ζαμιν (Jaminet) και νδχομνως λαχστων οπλτων το 
Γαλλικού Αποσπάσματος των Παλαιν Πατρν σ μ σγκροτθντα Ελλνικό 
“Λόχον Σκαπανων” (“Compagnie de Sapeurs”) το Τακτικού Σματος, άρχισ 
μια προσπάθια δμιοργας νός μικρού “μάχιμο” “Αποσπάσματος Μχανικού” 
(“Détachement du Génie”) μ πολμικς αποστολς, πό το νοσύστατο Σμα. Εκ
νο το Μικρό Απόσπασμα, το οποο  δύναμ φθασ τος 11 (1 αξιωματικός και 
10 οπλτς) λαβ μρος π 40 πρπο μρς (Σπτμβριος  Οκτβριος 1829) 
μ τον ττλο “μάς Σκαπανων” σ κοινά γμνάσια (σ.σ ασκήσις) νός «Τακτικού 
Σγκροτήματος» Τάγματος Πζικού, πο σγκροτήθκ ως “Γμναστικόν Στρατό
πδον” στν πριοχή των Μγάρων από τον τότ Γνικό Διθντή το Τακτικού 
Σματος Γάλλο Υποστράτγο Καμλ Τρζλ (Camil Trezel), ο οποος, μ να μικρό 
πιτλο και λάχιστος πιμλτς, διύθν κνα τα κοινά γμνάσια.

Τελικς Σχηματισμς το Σματος
Το τλικό Οργανόγραμμα το Σματος διαμορφθκ ως ξής:
ΣΩΜ ΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΧΟΜΤΟΠΟΙΙΣ ΚΙ ΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΞΙΩΜΤΙΚΩΝ

ΧΗΓΟΣ ΣΩΜΤΟΣ

ΕΠΙΤΕΛΕΙΣ ΣΩΜΑΤΟΣ
(Δύναμ 8)

ΦΥΛΑΚΕΣ 
Ή ΕΠΙΣΤΑΤΕΣ

(Δύναμ 6)

«ΣΤΡΑΤΕΥΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ*»
(Troupe du Génie)

(Δύναμ 2)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
(Δύναμ 1+10=11)

*Ολιγομλής ομάδα από Ανθπολοχαγούς (μπιροτχνς μχανικούς) για τν πβλψ των ργων
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Εδ, θα πρπι να πισμάνω ότι σ όλ τ διάρκια τς λιτοργας το Σματος 
(Αύγοστος 1829  Μάρτιος 1833) δν ολοκλρθκ ο αρχικά προβλφθς Οργα
νισμός το, λλψι κρως κατάλλλο προσωπικού, μ αποτλσμα τν αδναμα 
τς απαραττς πάνδρωσς των θσων στα φρούρια και τις μγάλς πόλις τς 
πριφριας, αφού μάλιστα το σύνολο σχδόν τς πάρχοσας δύναμς το Σμα
τος ασχολτο μ τον όγκο των ργασιν και ργων τς πριοχής τς Ναπλας. 

Διορισμοί “Επιτελν” το Σματος στο “Κεντρικν Πολεμικν Σχολείον Εελπίδν”
 το Λοχαγού Μχανικού Δμήτριο Σταρδ, από το Νομβριο το 1830, 

ως “Λοχαγού Επιθωρτή το Σχολο” και “Διδάσκαλο τς Στρατιωτικής Μαθ
ματικής”, μ διάταγμα το Κβρνήτ Ιωάνν Καποδστρια, και 

 το Υπολοχαγού Μχανικού Λωνδα Σμόλνιτς ή Σμολνσκ, από το Μάρτιο 
το 1832, ως “Διδάσκαλο Ιχνογραφας Γραφικής και Προσωπικής”, μ διάταγμα 
το Προδρο τς Κβρνήσως Αγοστνο Καποδστρια.

 Πολεμικ Δρση τν λαγομιτζδν
πως ναι γνωστό,  τλταα προδος το σνχιζόμνο ακόμα στ Στ

ρά Ελλάδα Επαναστατικού Αγνα κατά των Οθωμανν άρχισ τον Αύγοστο το 
1828 και τλωσ μ τ νικφόρα μάχ των Ελλνικν τακτων Στρατμάτων τς 
Ανατολικής Στράς Ελλάδος στν Πτρα Βοιωτας στις 12 Σπτμβρο 1829.

Σ όλο κνο το χρονικό διάστμα, οι νταγμνς στα τακτα Στρατύματα 
Ομάδς Λαγομιτζήδων λαβαν μρος στις πολμικς πιχιρήσις, χωρς ωστόσο 
να γνωρζομ αν χρσιμοποιήθσαν σ αποστολς “Υπονομοποιν” κατά τις μι
κρής χρονικής διάρκιας πολιορκς των φρορων από τος λλνς. 

Κροσματα Διαφθορς
Από μρικά, σωζόμνα σήμρα, σπάνια γγραφα διαπιστνται ότι, στν ποχή 

το Ιωάνν Καποδστρια και παρά τα αστρά μτρα πρόλψς και διαρκούς λγ
χο, πο ο διος χ λάβι, σμιθσαν, κτός των πριπτσων καταχρήσων 
στο Δμόσιο, και φαινόμνα διαφθοράς, όχι ββαια στο προσωπικό το Σματος 
το Μχανικού, αλλά σ ιδιτς τκτονς πο αναλάμβαναν κατασκς ιδιωτικν 
και δμόσιων κτιρων [(πσμ γραπτή καταγγλα  π’ αριθμ. 195 / 3 Μαρτο 
1830  το Προσωρινού Διοικτή Ναπλας Νικόλαο Γρακάρ προς τον Κβρ
νήτ (ΓΑΚ / Καποδιστριακόν Αρχον / Γνική Γραμματια / Φ.233)]. Υπάρχον, 
ωστόσο, και άλλα γγραφα πο αποκαλύπτον τις γκαιρς παρμβάσις, κρως 
το Ταγματάρχ Μχανικού Βαλλιάνο, προς αποτροπή αθαιρσιν κρως κατά 
τν φαρμογή το Σχδο πόλως το Ναπλο.

“Σστασις” και λειτοργία λογιστικο και Ελεγκτικο Σμβολίο
Η πιτακτική ανάγκ αποτλσματικής αντιμτπισς, αλλά και αποτροπής των 

κροσμάτων καταχρήσων και διαφθοράς στο Δμόσιο, ανάγκασ τον Ιωάνν 
Καποδστρια ν’ αποφασσι, κτός από τν π τόπο ξτασ, τ σύστασ νός 
Τριμλούς “Λογιστικού και Ελγκτικού Σμβολο” (σ.σ ο πρόδρομος το σύγχρο
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νο “Ελγκτικού Σνδρο”) μ κύριο ργο τον τλικό ξονχιστικό λγχο όλων 
ανξαιρτως των δμοσων δαπανν για τν οριστική και τλσδικ απαλλαγή 
των πθύνων και καταλογισμό τχόν θνν στος παρανομούντς. Το σμ
βούλιο ατό, μ το αναγκαο βοθτικό προσωπικό σγκροτήθκ τον Αύγοστο 
το 1829 και σ όλο το χρονικό διάστμα πο λιτούργσ απδωσ αξιόλογο 
ργο, όπως φανται από τις κθσις και αναφορς πο πβαλ τακτικά στον 
Κβρνήτ και στν Επιτροπή τς Οικονομας.

λΟΧΟΣ ΤΝ ΕΕλΠΔΝ Κ ΚΕΝΤΡΚΟΝ ΠΟλΕΜΚΟΝ ΣΧΟλΕΟΝ 

Εκπαίδεση τν Εελπίδν σε ντικείμενα Μηχανικο
Αντθτα μ τα Σματα Πζικού, Ιππικού και Προβολικού το πό δοκιμή Ψήφι

σμα το Κβρνήτ “Πρ Διοργανισμού των Τακτικν Στρατμάτων”, σύμφωνα 
μ το οποο λιτούργσ δοκιμαστικά ο “Λόχος των Ελπδων” (1 Ιολο 1828
12 Ιανοαρο 1829) δν προβλπ μαθήματα σναφή μ το Μχανικό. Μτά, 
όμως, τ διάλσ το “Λόχο των Ελπδων” (12 Ιανοαρο 1829) και τν αμ
σως μτά σγκρότσ και λιτοργα το νο “Κντρικού Πολμικού Σχολο” 
(Ελπδων), ο Κανονισμός πο φαρμόσθκ τότ προβλπ παρά το γγονός 
ότι δν πήρξ, δμόσια τολάχιστον, κάποια νδιξ μλλοντικής σγκρότσς 
“Σματος  Μχανικού” για όλος τος μαθτς Α΄ Τάξως (τλταας κατά τ 
γαλλική αρθμσ), τ λπτομρή διδασκαλα (και πρακτική ξάσκσ) των ξής 
μαθμάτων, πραν ασφαλς των Μαθματικν, πο διδάσκονταν ν κτάσι και 
στις τρις τάξις το:

 Αρχα μονμο Οχρσως
 Πρ πολιτικν οικοδομν
 Πρ Τοπογραφας
 Πρ προσκαρων Οχρσων
 Οικοδομογραφα και Μχανογραφα
 Οικοδομή Κανονοστασων (σ.σ θσων τάξς αριθμού προβόλων κατά 

τον πόλμο).

ξοδος Εελπίδν στο “Σμα το Μηχανικο”
Ως προς τν ξοδο των απόφοιτων Ελπδων στα τότ τρα (3) Σματα το 

Τακτικού Στρατού (Πζικού, Ιππικού και Προβολικού), ο αναφρθς προγο
μνως Κανονισμός το “Κντρικού Πολμικού Σχολο” καθόριζ μ το ρθρο 
58: «Οι εκ ττν πρώτι αριθμ (σ.σ σιρά πιτχας κατά τις ξτάσις) θσι 

καταταχθε εις τ πρικόν και εις ειψιν τόπν (σ.σ κνν οργανικν θσων), 
ι δ πρώτι αριθμ (σ.σ πρτοι απόφοιτοι) θσι διρισθε εις τινα κδν ι

κνμικόν (σ.σ πολιτικόν) ν, εις εφρώσεις, ιθστρώσεις, ακπιας κ.τ., και 

μισδτεσθαι ς ανθπχα τ Πρικ, ι πρώτι χηρεντες τόπι τ 

σστήματς ττ θσιν ανήκει δικαιματικώς πρς ατς, εκτός αν επιθμώ

σι να διατρχσι τ πιτικόν στδιν» δλαδή να ξασκήσον το πάγγλμα το 
Πολιτικού Μχανικού  Αρχιτκτονα ως ιδιτς κτός στρατύματος.
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Σύμφωνα, τλος, μ τν πιταγή κνο το Κανονισμού, οι οκτ (8) σνολικά 
απόφοιτοι Ελπδων τς 1ς Σιράς (Ιούλιος 1831) ξήλθαν στο Σμα το Προ
βολικού, προφανς για κάλψ των αναγκν το σ μορφωμνος αξιωματικούς, 
ν κατά τα δύο πόμνα χρόνια (1832 και 1833), πο σχσ ο Κανονισμός το 
Σχολο, νας αριθμός αποφοτων (σ.σ των 2ς και 3ς Σιρν) ονομάσθσαν, 
ανάλογα προφανς μ τις πάρχοσς τότ κνς θσις ή τις ανάγκς το στρα
τύματος, Ανθπολοχαγο “Επιτλς” το Μχανικού (σ.σ σνολικά ξ).

ΤΟ ΣΜ ΤΟ ΜΧΝΚΟ ΚΤ Τ ΜΕΤ Τ ΔΟλΟΦΟΝ ΤΟ ΚβΕΡΝΤ ΠΕΡΟΔΟ 
(ΟΚΤβΡΟΣ 1831 - ΦΕβΡΟΡΟΣ 1833)

Κατά τ μτά τ δολοφονα το Ιωάνν Καποδστρια (27 Σπτμβρο 1831) 
χρονική προδο πο ακολούθσ μχρι τις αρχς το 1833 (σ.σ  αποκαλούμν 
από τος ιστορικούς “Προδος Αναρχας”), κατά τν οποα το Ελλνικό Κράτος 
κβρνήθκ διαδοχικά από δύο “Διοικτικς Επιτροπς” (σ.σ μια τριμλή μ πρω
θποργό τον Αγοστνο Καποδστρια μχρι το Μάρτιο 1832 και στ σνχια 
μια πταμλή), τόσο  “Ελλνική Πολιτα”, όσο και τα στρατύματά τς άτακτα 
και τακτικό φθασαν στα όρια τς πλήρος διάλσς. Σ’ ατήν τν ανμαλ 
κατάστασ οδγήθκ  χρα, αφνός μν από τα τραγικά πολιτικοστρατιωτικά 
γγονότα, πο διαδραματσθκαν κατά τν προδο κν, μ πρωταγωνιστς 
κρως τα ν διαλύσι Ελαφρά (ή τακτα) στρατύματα, κι’ αφτρο από τν 
οικονομική κατάρρσ, νκα τς δραματικής μωσς των απαραττων χρ
ματικν πόρων.

Επακόλοθο κνς τς δινής κατάστασς, στν οποαν άρχισ να πριρχται 
προοδτικά  Ελλάδα, ήταν και  από τον Νομβριο το 1831 οριστική ανάκλ
σ για τα Φρούρια Νοκάστρο (Νααρνο) και Μθνς, ύστρα από διαταγή 
το Στρατγού Σναντρ Διοικτή το Γαλλικού Εκστραττικού Σματος, το 
Γνικού Διθντή το Τακτικού Σματος Στρατγού Ζράρ, μ όλος σχδόν 
τος Γάλλος στρατιωτικούς (αξιωματικούς, παξιωματικούς και στρατιτς) πο 
πρτούσαν τν ποχή κν στο διο Σμα.

Αναμνόμν, ασφαλς, σοβαρή σνπια τς οδνρής κατάστασς πο 
πικρατούσ τότ και στο Τακτικό Σμα ήταν  σχδόν κατάρρσή το, λόγω 
τς μακροχρόνιας αποσας των αξιωματικν, τς λιποταξας των οπλιτν και 
τς πτσς το θικού. Ατή ακριβς  κατάστασ χ ππτωσ, όπως ήταν 
φσικό, και στο μχρι τότ ολιγάριθμο, αλλά δραστήριο, “Σμα Μχανικού” (σ.σ 
κατά τ σνήθ ονομασα το Σματος “Των Επ τς Οχρωματοποιας και Αρ
χιτκτονικής Αξιωματικν”), το προσωπικό το οποο  κρως οι πιστάτς και 
οι οπλτς  μιθκ μτά και τν αποχρσ των Γάλλων παξιωματικν το 
“Αποσπάσματος Μχανικού” (Détachement du Génie) αφνός, κι’ αφτρο  
δραστριόττά το πριορσθκ δραματικά, ξαιτας τς παντλούς λλιψς 
σχτικν πιστσων για Δμόσια και Στρατιωτικά ργα.

Το μοναδικό γγονός για το Μχανικό πο πρπι να μνμονθ δ, για 
κν τν πράγματι δύσκολ προδο, ναι , κατά το μήνα Αύγοστο 1832, απο
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φοτσ από το “Κντρικόν Πολμικόν Σχολον” (Ελπδων) και ονομασα των 
τσσάρων (4) πρτων Ελπδων σ Ανθπολοχαγούς “Επιτλς” το Μχανικού. 
Ατο ήταν οι: Σπρδων Τρικούπς, Δμήτριος Ιγγλσς, Δμήτριος Γωργο και 
Βασλιος Πτμζάς.

Παρά, ωστόσο, τις σνχς κι’ απγνωσμνς προσπάθις το διορισθντος 
το Μάιο το 1832, ως Γνικού Διθντή το Τακτικού Σματος, παλαμαχο φι
λλλνα Γάλλο Σνταγματάρχ το Μχανικού Φραγκσκο Γκραγιάρ (François 
Graillard), δν κατστ δνατή  διατήρσ το Σματος, στο οποο ανήκ οργα
νικά το τότ αποκαλούμνο “Σμα Μχανικού”, σ’ να αξιόλογο ή στω ανκτό 
ππδο. Ατή ακριβς  κατάπτωσή το αποκαλύπτται κι’ από να σχτικό λ
πτομρς Υπόμνμα πο πβαλ ο Γκραγιάρ, το μήνα Νομβριο 1832, στον Γραμ
ματα Στρατιωτικν (ΓΑΚ / Καποδιστριακόν Αρχον / Γνική Γραμματα Φ.181), 
στο οποο αναφρται, ότι  δύναμ των Αξιωματικν Επιτλν το Μχανικού, 
για τν προδο Ιούνιος  Νομβριος 1832 κμάνθκ μταξύ 8 και 10 ανδρν. 
Από τότ και μχρι τον Ιανοάριο το 1833,  κατάστασ παρμιν στάσιμ, μ 
τν αναρχα να χι πικρατήσι σ’ ολόκλρ τ χρα.

Υπόψ ότι στο διο χρονικό διάστμα διθντς το “Σματος Μχανικού” 
διτλσαν οι:

 Ολλανδός Σνταγματάρχς Μχανικού Βαρνος Κάρολο Σάομποργκ 
μχρι το Μάρτιο το 1832, και 

 Σνταγματάρχς Μχανικού Θόδωρος Βαλλιάνος (και τατόχρονα Διθ
ντής το Οπλοστασο) από τον Απρλιο 1832 μχρι το Φβροάριο 1833.

Η άφιξ στν Ελλάδα  αρχς Ιανοαρο 1833  το “Ελω Θού” Βααρού ανή
λικο βασιλιά θωνα, μ τν τριμλή Αντιβασιλα το, τν πολπλθή σνοδα 
το και το από 3.500 άνδρς Βααρικό Σμα ως σνοδα το, σματοδότσ τν 
απαρχή μιας νας ιστορικής πριόδο για τος λλνς, ατής πο αποκαλούμ 
σήμρα “Οθωνική” (18331862).

Μ τν άμσ κι’ οριστική διάλσ (σ.σ τλος Φβροαρο 1833) των λλνι
κν στρατμάτων (Τακτικού και Ατάκτων), μ ξαρσ το Κντρικό Πολμικόν 
Σχολο (Ελπδων) και το Λόχο Απομάχων, και μ τν αμσως μτά κδοσ 
λπτομρν Βασιλικν Διαταγμάτων τς Αντιβασιλας, άρχισ προοδτικά  
σγκρότσ κι’ οργάνωσ νός πλον καινούργιο Στρατού το νοπαγούς τότ 
“Βασιλο τς Ελλάδος”.

Στα πλασια, λοιπόν, κνο το νο Οργανισμού το Στρατού τθκαν οι πρτς 
βάσις προοδτικού “σχματισμού” σύμφωνα μ τα από 25ς Φβροαρο και από 
1ς Αγούστο 1833, Βασιλικά Διατάγματα και το Σματος το Μχανικού (Corps 
du Génie) από λλνς και Βααρούς αξιωματικούς και οπλτς. Το νο κνο Σμα, 
μ αρχική σγκρότσ: τν “Διοκσιν το Σματος, Δύο (2) Λόχος Σκαπανων” και 
ανά μα ομάδα αξιωματικν κατά Νομόν τς Επικρατας (σ.σ για τ σχδασ και τ 
διύθνσ όλων ανξαιρτως των Δμόσιων και Στρατιωτικν ργων) και μ κατά 
καιρούς αργότρα αναδιοργανσις το, σνχισ να παζι πρωτύοντα και απο
κλιστικό ρόλο στν ανοικοδόμσ τς χρας μχρι και το τος 1878, πο τθκ σ 
φαρμογή ο π’ αριθμ. “ ΧΠΗ΄ ” Νόμος το κράτος “Πρ Πολιτικν Μχανικν”.
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Εδ ακριβς τλινι το πολύ σύντομο οδοιπορικό το πρωτοπόρο αλλά 
και λαν αξιόλογο Σματος “Των π τς Οχρωματοποιας και Αρχιτκτονικής 
αξιωματικν”, το οποο μτά τ διάλσή το (Μάρτιος 1833) και τν ν σνχα 
σγκρότσ (Μάρτιος  Αύγοστος 1833) το τότ νοσύστατο “Σματος το 
Μχανικού”, πρασ οριστικά πλον στν Ιστορα το Ελλνικού Στρατού.

π τ μελέτ το παρατεθέντος πολύ σύντομο, αλλά ενδαφέροντος 

πς εκτμ, οδοπορκού το Σματος “Τν επ τς Οχρματοποας 

κα ρχτεκτονκς αξματκν”, τν παρχοσν αρχεακν πγν, 

αλλά κα τς ββλογραφας, δαπστνετα αναμφσβττα πλέον τ, 

απ τν έναρξ τς Ελλνκς Επανάστασς κα μέχρ τν άφξ τν 

Βααρν στν Ελλάδα (1821-1833), ο αποτελέσαντες τν ομάδα τν με 

δάφορος ττλος Μχανκν (Ελλνν κα Φλελλνν) αξματκν 

κα δτν, μαζ κα με λος ανεξαρέτς -στραττκούς κα μ- σ-

νεργάτες κα βοθούς τος, πρσφεραν πολύτμες πράγματ πρεσες 

στο αγνζμενο Έθνος. λο εκενο πάλεψαν σκλρά κα εργάσθκαν 

εππονα κάτ απ δύσκολες, κα πολεμκές πολλές φορές, σνθκες, ε-

τε ς ανεξάρττο κατεθνμενο απ τν εκάστοτε Δοκτκ ρχ 

τς επαναστατμένς Ελλάδας (περοδος 1821-1829), ετε ς ενταγμένο 

στραττκ προσπκ στο πρτοπρο Σμα, πο σνέστσε αργ-

τερα, κα γα πρτ φορά στν στορα τς Ελλάδας, ο Ιάννς Καπο-

δστρας (περοδος 1829-1832). Σ’ ατούς, ασφαλς περλαμβάνοντα 

κα λο ανεξαρέτς ο π δαφρος αρχγούς αγνστές “Λαγομ-

τζδες” (πονομοποο) τν τάκτν  Ελαφρν Στρατεμάτν, πο 

έδρασαν σε λ τ δάρκεα το Ιερού γνα (1821-1829).

Τέλος, ο π αντξοες κα άκρς δσμενες σνθκες σμαντκ ατ 

προσφορά στν πατρδα λν εκενν, πο αποτέλεσαν, τν περοδο 

1821-1832, τος πρτοπρος κα πρτεργάτες το μετέπετα Στρα-

ττκού Μχανκού, πρέπε να καταγραφε, στν στορα τς νετερς 

Ελλάδας ς παράδεγμα, αλλά κα ς παρακαταθκ γα τς νετερες 

γενές τν στελεχν το Μχανκού το Στρατού μας.
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Ο Λάμπης Ν. Βολονάκης, Λοχίας του Α΄ Λόχου του 17ου Συντάγματος 

Πεζικού υπηρέτησε στη Μικρά Ασία το 1920. Αποσυναρμολογώντας 

και καθαρίζοντας το όπλο του, βρήκε ένα σημείωμα και μια πεντάρα. 

Τα φύλαξε μέχρι την επιστροφή του στην πατρίδα και τα κατέθεσε 

στην Ιστορική και Εθνολογική Εταιρία της Ελλάδος. Το σημείωμα 

είναι ενδεικτικό του διαχρονικού πνεύματος του Έλληνα στρατιώτη.

Εν Μπιζανίω, 20 Φεβρουαρίου 1913

Αγαπητέ Συνάδελφε,
Σε χαιρετώ.

Σε, που θα έχης την τύχη να ανοίξης το πέλμα του όπλου αυτού, 
θα εύρης την πεντάρα αυτή και να πάρης ένα τσιγάρο, να το 
καπνίσης στην υγεία μου. Το όπλο αυτό το έφερα επί πέντε έτη. Το 
δόξασα και με δόξασε και τώρα αναγκάζομαι να το εγκαταλείψω, 
λόγω τραυματισμού μου.

Πέρασα τόσες και τόσες στιγμές και δεν το εγκατέλειψα και 
εάν η Πατρίς σε χρειασθή, να το τιμήσης.

Νικ. Καββαδίας
Κοθρέα - Ένωσις Κεφαλληνίας

ΕΛΛΗΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ!!!...

Ένα σημείω
μα κρυμμένο σε 

όπλο…

Από το Αρχείο Ιστορικών Εγγράφων της Ιστορικής και Εθνολογικής 

Εταιρίας της Ελλάδος
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ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΤΟΓΡΦΙΕΣ: Στρ (ΤΘ) Ενοήλ Ε. Τλνης, Ιστορκός

ντστση

με τργοδι
& ντστση

με θλητισμό
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Μέρος Α’Μέρος Α’

Αντίσταση με τραγούδι

Το 1940-1941, η Εδα γρφει ακμα μια χρσή σεδα στην ιστορα της με τον 

νικηφρο αγνα της κατ το ιταικού φασισμού στα βον της Βορεο Ηπερο. 

Απ τον αγνα ατ θα ξεπηδήσον μεγες μορφές της εθνικής μας Αντστασης1. 

Μεγες μορφές, χι μνο αντρικές, α -ατ εναι και το εντπσιακτερο- και 

γναικεες. Απ την πρτη στιγμή, οι γνακες της Ηπερο και της Δτικής Μακεδον-

ας, ανεξαρτήτς ηικας, παρνον ενεργ μέρος στην ποεμική προσπθεια κοβα-

ντας κριοεκτικ στην πτη τος προμαχικ και τρφιμα για τος ποεμιστές. 

Στρατιτης απ το μέτπο, εξομοογεται: «Σνντσα γνακες πο κοβαλοσαν 

προμαχκ. Μα το 88 ετών. Μα λλ μο επε τ κλεδσε το μκρ παδ τς σε μα 

καλβα, γα να βοθσε τον στρατ. Το βρδ, εδα μα μκρολα να κρατε δο μκρ 

κα  μτρα τος να ζμώνε ψμ γα τον στρατ με το φς δο κερών πο εχε μσα 

σε να ποτρ. Τα χνα, ο πγος, το κρο δεν φανετα να τς τρμαζε. λες γεμτες 

χαρ θελαν να προσφρον στο στρατ ,τ μποροσαν. λθεα, γνακες θαμα»�. 

Παρηα, γνακες απ η την Εδα σπεύδον να καταταγούν ς νοσοκμες, 

φτνοντας μέχρι το μέτπο στα πρχειρα χειροργεα πο στήνονται για τη φρο-

ντδα τν τραματισμένν. Άες οργαννον μια μεγης κμακας προσπθεια 

για τη σγκέντρση ροχισμού και κρς για το πέξιμο μινν ειδν για τη 

στηρα τν στρατιτν απ τα κροπαγήματα στα χιονισμένα βον της Πνδο. 

Οι πιο τομηρές μς παρνον και τα πα, ποεμούν στα βον, οργαννονται σε 

αντιστασιακές ομδες3, διαδηνον, αφισοκοούν, κινητοποιούνται γύρ απ την 

κκοφορα παρνομν εντύπν (π.χ.  Γνακεα Δρσ και τα Λετερα Να στην 

Αθήνα,  Φν τς Γνακας στον Πειραι,  Ρομελώτσσα στη Ρούμεη,  Θελλα 

στη Θεσσαονκη,  Σναγνστρα στην πειρο,  Φν τς Γνακας στην Άρτα, 

 λλλεγγ στην Πεοπννησο κ.α.), φγαδεύον στρατιτες, παζοντας τη ζή 

τος κορνα-γρμματα. σες σαμβνονται, βασανζονται και εκτεούνται, α 

το ενδεχμενο ατ δεν τις φοβζει και δεν τις γονατζει. Δεν επον οι περιπτσεις 

γναικν πο σνεήφθησαν, βασανστηκαν και αφού αφέθησαν εεύθερες, σνέχι-

σαν με μεγαύτερη τμη το έργο τος. 

Η μις 16 ετν μαθήτρια οργανμένη στην ΕΠΟΝ (Ενιαα Πανεαδική Οργ-

νση Νέν) Ηρ Κνσταντοπούο4 πο εκτεέστηκε στο σκοπετήριο της Και-

σαριανής στις 5 Σεπτεμβρο το 1944, η Λέα Καραγιννη μητέρα επτ παιδιν 

1 Β. Μ. Γέζος, θνκ ντστασ 1940-1945, τμοι �, εκδ. Στοχαστής, �006.
� Ημερογιο το Α. Μπαατσού, απ το βιβο τν Κ. Ν. Χατζηπατέρα, Μ. Φαφαιού, Μαρτρες ’40-’41, 

εκδ. Κέδρος, Αθήνα 198�.
3 R. Clogg, Σνοπτκ στορα τς λλδος (1770-1990), εκδ. Cambridge University Press 199�, σε εηνική 

μετφραση απ τις εκδ. Κτοπτρο 1995. 
4 Η ζή της γρστηκε σε ταινα με ττο: 17 σφαρες για έναν Άγγεο: Η αηθινή ιστορα της Ηρ Κν-

σταντοπούο, σε σενριο Ν. Φσκοο και σκηνοθεσα Ν. Φσκοο και Τ. Βογιοκκη, παραγγή 
Εηνικ Κέντρο Κινηματογρφο 1981. Την ηρδα ποδύθηκε η ηθοποις Μ. Βιδη. 
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απ τη Λμνη Εβοας, ο εγκέφαος της επιχερησης «Μπομπολνα», πο εχε ς 

στχο την απκρψη και φγδεση στη Μέση Ανατοή Βρετανν και Εήνν 

στρατιτν, η οποα σνεήφθη μαζ με το σύζγ της τον Οκτβριο το 1941 

και φακστηκε στις φακές Αβέρφ απ’ πο αποφακστηκε το καοκαρι 

το 194�, γ έειψης στοιχεν πο να τεκμηρινον την ενοχής της, για να 

ξανασηφθε το καοκαρι το 1944 μαζ με πέντε απ τα παιδι της και εν τέει 

να εκτεεστε στη μονή Δαφνο στις 8 Σεπτεμβρο το 1944, και η Ηέκτρα Απο-

στο -πο ενέπνεσε τον μεγο μας ποιητή Γιννη Ρτσο, αφιερνοντς της 

το ποημα «λκτρα»- μέος της οργνσης «Λετερ Να» (τμήμα της ΕΠΟΝ) και 

σς η μεγαύτερη μορφή το παρνομο Τύπο της Κατοχής5, κρατντας την αρ-

χισνταξα τν εντύπν Γνακεα Δρσ και Λετερ Να (το έντπο εχε την δια 

ονομασα με το παρακδι της ΕΠΟΝ), η οποα εκτεέστηκε στις �6 Ιοο 1944 

ύστερα απ φρικττατα βασανιστήρια πο φησαν φνο τον ιατροδικαστή πο 

ενήργησε την νεκροψα, Πέτρο Τζαφέρη6, εναι μερικές μνο απ τις ξιες ατές 

γνακες. Και βέβαια, χιιδες αντιστασιακές βρσκονταν αθρβα και αννμα 

πσ απ μεγες επιτχες της Αντστασης.

Η εηνδα οιπν, έγινε ποές φορές «Σολώτσσα». Ατή η δρση τος, εναι ένα 

κα επιχερημα για τος ανεγκέφαος πο ποστηρζον με θέρμη ακμα και σήμερα 

5 Ν. Κιτποος, «λκτρα ποστλο», περιοδικ Νέος Κσμος, τεύχος 8 (1965), σε. 55. 
6 Το πήρες κεμενο της ιατροδικαστικής εξέτασης, δημοσιεύτηκε την εφ. Ριζοσπστης στις 10.11.1944. 

Η Σοφία Βέμπο σε μεταπολεμική εκδήλωση



56 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011

τι 

οι γ-

νακες δεν 

π ρ έ π ε ι  ν α 

έχον θέση στις 

ένοπες δνμεις… 

Η γνακα μς πο δνει 

τη δική της αντσταση με … τη 

φνή της, εναι η αξεπέραστη Σοφα 

Βέμπο, η «τραγοδστρα τς νκς». Γεννή-

θηκε ς φη Μπέμπο στην Καποη της Ανατο-

ικής Θρκης στα 1910 και πέθανε ς Σοφα Βέμπο στην 

Αθήνα στις 11 Μαρτο το 1978. Το καιτεχνικ της ντεμπούτο το 

έκανε σε ζαχαροπαστεο της Θεσσαονκης τη δεκαετα το ’30, α η έκρη-

ξη στην καριέρα της ήρθε με την κήρξη το ποέμο στις �8 Οκτβρο το 1940. 

Ττε, ες οι επιθερήσεις προσαρμζον το θέμα τος στην ποεμική επικαιρτητα 

και τα τραγούδια ξαναγρφονται με πατριτικούς στχος. Η Βέμπο τραγοδ σατιρικ 

και ποεμικ τραγούδια και η φνή της γνεται η εθνική φνή πο εμψχνει τος 

ηνες στρατιτες στο μέτπο και σγκονζει το πανεήνιο. Την δια εποχή, σε μα 

σμβοική πρξη προσφέρει στο Εηνικ Ποεμικ Νατικ �.000 χρσές ρες. Με 

έντονη ειρνική διθεση και με ονομαστική απαξση τν ανθρπν το φασισμού, 

τραγοδ το «Βζε ο Ντοτσε τ στολ το», σε στχος το Μμη Τραφρο και σε 

μοσική το Θεφραστο Σακεαρδη και το «Κορδο Μοσολν», σε στχος το 

Γ. Οικονομδη και μοσική το Ιταού Eldo di Lazzaro, α και με διθεση σμπαρ-

στασης και σμπνιας για τος νεκρούς και τος αγνιζμενος ηνες τραγοδ 

τον ύμνο της Αντστασης «Παδ τς λλδος Παδ», σε στχος και πι το Μμη 

Τραφρο και σε μοσική το Μιχαή Σογιού7. πς εξομοογήθηκε η δια στον 

7 Για πήρη βιογραφικ στοιχεα και για την ιστορα τν τραγοδιν β. Α. Μοντέζ, Σοφα Βμπο.  γ-
νακα Θρλος, εκδ. Εσταθιδης, Αθήνα �007.
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Φρέντ Γερμαν (αρχεο ΕΡΤ), ο τεεταος στχος το Τραφρο στο «Παδ τς 

λλδος Παδ» έεγε: «αν δεν βγετε νκτα, να μν ρθετε ποτ». Ατ δεν ρεσε στη 

Βέμπο πο τον βρήκε σκηρ και το ζήτησε να τον αξει. Μέσα σε δετερεπτα 

της έφερε σε χαρτ τον νέο στχο: «με τς νκς τα κλαδ, σας προσμνομε παδ», 

πο κατενθοσασε την εθνική μας τραγοδστρια. Τα τραγούδια γραμμοφνούνται 

αμέσς και φτνον σε κθε γνι της Εδας. Στένονται σ’ ες τις στρατιτικές 

μονδες και οι ραδιοφνικο σταθμο τα μεταδδον σνεχς. Οι ηνες φαντροι 

με αναπτερμένο το ηθικ μχονται πέον τραγοδντας...

Αργτερα, οι Γερμανο, βέποντας τι τα τραγούδια της ξεσηκνον και εμψ-

χνον τος ηνες, απαγορεύον στη Βέμπο να τραγοδει. Εκενη δεν σμμορ-

φνεται και φγαδεύεται στη Μέση Ανατοή, πο σνεχζει να τραγοδ για τα 

εκε εηνικ στρατεύματα. Με το τέος το ποέμο, ξαναγρζει στην Αθήνα και 

τραγοδντας ασταμτητα χαρζει αξέχαστες στιγμές στο εηνικ τραγούδι.

Κατατικς για τη μεγη ερμηνεύτρια στθηκε ο μακροχρνιος δεσμς της με 

τον Μμη Τραφρο πο επισφραγστηκε με γμο το 1957 και πο διήρκεσε μέχρι 

το θνατ της. Στα μέσα της δεκαετας το ’60, αραινει τις θεατρικές εμφανσεις 

της στο Μεταξοργεο στο δικ της «Θέατρον Βέμπο», τις οποες σταματ οριστικ 

στις αρχές της επμενης δεκαετας. Τη βραδι το Ποτεχνεο στις 17 Νοεμβρο 

το 1973 η Βέμπο ανογει το σπτι της και κρύβει φοιτητές τος οποος αρνεται να 

παραδσει ταν η ασφεια χτπ την πρτα της. Η φνή της σγησε για πντα την 

νοιξη το 1978 και η κηδεα της μετατρέπεται σε ένα πνδημο σαητήριο. 

Πν στο μνήμα της ο Μμης Τραφρος, ο δικς της Μμης, θα γρψει:

«Σοφα μου αλγστη η Δξα σου ενα τση,

που δεν μπορε, δεν γνετα πο πνω να ψηλσε,

κα η ψυχή σου ανέβηκε τσο ψηλ απ’ το σμα

που εσα Σοφα μου ουρανς, δεν εσα πλέον χμα».

Οι Σμμχικές Δνμεις και η Αγγα μς εχαν και εκενες το δικ τος τραγοδι-

στή - εμψχτή, τη δική τος «Σοφα Βέμπο». Γνρζοντας τι το τραγούδι χτπει 

την πατριτική φέβα τν στρατιτν δεν διστζον να το επιστρατεύσον. Η 

πανέμορφη Μαρέν Νττριχ- Marlene Dietrich (1901-199�) (το Marlene εναι σύ-

ντμηση τν δύο ονομτν της Mar(ia) και (Magda)lene), έχοντας στο ενεργητικ 

της αμέτρητες κινηματογραφικές επιτχες, εγκατέειψε τα πντα στη διρκεια το 

ποέμο και με σνεχες περιοδεες στα μέτπα τν μαχν ψχαγγούσε χι τος 

Γερμανούς, α τα σμμαχικ στρατεύματα πο ποεμούσαν ενντια στην δια της 

την πατρδα!!! Οι εμφανσεις της φησαν εποχή, φορντας στρατιτική στοή με 

ψηοτκονες γβες και κρατντας τσιγρο, έδινε ένα μοναδικ σο, τραγοδ-

ντας το περφημο «Λλ Μαρλν», πο αν και γερμανφνο τραγούδι σε στχος το 

Hans Leip και μοσική το Norbert Schultze, φησε τις καύτερες εντπσεις.

Το τραγούδι εχε γραφτε στον Α΄ Παγκσμιο Πεμο απ τον Γερμαν στρατιτη 

Hans Leip γο πριν φύγει για το Ρσικο Μέτπο. Το νομα Lili Marleen εναι ένας 
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σνδασμς απ το Lili -το νομα της αρραβνιαστικις το στη Γερμανα- και το 

Marleen -το νομα της μορφης νοσοκμας πο τον περιέθαπε. Οι στχοι εναι κα-

θαρ ερτικο και μιούν για τον αποχρισμ ενς ζεγαριού εν καιρ ποέμο. Το 

ερμήνεσε πρτη η Lale Andersen το 1938 και γνρισε καθοική αποδοχή, σε σημεο 

πο το τραγοδούσαν ακμα και Βρετανο ψιθρζοντας σε «σπαστ» γερμανικ τον 

τεεταο στχο «Wie einst Lili Marleen» τσι οι Βρετανο οδηγήθηκαν προς τη ύση της 

μετφρασης της «Λλ Μαρλν». ταν η πρτη απ τις πμποες μεταφρσεις πο 

ακοούθησαν έπειτα, εν η πρτη αγγδα πο το ερμήνεσε ήταν η Anne Shelton.

Το 1936, η Μαρέν ήταν η πιο ακριβοπηρμένη ηθοποις το κσμο. Το 

1939, αζοντας την πηκοτητ της σε αμερικανική αποδοκιμστηκε απ τον 

γερμανικ α και ο Τύπος της αφιέρνε πρτοσέιδα με ττο: «Νττρχ: προδ-

τρα τς πατρδας». Στη διρκεια το Β΄ Παγκοσμο Ποέμο, η Μαρέν ς Γερ-

μανδα αισθνθηκε σνπεύθνη για τις πρξεις το Χτερ και σμμετεχε στον 

αγνα κατ το ναζιστικού κινήματος. Ο διος ο Χτερ την θαύμαζε απεριριστα. 

Σνεργτες το προσπθησαν μιστα κατπιν εντοής το να την δεεσον 

και να την φέρον πσ στη Γερμανα. Εκενη αρνήθηκε και τιμήθηκε αργτερα 

για την προσφορ της με το μετιο της εεθερας.

Στα μέσα της δεκαετας το ’50, αραινει τις κινηματογραφικές της εμφανσεις 

και αρχζει οσιαστικ μια δεύτερη καριέρα ς showstar, σκηνοθετντας η δια τον 

εατ της, τραγοδντας σε μοσικές παραστσεις (εξο η βραχνή φνή της 

ήταν αναπσπαστο μέρος το μύθο της απ την εποχή της επιτχας της «Λλα 

Λλα») και περιοδεύει σ’ ον τον κσμο με τερστια επιτχα. ταν το 1960 θα 

εμφανιστε για πρτη και μοναδική φορ μπροστ στο κοιν της πατρδας της, 

θα αποθεθε, α θα ακούσει και βριστικές κραγές μικρψχν ανθρπν, 

πο ταύτισαν τη θαρραέα της εναντση στο ναζιστικ καθεστς με προδοσα, 

γεγονς πο την πκρανε πού.

Στις 6 Μαο 199�, η Μαρέν Νττριχ φησε την τεεταα της πνοή στο δια-

μέρισμ της στο Παρσι.

Στη Γηραι Αβινα, η αγαπημένη γιαγι τν Βρετανν εναι η 9�χρονη σήμερα 

Vera Lynn-Βέρα Λιν, κατ κσμον Βέρα Μργκαρετ Γοέτς. Τo 1940, ένα χρνο 

μετ την έναρξη το Β΄ Παγκοσμο Ποέμο, η Βέρα Λιν ξεκνησε τη δική της ραδιο-

φνική εκπομπή με τον ττο «Sincerely Υours», μέσ της οποας έστενε μηνύματα 

στος Βρετανούς σμπατριτες της στο μέτπο και με τη σνδρομή ενς κοαρτέ-

το ερμήνεε τραγούδια πο εχαν ζητηθε απ τος στρατιτες. Τη μεγη φήμη 

της την οφεει στην ηχογρφηση το τραγοδιού «We΄ll Μeet gain» το 194� με 

τος εξαιρετικ νοσταγικούς στχος το Ross Parker και τη μεδική μοσική το 

Hughie Charles. Η δημοτικτητα το τραγοδιού μέσα στο χρνο παραμένει αμε-

τη. Ο Τζνι Κας το διασκεύασε για το πού επιτχημένο και εξαιρετικ μπομ το 

«Αmerican ΙV: Τhe Μan Comes round» και χρησιμοποιήθηκε στην τεεταα σκηνή 

της ταινας το Στνε Κιούμπρικ «SΟS Πεντγνο καλε Μσχα».

Το �005, η Λιν έκανε μια εμφνιση-έκπηξη στην πατεα Τραφγκαρ το 

Λονδνο για τα 60 χρνια απ τη ήξη το ποέμο, πο αφού μησε για τος 

βετερνος και την προσφορ τος, τραγούδησε α καπέα μερικούς στχος απ 
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το θρικ της τραγούδι. Η Βέρα Λιν, η «αγαπμν τν στρατεμτν» κατφερε 

σήμερα (�009) σε ηικα 9� ετν χι μνο να ξαναμπε στα βρετανικ τσαρτς, α 

να ασει και την κορφή τος με τη σογή της «We΄ll Μeet gain: Τhe Very Βest 

Οf Vera Lynn». Γνεται, έτσι, η γηραιτερη καιτέχνις πο φθνει στο Νούμερο 1, 

«ρχνοντας» μιστα απ εκε το σγκρτημα ανεξρτητης ροκ, τος Αrctic Μonkeys. 

Ακμη πιο ενδιαφέρον εναι το γεγονς τι και οι Μπιτς, αν και γ της επανακ-

κοφορας οκηρο το καταγο τος γνρζον και πι επιτχα, με τέσσερα 

μπομ στα δέκα πρτα, έμειναν αρκετ πσ απ τη Βέρα Λιν.

Παδά της Εάδος Παδά
Ερηντρ: Σοφ Βπο

Μοσκή: Μχήλ Σογολ

Στχο: Μης Τρφόρος

Μεσ’ τος δρμος τριγρννε

οι μανδες και κοιτνε ν’ αντικρσονε

Τα παιδι τος π’ ορκιστήκαν

στο σταθμ ταν χριστήκαν να νικήσονε

Μα για ‘κενος πο ‘χον φύγει

και η δξα τος τγει, ας χαιρμαστε

Και ποτέ καμι ας μη κψει

κθε πνο της ας κψει, κι ας εχμαστε

Παιδι, της Εδος παιδι

πο σκηρ ποεμτε πν στα βον

Παιδι, στη γκι Παναγι

προσεχμαστε ες να ‘ρθετε ξαν

Λέ σ’ σες αγαπούνε

και για κποιον ξενχτούνε και στενζονε

πς η πκρα κι η τρεμούα

σε μια τμια Εηνοπούα, δεν ταιριζονε

Εηνδες το Ζαγγο

και της πης και το γγο και Πακιτισσες

σο κι αν πικρ πονούμε

περήφανα ας πούμε σαν Σοιτισσες

Παιδι, της Εδος παιδι...

Με της νκης τα καδι

σας προσμένομε παιδι.
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We’ll meet again
Ερηντρ: Vera Lynn

Μοσκή: Hughie Charles

Στχο: Ross Parker

We’ll meet again,

Don’t know where,

Don’t know when,

But I know We’ll meet again

Some sunny day.

Keep smiling through

Just like you Always do

Till the blue skies

Drive the dark clouds

Far away. So will you please

Say hello To the folks

That I know Tell them,

I won’t be long.

They’ll be happy to know

That as you saw me go

I was singing this song.

Lili Marleen
Ερηντρ: Marlene Dietrich

Μοσκή: Hans Leip

Στχο: Norbert Schultze

Vor der Kaserne Vor dem großen Tor

Stand eine Laterne

Und steht sie noch davor

So woll’n wir uns da wieder seh’n

Bei der Laterne wollen wir steh’n

Wie einst Lili Marleen.

Unsere beide Schatten Sah’n wie einer aus

Daß wir so lieb uns hatten

Das sah man gleich daraus

Und alle Leute soll’n es seh’n

Wenn wir bei der Laterne steh’n

Wie einst Lili Marleen. Schon rief der Posten,

Sie blasen Zapfenstreich

Das kann drei Tage kosten

Kam’rad, ich komm sogleich

Da sagten wir auf Wiedersehen
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Μέρος B’

Wie gerne wollt ich mit dir geh’n

Mit dir Lili Marleen. Schon rief der Posten

Sie blasen Zapfenstreich Das kann drei Tage kosten

Kam’rad, ich komm sogleich

Da sagten wir auf Wiedersehen

Wie gerne wollt ich mit dir geh’n

Mit dir Lili Marleen. Aus dem stillen Raume,

Aus der Erde Grund Hebt mich wie im Traume

Dein verliebter Mund

Wenn sich die spδten Nebel drehn

Werd’ ich bei der Laterne steh’n

Wie einst Lili Marleen

Μέρος Β’

Αντίσταση με αθητσμό
Τζσ ονς: Ο «ήρς το Βρολνο».

«Η Ολπδ τν Νζ»

Ιστορικό σημείωμα: «Κτθανε, Δαγρα, οκ ες τον λμπον αναβσε» (πέθανε Διαγ-

ρα, δεν μπορες δα να ανέβεις και στον μπο). Ατ τα για φναζε το πήθος 

εντς το σταδο της αρχαας Ομπας (5ο π. Χ. αινα) προς τον βασιι της Ρδο 

και Ομπιονκη Διαγρα, πο αξιθηκε να δει και τος δύο γιος το, τος Ακο-

σαο και Δαμγητο, Ομπιονκες. Πημμρισμένος απ χαρ, ο γέροντας φησε 

την τεεταα το πνοή επν στα χέρια τν παιδιν το, πο στεφανμένοι με 

τον κτινο τον εχαν σηκσει στος μος και τον περιέφεραν στο στδιο. Για τος 

αρχαος ηνες, οιπν, η νκη στος αθητικούς αγνες, σνοδεταν απ τέτοια 

τιμή, δξα και αγη, ικανή να προκαέσει ακμη και την ές θαντο ετχα. 



62 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011

Οι Ομπιακο Αγνες το 1936 έμειναν γνστο ς οι πρτοι αγνες πο 

εχαν τηεοπτική κψη, πο για πρτη φορ τεέστηκε αμπαδηδρομα, 

πο για πρτη φορ ναψε η ιερή φγα η οποα μεταφέρθηκε απ την Αρ-

χαα Ομπα στο Βερονο -μια ιδέα το Γερμανού καθηγητή και διεθντή της 

Ακαδημας τν σπορ της Κονας, Καρ Ντιμ- με πρτο ηνα αμπαδηδρμο 

τον Κνσταντνο Κονδύη, πο ο Ομπιονκης Σπύρος Λούης προσέφερε στον 

Χτερ ένα καδ εις, πο η διοργαντρια πη δεχταν τος επισκέπτες και 

τος αθητές με τη χρήση διαφρν εντπσιακν εφέ, σχετα αν γο παρακτ 

σε κποιες πινακδες πήρχαν οι επιγραφές: «βραο, δεν χετε καμ θσ εδώ», 

«βραο εσαστε ανεπθμτο», «ενα επκνδνο ο βραο να εσρχοντα σε ατν 

τν πλ», α και πο ένας «έγχρμος» αθητής θα καταρρψει το μύθο της 

καττερτητας της μαύρης φής.

Τος διεκδκησαν 10 πεις απ τις οποες οι 4 ήταν γερμανικές: η Βαρκενη, 

η Αεξνδρεια, το Μποένος Άιρες, το Δοβνο, το Εσνκι, η Ρμη, η Κονα, η 

Φρανκφούρτη, η Νρεμβέργη και το Βερονο. Οι «Αθνατοι» της Διεθνούς Ο-

μπιακής Επιτροπής, (ΔΟΕ) κατέηξαν στο Βερονο, πο σγκέντρσε 43 ψήφος 

έναντι 14 της Βαρκενης. Για τον Αδφο Χτερ, τον πατέρα το ναζισμού, οι 

Ομπιακο Αγνες αποτεούσαν μια καταπηκτική εκαιρα για ποιτική προπα-

γνδα, πριν αιματοκήσει οκηρη την Ερπη.

Παραμονές της επσημης τεετής έναρξης, η Αθητική Ομοσπονδα τν Ην-

μένν Ποιτειν Αμερικής, αποφσισε να μποκοτρει τος αγνες, δεχνοντας 

την αποστροφή της στις δησεις το Χτερ περ καττερτητας τν Εβραν και 

τν έγχρμν αθητν. Εν τέει, κατπιν ψηφοφορας, αποφσισε τη σμμετοχή 
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Αμερικανν αθητν στος Αγνες, προς μεγη απογοήτεση το πανσχρο 

εβρακού μπι της Αμερικής. Μέσα σε ατ το κμα, ξεκινούν οι αγνες, στος 

οποος έαβαν μέρος 3. 738 αθητές και 3�8 αθήτριες απ 49 χρες με έμβημ 

τος μια τερστια καμπνα 3 μέτρν ύψος και 16,5 τνν βρος, πο έφερε το 

μήνμα το Χτερ: «καλώ τν νεολαα το κσμο». Η κήρξη τν αγνν έγινε 

απ τον διο, τη στιγμή πο περισστερα απ 100.000 περιστέρια -το σύμβοο 

της ειρήνης- αφήνονταν εεύθερα κατ τραγική ειρνεα απ τον νθρπο πο 

έμεε να τατσει το νομ το με τη φρκη, τα βασανιστήρια, τις εκτεέσεις, 

τις κακοχες… Αμέσς μετ, η εηνική ομδα εισέρχεται πρτη στο στδιο 

(Olympiastadion) με επικεφαής τον Χρσ Ομπιονκη το 1896, τον θρικ 

μαραθνοδρμο Σπύρο Λούη, πο κνει την εμφνισή το με φοστανέα. 

Με την αποστοή της Αμερικής, παρήανε ο Αφροαμερικανς Τζέσι οενς 

(1913-1980) απ την Ααμπμα (Τζαημς Κήβεαντ οενς), πο έγραψε με χρ-

σ γρμματα το νομ το στην ιστορα τν Ομπιακν Αγνν. ταν εκενος 

πο κατέαβε στην δια Ομπιδα 4 χρσ μετια, στα 100μ. με χρνο 10.3, 

στα �00μ. με �0.7 σημεινοντας νέο παγκσμιο ρεκρ, στα 4 Χ 100 με 39.08 ση-

μεινοντας ξαν παγκσμιο ρεκρ και στο μα εις μήκος με μα στα 8.06 μ. 

Στο τεεταο ατ αγνισμα, έμεινε παροιμιδης η «σύγκροση» το Αμερικανού 

οενς με τον Γερμαν Λοτζ Λονγκ. Στα προκριματικ σε κθε προσπθεια το 

Γερμανού σειταν το γήπεδο, εν το τεεταο δοκιμαστικ μα το οενς, 

οι κριτές το κατέγραψαν ς προσπθεια και το δεύτερο ήταν κρο. Στην Τρτη 

και τεεταα προσπθεια, ο Λονγκ πο εχε εξασφασει μια θέση στον τεικ 
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ξεπερνντας το ριο τν 7.�0 μ., πησασε τον οενς και το επε: «σγκεντρώ-

σο, εσ μπορες να προκρθες στον τελκ ακμα κα με κλεστ μτα». Πργματι, ο 

οενς προκρθηκε στον τεικ, πο και θριμβεσε. Ο Χτερ, μς, αρνήθηκε 

να τον σγχαρε, πρτον επειδή ήταν έγχρμος και δεύτερον επειδή στέρησε τη 

νκη απ το αδιαφιονκητο, γερμανικής καταγγής, φαβορ και αποχρησε πριν 

ο μεγος ατς αθητής ανέβει στο βθρο.

Η Δομντσα Λαντο-Καβονδο εναι η πρτη Εηνδα αθήτρια στβο 

πο πήρε μέρος σε Ομπιακούς αγνες, καθς αγνστηκε το 1936 στο Βερο-

νο και στην αμέσς επμενη Ομπιδα, το 1948 στο Λονδνο8. Στη σνέντεξη 

πο παραχρησε στον Πνο Σκύφτα, αναφέρει: «Στν τελετ ναρξς θμμα τ 

μεγλ μας σγκνσ ταν εδαμε τν Ολμπακ φλγα να μπανε στο στδο το 

Βερολνο, επεδ ταν  πρώτ φορ πο γνε λαμπαδδρομα κα  φλγα θα να-

βε στο βμ κατ τ δρκεα τν Ολμπακών γώνν. Ο Γερμανο μλστα κατ 

τν εσοδ τς ελλνκς ομδας στο στδο μας χεροκρτσαν κα μας φρντζαν 

δατερα στ δρκεα τς δοργνσς. Μετ θμμα τον Χτλερ ο οποος νεραζε, 

τρβε τσαντσμνος τα γνατ το κα λλαζε χρώματα ταν νας μαρος αθλτς 

παρνε κποο χρσ μετλλο. Ο αντδρσες το ταν πολ χαρακτρστκς κα 

ββαα τον εδα να φεγε απ το στδο ταν χασε ο Γερμανς Λοτζ Λονγκ απ τον 

Τζσ οενς στο λμα ες μκος»9. Η γεννημένη στη Λεμεσ της Κύπρο Δομντσα 

έτρεξε στα 80μ. εμπδια και στα 100μ. Στα εμπδια, προκρθηκε στος ημιτεικούς, 

ς 3η στη σειρ της, με χρνο 1�.6. Στος ημιτεικούς, τερμτισε πι 3η. Στον 

τεικ, προκρνονταν οι δύο. Στα 100μ. έμεινε στον προκριματικ.

Η εηνική αποστοή απαρτιζταν απ τος εξής αθητές: Αραβοσιτς Αθα-

νσιος, Βατανδης Στήριος, Βεκποος Σταύρος, Βχος Γεργιος, Βήχος 

Γέργιος, Γεργακποος Γρηγριος, Γούτης Κνσταντνος, Δημητρποος 

Χρήστος, Ζαοκστας Χρήστος, Ζαχαρο Δημήτριος, Κοντογιννης Γεργιος, 

Κριακδης Στιανς, Λαμπρκης Γρηγριος, Λαντο Καβονδο Δομντσα, 

Λεφκης Γεργιος, Λοδρος Κνσταντνος, Μαδης Εμμανοή, Μντικας 

Χρήστος, Μανέσος Νικαος, Μαρογεργος Σπύρος, Μεταξς Κνσταντνος, 

Μπατατζής Αέξανδρος, Μπέμπης Κνσταντνος, Μπρης Νικαος, Μπτασης 

Κνσταντνος, Μπρούσαης Ριχρδος, Πανταζής Κνσταντνος, Παπαγεργο Να-

ποέν, Παπαδήμας Άγγεος, Παπαρρδο Νικαος, Προβατποος Δημήτριος, 

Σακεαρο Αριστεδης, Σεραιδρης Ιννης, Σκιαδς Ιννης, Στθης Γεργιος, 

Σύας Νικαος, Τριανταφκος Τρύφν, Φερεντνος Σπύρος, Φραγκούδης 

Ρένος, Ψαρρκης Μενέαος, Ψιακής Ιννης10.

σο για τον Λονγκ, πο εχε εν τ μεταξύ αναπτύξει φια με τον οενς, σκοτ-

θηκε στη μχη το Σαν Πιέτρο στις 14 Ιοο 1943. Ο οενς σμπαραστθηκε 

στην οικογένει το, ενισχύοντς την μιστα οικονομικ, εν δεν έειψαν και 

οι επισκέψεις το στο σπτι το Λονγκ. Σε ένα απ τα ταξδια το στη Γερμανα 

8 Για περισστερα β. Σπ. Καβονδης, Δομντσα,  πρτοπρος, εκδ. Κέδρος �003 και Ν. Κνσταντπο-
ος, «Δομντσα Λαντο», εφ. Καθημερινή (18.07.04), σ. 33. 

9 Π. Σκύφτας, περ. Ολμπακς Δαδρομς, τεύχ. 3 (�005), σ. ��.
10 Β. το επσημο site της Διεθνούς Ομπιακής Επιτροπής: www.olympics.prg. 
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το 1964, �8 χρνια μετ τον θραμβ το, επισκέφτηκε το Ομπιακ Στδιο το 

Βερονο, απ’ πο σζεται μια φτογραφα το με κοστούμι και γραβτα σε 

θέση εκκνησης και το βέμμα καρφμένο μπροστ. 

ταν ο οενς επέστρεψε στη Νέα Υρκη δεν ήταν μνο «ο αθλτς πο εχε 

αγνοθε απ τον Χτλερ», πς ήθεαν να διηγούνται οι Αμερικανο, α και ο 

θριαμβετής πο εχε αγνοηθε απ τον διο τον πρεδρο τν Η.Π.Α. Φραγκνο 

Ντενο Ρούζβετ, ο οποος αρνήθηκε να τον σναντήσει. Δστχς, για τον μ-

θικ αμερικαν αθητή ο διος δεν ντεξε στην δικη μεταχεριση απ τος ιθύ-

νοντες το αμερικανικού στβο, οι οποοι τον τιμρησαν και τον απέκεισαν απ 

κθε επσημη αθητική διοργνση. τσι, ο αντοπριστος (μέσα στον πεμο, το 

ντπινγκ -αναβοικ επ το εηνικτερον-, η μεγαύτερη μστιγα το σύγχρονο 

αθητισμού, ήταν γνστη πρακτική και οικονομικ απησαστη, γι’ ατ και δεν 

κατεγρφησαν τα εξφρενικ σημεριν ρεκρ) κορφαος σς αθητής στβο 

ν τν εποχν αναγκστηκε να καταφύγει σε κούρσες επδειξης με αντιπος 

ογα, σκι ή και μηχανές!!! Στη διρκεια το B' Παγκοσμο Ποέμο ξεχστη-

κε, α στη δεκαετα το 1950 τον «ανακψαν» ξαν και έκανε καριέρα σχο-

ιαστή. φγε απ τη ζή το 1980 έχοντας γεθε την αήθεια τι τα αθητικ 

επιτεύγματα δεν ισοδναμούν πντα με κοιννική σιγορι και εξασφιση. Η 

ιστορα πντς θέει να τον θμται ς τον νθρπο πο απέδειξε στον Χτερ 

τι ένας έγχρμος μπορε να νικήσει έναν εκ… 

Αποφασισμένος να παροσισει στον κσμο την καύτερη Ομπιδα απ 

περς οργνσης και ειτοργικτητας, ο Αδφος Χτερ δεν έδσε σημασα 

στο τερστιο κστος τν Ομπιακν Αγνν το 1936. Επσης, ανέθεσε στη 

σκηνοθέτιδα Λένι Ρφενστα τη δύσκοη αποστοή της παγκσμιας προβοής το 

γεγοντος με τη δημιοργα ενς ντοκμαντέρ πο θα αποτύπνε τος Αγνες 

ς «σμα επανο γα τν δεολογα το εθνκοσοσαλσμο». Το αποτέεσμα ήταν 

η «Olympia» (σε εεύθερη απδοση: «Οι θεο το σταδο», παραγγή το 1936), 

ένα ντοκμαντέρ σνοικής διρκειας τεσσρν ρν πο παροσιστηκε σε δύο 

μέρη: το πρτο, «Το φεστβλ τν εθνών», επικεντρνταν στα αθητικ γεγοντα 

μέσα στο Ομπιακ Στδιο και το δεύτερο, «Το φεστβλ τς ομορφς», περιέγρα-

φε τα δρμενα στο Ομπιακ Χρι. Και στα δύο η δοει της Ρφενστα εναι 

εκπηκτική. Γνρζοντας τι δεν έχει το περιθριο για επαναηπτικές ήψεις, η 

σκηνοθέτις χρησιμοποησε 30 κμεραμεν, κνοντας ακμη και εναέριες ήψεις. 

Χρειστηκαν δύο χρνια για την οοκήρση το μοντζ της ταινας, η οποα 

ακμη και σήμερα παραμένει το τέειο παρδειγμα προπαγανδιστικής τέχνης, 

έστ και αν η Ρφενστα, παρ τις πιέσεις για την ανδειξη της αρας φής, δεν 

μπρεσε να αγνοήσει την απεικνιση το θριμβο το Τζέσι οενς. Ασφας 

μς εστασε περισστερο στον θραμβο της Γερμανας πο ήρθε πρτη στη 

σγκομιδή μεταν, με 33 χρσ �6 αργρ και 30 χκινα. Δεύτερη ακοο-

θούσε η ομδα τν Ηνμένν Ποιτειν Αμερικής με �4 χρσ �0 αργρ και 

1� χκινα και τρτη η Ογγαρα με 10 χρσ 01 αργρ και 05 χκινα. 

Η Ομπιδα το Βερονο, μς, εχε κι ος «αντιναζιστές» αθητές, 

πο ύψσαν το ανστημ τος στον δικττορα. Η νικήτρια στα 100 μ. δρμο 



66 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011

ταχύτητας, Αμερικανδα εν 

Στέφενς, ταν μετ τη νκη της 

ο Χτερ εξέφρασε την επιθ-

μα να τη γνρσει, εκενη τον 

χαιρέτησε δια χειραψας κι χι 

ναζιστικ, πς απαιτούσε ο 

Χτερ. «τσ χαρετμε εμες 

στν πατρδα μο, το Μζορ», 

θα δησει γο αργτερα η 

Αμερικανδα. Η Στέφενς πο 

ασχοήθηκε αργτερα και με 

το μπσκετ, πο και πι διέ-

πρεψε, πηρέτησε στον Β’ Πα-

γκσμιο Πεμο ς νοσοκμα. 

Ομος, ο Ινδς Dhyan Chand, 

τρεις φορές πρτος Οµπιο-

νκης στο χκε, αρνήθηκε 

επσηµη πρσκηση απ τον 

Χτερ για µνιµη εγκατστα-

ση στη Γερµανα. 

νας ος αθητής, ο Γερ-

μανς σφαιροβος Χανς Βέ-

κε, χρισε στην δια Ομπι-

δα το πρτο χρσ μετιο 

στην πατρδα το με βοή στα 

16.�0 μ., πο πανηγύρισε έντο-

να ο Χτερ χοροπηδντας 

πν στα καθσματα το στα-

δο. Μετ την επιτχα το ατή, ο �5χρονος Ομπιονκης διετέεσε προσπικς 

σματοφύακας το ηγέτη το Γ΄ Ριχ και παρηα οχαγς της στρατιτικής 

αστνομας τν Ες-Ες. φγε απ τη ζή στις �� Μαρτο 1943 σε μχη εναντον 

παρτιζνν στη περιοχή Γκούμπα, γο έξ απ το Μινσκ, σε ηικα 3� χρονν.

Το 1936, στσο, το ομπιακ κνημα θρήνησε τον χαμ το βαρνο Πιέρ 

ντε Κομπερτέν, το ανθρπο πο οραματστηκε μαζ με τον γεννημένο στην 

Ερμούποη της Σύρο Δημήτριο Βικέα την αναβση τν Ομπιακν Αγνν. 

Η καρδι το αφαιρέθηκε απ το ποιπο σμα και θφτηκε, σύμφνα με την 

τεεταα το επιθμα, στην αρχαα Ομπα, πο πρχει και μνημεο το. 

Δύο χρνια πριν, το 1934, έαβε χρα στην Ιταα η δεύτερη διοργνση 

το Παγκοσμο Κπέο Ποδοσφαρο, με μεγη απούσα την κτοχο το τ-

το το Πρτο Παγκοσμο Ποέμο (1930), την Ορογοη, πο ήταν και η 

διοργαντρια χρα. Με τον τρπο, ατ θέησε να διαμαρτρηθε επειδή η νν 

διοργαντρια Ιταα, δεν εχε σμμετσχει το 1930 στο τορνο. Το Δεύτερο 

Παγκσμιο Κύπεο διεξήχθη κτ απ τα φασιστικ σύννεφα πο εχαν αρχσει 
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να σκεπζον τον ερπακ οραν απ τις �7 Μαο ές τις 10 Ιονο με τη 

σμμετοχή 16 ομδν. Ο τεικς πραγματοποιήθηκε στο στδιο της Ρμης π 

το βέμμα τν Χτερ και Μοσονι, με νικήτρια ασφας την Ιταα πο επικρ-

τησε της Τσεχοσοβακας με �-1 στην παρταση, αφήνοντας μς ένα έντονο 

κμα απογοήτεσης και δσαρέσκειας στος φιθος πο κατήγγειαν χρς 

αποτέεσμα τη «βοήθεια» της διαιτησας πέρ τν Ιταν. Σκρερ της αναμέτρη-

σης ήταν οι ρσι και Σκιβιο για την Ιταα και ο Ποτ για την Τσεχοσοβακα. 

Ο γνστος ντστσκός ποδοσφρκός γνς

ή «Αγνς Θντο» τν Οκρνν/Σοβτκν

Ιστορικό σημείωμα: «Κατ τον πλεμο,  ανθρπτς πρπε να δδε το ταχτερο 

δνατ τλος. Ο πο σκλρς μθοδο ενα κα ο πο ανθρπστκς», γρφει ο Αδ-

φος Χτερ στο μοναδικ βιβο πο σνέταξε με ττο: Ο γών μο (Mein Kampf, 

τ. Α’, κεφ. 6). Οσιαστικ πρκειται για τη ββο το Ναζισμού. Στις 500 σεδες 

το, ο Χτερ ιοθετε τη θερα το Ζτικού Χρο (Labensraum), σύμφνα με 

την οποα ο γερμανικς ας έχει ανγκη νέν εδαφν, κρς προς Ανατος, 

για να εκπηρσει την ιστορική αποστοή το! 

Το ποδσφαιρο, ο βασιις τν σπορ, αποτέεσε τον «Δορεο Ίππο» της 

αντστασης στο κατεχμενο Κεβο το 1941. Οι Γερμανο εισβον στην 

περιοχή τον χρνο ατ, καθς ο Χτερ με την επιχερηση Barbarossa (Γερ-

μανς βασιις το Μεσανα) έχει ς σκοπ την κατκτηση της Σοβιετικής 

νσης. Στις 19 Σεπτεμβρο, το Κεβο παραδδεται στον Φύρερ. Η μεγαύτερη 

οκρανική ποδοσφαιρική ομδα, η Ντιναμ Κιέβο εχε ιδρθε το 19�7 απ 

δύο νεαρούς αστνομικούς τον Νικο Κχνικοφ και τον Σεργκέι Μπαρμνσκι. 

Οκηρη σχεδν τη δεκαετα το �0 ζούσε στη σκι της Λοκομοτβ, εν ταν 

τα γερμανικ στρατεύματα κατααμβνον την Οκρανα η ομδα διαύεται, 

αφού οι περισστεροι αθητές σνεήφθησαν ή στθησαν στα στρατπεδα 

σγκέντρσης. νας απ ατούς, ο τερματοφύακας Νικοι Τρούσεβιτς, πο 
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μεε να αναδειχθε μέσα απ ένα ποδοσφαιρικ αγνα εθνικς ήρας τν 

Οκρανν, καταφέρνει να διατηρήσει την αννμα το και να βρει καταφύ-

γιο στο αρτοποιεο το Γισεφ Ιβνοβιτς. Ο Τρούσεβιτς βρήκε κποιος απ 

τος παιούς σμπακτες το πο εχαν επιζήσει ή εχαν δραπετεύσει απ την 

καση. Σγκεντρνει το δεξ μπακ της ομδας τον Μακρ Γκοτσαρένκο και 

τρεις ακμη επιζντες ποδοσφαιριστές, τον Μένικ, τον Σοκρεφ και τον 

Μπακν και οργαννει την ομδα το αρτοποιεο πο την ονμασαν Start. 

Σύντομα, η παροσα αρκετν τααντούχν ποδοσφαιριστν την κνον πα-

ντοδύναμη. Η Start κερδζει ες τις ομδες τν γερμανικν στρατεμτν, 

τν σνεργατν τος και τν δοσογν Οκρανν και γνεται σύμβοο 

αντστασης για τος κατοκος της πης, οι οποοι γνρζον τι πρκειται 

για ανασύσταση της αγαπημένης τος ομδας, της Ντιναμ. 

Το ποδσφαιρο αποτεούσε μα απ τις εχιστες κοιννικές εκδησεις πο 

ανέχονταν οι γερμανο κατακτητές. Τα πρταθήματα εχαν διακοπε σε ες 

τις εμπεμες χρες, στσο ο κσμος σνέχιζε να ασχοεται με το προσφιές 

θημα, ταν το επιτρεπταν να κκοφορε εεύθερος. Μπα έπαιζαν μς 

και οι κατακτητές. Οι Γερμανο το πρτο πο έκαναν το 1938, ταν εισέβααν 

στην Αστρα, ήταν να ενσματσον στην εθνική τος ομδα τος κορφαος 

πακτες της Βούντερτιμ, η οποα το 1934 εχε αγνιστε στον μικρ τεικ το 

Μοντι. Η ποδοσφαιρική ιστορα της Γηραις Ηπερο κατέγραψε ς σημαντι-

κτερο αγνα στη διρκεια το Β΄ Παγκοσμο Ποέμο την αναμέτρηση της 

ομδας τν πιοτν της γερμανικής αεροπορας Λοφτβφε με την Ντιναμ 

Κιέβο στις 6 Αγούστο 194� στο κατεχμενο Κεβο. Ο «γώνας το Θαντο», 

πς χαρακτηρστηκε, βρήκε νικήτρια την Ντιναμ με 5-3. Οι πακτες πο τ-

μησαν να αμφισβητήσον την αντερτητα τν Γερμανν αντιπν τος 
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εκτεέστηκαν αμέσς μετ το παιχνδι. Ατή εναι η ιστορα έντεκα παικτν 

πο αγνησαν για 90 επτ τις διαταγές τν Ναζ, πο μπήκαν στο γήπεδο ς 

αιχμτοι, έπαιξαν ς επαγγεματες ποδοσφαιριστές και πέθαναν ς νικητές 

και ήρες. Οι ποδοσφαιριστές αγνστηκαν με πθος αν και γνριζαν, τι αν 

πετύχαιναν τη νκη, τος περμενε το εκτεεστικ απσπασμα.

Οι δύο ομδες, πς φανεται, δεν αναμετρήθηκαν μνο μα φορ στη 

διρκεια της γερμανικής κατοχής και οι περισστεροι απ τος έντεκα ήρες 

εκενο το ματς εκτεέστηκαν αργτερα ή πέθαναν σε στρατπεδα σγκέ-

ντρσης. Κεντρική φιγούρα το αγνα της 6ης Αγούστο ήταν ο τερματοφύ-

ακας της Ντιναμ Νικοι Τρούσεβιτς. Επικαούμενη αφηγήσεις σγκρατο-

μένν και σγγενν το, η οκρανική ιστοσεδα «blotter», αναφέρει τι ο 

Τρούσεβιτς κατ τη διρκεια το ποέμο εργαζταν οδηγς σε εργοστσιο 

αρτοποιας και τα απογεύματα έπαιζε ποδσφαιρο. Εκε, τον εδαν οι Γερ-

μανο και το ζήτησαν να σγκεντρσει μια ομδα για να αντιμετπσει τη 

Λοφτβφε. Κι εκενος δέχτηκε την πρκηση. τσι, ξεκιν το πρτθημα 

μεταξύ της Ντιναμ και Λοφτβφε, ή αις μεταξύ κατακτητν και κατα-

κτημένν, πο ασφας πήρε εθνικ χαρακτήρα. «Προτο βγομε στο γπεδο 

τα νερα μας εχαν εκτναχθε στο ρο. Ποτ δεν πρασε μς απ το μαλ μας 

 σκψ να χσομε. Στο γπεδο ταν κα δκο μας φλαθλο, αλλ τος επτρε-

ψαν να καθσον μνο πσ απ τα τρματα», ανέφερε στις διηγήσεις το ο 

σποδαος τερματοφύακας.

Το πρτο παιχνδι διεξήχθη στις �� Ιονο 194� στο γήπεδο της οδού Μπα-

σι Βασιφσκι και βρήκε ηττημένος τος πακτες το Γ΄ Ριχ. Οι Γερμανο δεν 

έδσαν μεγη σημασα στην πρτη τος ήττα και ετοιμζονταν για τη ρεβνς, 

η οποα διεξήχθη στις 6 Αγούστο. Την προηγούμενη ημέρα, εχαν απαιτήσει 

απ τος εργαζμενος στο αρτοποιεο, πο δεν ήταν οι απ τος αθητές 

της Start/Ντιναμ, να διπασισον την παραγγή, απειντας τος με εκτεέ-

σεις αν δεν σμμορφνονταν. Το γήπεδο ήταν κατμεστο. Προηγομένς, η 

Γκεστπο το εχε εέγξει εξονχιστικ. Στις πρτες εξέδρες κθισαν οι σγοροι 

για τη νκη Γερμανο με επικεφαής τον διοικητή τν στρατεμτν κατοχής. 

Στις πσ θέσεις τοποθετήθηκαν οι πεινασμένοι και ρακένδτοι κτοικοι το 

Κιέβο. Οι ομδες μπανον στο γήπεδο και παρατσσονται στη σέντρα. Oι 

Γερμανο απεθύνον ναζιστικ χαιρετισμ, εν οι Οκρανο με τη σειρ τος 

τεντνον το δεξ χέρι, πς οι Γερμανο, και το πήθος παγνει. Αμέσς μς 

φέρνον το χέρι στην καρδι και φνζον «ζτ ο αθλτσμς»!

ταν η Λοφτβφε νοιξε το σκορ, οι εξέδρες πήραν φτι. Οι Οκρανο, 

σνειδοτοποησαν πς ο διαιτητής -αξιματούχος της Γκεστπο- σφύριζε οφ-

σιντ κθε φορ πο πησαζαν απειητικ την περιοχή τν Γερμανν, κι έτσι 

ρχισαν να απειούν μνο με μακριν σοτ. να απ ατ βρήκε τον στχο. 

Η ισοφριση γέμισε ενθοσιασμ τος Οκρανούς, μετ απ ατήν, μς, ο 

χρος μέσα και έξ απ το γήπεδο μετατρπηκε σε πεδο μχης. Η γερμανι-

κή εξέδρα κματζει τη σβστικα και χτπ με δύναμη τις μπτες στο χμα 

με σκοπ την πρκηση σύγχσης στον αντπαο. Η δε οκρανική εξέδρα με 



70 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011

τη σειρ της ο και πιο τομηρ ρχισε να ποστηρζει την προσπθεια τν 

παικτν της Ντιναμ φνζοντας «τσακστε τος Γερμανος», «ζτ ο αθλτς 

μας». Οι Γερμανο αξιματικο αδνατντας να σγκρατήσον τα νεύρα τος 

βγζον τα πιστια και προβοούν στον αέρα για εκφοβισμ. Στο ημχρονο, 

οι πακτες της Λοφτβφε σμβοεύον τος αντιπος τος να χσον, αν 

θέον να παραμενον στη ζή, εν στον αγνιστικ χρο επιδδονται σε 

αντικανονικ και αντιαθητικ χτπήματα χρς να τα σφρζει ο διαιτητής. 

Οι Οκρανο πακτες, ακούγοντας την εξέδρα να παραηρε «εμπρς, τσακστε 

τος Γερμανος», αρνήθηκαν να εγκαταεψον τον αγνα. Το παιχνδι τεε-

σε 5-3 πέρ τν Οκρανν. Οι πακτες της Start, πεινασμένοι, κορασμένοι 

απ την πούρη εργασα στο αρτοποιεο, εξαντημένοι, αφού δεν τος ανα-

γνριζταν την ρα της αναμέτρησης το δικαμα της ααγής τν παικτν, 

και αναγκασμένοι απ τος ναζιστές να φορούν κκκινες μινες μπούζες 

στην καρδι το καοκαιριού (!!!), δεν πτοήθηκαν... 

Στο Κεβο κκοφρησε η πηροφορα τι οι νικητές μεταφέρθηκαν στην 

περιοχή Μπμπιι Γιαρ, πο και εκτεέστηκαν. Οκρανο ιστορικο πντς, ποστη-

ρζον τι οι δύο ομδες έδσαν και τρτο αγνα επικαούμενοι αφσα πο κ-

κοφρησε στο Κεβο καντας τος φιθος να προμηθετούν εισιτήρια (5 

ρούβια) για να παρακοοθήσον «τν Κρακ 9 γοστο στς 5μ.μ. στο γπεδο 

τς Ζεντ τον αγώνα ρεβνς στον οποο με τν Ντναμ θα αγνστον ο Τροσεβτς, 

Κλμνκο, Σβρντφσκ, Σοχαρεφ, Μπαλκν, Γκονταρεφ, Γκοντσαρνκο, Τσερνγκα, 

Κομαρφ, Ποτστν, Μλνκ, Τμοφεφ κα Τοτσεφ». 

Οι πακτες της Ντιναμ νκησαν εκ νέο και οι αναμετρήσεις δεν σ-

νεχστηκαν. Οι Γερμανο σνειδητοποιντας τι οι αντιστασιακές ομδες 

αντούσαν δνμεις απ τις ποδοσφαιρικές επιτχες, θέησαν να βον 

τέος σε ατές τις αναμετρήσεις. Για τον γο ατν, σνέαβαν τον Τρούσε-

βιτς και μερικούς ακμη πακτες της Ντιναμ και τος έστειαν σε στρατπε-

δο σγκέντρσης στο Σιρέτσκ. ταν ρχισαν οι αποδρσεις, ο Τρούσεβιτς, ο 

Κιμένκο και ο Κοζμένκο ήταν μεταξύ τν κρατομένν πο εκτεέστηκαν 

για εκφοβισμ. Αρκετο οι αθητές και ποδοσφαιριστές εκτεέστηκαν μετ 

την καταστροφή το εργοστασο «Σπορτ» απ τον Κκκινο Στρατ. 

Ατήν την ανατριχιαστική ιστορα τμης, ανδρεας και πγμής, πραγ-

ματεύεται το ντοκιμαντέρ «Ο αγώνας θαντο», πο βραβεύτηκε τον Ιούνιο 

�00� με το ερπακ βραβεο για ιστορικ ντοκιμαντέρ Euro-Cominius και 

προβήθηκε στο Φεστιβ Ντοκιμαντέρ Θεσσαονκης το Μρτιο το �00�. 

Η σκηνοθεσα εναι το Ανδρέα Αποστοδη και το σενριο το Στέιο Κού-

ογο. Μεταδθηκε μιστα απ την εκπομπή το Στέιο Κούογο στη 

ΝΕΤ, «Ρεπορτζ χρς σνορα» τον Οκτβριο το �00�. 

Στην Αγγα, την πατρδα το ποδοσφαρο, διεξγονταν αγνες σε πανη-

γρικ κμα μέσα στις φγες το B΄ Παγκοσμο Ποέμο. Τα πρταθήματα 

διεκπησαν α τα εθνικ σγκροτήματα τν χρν-μεν της Βρετανας με 

κθε εκαιρα σνέχιζαν να μετρνε τις δνμεις τος στα γήπεδα. Τος αγνες 

Σκτας - Αγγας το 1944 και το 1945 στη Γασκβη παρακοούθησαν 133.000 
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θεατές, α δεν καταχρήθησαν στην επσημη στα τν αναμετρήσεν τν 

δύο ομδν, επειδή οι κορφαοι πακτες τος βρσκονταν στο μέτπο. Οι 

Βρετανο ποογζον τι τοχιστον εκατ επαγγεματες ποδοσφαιριστές 

έχασαν τη ζή τος στις διφορες μχες το B΄ Παγκοσμο Ποέμο. 

να απ τα γήπεδα πο ισοπεδθηκαν κατ τος γερμανικούς βομβαρ-

δισμούς ήταν το περφημο Οντ Τρφορντ και η Μντσεστερ Γιονιτεντ 

αναγκστηκε να αναζητήσει στέγη στο «σπτι» της μισητής αντιπο της 

Μντσεστερ Στι. 50 χρνια αργτερα, με τη φανέα της Μντσεστερ αγν-

στηκε ο Γερμανς Ούβε Ρέσερ. Οι οπαδο της Μντσεστερ στο ντέρμπι με τη 

Γιονιτεντ ανήρτησαν παν πο έγραφε ειρνικ: «χαρστομε τον Οβε 

Ρσλερ, το οποο ο παππος βομβρδσε το Ολντ Τρφορντ».

νας ος Γερμανς, ο Μπερτ Τροτμαν, το 1956 αναδεχθηκε κορφαος 

πακτης στην Αγγα. Πριν απ τον πεμο, ο Τροτμαν αγνιζταν ς μέσος 

στη Βέρντερ Βρέμης. Το 1945, σνεήφθη αιχμτος απ τος Βρετανούς 

στο Βέγιο και μεταφέρθηκε σε στρατπεδο κρατομένν στο Λνκασιρ. 

Μετ την απεεθέρση, αρνήθηκε να επιστρέψει στη Γερμανα και αποδέ-

χθηκε πρταση να πρει τη θέση το τερματοφύακα στη Μντσεστερ. Το 

1956 ήταν ο ήρας στον τεικ το Κπέο Αγγας πο η Μντσεστερ 

νκησε 3-1 την Μπέρμιγχαμ.
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 τελετ χρν το πγκσμο χρμτοπσττκ σστμ κ ο 

τρπος λετοργς το χε δεχτε σφοδρή κρτκή τσο π τν κο

νή γνμ σο κ π τος κδμκος κκλος, δτερ μετά το 

ξσπσμ τς χρμτοπσττκής κρσς στς νμνες Πολτεες λγ 

τς «φοσκας» τν κνήτν πο εχε ς σνπε ν επρεστε  

πγκσμ οκονομ κ ν φρε σε δσμενσττ οκονομκή κτά

στσ τς ερεες μάζες το πλνήτ. Το πρν άρθρο χε σκοπ τν 

προσσ τς εξλξς το χρμτοπσττκο σστήμτος π τν 

περοδο μετά το Β΄ Πγκσμο Πλεμο μχρ τς μρες μς, δνοντς 

μφσ στος σκοπος πο εξπρετε, τος τρπος με τος οπο

ος φτσε στο πγε το με ποτλεσμ ν χρκτρζετ π 

κάποος μελεττς ς γεμον κ τς εππτσες πο τελκά εχε  

χρς λεγχο σδοσ κ κερδοσκοπ τν οκονομκν ελτ, δ 

μσο το το σστήμτος, στν πγκσμ οκονομ. Τλος, π

ροσάζετ  άποψ γνστν οκονομολγν γ τος λγος πο 

ο εππτσες τς επβάρνν τν πγκσμ οκονομ, κθς κ 

κάποες προβλψες γ τ μελλοντκή κτάστσ το χρμτοπσττ

κο σστήμτος κ το πς θ επρεάζε τν πγκσμ οκονομ. 

ρσμσ τυ Χρμτπσττκυ συστμτσ
Ποά χουν γρφτεί γι το τι είνι το χρμτοπισττικό σστμ κι ποιος ο 

ρόος του στο γενικό οικονομικό σστμ. Ο Χρστος Γκόρτζος νφρει ότι: 

«Στις οικονομες της γοράς, το χρημτοπιστωτικό σστημ ενι ν πό τ συ

στμτ που χουν διμορφωθε γι την προχ υπηρεσιών, στο πλσιο του οποου 

επιτελοντι, μσ πό ν σνθετο πλγμ γορών, φορων προχς υπηρεσιών κι 

υποδομών, δο λειτουργες:

 Η πρώτη λειτουργ ενι η διοχτευση χρημτικών πόρων πό τους θετικος 

ποτμιευτς της οικονομς προς τους ρνητικος ποτμιευτς�, κι 

 Η δετερη λειτουργ του χρημτοπιστωτικο συστμτος συνσττι στη συμ

βολ στην πργμτοποηση πό φυσικά  νομικά πρόσωπ (μετξ των οποων κι 

πό τους θετικος κι ρνητικος ποτμιευτς) πληρωμών χωρς τη χρση μετρητών, 

δηλδ κερμάτων κι τρπεζογρμμτων» (Χρστος Βλ. Γκόρτσος, 2009, Εισγωγ 

στο διεθνς χρημτοπιστωτικό δκιο). 

Σμφν με τ πρπάν κι όσον φορά τ διοχτευσ χρμτικών πόρν, 

πό τους θετικος στους ρντικος ποτμιευτς,  προστιθμεν ξί του χρ

μτοπισττικο συστμτος στν οικονομί γκειτι στο γεγονός ότι πρχει 

στις επιχειρσεις τ δυντόττ άντσς ιδίν  δνεικών κεφίν πό μι 

δεξμεν θετικών ποτμιευτών στν οποί οι ίδιες πό μόνες τους δεν χουν πρό

� ς θετικοί ποτμιευτς νοοντι οι οικονομικς μονάδες (νοικοκυριά, επιχειρσεις, Δμόσιο) που προ
σφρουν το προς ποτμίευσ διθσιμο εισόδμ  τν προς ποτμίευσ διθσιμ περιουσί τους, 
κι ς ρντικοί ποτμιευτς νοοντι οι οικονομικς μονάδες που νζτον είτε δνεικά κεφάι 
γι τν ικνοποίσ επενδυτικών, στεγστικών  κτντικών νγκών είτε (στν περίπτσ τν επι
χειρσεν με τ μορφ τς νώνυμς ετιρείς) συμμετοχ στ ίδι κεφάιά τους.

γμνα  

υ 

Τ
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σβσ , ν χουν, υτό γίνετι με δυσνάογ μεγάο κόστος. Δδ, ο ρόος 

του χρμτοπισττικο συστμτος είνι ότι δνείζει χρμτ στους ρντικος 

ποτμιευτς με τν προπόθεσ ότι θ τ ποπρώσουν δίνοντς επιπον 

χρμτ ς τόκο γι τον πρπάν δνεισμό. μς  δετερ ειτουργί του 

ορισμο δδ  διεκπερίσ τρπεζικών συνγών χρίς τ χρσ μετρ

τών ά κι  προοπτικ τν τρπεζών ν δμιουργον «νο χρμ» χρίς ν 

χρειάζετι  άμεσ προχ του πό τους θετικος ποτμιευτς, δσν στους 

ρντικος ποτμιευτς τ δυντόττ ν ξεπεράσουν το πισττικό όριο. Αυτό 

το πισττικό χρμ (credit money) δεν εκμβάνετι πό πρεθοντικς ποτ

μιεσεις, ά πό μεοντικς πργγικς δρστριόττες που θ υξσουν 

τν ξί του πρόντος χρμτος.

Η πρξ του πρπάν τπου χρμτος είνι πο σμντικ, διότι χρίς 

υτό  νάπτυξ τς συνοικς οικονομίς θ τν πο πιο ργ. Γι πρά

δειγμ, είνι πο σμντικό γι τους εργοδότες ν χουν τ δυντόττ ν 

δνείζοντι μεγά ποσά χρμάτν γι ν τ επενδσουν στον εξοπισμό τς 

επιχείρσς τους ώστε μσ σε ίγ χρόνι ν υξθεί κτά πο  πργγ 

τους. Από τν ά, εάν οι εργοδότες είχν τ δυντόττ ν επενδσουν μόνο 

τ πργμτικά χρμτ (τ χρμτ που προερχότν πό τους θετικος ποτ

μιευτς), οι επενδσεις θ τν ρκετά πιο δπνρς σε βθμό που θ τν 

υπερβοικς γι ρκετος εργοδότες. Επιπον, οι πιστώσεις είνι νς τρόπος 

πρόσβσς όν τν κτντών σε ρκετά δπνρά γθά όπς υτοκί

ντο, σπίτι, σπουδς κ.τ.. Επομνς, οι τράπεζες στις κπιτιστικς οικονομίες 

πίζουν νν ιδιίτερ σμντικό ρόο στ διοχτευσ τν ποτμιεσεν κι 

στ δμιουργί νν κεφίν γι πργγικς επενδσεις, κθιστώντς τες 

το κντρο του κπιτιστικο κόσμου.

στρκ νδρμ τσ νπτυξσ τυ Χρμτπσττκυ συστμτσ
Είνι ενδιφρον ν διερευνσουμε τν νάπτυξ του χρμτοπισττικο συ

στμτος ξεκινώντς πό τ εμβρυκά του βμτ στο πρεθόν. τσι, κάποιες 

μορφς του χρμτοπισττικο συστμτος ξεκίνσν πό τον γγοσξονικό 

κόσμο όπου συνβν ποφσιστικά στν νάπτυξ του κπιτισμο. Πρώτ, 

υπρξε  νάπτυξ τν ομοόγν κι τν μετοχών. Μι ετιρί υπό τν νάγκ 

άμεσς ρευστόττς, προσφερε μετοχς γι πομ σε υποψφιους επενδυτς. 

Τ χρμτ που ποκτοσε  ετιρί, τ επνδυε γι τν νάπτυξ τς, υξάνο

ντς τ χρμτιστρικ τς ξί με ποτεσμ το κρδος πό τ μι ν το 

κρπώνοντν οι επενδυτς που είχν γοράσει τις μετοχς κι πό τν ά οι 

ιδιοκττες τς ετιρίς που χρίς τ μετοχοποίσ δεν θ είχν κτφρει ν 

κάνουν τν προνφερόμεν επνδυσ. Επιπον, οι κυβερνσεις κι οι ετιρίες 

είχν τ δυντόττ ν πουάνε ομόογ χρσιμοποιώντς τ κεφάι πό τις 

πσεις γι άπειρους σκοπος δίνοντς τν προσδοκί στους γορστς γι τν 

ξσ τν ομοόγν, κι τν ποκόμισ σμντικών κερδών. 

Σε υτό το σμείο, μπκε το πρόβμ τς ισοτιμίς, δδ του κθορι

σμο τς χρμτιστρικς ξίς του νομίσμτος του κάθε κράτους νντι τν 
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άν. Δδ, το πρόβμ εντοπίζετι ότν, όπς 

νφρμε πρπάν, το κάθε κράτος  επιχείρσ 

νζτοσε επενδυτς, κυρίς πό ά κράτ, με τον 

τρόπο που νφρμε πρπάν, γι τν εισρο επεν

δυτικών κεφίν. τσι, δμιουργθκε το διεθνς 

νομισμτικό σστμ, όγ του ότι φενός ο κόσμος 

είνι διιρεμνος σε ξεχριστά κράτ με διφορετικά 

νομίσμτ, κι φετρου, διότι επιχειρμτίες  ομά

δες επιχειρμτιών  κράτ θεν ν επενδσουν 

σε ά κράτ. 

Το πρόβμ γινε εντονότερο μετά το Β΄ Πγκό

σμιο Πόεμο, όπου υπρχε ντον  νάγκ νάπτυ

ξς τς διεθνος οικονομίς, ώστε ν νσυστθον 

με υτόν τον τρόπο κι οι εγχώριες οικονομίες τν 

κρτών που πρν μρος στον πόεμο κι κυρίς 

τν χρών τς Ευρώπς. Η πγκόσμι οικονομικ 

νάπτυξ θ ερχότν μσ πό ν στθερό διεθνς 

νομισμτικό κθεστώς, που θ βσιζότν σε κνόνες 



76 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011

που δε θ μποροσν ν χειργγθον πό τ ισχυρότερ κράτ πρχοντάς 

τους εμπορικά πεονεκτμτ. Με υτά τ δεδομν, δμιουργθκε το κθεστώς 

Bretton Woods το οποίο κθιστοσε το χρυσό ς τν «άγκυρ» του κθεστώτος 

διχρίζοντάς το πό οποιοδποτε κρτικό νόμισμ. Αυτό σμινε ότι  τιμ 

του δορίου θ τν στθερ νντι του χρυσο κι τ ά κράτ θ προσάρ

μοζν τν τιμ του δικο τους νομίσμτος νντι του δορίου, χρίς ν χουν 

το δικίμ ν άζουν μονομερώς υτν τν ξί σμφν με τς δικς τους 

επιθυμίες. Πρκτικά, πρόο που το δοάριο πρμενε το βσικό διεθνς νόμι

σμ στο εμπόριο,  ισοτιμί του δορίου με τ ά νομίσμτ μενε στθερ 

κθόσον όο το σστμ στριζότν στ στθερ ξί του χρυσο. Επιπον, 

το πρπάν σστμ είχε επιβάει ισχυρς πγορεσεις στν εεθερ μετ

κίνσ ιδιτικών κεφίν νά τον κόσμο, δίνοντς τ δυντόττ στ εθνικά 

κράτ ν εγχουν κι ν ποτρπουν ττοιες μετκινσεις, επιτρποντς τ ρο 

ιδιτικών κεφίν μόνο γι εμπορικος όγους κι όχι γι επενδσεις.

Αυτό το κθεστώς πρόο που χρκτριζότν πό τν οικονομικ στθερότ

τ τν εθνικών κρτών, περιόριζε τις ιδιτικς επενδσεις ιδιίτερ τν ισχυρών, 

με ποτεσμ ν κρτον εχθρικ στάσ πνντί του. Ιδιίτερ  Αμερικ, 

ποκτώντς κυρίρχ πγκόσμι στρτικοοικονομικ δνμ κτά τ διάρκει 

του μεσοπομου, τν οποί δεν είχε κτά τ σνψ τς συμφνίς γι το κ

θεστώς, μσς μετά το τος του Β΄ Πγκοσμίου Πομου, θεε ν άρει τους 

περιορισμος του. Αυτό γινε με τν προεδρί του Νίξον στ τ τς δεκετίς 

του ’60, όπου κτάφερε ν σπάσει το κθεστώς Bretton Woods, ώστε ν ντιμε

τπίσει το μερικνικό χρος που είχε δμιουργθεί πό τ χρμτοδότσ του 

πομου του Βιετνάμ, κρτώντς στθερ τν τιμ του δορίου. Αυτό γινε με 

τν πρόφσ ότι το χρος τς μερικνικς οικονομίς προθε πό τν εμμον 

τν άν κρτών όπς είνι  Ευρώπ κι  Ιπνί του κθορισμο χμς 

τιμς τν νομισμάτν τους ώστε ν κρπώνοντι τ εμπορικά οφ τν μερι

κνικών ετιριών, μειώνοντς τς εξγγς τν μερικάνικν προόντν.

Στις ρχς του �970 κι μετά τν κτάργσ του κθεστώτος Bretton Woods, 

μι ά εποχ του πγκόσμιου χρμτοπισττικο συστμτος ξεκινοσε. Πρό

ο που στν Αμερικ κι στ ά εθνικά κράτ, δχτκν τν κτάρρευσ του 

κθεστώτος ς μι ττ γι τον μερικάνικο κπιτισμό, τ πράγμτ τν εντε

ώς διφορετικά. Η κυβρνσ Νίξον κτργσε το προγομενο κθεστώς που 

περιόριζε τν κυριρχί του δορίου στις διεθνείς γορς με σκοπό ν ιδρσει 

ν νο κθεστώς που θ δινε στο δοάριο τ μονοκρτορικ δνμ στις διε

θνείς νομισμτικς υποθσεις, με τν ντικτάστσ του χρυσο ς ρυθμιστικο 

πράγοντ του συστμτος με το δοάριο. Αυτό σμινε ότι με τν ποσνδεσ 

τς τιμς του δορίου πό τν τιμ του χρυσο, το πουργείο Οικονομικών 

τν ΗΠΑ θ μποροσε ν προσρμόσει τν τιμ του δορίου σμφν με τ 

συμφροντά του κι ν το διοχετεσει όπου επιθυμοσε χρίς περιορισμος, με 

ποτεσμ ν κινείτι  πγκόσμι οικονομί στους ρυθμος του δορίου. 

Γι ν μετριάσει τις ντιδράσεις τν άν κρτών,  κυβρνσ Νίξον υποστ

ριξε τν ίδρυσ ενός συμβουίου γι τν πγκόσμι νομισμτικ μετρρθμισ. 
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Το συμβοιο ξεκίνσε ρχικά δι μσου του Διεθνος Νομισμτικο Τμείου, 

που ποτεοντν πό 20 χώρες. Η κρι ιδ τν ν ιδρυθεί ν κινοργιο 

σστμ όπου τ Ειδικά Τρβκτικά Δικιώμτ (Spacial Drawing Rights) θ είχν 

κεντρικό ρόο στ διεθν νομισμτικ στθερόττ. μς με τν μονοκρτορί 

του δορίου στο διεθνς νομισμτικό σστμ  κυβρνσ Νίξον είχε τ δυν

τόττ ν εγχει τν τιμ του δορίου, νγκάζοντς κι τις άες χώρες ν 

κοουθον υτς τις γς. 

Το επόμενο βμ τς κυβρνσς Νίξον τν ν εξσφίσει ότι οι διεθνείς 

χρμτοπισττικς σχσεις δε θ πρμενν στον εγχο τν κεντρικών εθνικών 

τρπεζών, ά θ πρδίδοντν στους ιδιτικος χρμτοπισττικος επιχειρ

μτίες. Αυτό το πτυχε με τ σχεδίσ τς εκμετάευσς τν πετροδορίν 

που προρχοντν πό τις χώρες του Περσικο Κόπου, πό τις ιδιτικς τράπεζες 

τν ΗΠΑ, πορρίπτοντς τις προτάσεις γι εκμετάευσ πό τις δυτικς εθνικς 

τράπεζες  το Διεθνς Νομισμτικό Τμείο. Με τν πετρεκ κρίσ του �973 

(που κάποιοι ισχυρίζοντι ότι τν προσχεδισμν με τις ευογίες τν ΗΠΑ), 

δόθκε ν ισχυρό χτπμ στις οικονομίες τς Ευρώπς κι τς Ιπνίς, ενώ  

οικονομί τν ΗΠΑ επρεάστκε ιγότερο όγ τς νκκσς τν πετροδο

ρίν πό τις μερικνικς ιδιτικς τράπεζες. 

Επίσς,  κυβρνσ Νίξον θεε ν εκμετευτεί τν πράμετρο που υπρχε 

πό τν εποχ του κθεστώτος Bretton Woods,  οποί δεν μποροσε ν εεγ

χθεί πρά τους περιορισμος του κθεστώτος, όπου  Βρετνικ κυβρνσ είχε 

φσει τ City of London ν χειρίζετι τις διεθνείς ιδιτικς χρμτοπισττικς 

επιχειρσεις ς υπεράκτιο κντρο (off shore centre) σχεδόν χρίς κθόου ρυθ

μιστικος κνόνες. Με τον τρόπο υτό  City of London δεχότν κτθσεις πό 

όο τον κόσμο, δνείζοντάς τες στ συνχει σε κράτ  ετιρίες ποκομίζοντς 

τεράστι κρδ χρίς κθόου εγχο, ιδιίτερ στ δεκετί του ’60. Αυτς οι 

χρμτοπισττικς δρστριόττες εξρτιότν κτά πο πό τις ποιτικς τς 

κυβρνσς τν ΗΠΑ που επτρεπν στις εγχώριες τράπεζες ν εκτεον επι

χειρμτικς δρστριόττες, χρίς κρτικ ρθμισ επιτρποντς ν ιδρουν 

επιχειρσεις στο Λονδίνο. Ο νος ρόος του ιδιτικο χρμτοπισττικο συστ

μτος τν ποιοτικά διφορετικός μετά τν κτάρρευσ του κθεστώτος Bretton 

Woods. Πρόο που υπρχε ιδιτικ ρο κεφίου πρ πό τ εθνικά σνορ, 

με τ ν δεδομν το ιδιτικό χρμτοπισττικό σστμ βρθκε στο κντρο 

του νου διεθνος νομισμτικο συστμτος. 

Είνι γεγονός ότι υτ  πεευθρσ τν ιδιτικών τρπεζών πό τ «διε

θν χρημτοπιστωτικ κτπεση» δσε τ δυντόττ κυρίς τν ιδιτικών 

τρπεζών τν ΗΠΑ ν γιγντώσουν τις δρστριόττς τους πό τ μι με το ν 

πεμπκον πό τν υποχρετικ χρμτοδότσ τν χρών του Νότου, με 

το νο ρόο που νβε το ΔΝΤ (Διεθνς Νομισμτικό Τμείο) στο ν δνείζει 

σε υτς τις χώρες κι πό τν ά με τν κτάργσ τν εγχν στους τρπε

ζικος ογρισμος. Επιπον, κτργθκε το νώττο ποσό δνεισμο που 

μποροσε ν δώσει μι τράπεζ σε νν δνειστ κι τος  κυβρνσ τν 

ΗΠΑ δσε στις τράπεζες ν κτάβουν ότι εφόσον υπάρξει πρόβμ με τους 
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δνεισμος,  ίδι θ εγγυθεί στους κτθτες γι’ υτς. Οι πρπάν γς 

δσν τ δυντόττ στις εγχώριες τράπεζες τν ΗΠΑ ν δνείζουν στις επιχει

ρσεις κι τσι οι τεευτίες δεν τν περιορισμνες στις τράπεζες του Λονδίνου, 

ά μποροσν ν δνειστον κτευθείν κι οποιοδποτε ποσό πό τις εγχώ

ριες μερικνικς τράπεζες. Με υτόν τον τρόπο,  κυβρνσ Νίξον κτάφερε 

ν μετφρει το κντρο του πγκόσμιου χρμτοπισττικο συστμτος πό τν 

Αγγί στις ΗΠΑ, πεευθερώνοντς το μερικνικό κράτος πό τις οικονομικς 

του δυνμίες, ενδυνμώνοντς τν ποιτικ του δνμ. 

Μι ά γ που επφερε το νο διεθνς νομισμτικό κθεστώς, τν 

στ στθερόττ τν εθνικών νομισμάτν. Με το πιό κθεστώς  βάσ τς 

νομισμτικς στθερόττς, τν πόυτ συνυφσμν με το εμπορικό ισοζγιο 

κι τ διάθεσ του ΔΝΤ κι τν κυβερνσεν τν κυριότερν κπιτιστικών 

δυνάμεν, πνντι στις χώρες που είχν δυσκοίες στο εμπορικό ισοζγιο. Αν 

κάποιο κράτος δμιουργοσε εστερικό ειμμ, χρειζότν ν χρσιμοποι

σει τ ξν ντκτικά ποθμτ γι ν υπερσπιστεί το κρτικό νόμισμ  

ν πείσει το ΔΝΤ  άες χώρες ν βοθσουν. Με το κινοργιο κθεστώς, τ 

κράτ με υψό ποθεμτικό τν πάι σε πεονεκτικ θσ. Αά  βάσ γι 

τ νομισμτικ στθερόττ εξρτώντν πό νν άο πράγοντ: τν κρτικ 

πιστοπτικ ικνόττ στις ιδιτικς διεθνείς χρμτοπισττικς γορς. Επομ



79ΗΓΕΜΟΝΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

νς, με το κινοργιο κθεστώς οι ιδιτικς χρμτοπισττικς γορς πιζν 

κεντρικό ρόο σε ντίθεσ με το κθεστώς Bretton Woods. 

Με μι πρώτ μτιά, το κινοργιο κθεστώς φινότν ότι δινε μι ισχυρ 

ευειξί στ εθνικά κράτ, διότι εάν δμιουργοντν ειμμ στον κρτικό 

προποογισμό, μποροσν ν δνειστον ευκοότερ κι φθνότερ πό τις 

γγομερικνικς χρμτοπισττικς γορς γι ν κυφθεί το χρος. Επιπ

ον, τν εεθερ τ κράτ ν κθορίζουν τν ντκτικ ξί του δικο τους 

νομίσμτος ώστε ν γίνουν πιο ευικτ σε ντίθεσ με το κθεστώς Bretton 

Woods, που εξρτιότν πό τις άες κρτικς οικονομίες. μς, υτ  ίσθ

σ τς ευειξίς ποδείχτκε μι ψευδίσθσ. Η ειτουργί του συστμτος 

εξρτιότν πό δο ισχυρος πράγοντες. Ο νς τν το δοάριο κι ο άος 

τν οι μερικνοκεντρικς διεθνείς γορς. Αυτό το κινοργιο νομισμτικό 

κθεστώς δσε στις ΗΠΑ πο περισσότερ δνμ επρεσμο πάν στο διε

θνς νομισμτικό κθεστώς κι τις χρμτοπισττικς σχσεις κι υτό διότι ό 

κθορίζοντν πό τν τιμ του δορίου που  κυβρνσ τν ΗΠΑ μποροσε 

ν άξει χρίς περιορισμος. Πρόο που στις ιδιτικς χρμτοπισττικς 

γορς σμντικό ρόο πιζν κι ά νομίσμτ όπς το μάρκο ενώ εκτός 

πό τν Wall Street κι το Λονδίνο υπρχν κι άες γορς προχς κεφί

ν, ο δεσμός δοάριο  Wall Street τν με διφορά ο ισχυρότερος, στο δετερο 

μισό του 20ου ιών. 

Ο πρπάν δεσμός τν ο ισχυρότερος, διότι οι δυο του πόοι (δοάριο 

κι Wall Street) ενδυνάμνν ο νς τον άο. τσι, πό τ μί οι περισσότεροι 

πευθνοντν στ Wall Street γι χρμτοδότσ, διότι το δοάριο τν το κυ

ρίρχο πγκόσμιο νόμισμ με ποτεσμ  πειονόττ τν κρτών ν θει 

ν χει το μεγτερο μρος του ξνου νομίσμτος σε δοάρι. Επίσς, επειδ 

το μεγτερο μρος τν τιμών τν γθών πγκοσμίς, υποογίζοντν σε δο

άρι, οι εμπορικς ετιρίες ζτοσν ν κάνουν τις οικονομικς τους συνγς 

στο Λονδίνο  τ Ν όρκ. Από τν ά,  ενδυνάμσ τς Wall Street ς 

χρμτοπισττικό κντρο ενδυνάμσε τν κυριρχί του δορίου, διότι γι 

κάποιον που θει ν δνειστεί  ν δνείσει χρμτ, το μγεθος κι  δνμ 

του χρμτοπισττικο συστμτος είνι πο σμντικός πράγοντς. 

Ενδιφρον προυσιάζει ο τρόπος που ισχυροποιθκε  οικονομικ κι ποιτι

κ δνμ του κράτους τν ΗΠΑ, δι μσου του νου νομισμτικο κθεστώτος. 

Γι πράδειγμ, στις εισγγς θ πρπει κάθε κράτος ν χει διθσιμ ποθ

μτ διεθνώς ποδεκτο νομίσμτος ώστε ν μπορεί ν πρώσει τ γθά κι 

τις υπρεσίες που εισάγει. Το κυρίς ποδεκτό νόμισμ πγκοσμίς, όπς είδμε 

πρπάν, τν το δοάριο με ποτεσμ ν μν υπόκειτι το κράτος τν ΗΠΑ, 

σε ττοιους περιορισμος, διότι το δοάριο τν το δικό τους εθνικό νόμισμ, 

με ποτεσμ ν μ χρειάζετι ν το δνειστον. Επιπον οι ΗΠΑ μποροσν 

ν ξοδψουν περισσότερ χρμτ στο εξτερικό πό ό,τι κρδιζν εκεί σε ντί

θεσ με τ ά κράτ που όγ του διφορετικο νομίσμτος δεν είχν τν 

ίδι δυνμικ. Με υτόν τον τρόπο, το κράτος τν ΗΠΑ κθώς κι οι εγχώριες 

επιχειρσεις είχν τ δυντόττ ν επενδουν ευκοότερ πό τ ά κράτ, 



80 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011

γοράζοντς επιχειρσεις στο εξτερικό, δνείζοντς χρμτ, κτσκευάζοντς 

στρτιτικς βάσεις σε ά κράτ, δμιουργώντς μεγά ρο κεφίν πό 

τις ΗΠΑ στις άες χώρες, δίνοντς στο χρμτοπισττικό σστμ τν ΗΠΑ το 

πεονκτμ ν είνι  κρι πγκόσμι πγ πισττικο κεφίου. 

ππτσσ τυ νυ νμσμτκυ κθσττσ στ δτκ
λ-μρκνκ τρπζκ συστμ

Οι δρστικς γς που συντεστκν μετά τν κτάργσ του διεθνος 

νομισμτικο κθεστώτος Bretton Woods, είχν σμντικς επιπτώσεις στο γγο

μερικνικό χρμτοπισττικό σστμ κι ιδιίτερ στο Τρπεζικό Σστμ. 

Πρώτ πό ό, φερν τις ιδιτικς τράπεζες στο κντρο του διεθνος χρμ

τοπισττικο συστμτος, εκτοπίζοντς τν κυριρχί τν κρτικών κεντρικών 

τρπεζών. Ιδιιτρ, μετά τν ψφισ του νόμου πό τν κυβρνσ Ριγκν το 

�98� γι τ πρχώρσ του δικιώμτος στις ιδιτικς τράπεζες ν δμιουργ

σουν το ίδιο off  shore κθεστώς που υπρχε μχρι τότε στο Λονδίνο, ισχυρο

ποιθκε κόμ περισσότερο  Wall Street, με τν υξνόμεν εισρο ιδιτικών 

κεφίν προς επνδυσ. 

Επίσς, το κινοργιο κθεστώς δμιοργσε ν μεγάο κενό στν επίβεψ 

τν διεθνών χρμτοπισττικών δρστριοττν. Αυτό είχε ς ποτεσμ τν 

πορρθμισ τν γορών κι τν ξσ τς κερδοσκοπίς χρίς ν υπάρχει 

νς κεντρικός εγχος που θ μποροσε ν εγχει ττοιες δρστριόττες, ώστε 

ν είνι σε ετοιμόττ ν πρμβει, εφόσον υπάρχουν πράνομες κερδοσκοπικς 

δρστριόττες. Μι ά σμντικ επίδρσ τν ότι τ χρμτοπισττικά 

συστμτ κι οι ντκτικς ξίες τν νομισμάτν άν κρτών, ιδιίτερ 

του νότου, γινν πο ευάτες στις νπτυσσόμενες μερικνικς γορς, με 

ποτεσμ ν μν μπορον ν τις συνγνιστον κι ν μεττρπον σε υπο

χείριό τους. Τος, το κινοργιο κθεστώς γενίκευσε τν ισχυρ ντγνιστικ 

πίεσ δι μσου τν ντγνιστικών συστμάτν τν νεπτυγμνν χρών, κι 

δσε τ δυντόττ στν κυβρνσ τν ΗΠΑ, ν κθορίζει το είδος τς ντ

γνιστικς πίεσς κι τν ρυθμίσεν τν διεθνών χρμτοπισττικών γορών 

που πρεπε ν υπάρξουν.

Αυτς οι επιπτώσεις δσν τ δυντόττ στο χρμτοπισττικό σστμ 

τν ΗΠΑ ν γιγντθεί εκτοξεοντς τις χρμτοπισττικς τους δρστριότ

τες. Επιπον, οι επιχειρμτίες τς Νς όρκς κι του Λονδίνου μετά το �970, 

ξεκίνσν ν δμιουργον δισυνδσεις νάμεσ στις δικς τους χρμτοπιστ

τικς γορς κι στ εθνικά χρμτοπισττικά συστμτ πγκοσμίς. πς 

νφρει χρκτριστικά ο Peter Gowan: «Οι επκτση των διεθνών ιδιωτικών χρη

μτοπιστωτικών δρστηριοττων μπορε ν υπολογιστε με τη σγκριση του μεγθους 

των διεθνών τρπεζικών δνεων κι ομολόγων πό το 1975 μχρι το 1990. τσι, οι 

τρπεζικο δνεισμο υξθηκν πό 40 δισεκτομμρι δολάρι το 1975 σε πάνω 

πό 300 δισεκτομμρι δολάρι το 1990. Την δι περοδο, τ ομόλογ υξθηκν 

σχεδόν δκ φορς πό 19 δισεκτομμρι το 1975 σε 170 δισεκτομμρι το 1990» 

(Peter Gowan, �999, Global Gamble, σε. 27). 
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Από το �970 κι μετά,  Wall Street ξσε τν πίεσ τς ώστε ν εισχρσει 

στ εγχώρι χρμτοπισττικά συστμτ, χοντς τρεις στόχους: 

 τν κτάργσ τν περιορισμών πό τ εθνικά κράτ τς εισρος κεφ

ίν νάμεσ στ Wall Street κι τους ιδιώτες επιχειρμτίες, 

 τν πόδοσ πόυτν δικιμάτν στους επιχειρμτίες τς Wall Street 

ν εκτεον οικονομικς δρστριόττες με τ χρμτοπισττικά συστμτ κι 

τις οικονομίες τν εθνικών κρτών κι 

 τν επνσχεδίσ τν χρμτοπισττικών συστμάτν τν εθνικών 

κρτών ώστε ν τιριάζει με τν επιχειρμτικ στρτγικ τν επιχειρμτιών 

τς Wall Street. 

Σε ποιο βθμό κτάφερε ν πετχει τ πρπάν, θ εξετστεί στ επόμεν 

κεφάι. 

Συμπερσμτικά, μπορεί ν διπιστθεί ότι με τν κτάργσ του διεθνος 

νομισμτικο κθεστώτος του Bretton Woods κι με τις ευνοκς ρυθμίσεις που 

κοοθσν πό τις κυβερνσεις τν ΗΠΑ, προς τις ιδιτικς χρμτοπισττικς 

γορς κτάφερν ν τις φρουν στο επίκεντρο του πγκόσμιου χρμτοπισττι

κο συστμτος. Με υτόν τον τρόπο, οι κυβερνσεις τν ΗΠΑ βρκν νν τρόπο 

ν συνδυάσουν τις πορυθμισμνες διεθνείς τρπεζικς κι χρμτοπισττικς 

γορς ώστε ν ενδυνμώσουν τ Wall Street με το χμότερο ρίσκο κτάρρευ

σς τν μερικάνικν τρπεζικών κι χρμτοπισττικών συστμάτν. 

Επιπον, κτάφερε ν άξει τ μορφ του δνεισμο σε μι πιο φιικ γο

ρά ομοόγν γι τους επενδυτς κι σε πιο βρχυπρόθεσμες χοργσεις πρά 

σε μεσομκρυπρόθεσμους τρπεζικος δνεισμος. Τος,  κυριρχί τς Wall 

Street στο διεθνς χρμτοπισττικό σστμ χει μεγά ποιτικ σμσί, διότι 

ο εγχος στις χρμτοπισττικς ρος που τ κπιτιστικά κράτ σκον, χει 

επιπτώσεις στν ποιτικ τους εξουσί στν κοιννί. Επομνς, γι ν υπάρχει 

ττοιος εγχος επιβάετι  κ συνεργσί εθνικο κράτους  Wall Street που 

είχε ς ποτεσμ τν κτάργσ τν εθνικών συνόρν κι τν ποδυνάμσ 

τς δισνδεσς εθνικο κράτους  εγχώριου χρμτοπισττικο συστμτος, ώστε 

ν γίνει ευκοότερ  εισχώρσ τς Wall Street στις εγχώριες χρμτοπισττικς 

γορς, οδγώντς τ εγχώρι χρμτοπισττικά συστμτ σε κρίσ, επνσχε

διάζοντάς τ σμφν με τ συμφροντ του μερικνικο κπιτισμο.

νδυσ τσ μνσ τυ Χρμτπσττκυ συστμτσ
Στις προγομενες σείδες, γινε μι ιστορικ νδρομ τς νάπτυξς του 

χρμτοπισττικο συστμτος πό το Β΄ Πγκόσμιο Πόεμο μχρι τ δεκετί 

του ’80. Στο πρόν κεφάιο, θ εξετάσουμε τν εξιξ του χρμτοπισττικο 

συστμτος πό τ μσ τις δεκετίς του ’80 μχρι κι μετά όπου γνώρισε τν 

πρ άνθσ του με ποτεσμ ν εξειχθεί ς ο βσικός μοχός νάπτυξς 

του νου κπιτιστικο κθεστώτος. Σε ντίθεσ με το πιό κπιτιστικό 

σστμ, υτό δε στρίζοντν στις γορς γθών κι στν υπερξί τν εργο

στσικών προόντν ά όπς θ δομε πρκάτ, στις χρμτοπισττικς 

γορς κι στν υπερξί τν τρπεζικών προόντν.
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Η πρπάν εξιξ ξεκίνσε, όπς προνφρθκε, με τν κτάργσ 

του κθεστώτος Bretton Woods κι τν νάδυσ του νου κθεστώτος, 

που ευνοοσε τις ιδιτικς επενδσεις όγ τς μερικς κτάργσς 

τν εθνικών περιορισμών κι τν ενίσχυσ τς κυριρχίς του 

δορίου στις διεθνείς γορς. Στις ρχς τς δεκετίς του 

’90, ο ποπθρισμός τς Ιπνίς ά κι ο μικρός ρυθ

μός νάπτυξς τς Ευρώπς σε συνδυσμό με τ υψά 

ποσοστά νεργίς, βρισκότν σε μεγά ντίθεσ με τ 

μεγά οικονομικ νάπτυξ τς Αμερικς. Επιπον,  

κτάρρευσ τς Σοβιετικς νσς κι  δειν οικονο

μικ θσ που βρθκν τ κράτ που τν πάρτιζν, 

τ υξνόμεν προβμτ τν γορών τς Μσς 

Αντος κι  σε εμβρυκό στάδιο νάπτυξ τς 

Κίνς φερν τον μερικνικό κπιτισμό, που 

είχε ς επίκεντρο το χρμτοπισττικό σστμ 

με κριο εκφρστ τς τ Wall Street κι τ City 

of London, ς το μονδικό οικονομικό σστμ 

που θ μποροσε ν βγάει τν πγκόσμι οικο

νομί πό τν κρίσ που διφινότν ότι μπορεί 

ν εισθει. 

Με τν άνοδο του Μπι Κίντον στν προεδρί 

τν ΗΠΑ τον Ινουάριο του �993, είχε ν ντιμετ

πίσει ποά προβμτ στν εστερικ οικονο

μί, ποτεσμ του πομου στο Ιράκ το �99�, 

κθώς κι τον εειμμτικό προποογισμό που 

πρβε. Γι τ σ τν προβμάτν υτών 

κι τν επνφορά τς μερικάνικς οικονομίς 

ς τν τμομχν τς πγκόσμις οικονομίς 

κερδίζοντς τ άμψ που είχε ρχίσει ν ξεθ

ριάζει, στράφκε στο εγχώριο χρμτοπισττι

κό σστμ. χοντς ς κεντρικό στόχο τν 

πγκοσμιοποίσ, δδ τν νσ όν 

τν κρτών του κόσμου δμιουργώντς 

το «πγκόσμιο χωριό» (global village), με 

επικεφς το κράτος τν ΗΠΑ, προώθσε 

σε συνεργσί με τις οικονομικς είτ τν 

οικονομικ πγκοσμιοποίσ. Με τν οο

κρσ υτο του εγχειρμτος οι πγκό

σμιες οικονομικς είτ προσδοκοσν τν 

οοκρτικ κτάρρευσ τν περιορισμών 

που θετν τ εθνικά κράτ, τν εεθερ διείσδυσ τν πουε

θνικών ετιριών κι τν ιδιτικών επιχειρσεν στις εθνικς οικονομίες κι με τ 

βοθει του διεθνος χρμτοπισττικο συστμτος, ν κτστσουν τν Wall 
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Street κι τ City of London ς το κυρίρχο πγκόσμιο οικονομικό σστμ.

Γι ν το πετχει υτό, ο Κίντον κτάργσε ποος περιορισμος που είχν 

μείνει ς κτάοιπ του προγομενου νομισμτικο κθεστώτος, ευνοώντς τις 

μερικνικς ιδιτικς τράπεζες ν επενδσουν σε κάθε τομ τς οικονομίς κι σε 

κάθε μρος του πντ. Επιπον,  οικονομικ πγκοσμιοποίσ,  ενδυνάμσ 

του δορίου ς κυρίρχο πγκόσμιο νόμισμ,  κτάργσ τν εγχν του κεφ

ίου, κι  εεθερ είσοδος κι ξοδος τν μεγάν μερικνικών επιχειρμτιών 

σε ά χρμτοπισττικά συστμτ, δσν τ δυντόττ στις μερικάνικες 

επιχειρσεις, μσ τν διευκονσεν τν προόντν νς τεχνοογίς (Διδίκτυο, 

μσ επικοιννίς κ.τ.) ν επενδσουν σε όο τον κόσμο ποκομίζοντς μεγά 

κρδ, ευνοώντς τν εγχώρι νάπτυξ κι ισχυροποιώντς τ Wall Street.

Με τ μεγά δνμ που πκτσε  Wall Street μπόρεσε ν συμμετχει όο 

κι περισσότερο σε κεφάι δνεισμο γι άους χρσιμοποιώντς τ στις δι

κς τους εμπορικς δρστριόττες. τσι, δμιουργθκν τ μοιβί κεφάι 

υψο κινδνου, ιδιτικς μετοχικς ομάδες  ιδιίτερ επενδυτικά προόντ 

πό τις τράπεζες. Ττοι επενδυτικά προόντ άρχισν ν ντικθιστον τις «π

ρδοσικς» επενδυτικς δρστριόττες, όγ τν εξιρετικά υψών κερδών 

που πρείχν στις τράπεζες. Τ επενδυτικά υτά προόντ δεν είχν σκοπό ν 

πρχουν μκροπρόθεσμ κρδ ά ν ποδώσουν βρχυπρόθεσμ κρδ 

πό τν γοροπσί χρμτοπισττικών προόντν κι κίντς περιουσίς 

όγ τν γών στν τιμ τους. 

Γι τν προώθσ ττοιν δρστριοττν κι στν εστερικ γορά,  Wall 

Street σε συνεργσί με τν Ουάσιγκτον προχώρσε στν επκτσ τν κτν

τικών νγκών φενός με τν προχ πιστώσεν στους κτντς πό το 

χρμτοπισττικό σστμ κι φετρου εισάγοντς φτνά προόντ κυρίς πό 

τν κινζικ γορά όγ τς κυριρχίς του δορίου που επτρεπε στις ΗΠΑ ν 

πρώνουν τ προόντ που εισγγν πό άες χώρες σε δοάρι. Αυτό είχε ς 

ποτεσμ ν επεκτθεί ο συγκράττος τρόπος ζς με τ διρκώς υξνόμεν 

κτντικ μνί του μζικο πθυσμο τν ΗΠΑ ά κι στ συνχει όν 

τν νεπτυγμνν χρών ντώντς κεφάι γι τν ικνοποίσ υτς τς μνί

ς πό δνεισμος δι μσου του χρμτοπισττικο συστμτος με μχνισμος 

όπς οι πισττικς κάρτες, τ δάνει γι γορά υτοκιντου, στεγστικά δάνει κι 

ά. Αυτ  «φοσκ» τς ποθεμτικς γοράς που δμιουργθκε τ δεκετί 

του ’90, δσε τν εντπσ στο σνοο τν κτντών ότι γίνοντν συνεχώς 

πουσιότεροι κι μποροσν ν ξοδεουν περισσότερο. Είνι χρκτριστικό υτό 

που γράφει ο Peter Gowman γι τους Αμερικνος κτντς:

«Η φοσκ των στεγστικών δνεων εχε διπλ επδρση: όχι μόνο κνε τους μερι

κνος κτνλωτς ν ισθάνοντι εμπιστοσνη ότι η ξ των σπιτιών τους θ υξηθε, 

δνοντάς τους τη δυντότητ ν ξοδεουν περισσότερο, λλά ενδυνμώθηκε υτό το 

σθημ πό μι ισχυρ κμπάνι πό τις τράπεζες ωθώντς τους ν πάρουν κι άλλ 

δάνει συνάπτοντς κι δετερες υποθκες κι ν χρησιμοποισουν τ χρμτ γι ν 

τ ξοδψουν κτνλώνοντς» (Peter Gowan, New Left Review 55, 2009).

Με τ πρπάν δεδομν κι με τν ικνόττ του χρμτοπισττικο 
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συστμτος ν πρχει κεφάι στους επενδυτς κτάφερε ουσιστικά ν τρο

φοδοτσει κτρχν τν μερικνικ κι ργότερ τν πγκόσμι οικονομί 

με κεφάι γι τν κτντικ κρξ τς ευρείς μάζς τν ποιτών. τσι, 

κτάφερε ν δμιουργσει υψος ρυθμος νάπτυξς σε κάθε οικονομί που 

εισχροσε, πρχοντς τις πρίττες εγγυσεις γι περιτρ νάπτυξ κι 

ευμερί. Το νο χρμτοπισττικό σστμ τς Wall Street κτάφερε ν εγκ

τστσει το νο κπιτισμό σε κάθε γνιά του πντ γι τν περίοδο �995 

 2008 κι ν φρει τν επίδ τς εξάειψς τν οικονομικών νισοττν κι τς 

ευμερίς όν τν ποιτών, νεξρττς κοιννικών τάξεν κι κτγγς.

ΧρμτπσττκO σστμ κ πκOσμ κνμ
Το χρμτοπισττικό σστμ είχε κτφρει εκείν τν περίοδο ν επρεά

ζει τν πγκόσμι κυριρχί εγκθιστώντς μι νου τπου πγκόσμι γεμονί; 

Το ερώτμ μπορεί ν πντθεί εξετάζοντς τ στοιχεί που πρτίζουν τν 

πγκόσμι κυριρχί. Σμφν με το Brezenzinski, γι ν χρκτριστεί ν κρά

τος ς πγκόσμι δνμ πρπει ν υπερτερεί τυτόχρον σε τσσερις τομείς: 

στρτιτικό, οικονομικό, τεχνοογικό κι ποιτισμικό (Brezenzinski, Η Μεγάλη 

Σκκιρ, �998, σε. 5253). Μποροσε, οιπόν, σε υτν τν περίοδο το χρμ

τοπισττικό σστμ κι  οικονομικ είτ ν επρεάσει τους τσσερις υτος 

τομείς πγκοσμίς; 

σον φορά το στρτιτικό τομ, γι τ συγκρότσ ισχυρο κι σγχρονου 

στρτο πιτοντι πάρ πος οικονομικς δπάνες, ποπάσιες σε σχσ 

με τ προγομεν χρόνι. πς νφρει ο Paul Kennedy:

«Τ βομβρδιστικά (εροπλάν) στοιχζουν δικόσιες φορς περισσότερο πό όσο 

στο Β΄ Πγκόσμιο Πόλεμο. Τ κτδιωκτικά εκτό κι πλον πό όσο κτά το Β΄ Πγκό

σμιο Πόλεμο. Τ εροπλνοφόρ ενι εκοσι φορς κριβότερ κι τ άρμτ μάχης 

δεκπντε φορς κριβότερ πό όσο κτά το Β΄ Πγκόσμιο Πόλεμο. ν υποβρχιο 

τπου Gato εχε κόστος 5.500 δολάρι νά τόνο κτά το Β΄ Πγκόσμιο Πόλεμο σε σ

γκριση προς τ 1,6 εκτομμρι νά τόνο γι το Trident» (Paul Kennedy, Η νοδος κι 

η Πτώση των Μεγάλων Δυνάμεων, �990 σε. 565). 

τσι, πό τ στιγμ που χρειάζοντι τεράστι κεφάι, υτά νγκστικά θ 

περάσουν πό τ Wall Street. Επίσς,  ποιτικ ισχς που είχε  οικονομικ είτ 

τν πο μεγά, ττοι ώστε ν μπορον ν προκσουν τ ψ ποφάσε

ν γι στρτιτικς επιχειρσεις με πργμτικό σκοπό τον εγχο κεφίν, 

όπς γινε στο δετερο πόεμο του Ιράκ που ρκετοί ισχυρίζοντι ότι γινε γι 

τον εγχο τν ενεργεικών κεφίν. 

Στον οικονομικό τομ το χρμτοπισττικό σστμ είχε γίνει  κρδιά τς 

πγκόσμις οικονομίς, όπς νθκε πρπάν. Στον τεχνοογικό τομ, 

πρόο που στ προόντ υψς τεχνοογίς  τιμ τους συνεχώς μειώνετι, 

τ κεφάι που διτίθεντι γι ρευνες πάν στ προόντ υτά συνεχώς υ

ξάνετι, με ποτεσμ ν πιτοντι κι σε υτόν τον τομ επενδυτς. Γι 

πράδειγμ, το 200� μόνο γι τν ρευν πάν στ ννοτεχνοογί ο πρόεδρος 

τν ΗΠΑ νκοίνσε ότι θ διθσει 500 εκτομμρι δοάρι. Τος, όσον φο
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ρά τον ποιτισμικό τομ, το χρίς όρι κτντικό πρότυπο που προθείτι 

κι χρμτοδοτείτι πό το χρμτοπισττικό σστμ χει κτκείσει όες 

τις νεπτυγμνες κι νπτυσσόμενες χώρες, κθιστώντς το συνώνυμο με τν 

εευθερί, τν ισόττ κι τν ευμερί. 

Σμφν, οιπόν, με τ πρπάν κι όγ τς εισχώρσς τς οικονομικς 

σφίρς μσ του χρμτοπισττικο συστμτος, σε όες τις υπόοιπες σφίρες 

του πγκόσμιου γίγνεσθι, το χρμτοπισττικό σστμ χει εξειχθεί ς ν 

σστμ πγκόσμις κυριρχίς με όχμ τν πγκοσμιοποίσ κι ποδκτες 

τν ευρεί μάζ τν ποιτών. πς νφρει ο Σπρος Μκρς:

«Η πγκοσμιοποηση ως μι σνθετη κι πολυεππεδη μορφ οικονομικς λλη

λεξάρτησης, με φινόμεν όπως η ργδ ξηση της κυκλοφορς των γθών, 

κι των υπηρεσιών, η ργδ ξηση των άμεσων ξνων επενδσεων, η μεγάλη 

ενσχυση του ρόλου των γορών χρμτος κι κεφλου στην οικονομικ στθε

ρότητ  νάπτυξη κι γενικότερ η πελευθρωση των πάσης φσεως γορών 

(προόντων, υπηρεσιών, χρμτος, κεφλων) χει κτστσει εφεξς την ευημερ 

των κτοκων μις χώρς ντικεμενο πγκόσμιου ενδιφροντος κι κτά συνπει 

χει υποβθμσει σημντικά το ρόλο του κράτους ως βσικ οικονομικ μονάδ στο 

διεθνς σστημ» (Σπρος Μκρς, Η θεωρ των Διεθνών σχσεων στην εποχ της 

Πγκοσμιοποησης, 2002, σε. 87).

 ξλξ τσ πκσμσ κυρρΧσ σ πκσμ μν 
  νδσ κ  πτσ

πγκσμι γμν τυ Χρμτπισττικύ συστμτς

Γι τ διτρσ τς πγκόσμις κυριρχίς του, το χρμτοπισττικό σστ

μ πρεπε ν συνεργάζετι με τ εθνικά κράτ κι  οικονομικ είτ ν κρτάει 

τις πγκόσμιες ισορροπίες μσ τν θεσμικών οργάνν όπς είνι το ΔΝΤ,  

Πγκόσμι Τράπεζ, ο πγκόσμιος οργνισμός εμπορίου κθώς κι τ ισχυρά 

οικονομικά κράτ του πντ, ώστε ν υπάρχει στ ο άτυπος εγχος τς νομι

μόττς τς ρος τν κεφίν. Αντί υτο,  ζονεί τν οικονομικών είτ 

κι  πστί τους γι όο κι περισσότερ κρδ μεττρεψν τν πγκόσμι 

κυριρχί σε πγκόσμι γεμονί με οδυνρς συνπειες γι το ίδιο το σστμ 

κι τν ευρεί μάζ τν ποιτών που τν ποδκτες του. 

Η Wall Street σε συνεργσί με τν Ουάσιγκτον γι τν μεγιστοποίσ τν 

κερδών τς κι τν ισχυροποίσ τς κυριρχίς τς στις ξνες γορς χρσιμο

ποιοσε τον πρκάτ τρόπο ενεργείς. Εισχροσε σε μι συγκεκριμν γορά, 

γενίκευε μι «φοσκ» τιμών δι μσου υτς ποκτώντς τεράστι κρδ κι στ 

συνχει ποσυρότν φνοντς τ φοσκ ν σκάσει. Λόγ τς ζονείς τς, 

 Wall Street πίστεψε ότι θ κτφρει ν εγξει τις κρίσεις που εμφνίζοντν 

μετά το σκάσιμο τν φουσκών που  ίδι είχε δμιουργσει, με τ δμιουργί 

κινοργιν «φουσκών» σε άους τομείς. τσι, είχμε τ φοσκ τν προόντν 

νς τεχνοογίς, τν στεγστικών δνείν, τς τιμς του πετρείου κ.τ.. Με 

τον τρόπο υτό, το νο κθεστώς τς Wall Street, κυριρχοσε με μόις πντε 

επενδυτικς τράπεζες όπου διχειρίζοντν τσσερ τρισεκτομμρι δοάρι κί
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πο

ογί

ζουν το ρίσκο, 

με θμιτ μσ τ 

οποί τν στενά συνδε

δεμν με τις τοπικς κυβερ

νσεις. πς νφρει ο Simon 

Johnson ο οποίος διτεσε το 2007 κι 

το 2008 διευθυντς οικονομικών του ΔΝΤ: 

«…Γι πράδειγμ στη Ρωσ ο ιδιωτικός τομς βρσκετι τώρ σε δσκολη 

κτάστση, διότι τ προηγομεν πντε περπου χρόνι δνεστηκε πάνω πό 490 

δισεκτομμρι δολάρι πό τις πγκόσμιες τράπεζες, κι τους επενδυτς με την εντ

πωση ότι ο ενεργεικός τομς της χώρς θ μποροσε ν υποστηρξει μι διρκ 

ξηση στην κτνάλωση δι μσου της οικονομς. σο η ρωσικ ολιγρχ ξόδευε 

υτό το κεφάλιο, ποκτώντς άλλες ετιρες κι ξεκινώντς φιλόδοξ επενδυτικά 

προγράμμτ που πργγν θσεις εργσς, η σημντικότητά τους γι τις πολιτικς 

ελτ υξνότν. ξηση της πολιτικς τους υποστριξης σμινε κλτερη πρόσβση 

σε επικερδ συμβόλι, φοροπλλγς κι επιχορηγσεις. Κι οι ξνοι επενδυτς δε 

θ μποροσν ν ενι περισσότερο ευχριστημνοι. χοντς όλ τ άλλ πράγμτ 

ντς περιουσίς, κι μποροσν ν μετφρουν ποά κόμ τρισεκτομμρι 

δοάρι πό θεσμος όπς εμπορικς τράπεζες, γορς κεφίν, κεφάι 

πό συντξιοδοτικος οργνισμος κ.τ.. 

μς,  διδικσί τς κερδοσκοπίς δι μσου τς δμιουργίς φουσκών πι

τεί τν ικνόττ ν μετφρει τεράστι κεφάι σε συγκεκριμνες γορς ώστε 

ν άξει τ δυνμικ τν γορών υτών. Αυτό γινε δι μσου τν τρπεζών οι 

οποίες με το ν πρποιον τον ισοογισμό τους, μποροσν ν δνειστον τερά

στι ποσά με σκοπό ν τ επενδσουν σε συγκεκριμνες γορς. Επιπον, όσο  

«φοσκ» συνχιζε ν υπάρχει, επτρεπε στις τράπεζες ν δνείζουν περισσότερο 

προσδοκώντς σε μεοντικά κρδ, πό τν περιτρ ξσ τν τιμών, όπς 

γι πράδειγμ στ «φοσκ» τν κιντν. χοντς κτά νου ότι με τον πρπά

ν τρόπο οι πγκόσμιες οικονομικς είτ χουν κτφρει ν χινγγσουν κι 

ν εγξουν τις τεχντς οικονομικς κρίσεις, οι τράπεζες ζισμνες πό τ εκο 

κρδ που πφερν υτς οι κρίσεις, επιδίδοντν στις συνεχείς επενδσεις πρχο

ντς κεφάι στον ιδιτικό τομ προσδοκώντς σε μεοντικά κρδ, χρίς ν 
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σ, προτιμοσν ν δνεζουν χρμτ σε νθρώπους οι οποοι εχν την υτονόητη 

υποστριξη των εθνικών τους κυβερνσεων, κόμ κι ν υτ η υποστριξη στηρι

ζότν στη διφθορά» (Simon Johnson, The Quiet Coup, 2009, σε 2). 

Η πρπάν όμς τκτικ είχε ς ποτεσμ ν χτίζοντι υτοκρτορίες 

πό τις τοπικς οικονομικς είτ, πάν σε τεράστι χρ τ οποί μόις οι τοπι

κς τράπεζες στμτοσν ν τ χρμτοδοτον, είτε υπό τν πίεσ τν κυβερ

νσεν, είτε υπό τν δυνμί τν ίδιν, οι υτοκρτορίες υτς κτρρεν, 

προκώντς μεγάες δυσκοίες στν εγχώρι οικονομί.

σον φορά τν οικονομί τν ΗΠΑ, κι νφρετι διότι είνι  ισχυρότερ 

οικονομί του πντ, με τ Wall Street ν χει τ δνμ ν διμορφώνει το 

περιβάον τν γορών που δρστριοποιείτι γι τν περίοδο τς χρμτοπι

σττικς γεμονίς, ίσχυε ό,τι κι στ ά κράτ, ά σε πο μεγτερο βθ

μό. Από τ στιγμ που οι ΗΠΑ είχν τν πιο νεπτυγμν οικονομί, τεχνοογί 

κι στρτιτικ ισχ πγκοσμίς τν ογικό ν χουν κι τν πιο νεπτυγμν 

οιγρχί. τσι,  μερικνικ χρμτοπισττικ βιομχνί κρδισε ποιτικ 

εξουσί δμιουργώντς ν είδος ποιτισμικο κεφίου. Δδ, όοι πίστευ

ν ότι, ό,τι τν κό γι τ Wall Street, τν κό γι τ χώρ. Η βιομχνί 

τν τρπεζών γινε νς πό τους ισχυρότερους χρμτοδότες γι τις ποιτικς 

κμπάνιες, ά φτάνοντς στο υψότερο σμείο τς επιρρος τς δεν χρει

ζότν ν εξγοράσει τν ενοι τς κυβρνσς, όπς γι πράδειγμ πρεπε 

ν κάνουν οι άες βιομχνίες, όπς οι κπνοβιομχνίες. Αυτό γινότν διότι 

 Ουάσιγκτον δ πίστευε ότι  οι μεγάοι χρμτοπισττικοί οργνισμοί κι  

εεθερ ρο κεφίν στις γορς τν ζτικς σμσίς γι τ θσ τν 

ΗΠΑ στον πγκόσμιο χάρτ. 

Ββι,  μεγά επίδρσ του χρμτοπισττικο συστμτος στν πο

ιτικ τς κυβρνσς τν ΗΠΑ φίνετι κι πό τ μετκίνσ προσπικο 

πό τ Wall Street στν Ουάσιγκτον. πς νφρει ο Simon Johnson: «O 

Robert Rubin, πρώτ διετλεσε ντιπρόεδρος στη Goldman Sachs, στη συνχει 

διορστηκε γρμμτς του προδρου Κλντον στο πουργεο Οικονομς των ΗΠ 

κι ργότερ γινε πρόεδρος στην εκτελεστικ επιτροπ της Citygroup. Επσης, ο 

Henry Paulson, ο οποος διτλεσε Γενικός Διευθυντς (CEO) στη Goldman Sachs, 

γινε γρμμτς του προδρου Μπους του νεότερου στο πουργεο Οικονομς 

των ΗΠ κι φεγοντς γινε πρόεδρος μις μεγάλης ιδιωτικς ετιρς. …..Εχε γ

νει κάτι σν πράδοση γι την Goldman Sachs οι εργζόμενο της ν πηγνουν σε 

δημόσιες υπηρεσες μετά την ποχώρησ τους πό την ετιρ» (Simon Johnson, 

The Quiet Coup, 2009, σε. 5). 

Είχε ττοι δνμ  Wall Street τν εποχ τς γεμονίς τς, ώστε είχε πείσει 

μι οόκρ γενιά ποιτικών ν πιστεει ότι  άποψ τν τρπεζών τν πάντ 

σστ. τσι, γινότν πιστευτ  άποψ του Ben Bernanke που εξφρζε πθος 

οικονομοόγν το 2006 ότι: «Η διχεριση του ρσκου των γορών κι του ρσκου 

του δνεισμο εξελσσετι συνεχώς. … Οι τρπεζικο οργνισμο όλων των βεληνεκών, 

χουν κάνει σημντικά βμτ τις τελευτες δο δεκετες στην ικνότητά τους ν 

υπολογσουν κι ν διχειριστον το ρσκο».
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μς,  θει τν πο διφορετικ. Η διφθορά κι το ρίσκο του γρ

γορου κρδους είχε εισχρσει βθιά στ υψά κιμάκι τν τρπεζών. τσι, 

γι πράδειγμ,  διεθυνσ τν χρμτοπισττικών προόντν τς AIG είχε 

2,5 δισεκτομμρι δοάρι φοροόγτο κρδος το 2005 με το ν πουάει 

υποτιμοογμνες σφάειες γι σνθετες δσκο κτνοτς σφάειες. Αυτ 

 στρτγικ τν πο κερδοφόρ σε συνθισμνες χρονις, ά ιδιίτερ κ

τστροφικ σε κκς χρονις, όπς γι πράδειγμ τν τεευτί χρονιά όπου 

 AIG είχε σφιστρι συμβόι γι πάν πό 400 δισεκτομμρι δοάρι 

σε σφάειες. Γι ν σθεί  ετιρί,  κυβρνσ τν ΗΠΑ κάυψε περίπου �80 

δισεκτομμρι δοάρι σε επενδσεις κι δάνει γι το εξειγμνο μοντο ρί

σκου που  ετιρί διβεβίνε ότι  πρξ του τν πίθν. 

σο  τκτικ τς Wall Street τν ιδιίτερ κερδοφόρ κι φερνε μεγά 

κεφάι στν οικονομί τν ΗΠΑ τν κυρίρχ στο πγκόσμιο στερμ, διότι 

τ κρδ τν πργμτικά εξπργμτικά όπς φίνετι στο Σχμ �. πό το 

�973 ς το �985 ο χρμτοπισττικός τομς ποτ δεν κρδισε πάν πό το 

�6% τν εστερικών ετιρικών κερδών. Το �986 φτσε το �9% ενώ στ δεκ

ετί του ’90 φτσε νάμεσ στο 2�% κι το 30%. Τ δεκετί που δινουμε 

Σχήμα 1
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φτσε το 4�%. Από τν ά, πό το �948 ς το �982  συνοικ ποζμίσ 

στον χρμτοπισττικό τομ τν νάμεσ στο 99% κι το �08% όν τν 

εστερικών ιδιτικών βιομχνιών. Από το �983, υξθκε κτκόρυφ, φτάνο

ντς το �8�% το 2007. 

μς, εκτός πό τ τεράστι κρδ που ποκόμισν οι τράπεζες κι οι ετι

ρίες κθώς κι οι εργζόμενοι που δρστριοποιοντν στ χρμτοπισττικ 

βιομχνί, ιδιίτερ μνεί πρπει ν γίνει γι τ τεράστι κρδ που ποκόμισν 

τ υψόβθμ στεχ υτών τν ετιριών (golden boys). Είνι χρκτριστικό 

ότι ο Stanley O’Neal, γενικός διευθυντς τς Merrill Lynch, ώθσε τν ετιρί στν 

γορά τν σφειών υποθκών βγάζοντς τεράστι κρδ το 2005 κι το 2006. 

Γι υτν τν κερδοφορί πρε πό τν ετιρί �4 εκτομμρι δοάρι γι κάθε 

μι πό τις δο χρονις ς μπόνους. Οπότε  κόρεστ νάγκ γι κερδοφορί 

κι  ζονεί του χρμτοπισττικο συστμτος είχε περάσει κι στους ερ

γζόμενους που νζτοσν συνεχ ξσ κερδών με κάθε μσο.

Η συνεχς ξσ τν κερδών κι τν χρμάτν προς κτνάσ, τν το 

πθο όν: Ο χρμτοπισττικός τομς, διότι βεπε τ κρδ του ν υξά

νοντι συνεχώς, με κάθε μσο χρίς περιορισμος, οι κυβερνσεις, διότι είχν 

βρει χρμτοδότες γι ν σκον κοιννικ ποιτικ που χρκτριζότν πος 

φορς πό σπτάες γι ν υξσουν τν ποιτικ τους επιρρο, οι οικονομικς 

είτ, διότι σε συνεργσί με τις τοπικς κυβερνσεις επιδίδοντν σε θμιτο ντ

γνισμό ισχυροποιώντς το ετιρικό τους εκτόπισμ στον πγκόσμιο επιχειρμ

τικό χάρτ κι τος ο πός κόσμος που χοντς στ χρι τους κεφάι πό 

εκοους δνεισμος προς κτνάσ, τους είχε δμιουργθεί  ίσθσ ότι 

με τον τρόπο υτό θ νβάθμιζν το κοιννικό τους status. 

μς,  γεμονί του χρμτοπισττικο συστμτος στριζότν σε πιν πό

δι. Αυτά τ πιν πόδι τν ο συνεχς υξνόμενος δνεισμός δμιουργώντς 

σε όους υπρογκ χρ τ οποί προσδοκοσν ν ποπρώσουν με τν ξσ 

τν ξιών τν επενδσεών τους, με υτά τ κεφάι. μς τι θ γινότν εάν οι 

τιμς δεν υξάνοντν γι κάποιο χρονικό διάστμ κι οι τράπεζες δυντοσν ν 

χρμτοδοτσουν τους επενδυτς ώστε ν νκυκθεί το σστμ τς ευμερίς 

που όοι είχν τν ίσθσ ότι ζοσν; Ασφώς θ είχε σοβρς επιπτώσεις στν 

πγκόσμι οικονομί, όπς θ δομε πρκάτ, κι κυρίς στ μ ισχυρά εθνικά 

κράτ που βγκν ιγότερο κερδισμν πό υτν τν γεμονί.

 

 πτσ τσ μνσ
δ πό το 2004 άρχιζν ν εκφράζοντι φόβοι γι τν κτάρρευσ του π

γκόσμιου χρμτοπισττικο συστμτος οδγώντς τν πγκόσμι οικονομί 

σε μί ισχυρ οικονομικ κρίσ. Σμφν με το άρθρο του Ιου τς Κυρικς γι 

τν κρίσ, στ μσ του 2005 νπτχθκε μι ντον σχετικ ρθογρφί στον 

μερικάνικο Τπο. πς νφρει: «κολουθώντς μι ιδ που χρησιμοποησε το 

περιοδικό «Economist» γι ν μετρσει πόσο συχνά νφρετι πό τ ΜΜΕ η λξη «φε

ση», ο μερικνός οικονομολόγος Ντγκ Χνγουντ εμπνεστηκε το δικό του «δεκτη» γι 

ν μετρσει πόσο συχνά νφρετι η «στεγστικ φοσκ» στις μεγάλες εφημερδες 
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των ΗΠ. Το ποτλεσμ ενι ότι όλο το 2004 κι στις ρχς του 2005 η φράση υτ 

νφερότν μόλις 10 ως 30 φορς το μν, το κλοκρι του 2005 φτσε τις 140 φο

ρς» (Ιος τς Κρικς γι τν Κρίσ, 2008).

Στ μσ του 2008, ξσπσε  πρώτ ισχυρ κρίσ στν μερικνικ οικονομί, 

 κρίσ τν στεγστικών δνείν. πς προνφρμε, σμντικό ρόο στν 

κρίσ υτ πιξε  διδικσί χοργσς ενποθκευμνν δνείν υψο 

ρίσκου κι στ συνχει τιτοποίσ τν χρεών με εγγσ άν χρεών. Η δ

μιουργί κι  διρκς ντγ υτών τν πισττικών πργώγν στρίχτκε 

εξοοκρου στ συνεχ ξσ τς τιμς τν κιντν, χρίς κμί νογί 

με τν άνοδο του πθρισμο  τς πργμτικς τους ξίς. Η διερυνσ υτ 

τν τρπεζών στν ευρεί μάζ τν ποιτών κι  προχ στεγστικών δνείν 

με μονδικ υποχρσ τν δνειοπτών μις μικρς προκτβος, κι μετά 

πό τν ευσ 23 χρονών κτκόρυφ ξσ τν επιτοκίν, δσν τ δυν

τόττ πόκτσς κτοικίς σε ν σμντικό ποσοστό του πθυσμο τν ΗΠΑ. 

Μετά το άνοιγμ του προδρου Μπους το 2002 στις μειονόττες γι πόκτσ 

ιδιόκττς κτοικίς κι τις τρπεζικς διευκονσεις, πρτρθκε ρεκόρ του 

ποσοστο όν τν εποχών, στις ιδιόκττες κτοικίες μετξ του πθυσμο 

τν ΗΠΑ, φτάνοντς το 69,2%. μς, μετά τν ευσ κάποιν χρόνν κι με τις 

δόσεις ν γίνοντι δυσβάστκτες, οι τράπεζες προτρεπν του οφειτες ν συνά

πτουν κινοργι δάνει γι ν πρώσουν τις πις οφεις. Η γορά φτσε σε 

ν σμείο που οι οφειτες δεν μποροσν ν πρώσουν 

κι οι τράπεζες δυντοσν ν δνείσουν. Αυτό είχε ς 

ποτεσμ τν κτκόρυφ πτώσ τν κιντν που 

δυσχρινε κτά πο τν κτάστσ, διότι οι κτσχ

σεις κρίνοντν οικονομικά σμφορς μ χοντς 

άο τρόπο οι τράπεζες ν εισπράξουν τ δάνει 

που είχν πράσχει στους δνειοπτες. 

Η κρίσ υτ φερε σε δειν οικο

νομικ θσ τους οργνισμος τς 

κρδιάς του χρμτοπισττικο 

συστμτος, τις ιδιτικς 
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τράπεζες, που όγ τς πγκοσμιοποίσς κι τς εεθερς ρος κεφίν σε 

όο τον κόσμο,  κρίσ επεκτάθκε σε ό τ επίπεδ τς πγκόσμις οικονομίς. 

πς νφρετι στ μετ τν Λπτσιώρ κι Μιου «Χρημτοπιστωτικ κρ

ση κι οικονομικ ρθμιση»: «υτό που φερε στην επιφάνει η προσ κρση ενι 

ότι η διδικσ υτ δισποράς του πιστωτικο κινδνου, στο γενικότερο πλσιο 

ντσης του ντγωνισμο μετξ των χρημτοπιστωτικών ιδρυμάτων κι η στρο

φς τους πό τις επιχειρσεις προς το «πλτ κοινό» (κτνλωτικά κι στεγστικά 

δάνει), λειτοργησε ως εφλτριο γι τις τράπεζες κι άλλους χρημτοπιστωτικος 

οργνισμος στο ν συνάπτουν δάνει όλο κι χμηλότερης φερεγγυότητς. Κθώς 

με την λλγ της οικονομικς συγκυρς υξνότν δρμτικά το ποσοστό υτών 

των ενυπόθηκων δνεων, που δε μποροσν ν εξυπηρετηθον, κτρρεν κι οι 

τιμς των πράγωγων ττλων, επομνως ό,τι σχεδιάστηκε ως δισπορά του χρημτο

πιστωτικο κινδνου ν λειτουργε πλον ως διάχυση της κρσης στο μερικνικό 

κι διεθνς τρπεζικό χρημτοπιστωτικό σστημ». (Λπτσιώρς Σπρος, Μιος 

Γεώργιος, Χρημτοπιστωτικ κρση κι οικονομικ ρθμιση, 2008). 

Συνοψίζοντς κι θοντς ν εξγσουμε τ ίτι τς πγκόσμις οικονομι

κς κρίσς που ξσπσε στ μσ του 2008 στις ΗΠΑ κι επεκτάθκε σε όο τον 

κόσμο, μπορομε ν νφρουμε τις διορθτικς κινσεις που πρεπε ν νά

βει ρχικά  κυβρνσ τν ΗΠΑ κι στ συνχει οι άες κυβερνσεις φενός 

όγ τς μεγάς διάρκεις κι ντσς του προγομενου νοδικο κκου 

(2002  2007) όπου οι χρμτιστρικοί δείκτες είχν ξεπεράσει κάθε προγομε

νο κι οι τιμς τν κιντν είχν φτάσει σε φσικ υψά επίπεδ, φετρου 

όγ του εείμμτος στο ισοζγιο τρεχουσών συνγών τν ΗΠΑ, το οποίο 

είχε φτάσει σε νσυχτικά επίπεδ όγ τς μετφοράς του πρτογεν τομ 

πργγς σε χώρες με φτνά εργτικά χρι όπς κυρίς  Κίν. 

νς δετερος πράγοντς που οδγσε σε υτν τν κρίσ τν  χρ 

νομισμτικ ποιτικ στις ΗΠΑ σε συνδυσμό με τν ξσ τς διορθτικς 

ρευστόττς, που σχετίζετι με τις υψς ποτμιεσεις κυρίς τς Κίνς κι 

τν πετριεοπργγών χρών που διοχετεοντι στις Δυτικς χώρες. Αυτ  

ρο κεφίν πό φτχότερες σε πουσιότερες χώρες όπς πό τν Κίν στις 

ΗΠΑ, συνιστά σμντικ στρβσ στν κτνομ πόρν σε πγκόσμι κίμκ. 

Επίσς, νς άος πράγο

ντς κι ίσς ο σμντικό

τερος είνι  προβμτικ 

ετιρικ δικυβρνσ τν 

τρπεζών σε συνδυσμό με 

τ χάρσ τς εποπτείς 

που συνοδετκε πό ευνο

κς γι τις τράπεζες νομοθετι

κς ρυθμίσεις. τσι, στις τρά

πεζες επικράτσε φρενίτιδ 

υψών εκτάκτν μοιβών 

(bonus) που συνδθκν με 
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υξμν δνειοδότσ σε πιστοχους μφιβόου ικνόττς ποπρμς, 

δάνει μφιβόου ποιόττς τιτοποιθκν κι πρσν σε ισοογισμος οργ

νισμών που δεν εποπτεοντι πό τις ρχς κι διτθκν σε τεικος πεάτες 

ς δομμν προόντ με διφν χρκτριστικά. 

Στις πρπάν ιτίες δεν πρπει ν ξεχνάμε πό τ μι τν κτντικ μ

νί τς ευρείς μάζς τν ποιτών που χοντς ς ποθμνο τν οικονομικ 

κτπίεσ ποών χρόνν κνν κκ διχείρισ τν δνεικών χρμάτν που 

βν πό τους πισττικος οργνισμος. τσι,  πειοψφί δχτκε άκριτ 

τ όγι τν οικονομοόγν κι τν τρπεζών γι συνεχ άνοδο τν ρυθμών 

νάπτυξς κι χειρισμο του μβνόμενου ρίσκου με ποτεσμ ν επιδοθεί 

στν σδοτ κτνάσ κι δνεισμό γι τν ικνοποίσ τν συνεχώς υξ

νόμενν υποτιθμενν νγκών. Από τν ά, οι επιχειρσεις χοντς ς οδγό 

το εκοο κρδος που προθοσε το χρμτοπισττικό σστμ, επιδόθκν σε 

ριψοκίνδυνες επενδσεις εκοου κρδους κι μεγάου κόστους, πρά σε συνετς 

κι στθερς επενδσεις χμο ρίσκου, με χρμτ που πιρνν εκο ς 

δάνει πό τους τρπεζικος φορείς.

Δεν μπορεί ν εχθεί με βεβιόττ ότι τ πρπάν γεγονότ φερν  ότι 

θ φρουν τν πτώσ του χρμτοπισττικο συστμτος  τν νάδυσ ενός 

άου επενδυτικο κθεστώτος που σε συνεργσί με το χρμτοπισττικό σ

στμ θ βγάει τν πγκόσμι οικονομί πό τν κρίσ κι θ τν επνφρει 

σε νοδικος ρυθμος νάπτυξς. Αυτό που μπορεί όμς ν πρτρθεί είνι 

 κτάρρευσ τς γεμονίς του χρμτοπισττικο συστμτος με τν πορ

ρθμισ τς γοράς, τν πντε ειψ μχνισμών εγχου κι τ μφιβόου 

ποιόττς επενδυτικά προόντ που επφερε ο μεγάος ντγνισμός τν τρ

πεζών κι τ τεράστι κρδ που πδιδν. Η κτάρρευσ υτ, όπς θ δομε 

πρκάτ, χει κτστσει τις γορς πο περισσότερο συγκρτμνες κι τους 

κτντς ρκετά επιφυκτικος.

συνπσ π τν πτσ τσ μνσ
Η κρίσ που δμιουργθκε στ κίντ κι επεκτάθκε σε όο το χρμτοπιστ

τικό σστμ οδγσε στν κτάρρευσ πουεθνικών ετιριών κι χρμτοπισττι

κών κοοσσών όπς είνι  χρεοκοπί τς Lehman Brothers, μι πό τις μεγτερες 

τράπεζες τς Αμερικς, χρεοκοπί υτοκιντοβιομχνιών, εροπορικών ετιριών 

κι άες, προκώντς σοβρος τριγμος στο χρμτοπισττικό σστμ κι τν 

πγκόσμι οικονομί. Η κρίσ εξπώθκε πό τν οικονομί τν ΗΠΑ σε όο τον 

κόσμο φρνοντς ντροπς στν πγκόσμι οικονομί εκφράζοντς τις δομικς 

πθογνειες του διεθνος χρμτοπισττικο συστμτος. Η κρίσ υτ πειεί τν 

εισγγ τν οικονομιών όν τν προγμνν κρτών σε βθιά φεσ που θ 

χει οθριες συνπειες γι όο τον υπόοιπο κόσμο. δ οι κυβερνσεις τς Ουά

σιγκτον, του Βεροίνου, του Λονδίνου, του Πρισιο, ά κι άν κυβερνσεν 

του κόσμου σχεδιάζουν κι υοποιον «χρημτοπιστωτικά πκτ» ιμοδότσς τν 

οικονομιών τους, ώστε ν ποκτσουν κι πάι εμπιστοσν οι γορς κι ν μπορ

σουν ν προσεκσουν κι πάι νους επενδυτς. Επίσς, στις προγμνες χώρες ο 
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φόβος τς συνεχιζόμενς ξσς τς νεργίς είνι υπρκτός φο σμφν με τν 

κθεσ του Διεθνος Γρφείου Εργσίς  νεργί στους νους πό �5 ς 24 ετών 

το 2009 φτσε τον τεράστιο ριθμό τν 8� εκτομμυρίν νργν σε οόκρο 

τον κόσμο. Σμφν με τν κθεσ του, γι τν νεργί τν νν νφρετι ότι: 

«Ο δεκτης νεργς των νων σε όλον τον κόσμο χει φθάσει στο υψηλότερο σημεο που 

χει κτγρφε ποτ κι μλλει ν νβει κόμη περισσότερο μσ στο 2010». Ο δείκτς 

χει ξεπεράσει το ��,9% το 2007 κι το �3% το 2009. Γι το 20�0, προβπετι ν 

υξθεί εφρώς στο �3,�% κι ν ξνπσει στο �2,7% το ερχόμενο τος, σμφν 

με τις προβψεις του Οργνισμο.

Επομνς, σμφν με τ πρπάν υξάνετι  νσφάει, νκυκώνοντς 

τν επιφυκτικόττ που είνι ποτρεπτικός πράγοντς στις επενδσεις κι στν 

ξσ του ρυθμο νάπτυξς. Αυτό γίνετι διότι όγ τς νσφάεις οι επενδυτς 

ποσρουν τ κεφάι πό τις μετοχς κι στρφοντι στις γορς ομοόγν, χρυσο 

κι άν «σφλών» κτφυγίν. πς φίνετι στο άρθρο τς Ακς Κψ στν 

εφμερίδ «Το Βμ»: «Κυβερνητικ ρευν δειξε ότι το ποσοστό της ποτμευσης των 

μερικνικών νοικοκυριών βρσκετι στο 6,4% του διθσιμου εισοδμτος, ενώ πριν πό 

την φεση το ποσοστό κυμνοντν επ σειρά ετών μετξ 1% κι 2%» (Ακ Κψ, 

άρθρο στν εφμερίδ Το Βμ, �5 Αυγοστου 20�0).

Οι επιπτώσεις τς χρμτοπισττικς σφυξίς φάνκν κι στ εείμ

μτ στους προποογισμος τν 

κρτών κυρίς του νότου, φτάνοντς 

στ όρι τς χρεοκοπίς όπς γινε 

κι στν Εάδ. Αυτό είχε ς ποτε

σμ τν κκσ βοθεις πό το ΔΝΤ 

το οποίο γι ν βοθσει τις χώρες με 

μεγά εείμμτ φερε ντιμτ

πες τις κυβερνσεις, πό τ μι με τις 

εγχώριες οικονομικς είτ που είχν 

υποστεί μεγάες ζμις όγ τς κρί

σς ζτώντς επιπον επιχοργσεις 

κι πό τν ά τν ευρεί μάζ τν 

ποιτών που είχν στν πειοψφί 

υπερχρεμν νοικοκυριά όγ τν 

δνείν που είχν συνάψει πριν τν 

κρίσ. Από τις πισεις φενός τν δ

μοσιονομικών εειμμάτν κι φετ

ρου του ΔΝΤ, οι κυβερνσεις πρπει ν 

δυσρεστσουν κι τις δο κτγορίες 

ποιτών, βρισκόμενοι όμς σε ετοιμόττ ν 

ντιμετπίσουν πό τ μι τς άμεσες κς 

συγκροσεις πό τν ευρεί μάζ τν ποιτών 

κι πό τν ά τις πρσκνικς συγκρο

σεις τν οικονομικών είτ που δεν είνι διτε
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θειμνες ν πσουν τν οικονομικ εξουσί που είχν ποκτσει. 

Στο άμεσο μον, οι προβψεις δεν είνι ευοίνες. πς προνφρθκε,  

νεργί προβπετι ν πρμείνει σε υψά επίπεδ κι οι γορς δεν φίνετι 

ν ποκτον άμεσ τν εμπιστοσν τν επενδυτών. Επίσς, όες οι τεευτίες 

εξείξεις στν οικονομί κι γενικά στο χρμτοπισττικό σστμ, είνι πιθνό 

ν δώσουν νν άο τρόπο σκψς στ «πιδιά της κρσης» στ πιδιά δδ 

τς επόμενς γενιάς. Αυτά θ κον, θ διβάζουν κι θ μθίνουν γι τν 

επενδυτικ μνί κι υπερκτνάσ που επικρτοσε τν εποχ τς χρμτο

πισττικς γεμονίς κι θ νρτιοντι εάν είνι θει  διβάζουν κάποιο 

μυθιστόρμ. Είνι γεγονός ότι  τάσ που υπάρχει στις γορς είνι νς πο 

σμντικός πράγοντς γι τις επενδσεις κι όποιος δε ζσει τν εποχ υτς 

τς τάσς δεν μπορεί ν τν κτάβει, όπς γι πράδειγμ  τάσ γι επνδυσ 

στο χρμτιστριο τν εποχ τς «φοσκς» του ενικο χρμτιστρίου.

Επιπον, τ «πιδιά της κρσης» ενδεχομνς ν ντιμετπίσουν μεγάες οικο

νομικς δυσκοίες, χοντς μικρά περιθώρι επενδσεν κι χρμτοδοτσεν 

πό χρμτοπισττικος οργνισμος κθώς κι μικρά περιθώρι κρδους πό 

τ μισθτ εργσί. μς, το σμντικό κρδος που θ ποκομίσει  πρπάν 

γενιά είνι ότι θ μάθει ν μν πρσρετι εκο ζώντς μι περισσότερο συ

γκρτμν κι πειθρχμν ζ, κάνοντς πιο στθερά επγγεμτικά βμτ 

με χμότερ περιθώρι κρδους κι ιγότερο ρίσκο. Επίσς, με τν προσ 

κρίσ νγκστικά θ ποσυρθεί  οικονομικ σφίρ πό ρκετς άες σφί

ρες τς κοιννικς ζς, επνφροντς τον άνθρπο πό κτντικό ον που 

είχε γίνει σε κοιννικό ον που επιτάσσει  φσ του. 

Στο πρν άρθρο νλθκε  εξλξ το χρμτοπσττκο σστή

μτος, τος τομες πο επρσε, πς φτσε στο πγε το κ 

τελκά πς φτάσμε στν προσ οκονομκή κρσ πο βνομε. 

χομε ν πάρομε πολλά μθήμτ π τήν τν κρσ κ κρς 

γ το πο μπορε ν φτάσε  πλστ το νθρπο κ πς το εκο

λο κρδος μπορε ν πρσρε ολκλρες κοννες σε πράλογος 

τρπος ζής χρς τον νλογσμ τν εππτσεν. 

πς κάθε σστμ τσ κ το χρμτοπσττκ χε πολλά θετκά 

στοχε, πς  άμεσ χορήγσ κεφλν γ επενδσες, πο θ 

ξήσε τν πργγή, θ τονσε τν γορά, θ δμοργήσε νες 

θσες εργσς κ θ ενσχσε τν εμερ. Δλδή, πς λε κ 

ο Brezinski, γ τν μερκή: «Αν οι ΠΑ θλουν να διατρσουν στο στ

ρικό τους τ ζ και τ δμοκρατα που αγαπον, θα πρπι πρτα να διατ

ρσουν τ νομιμόττα τς υπροχς τους στο ξτρικό. Κι αυτό δ σμανι 

παρά ιλικρινς συνργασα μ τους συμμάχους τους και όχι μονάχα υποστριξ 

όσν τους κλιπαρον, ν, πάν από όλα, σμανι σταθρ προσπάθια συ

νργασας και μ άλλους για να κατανοθ  πολπλοκ ανθρπιν φσ τς 

σγχρονς παγκόσμιας αταξας» (Brezinski,  πιλογ 2005, σελ. 97). 
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Σε πρλλλσμ με τος σχρσμος το Brezinski, γ ν πάρξε στο 

μλλον ν χρμτοπσττκ σστμ πο θ πρχε κεφάλ ενο

ντς τν νάπτξ, λλά π τν άλλ θ πρχε σφάλε στος 

επενδτς, θ πρπε ν νθερθον ο πψες περ ελγχο κ 

ρθμστκν κννν, στε με τν πγκσμ σννεσ ν πάρξε 

εποπτε στν πγκσμ χρμτοπσττκή γορά με δάβλτ κ 

πολσμμετοχκά πγκσμ εποπτκά ργν πο σκοπ θ χον τ 

δφλξ τς πγκσμς οκονομκής στθερττς. Μνο με τν 

τον τρπο θ μπορσομε ν πρδσομε στς επμενες γενς μ 

πγκσμ οκονομ δδγμν π τ λάθ το πρελθντος κ 

τομ ν δεχτε τς προκλήσες το μλλοντος. 
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Το ποφσστκό Σμεο 

στο 

Τκτκό Εππεδο

«να σμεο του οποου  εξουδετρσ ή 

 καταστροφή θα εξασθενήσει σμαντικά τον εχθρό»

JOMINI (1803)

Ο σχδιασμός μιας πιχρσς μ βσ το αποφασιστικό 

σμο (ΑπΣ) ναι  μα ιδα  οποα παρότι φιοδοξ 

να βτισι τ διαδικασα σχδισως μιας πιχρσς, 

δν ναι κτι καινοριο στν πομική τχν, αφο ποο 

χουν γρψι σχτικ μ αυτό. Ανμσα σ αυτος που χουν 

ασχοθ μ το αντικμνο ναι και ο Clausewitz, ο οποος 

συνδσ τα αποφασιστικ σμα μ τα Κντρα Βαρττας 

(ΚΒ). Στο ργο του «Πρί Πλμυ» (On War), ο Clausewitz υπο

στρζι ότι  συγκντρωσ μαχτικής ισχος στο αποφασι

στικό σμο ναι το κιδ για να ξουδτρωθ το χθρικό 

κντρο βαρττας. Συνχζοντας δ αναφρι χαρακτριστι

κ: «Δν νκλψμ μί κνρ τχνκή. Είν κτ πυ  

κλί δκτς φρμζυν π ττ πυ υπρχυν πλμ. Τ 

κλδί ίν ν ίσ σχυρτρς π τν ντίπλ στν πφ

σστκ τπ κ χρν στ ν πκλψς τ κντρ βρυς 

τυ»1. Σήμρα,  παραπνω αρχή αποκτ ακόμα μγατρ 

σμασα από αυτήν που χ κατ τους Ναποόντιους πο

μους στους οποους αναφρόταν ο Clausewitz και αυτό γιατ 

οι ταχως ξισσόμνς πομικς πιχιρήσις στον 21ο αι

να χουν τόσο πουσνθτα και πουποκια χαρακτριστικ 

ΚΕΙΜΕΝΟ: Ίλαρχος

 Ιωάννης Δράκος 
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πο ναι ξαιρτικ δσκοο να διακρνις τα ΚΒ του χθρο και κατ’ πκτασ τα 

αποφασιστικ σμα2. Η ιστορα μπορ να μας δσι πο παραδγματα τα οποα 

μπορον να πιββαισουν του όγου το αθς. Κατ τ μχ του Μαραθνα, ο 

Μιτιδς θρσ αποφασιστικό σμο τς μχς το να πιστψουν οι Πρσς ότι 

οπισθοχωρ  νική διταξ, στ να καταφρι να πρικυκσι τον χθρό και 

να τον καταστρψι. να ο παρδιγμα ναι  μχ στα Γαυγμα όπου ο Μ. 

Αξανδρος αντιήφθκ γκαιρα ότι το ΑπΣ για να νικήσι τον Δαρο ήταν  δι

σπασ του μτπου του μ ταυτόχρον δμιουργα κνο στο αριστρό πυρό των 

Πρσν όπου και θα συγκντρων ισχυρότρς δυνμις σ τόπο και χρόνο. Αυτός 

ήταν και ο όγος που του πτρψ να νικήσι αριθμτικ υπρτρο χθρό3. Τος, 

σμφωνα μ ποος ιστορικος,  πιτυχα του Μ. Ναποοντα γκιται όχι μόνο 

στν ικανόττ του να κτ τακτικος ιγμος μ τα στρατματ του α και 

στν  ικανόττ του να διακρνι κνα τα σμα στν χθρική διταξ, που, όταν 

προσβονταν μ πιτυχα, οδγοσαν στν κατρρυσ του χθρο. Στ μχ 

του Αοστριτς ο Μ. Ναποων, ουσιαστικ, πιστρατοντας ό του τ μγαοφυ

α «κτσκσ» το ΑπΣ 

που χριαζόταν για τν 

νκ του, κμταυόμ

νος τν ααζονα και τν 

γνοια των αντιπων του 

και φαρμόζοντας τν αρ

χή «σχς ν δδμνω τ

πω κ χρνω»4.

Σμφωνα μ τον ΔΚ 

21 (Επιχιρσιακή Σχδ

ασ σ. 26), τα αποφασι

στικ σμα ναι τα στ

δια/κιδι από τα οποα 

πρν  διαδρομή που 

οδγ στο ΚΒ (Γραμμς 

Επιχιρήσων). Δαδή, 

1 Τα ΚΒ υφστανται σ στρατγικό, πιχιρσιακό ή τακτικό ππδο και  προσβοή τους σχτζται 
μσα μ τν πτυξ των ΑΝΣΚ. Στο τακτικό ππδο, τα Κντρα Βρους μφανζονται συνήθως ως συγκ
κριμνς δυνατόττς σ συγκκριμνα σμα που συνισφρουν καθοριστικ στν υθρα δρσς και 
ιτουργον ως μσα πτυξς των τακτικν ΑΝΣΚ. (ΔΚ 21 Επιχιρσιακή  Σχδασ σ. 22).

2 Στον Αμρικνικο στρατό χρσιμοποιται ο όρος αποφασιστικό σμο (decisive point), στον Βρτανικό 
στρατό ο όρος αποφασιστικς προποθσις (decisive conditions) και στον Γρμανικό στρατό ο όρος σμο 
συγκντρωσς προσπθιας (schwerpunkt).

3 Δμιουργα προποθσων φαρμογής τς αρχής: «Τ φίλν σχυρν κτ τυ χθρκ σθνς ν 
τπω κ χρνω». (Η μχ στ Γυγμλ, Θμτ στρτωτκής στρίς σ. 46).

4 Το ΑπΣ τς μχς του Αοστριτς σχδιστκ μ βσ τις προθσις του αντιπου. Ουσιαστικ, οι 
Ρσοι ξαπατμνοι από τον Ναποοντα, όσον αφορ  τις προθσις του, δμιοργσαν από μόνοι τους τις 
υνοκς συνθήκς για τν πτυξ του ΑπΣ του μγου στραττ. Σμαντική ναι πσς  πιδωξ του 
ΑπΣ σ σχσ μ τον χρόνο, το οποο διαφανται όταν διατζι τον στρατρχ Σουτ να πριμνι για να 
τταρτο τς ρας πριν ξαποσι πθσ. (Η μχ τυ στρλτς, Θμτ στρτωτκής στρίς σ. 72).
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μ δδομν τν πιδωξ τς προσβοής του ΚΒ του αντιπου, το κθ ΑπΣ

πρόβμα προς πυσ, αντιστοιχ σ’ να σταθμό στ διαδρομή προς να ΚΒ, 

μ α όγια αποτ το κιδ τς πιτυχας στν προσπθια ξουδτρωσής 

του (Εικ. 1). Τις πρισσότρς φορς δν ναι φικτή  απυθας προσβοή/μ

σ προσγγισ νός ΚΒ και ναι απαραττ μα μμσ προσγγισ  οποα θα 

κμταυτ τις κρσιμς τρωτόττς του χθρο μσω του ντοπισμο των απο

φασιστικν σμων. Τα αποφασιστικ σμα δν ναι Κντρα Βαρττας α 

συνήθως συγχονται ανθασμνα μταξ τους. Στο πιχιρσιακό ππδο τα ΑπΣ 

αποτον κρσιμα στδια (θα αποτσουν ΑΝΣΚ των υφιστμνων διοικήσων) 

για τν ξουδτρωσ των ΚΒ του χθρο ή τν προστασα των φιων ΚΒ. Το κοι

νό χαρακτριστικό τους ναι  τρστια σπουδαιόττ τους για να ΚΒ. 

Στο τακτικό ππδο τα ΑπΣ συνδονται υθως μ τν πτυξ του ΑΝΣΚ 

και τον καθορισμό των ουσιωδν ργων. Επιτυγχνται από τν αποφασιστική 

νργια και κπρνι τον σκοπό τς αποστοής. Η σπουδαιόττα νός αποφα

σιστικο σμου θα ξαναγκσι τον χθρό να μπξι σμαντικς δυνμις για 

να το ξασφασι. Αντιθτως θα βοθήσι τον φιο διοικτή να πιξι τους ανα

γκαους ΑΝΣΚ που θα οδγήσουν στν πιθυμτή τική κατστασ καθορζοντας 

τα πιο σμαντικ αποφασιστικ σμα ως ΑΝΣΚ των υφισταμνων του. Εντοτοις, 

πος φορς συγχονται ανθασμνα τα αποφασιστικ σμα (decisive points) μ 

τα σμα αποφσως (decision points) τα οποα τ ναι γγονότα στα οποα ο 

κστοτ διοικτής πρπι να βι μια απόφασ ή ναι μα χθρική νργια σ 

μια συγκκριμν πριοχή (Καθορισμν Πριοχή ΕνδιαφροντοςΝΑΙ) που απαιτ 

τν πμβασ του διοικτή5. Μ απ όγια, τα αποφασιστικ σμα αφορον 

τ σχδασ και τα σμα αποφσως τ διξαγωγή μιας πιχρσς. 

Κατ τ διρκια τς οργνωσς μχς, όπου αμβνι χρα και ο σχδιασμός 

μιας πιχρσς,  ανυσ τς κατστασς και τς αποστοής σ βθος, μας πι

ικ. 1 Οι Γραές Επιχειρσε
ων της Επιχειρησιακς Σχεδί
ασης συνδέουν τα αποφασι
στικά σηεία στο χρόνο και 
στο χρο.
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τρπι να κατανοήσουμ τρις σμαντικος παργοντς: τν μτρα κατστασ, 

το δαφος και τον χθρό. Ο πρτος ναι  κατανόσ του αυτο μας: δαδή 

ποιοι ήμαστ, ποις ναι οι δυνατόττς μας και ποις οι αδυναμς μας. Ο δτρος 

αφορ τ μτ του δφους και τν κατανόσ πς αυτό σ σχσ μ τον καιρό, 

θα πιδρσι στον μτρο τρόπο νργας και στον χθρό (Π3Ε, ΕΕ 1511 ). Τος, 

μ τον τρτο παργοντα που αφορ στν κατανόσ του χθρο, δν προσπαθομ 

μόνο να συξουμ προφορς για τ δναμ, τ συγκρότσ, τ διταξ ή τα 

οπικ συστήματα του χθρο α προσπαθομ ταυτόχρονα να κατανοήσουμ 

τον τρόπο που μχται ο αντπαος. χι πιθτικό πνμα ή όχι; Πόσς και τι δους 

δυνμις χρσιμοποι σ 1ο κιμκιο; Χρσιμοποι ισχυρς φδρς; Τοποθτ 

τις φδρς κοντ ή σ μγατρ απόστασ και σ πόσ ρα πμβανουν; 

Δμιουργομ, τσι, να μοντο ως προς το πς μχται ο αντπαος. α αυτ 

αφο μτθον, αναυθον και τος συνδυαστον, όπως φανται στν Εικ. 2, 

Εικ. 2 Διαόρφωση του εχθρικού τρόπου ενεργείας

5 Σμο αποφσως ΣΑ (ΣΚ 431 Προσθήκ 2/Ζ, σ. 57)  να γγονός, μα πριοχή, μα γραμμή ή να 
σμο π του δφους όπου απαιτται  ήψ μιας τακτικής απόφασς και αποτον προόντα του πο
μικο παιγνου (Ανυσς αντιτιθμνων τρόπων νργας). Εναι χρονικς στιγμς στις οπος ο κστοτ 
διοικτής, στο δικό του ππδο καται να πρι κποια απόφασ, να πμβι δαδή στον αγνα κατ τ 
διρκια τς διξαγωγής τς μχς προκιμνου να διυκονι τν υοποσ του σχδου νργας του. 
Δν αποτον μόνο τν απόφασ που απαιτται, α καθορζουν το πότ και το πο πρπι να φθ  
απόφασ στ να χι τα μγιστα δυνατ αποτσματα στον μτρο ή στον χθρικό τρόπο νργας.

Καθορισμνς Πριοχς Ενδιαφροντος (Named Area of Interest ΝΑΙ, ΣΚ 431 Προσθήκ 2/Ζ, σ. 21) 
ναι οι πριοχς στις οπος  παρξ και δραστριόττα του χθρο θα πιββαισι ή όχι τους χθρικος 
τρόπους νργας. Σ αυτς τις πριοχς θα αναζτήσουμ τις νδξις. Παρχουν νδξις που αφορον 
σ δυνατόττς του χθρο (ΕΕ1511, σ. 28).
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θα μας οδγήσουν στον πιθανό τρόπο νργας του χθρο. 

χοντας κατανοήσι  όα τα παραπνω μαστ πον σ θσ να αναπτξουμ 

τον τρόπο νργας μας. Η ανπτυξ των τρόπων νργας πρπι πντα να ξκιν 

μ τον καθορισμό του αποφασιστικο σμου τς συγκκριμνς πιχρσς. Επι

γοντας το αποφασιστικό σμο, μας παρχται  δυνατόττα πιογής των 

ΑΝΣΚ (OBJ), πιογής τς αποφασιστικής νργιας και των υποβοθ

τικν νργιν, πιογής των δυνμων που θα κτσουν τν 

αποστοή και κατανομής στις δυνμις αυτς των απαιτομ

νων ργων (tasks) των υφισταμνων (Εικ.3). Εφαρμόζοντας 

αυτήν τν τχνική, ο κστοτ διοικτής αναγκαστικ 

θα ανασι μ κριτικό πνμα το τι θι να κατα

φρι και πς θα το κατορθσι μ τον κατρο 

δυνατό τρόπο και όχι μ τυχαα συμπρσματα 

και πρόχιρους κανόνς τακτικής.

ρα, μπορομ να πομ ότι σαν ννοια 

το αποφασιστικό σμο στο τακτικό ππδο 

ναι μα χθρική δναμ, να γωγραφικό 

σμο, να συγκκριμνο σμαντικό γγονός 

στ μχ, να χρονικό σμο το οποο πι

τρπι στον διοικτή να αποκτήσι τοπικ 

σμαντικό πονκτμα ναντι του αντιπ

ου, να πρσι σ μγο βαθμό και να 

καθορσι τικ το αποτσμα τς μχς. 

Δαδή, ναι το συμπρασμα στο οποο θα 

καταήξι ο διοικτής μ τν ανυσ τς 

αποστοής του και το οποο θα αποτσι 

το κιδ για να υοποιήσι το ανατθν σ 

αυτόν ργο. Μ απ όγια, όταν πια  μχ 

θα χι τισι και θα ξιστορ το τι γιν, θα 

αναφρι σ κποιο σμο: «Κτλβ ττ τ 

 χθρς δν μπρσ ν κρτήσ λλ τς θσς 

τυ». Αυτό το «ττ» ναι το αποφασιστικό σμο. 

Το πρόβμα ναι ότι πρπι να ανυρθ πριν τν 

ναρξ τς μχς τσι στ να αναπτξουμ τον τρόπο 

νργας μας για να οδγθομ σ αυτό το «ττ».

Το αποφασιστικό σμο μιας πιχρσς δν ναι 

κτι μοναδικό και συγκκριμνο. πόκιται κθ φορ στν 

υποκιμνική κρσ του διοικτή, μ γνμονα πντα τον σκοπό 

τς πιχρσς. Μπορομ να πιξουμ ανμσα σ κποια, α 

να θα ναι αυτό το οποο θα υποστρξουμ στον τρόπο νργας μας. Κθ 

τρόπος νργας χι να και μοναδικό ΑπΣ. Συνήθως ναι αυτό που κπρνι 

απυθας το σκοπό τς αποστοής μας. Προσπαθντας να ξκαθαρσουμ γο 

τα πργματα θα δσουμ να παρδιγμα στο οποο θα διαφοροποιήσουμ τα 
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Εικ. 3 Η αντίστροφη σχεδίαση από το ΑπΣ  και τα αναγκαία έργα

Εξ ρσμ, κθ πΣ 
χ τν νν μκρής  
μμνωμνς πστ
λής, πυ συντλί στν 
πίτυξ τς κυρίς 
πστλής. Βσίζντς 
λπν τ σκψ μς 
στ ργ πυ πτ
ντ γ ν φρυμ σ 
πρς τν πστλή 
μ  ς    μ  θ  δ  λ  γ ί  
π ρ  σ δ   ρ  σ μ    τ  υ 
πφσστκ σμί
υ μτφρζτ στν 
πντσ των πρκ
τω ρωτμτων:
(1) Π μμνωμν 
ργ τυτίζντ π 
μν τυς μ τ π
φσστκ σμί.
(2) Πς συνδυσμς 
ργων συγκρτί π
φσστκ σμί.

αποφασιστικ σμα σ προσανατοισμνα στον χθρό, το δαφος και τον χρόνο 

και θα ανασουμ αυτς τις κατγορς.

να αποφασιστικό σμο προσανατοισμνο στον χθρό, ναι να αναγνωρι

σμνο χθρικό στοιχο, δναμ ή κριο οπικό σστμα ή σστμα διοικήσως και 

γχου. Αν το καταστρψουμ ή το καταστήσουμ αναποτσματικό θα αποτσι 

σμαντική βοήθια στν κπήρωσ τς αποστοής μας. Ας θωρήσουμ οιπόν 

ότι μαστ ο διοικτής μιας ς αρμτων και  αποστοή μας ναι  κατψ 

νός ΑΝΣΚ, 25 χιιόμτρα μακρι. Επ του ΑΝΣΚ βρσκονται τμήματα διοικτικής 

μρμνς (ΔΜ) του χθρο. Το προστμνο κιμκιο, μας διταξ να καταβουμ 

τον ΑΝΣΚ και να καταστρψουμ τα στοιχα ΔΜ του χθρο. Μ τν ανυσ τς 

αποστοής μας και των προφοριν και προσπαθντας να κατανοήσουμ τον 

τρόπο νργας του αντιπου, θα οδγθομ στο συμπρασμα ότι ο χθρός θα 

τοποθτήσι κοντ στα τμήματα ΔΜ, κτός των ων στοιχων ασφαας, ναν 

ουαμό αρμτων. (Κατανοντας τον χθρό). Βασιζόμνοι σ αυτή τν ανυσ 

αποφασζουμ ότι αν καταστρψουμ ή καταστήσουμ αναποτσματικό αυτόν 

τον ουαμό αρμτων,  δυνατόττ μας να κπρσουμ τν αποστοή μας υο

δνται σ μγο βαθμό. Δαδή, αυτός ο χθρικός ουαμός ναι το κιδ για 

τν κατψ του ΑΝΣΚ και κατ’ πκτασ το ΑπΣ για τν αποστοή μας. 

να αποφασιστικό σμο προσανατοισμνο στο δαφος ναι μια τοποθσα 

π του δφους που παρχι ξχωριστό πονκτμα ή αντστοιχα αναγκζι τον 
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χθρό να πριθι σ μιονκτική θσ. Ας δομ πι το παραπνω σνριο. Μ 

τν ανυσ τς αποστοής μας διακρναμ μα δαφική ξαρσ ιδιατρα σμα

ντική,  οποα μας παρχι θαυμσια παρατήρσ και πδα βοής προς και γρω 

από τον ΑΝΣΚ. (Κατανοντας το δαφος). Βασιζόμνοι σ αυτή τν ανυσ το 

αποφασιστικό σμο ναι  ξασφισ αυτο του υψματος γγονός που θα 

μας δσι τ δυνατόττα να καταβουμ τον ΑΝΣΚ. ρα, το ψωμα αυτό ναι 

το κιδ για τν κπήρωσ τς αποστοής μας και κατ συνπια θα πρπι να 

σχδισουμ ανογα τον τρόπο νργας μας. 

Στν πρπτωσ νός χρονικο αποφασιστικο σμου πρπι να διακρνουμ ποιο 

κρσιμο γγονός σ σχσ μ τον χρόνο θα μας δσι πονκτμα και ταυτόχρονα θα 

στρήσι το πονκτμα από τον χθρό. Ας πμ πι στο σνριο. Μ τν ανυσ 

τς αποστοής μας συμπρναμ ότι ο χθρός θα νισχσι τις χθρικς δυνμις π 

του ΑΝΣΚ ντός 10 ωρν. (Κατανοντας τον χθρό). Βασιζόμνοι στν ανυσή μας 

το αποφασιστικό σμο ναι να καταβουμ το παραπνω ξχων ψωμα ντός 

5 ωρν. Αυτό θα μας δσι τον απαραττο χρόνο να καταβουμ τον ΑΝΣΚ, να 

κτσουμ σταθροποσ σ αμυντικς θσις πριν φτσουν οι χθρικς νισχσις. 

Αν δν προβουμ τους χρονικος πριορισμος, θα αναγκαστομ να ρθουμ 

αντιμτωποι μ ισχυρότρς δυνμις, μ αποτσμα να διακυβυθ  πιτυχα τς 

αποστοής μας. Αφο διακρναμ το αποφασιστικό σμο τς πιχρσής μας τρα 

μαστ τοιμοι να σχδισουμ αποτσματικότρα τον τρόπο νργας μας.

 πως διαφανται από τα παραπνω,  ξακρβωσ του αποφασιστικο σμου 

ναι καθαρ υποκιμνική διργασα. Εδ ναι που υπισρχται αυτό που αμφότ

ροι Clausewitz και Sun Tzu τόνισαν στα ργα τους αναφρόμνοι στ στρατιωτική 

υφυα του γτ (military genius) και στν πδρασ που χι στν τική κβασ 

τς μχς, όπως χαρακτριστικ φανται στα προαναφρθντα ιστορικ παραδγ

ματα των μαχν στον Μαραθνα, στα Γαυγμα και στο Αοστριτς. 

Προκιμνου να γνι κατρα κατανοτή  ννοια του ΑπΣ θα μτήσουμ 

να συγκκριμνο παρδιγμα σ τακτικό ππδο στο οποο οι αναφρόμνς 

δυνμις χουν πιγ σκόπιμα για να βοθήσουν τν ξήγσ των διαδικασιν 

ντοπισμο του ΑπΣ. 

Εστ ο διοικτής του 3ου Τακτικο Συγκροτήματος τς 15ς Ταξιαρχας που απο

τται από δο μχανοκντους όχους και δο ς αρμτων (όπως φανται μ 

κκο στο σχδιγραμμα). Η ταξιαρχα που ανήκτ χι αποστοή να καταστρψι 

τον χθρό στους καθορισμνους ΑΝΣΚ (OBJ1, OBJ3, OBJ4) μ δο ακόμα μχανο

κντα τγματα (κατρωθν), μ σκοπό να υποβοθήσι τ 2 Ταξιαρχα (πσω) 

να καταβι τον δικό τς ΑΝΣΚ (OBJ 2). Η αποστοή σας ναι να καταβτ τον 

ΑΝΣΚ 3 (OBJ 3) μ σκοπό να δμιουργθον υνοκς συνθήκς πιθσως για τν 

2 Ταξιαρχα. πως θα καταβατ, αποττ τν αποφασιστική νργια τς 15ς 

Ταξιαρχας, αφο ο σκοπός τς αποστοής σας ναι διος μ τον σκοπό τς αποστο

ής του προσταμνου σας. Πριν πρσι τν ΓΡΕ (LD)  2 Ταξ. θα αποφασσι αν 

ακοουθήσι σς ή το 4ο Τακτικό συγκρότμα ανογα ποιος χι τ μγατρ 

πιτυχα (σμο αποφσως). Η αποστοή του 1ου Τακτικο Συγκροτήματος ναι 

να καταβι το ΑΝΣΚ 1(OBJ 1) μ σκοπό να παρχι ασφια στο δυτικό πυρό 
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σας. Η αποστοή του 4ου Τακτικο Συγκροτήματος ναι να καταβι το ΑΝΣΚ 4(OBJ 

4) μ σκοπό να παρχι ασφια στο ανατοικό πυρό σας (Εικ.4). 

Ας κνουμ μια γρήγορ ανυσ τς αποστοής μας για να κτιμήσουμ τν 

κατστασ.

ΚΤΝΣ ΤΥ ΥΤΥ ΜΣ (μτρ κτστσ)

Εμαστ  Αποφασιστική Ενργια τς Ταξιαρχας.

χουμ 2 μχανοκντους όχους και 2 ς αρμτων. 

Μπορομ να αποβιβσουμ προσωπικό ( 80 στρατιτς).

χουμ συσκυς δισπασς ναρκοπδου (δο ροτρα προσαρμοσμνα σ 

ρματα).

Μας παρχται  μσ υποστήριξ σ καπνό.

ΚΤΝΣ ΤΥ ΔΦΥΣ

Το δαφος ναι αναππταμνο και  ορατόττα ναι πο καή οπότ  μ

χανοκντ κνσή μας θα γνι μσα αντιπτή. 

Οι όφοι στον τομα μας ναι βατο στν ρπστρια χωρς απότομς κσις.

Το δαφος διυκονι τν ισχρσ μ δυνμις πζικο.

Κατ τ διρκια τς μρας ο καιρός ναι ζστός μ αυξμν θρμοκρασα 

γρω στους 35οC χωρς σμαντικό νμο γγονός που θα πρσι τ χρήσ 

καπνο και τις δυνατόττς του αποβιβασμνου πζικο.

Εικ. 4 Τακτικ κατάσταση
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ΚΤΝΣ ΤΥ ΧΘΡΥ

Ο χθρός στον τομα μας ναι συγκρότμα ς μ ρματα ισξια τχνοογι

κ μ τα δικ μας.

Θα χρσιμοποιήσι προφυακς μχς (ΤΟΜΑ και Α/Τ) μπροσθν τς αμυντι

κής τοποθσας για τν παροχή ασφαας.

Δν αναμνται να χι αποβιβασμνο πζικό σ οργματα.

Εναι ανπτυγμνος σ όο το μτωπο μ ικανοποιτική αμοιβαα υποστήριξ.

Δν χ αρκτό χρόνο στ να συμπρνουμ ότι προτομασ θσις μχς 

αρμτων και σμαντικ κωματα.

Σκοπός μας ναι να μτήσουμ τν τακτική κατστασ και τν αποστοή μας 

και στ συνχια να προσπαθήσουμ να διακρνουμ το αποφασιστικό σμο το 

οποο θα μας βοθήσι να καταβουμ τον ΑΝΣΚ 3. Προσπαθομ να διακρνου

μ κνο το δαφος, κν τν χθρική δναμ ή κν τν νργια σχτική μ 

το χρόνο, που θα μας βοθήσι να κπρσουμ πιτυχς τν αποστοή μας.     

Κποιος διοικτής πιστι πως το κιδ για να καταβι τον ΑΝΣΚ 3 ναι ο γ

χος του υψματος που δσπόζι στν χθρική αμυντική τοποθσα,  κατψ του 

οποου πιτρπι υπρκρασ τς χθρικής διταξς από τα ανατοικ (Εικ. 5). 

Κποιος ος διοικτής ισχυρζται ότι αποφασιστικό για τν πιχρσ ναι 

 καταστροφή των προφυακν βόρια τς χθρικής μυνας. Η καταστροφή τους 

Εικ. 5 Αποφασιστικό σηείο προσανατολισένο στο έδαφος
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θα πιτρψι τν υπρκρασ από δυτικ αφο ο χθρός θα χι πον ακυπτο 

το αριστρό του πυρό (Εικ.6). Στν ικόνα 7 φανται ο τρόπος νργας του, 

αναθτοντας τις αποστος (ργο και σκοπός) στις ς και μχανοκντους όχους 

για τν αποφασιστική και υποβοθτικς νργις. Στ συνχια, κατ τον διο 

τρόπο, ο διοικτής του συγκροτήματος τς 1ς ς θα αναθσι τις αποστος 

των ουαμν και τς δριας για τν αποφασιστική και υποβοθτικς νργις. 

νας τρτος διοικτής αποφσισ ότι για να κπρσι τν αποστοή του, ναι 

ιδιατρα σμαντικό να κτσι μα ταυτόχρον πθσ και στα δο πυρ τς χθρι

κής αμυντικής τοποθσας. Βασισμνος στν μπιρα του, πιστι πως αν υπρξι μα 

χρονική καθυστρσ ανμσα στις δο πιθσις ναντον των πυρν του χθρο, 

θα δσι τ δυνατόττα στον χθρό να μταφρι τα πυρ του από το να πυρό στο 

ο. Κατ τ γνμ του, ο χρόνος και ο συγχρονισμός ναι το πιο κρσιμο στοιχο, γι’ 

αυτό θα χρσιμοποιήσι τα κατα μτρα γχου στ να το πιτχι.

Κθ διοικτής, αφο δικριν το αποφασιστικό του σμο, θα διαμορφσι αν

ογα το σχδιό του. Η πιογή του αποφασιστικο σμου, του πιτρπι να στισι 

πακριβς τον τρόπο νργας του. Να καθορσι τν αποφασιστική νργια, τις 

υποβοθτικς και υποστρζουσς νργις και να καθορσι τα ργα στους υφιστα

μνους του για κθ μια από αυτς τις νργις. Διαφανται από τα παραπνω το 

πόσο σμαντική ναι  ό διαδικασα στ σχδασ μιας πιχρσς. Η σχδασ 

Εικ. 6 Αποφασιστικό σηείο προσανατολισένο στον εχθρό
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ναι μα αυσδα νργιν 

και  παραπνω νοτική 

διργασα αποτ νδχο

μνως να πο σμαντικό 

κομμτι τς. Μσα από τα 

στδια τς σχδασς, και 

συγκκριμνα κατ τν κ

δοσ των κατυθνσν 

του, ο διοικτής θα πρι

γρψι στο πιτο του 

το πς οραματζται τ 

μχ. Πο πιθυμ να συ

γκντρσι τ μγιστ μα

χτική ισχ στ να πιτχι αποφασιστικ αποτσματα. Θα πρπι να πριγρψι 

δαδή πς οραματζται τ διταξ των δυνμων στο αποφασιστικό σμο, ποια 

θα ναι τα πιθυμτ αποτσματα στον χθρό και πς αυτ θα οδγήσουν στν 

κπήρωσ του σκοπο τς αποστοής. Πριγρφοντας σ όσους συμμτχουν σ 

μια πιχρσ τις νργις στο αποφασιστικό σμο (αποφασιστική και υποβοθ

τικς νργις), μπορ ο καθνας ξχωριστ να ξκαθαρσι τις προτραιόττς και 

το συνδυασμό προσπαθιν που απαιτονται σ πρπτωσ αποτυχας πικοινωνιν 

και απουσας καθοδήγσς κατ τ διξαγωγή τς πιχρσς και προσαρμόζοντας 

τις νργις του σ κθ ααγή τς κατστασς. 

Ανακφααινοντας θα ήταν σκόπιμο να πισμανθ ότι δν υπρχουν σω

στς και θος πιογς. Μόνο  αθινή μχ θα αποφασσι ποιος χ δκιο και 

ποιος όχι. Στο παραπνω σνριο όα τα αποφασιστικ σμα που αναφραμ 

Εικ. 7 Αναπτύσσο
ντας τον Τρόπο 

Ενεργείας (Αριστε
ρά σε εγέθυνση 
ο OBJ 3 ο οποίος 
αναλύεται στους 

OBJ3A και OBJ3B. 
Κάτω η εγέθυνση 

του OBJ3A).
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θα μποροσαν να οδγήσουν στν πιτυχα και τν κπήρωσ τς αποστοής. 

α ξαρτνται από το πς θα χρσιμοποιθον οι μτρς δυνμις, ποιος θα 

ναι ο τρόπος νργας, ποιο το αντστοιχο σχδιο νργας και πς θα κτ

στ αυτό το σχδιο τσι στ να κπρσουμ τν αποστοή μας. Βασιζόμνοι, 

οιπόν, στν μπιρα και στν πιστμονική μτ τς πομικής τχνς θα 

μαστ σ θσ να διακρνουμ ποιο ναι το σμαντικό στοιχο που θα κνι τ 

διαφορ, ποιο ναι το κιδ τς πιτυχας που θα πτχι τ σγκισ και τν 

στασ όων των προσπαθιν στο πδο τς μχς. 

«Η πιχρσ χρς πφσιστικό σμ νι σν νς άνδρς χρς 

χρκτρ».
Field Marshal Paul von Hindenburg
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Η ΒζντνΗ τκρτρ

Η Βζντνή Ατκρτρί, ή εν σντμί Βζντ, στην μκρίνη πρεί 

της (324 μ.Χ., θεμελίση της Κνστντνπλης, 330 μ.Χ. - 1453 μ.Χ., εγκίν 

- πτση κ λση της Κνστντνπλης), πήρξε ς κρτς γ χίλ κ 

πλν χρν, πτχε ν νλθε στν πλτσμκ στίβ κ ν χρκτηρίζε 

λκληρη επχή, τη λεγμενη «Βζντνή Περίδ», λλ κ την μετπετ π 

χρκτηρίζετ ς «Μετβζντνή». Αν κ ξεκίνησε σε πλτκ κ δκητκ 

ΚΕΙΜΕΝΟ: Εθμα Δ. Σκαπτη, Φλλγς, Εκπαδετκς

Το «γρόν Πυρ»

το Βυζντνόν Πλμον
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επίπεδ ς εξλξη τ Ρμκ κρτς1, γρήγρ πκτησε την τττητ 

της ς Χρστνκή κ μετ τ Σχίσμ τν Εκκλησν ς Ορθδξη Χρστνκή, 

κ Ελληνκή Ατκρτρί. Τ χρστνκ κ τ ελληνκ στχεί σνθτν 

δνμκ την πλτσμκή της δτπί2.

Ο εκφρσες τ Βζντν πλτσμ είν πκίλες κ πλδσττες: 

πδεί, γρμμτ, κλς τχνες (π.χ. γγρφί), μσκή (π.χ. μνγρφί), 

ρχτεκτνκή (π.χ. τ περίφημ τρπλ δβθμζμεν τείχη της Κνστντν-

πλης κ  τρες τφρ πρξ τν τεχν με την εξτερκή τφρ ν είν 

δτνη,  νς της Αγίς Σφίς3, δχρνκ σμβλ τ Χρστνσμ κ 

τ Ελληνσμ, με ρχτκτνες τν Ανθμ π τς Τρλλες κ τν Ισίδρ 

π τη Μίλητ της Μ. Ασίς,  πίς είν  πρτς νς με τν κνργ 

ρθμ της βσλκής μετ τρλ κ την πί ντκρίζντς  Ιστννς 

Α΄ λγετ τ νφνησε «Ννκκάς σ, Σλμών», κ η γενκτερη κδ-

μκή νπτξη κ πλτκή με μνημεκ γνμν π σκήθηκε π τν 

τκρτρ Ιστνν Α΄), πλεμκή τεχνλγί, θρησκεί, επστήμες πς 

1 Τ τ  Έλληνες πκλμστε κ «Ρμι» ή «Ρμ» πρρχετ π τήν τη φση. Εξ  
κ «ρμαικς», «Ρμισν», κ.τ.λ.

2 Στ βζντν χρν νγετ κ η νμσί τν Ελλήνν ς «Γραικών» κ της Ελλδς στη 
σγχρνη επχή ς «Greece”, νμσίες π την ρχί ελληνκή μθλγί κ τν ρχί “Γραικό», 
π, πς κ τ «Έλλν», χρησμπήθηκε στην λεξνδρνή περίδ κ πρσε στς Ρμίς, τς 
πίες σνντμε στ Θεδρ Στδίτη (759 - 826 Μ.Χ.) μνχ, θελγ κ εκνφλ. Σζετ 
τμήμ τ θελγκ ργ τ κ πλλς επστλς τ, σε ρσμνες π τς πίες χρησμπεί 
τν ρ «Γραικός» κ «Γραικα» γ ν νφερθεί στς Βζντνς κ στη Βζντνή Ατκρτρί. 
Απ τν 11 .  Βζντνί λγ χρησμπσν τν ρ «Έλλν» γ ν δηλσν την εθνκή τς 
κτγγή (τ γνς) στη θση τ ρ «Ρμας». Έτσ,  Νκήτς Χντης, γενντ περίπ τ 1150 
μ.Χ., Βζντνς στρκς κ λγς, σγγρφς τ ργ «Χρνική Διήγσις», π κτγρφε με 
ερν, σκεπτκσμ κ βθττη ίσθηση νθρπς την στρί της περδ 1118 - 1206, σ κ 
 δερφς τ, ρχεπίσκπς Αθηνν Μχήλ, κνν ερεί χρήση τν νμτν «Έλλνς», «Γραικ» 
κ «Ελλάς» τν νφρντ στς Βζντνς κ στ Βζντ της επχής τς. Στην περίδ της 
Λτνκρτίς (1204 - 1261 μ.Χ.),  Ιννης Γ΄ Βττζης (1222 - 1254 μ.Χ.), τκρτρς της Ατκρ-
τρίς της Νίκς, τ π σχρ Βζντν κρτς κτ τη Λτνκρτί, σε επστλή τ στν 
Ππ Γρηγρ ΙΑ΄ δκηρσσε τη θληση τν Ελλήνν γ νκτηση της Πλης κ σημενε, νμεσ 
στ λλ, «Ατκα ι τς βασιλας μ γνάρχαι, ι από τ γνς τν Δκών τ και Κμννών, να μ τς 
τρς λγ, τς από γνών λλνικών άρξαντας, τι γν ι κ τ μ γνς…» κ «ν τ γνι τν 
Ελλήνν μών  σφα βασιλι…». Ο Θεδρς Μετχίτης (ρχς 14 .) σημενε πς  σγχρνί 
τ Βζντνί νήκν στ ίδ γνς κ χν την ίδ γλσσ με τς Έλληνες. Ο Γεργς Πλήθν 
Γεμστς (14ς .) σε επστλή τ στν τκρτρ Μνήλ Β΄ Πλλγ πκλπτε την ήδη δ-
μρφμνη νεελληνκή σνείδηση τν πγνν τν ρχίν Ελλήνν: «Εσμν γαρ…Έλλνς τ γνς, 
ς  τ φνή και  πάτρις παιδα μαρτρ». Εξ  κ «Greek» γ τν «Έλλνα», π.χ.  El Graeco, κ τ 
πλτερ ρ “Greeks Orthodox”, δηλ. «Έλλνς Ορθόδξι» γ ν πδθεί κ η θρησκετκή τ-
ττητ πρ π την κτγγή σνδεδεμν δσπστ μετξ τς, κ «Greece» γ την «Ελλάδα» ς 
ρ ρσμ κτγγής πλίτη κ κρτς ντίστχ σε πγκσμ επίπεδ σήμερ, κ πρλληλ 
η «Ελλάδα» κ ς «Hellas», δηλ. πδση τ ρχελληνκ «Ελλάς», πρερχμεν π τν «Έλλνα» 
της Αρχίς Ελληνκής Μθλγίς, με λτνκς χρκτήρες. Επσημίνμε τ τ λτνκ λφβητ 
είν τ ρχί ελληνκ, της ρχκής επχής, λφβητ της Χλκίδς. Tν 8 . π.Χ. η Κμη, πκί 
της Xλκίδς, δρε μνμη πκί στη Σκελί κ  πκ μετφερν τ λφβητ τς στς 
Pμίς, τ π σήμερ είν γνστ ς λτνκ λφβητ.

3 Πρκπς Κσρες, «Πρ τ δσπτάτ Ιστινιαν κτισμάτν» κδ. J. Haury / G. Wirth, “Procopii 
Caesarensis Opera omnia”, Lipsiae, 1962 - 1964. Ο Πρκπς, πς  Αγθίς, η Άνν Κμνηνή κ λλ 
Βζντνί σγγρφείς χρησμπν στ σγγρμμτ τς την ρχζσ ελληνκή γλσσ, π 
ντγρφε ή μμείτ τη γλσσ της ρχελληνκής ττκής δλκτ τ 5 . π.Χ. Στς επμε-
νς νες  Βζντνί σγγρφείς θ σνεχίσν τήν την πρδση π π την επστήμη της 
Φλλγίς νμζετ ττκσμς. 
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τρκή - χερργκή (π.χ. η «Σνψις Ιστριών» τ Σκλίτζη νφρε την 

πρτη κτγεγρμμνη στν κσμ επμβση χρσμ σμίν στην Κνστ-

ντνπλη, περίπ 944 - 948, πδεξη τ ψηλ εππδ της βζντνής 

τρκής χερργκής), εξτερκή πλτκή κ δπλμτί κ..

Επίσης,  λμπρς κ πρηγμνς πλτσμς π δημργήθηκε εκείνη 

την περίδ στην Αντλή ντδστλλετ σφς με τν επνμζμεν «Μ

σανα», την πρλληλη χρνκ περίδ π χρκτηρίζε τν πλτσμ της 

Δσης, με κρίρχ γνρίσμτ την πσθδρμηση κ τ σκτδσμ, εξ  

κ  χρκτηρσμς τ «Σκτινά Χρόνια» («Dark Ages»). Ο δτκς πλτσμς 

ήτν κ, εκτς τν πλίπν, ντγνστκς σε δφρες πρμτρς πρς 

τ Βζντ κ τν πλτσμ τ. Τ μγεθς κ η ξί τ Βζντν πλ-

τσμ πρβλλν ντθετκ πρς τη σττκή κ σκτδστκή Μεσνκή 

Δση. Πρλληλ, είν δμφσβήτητη η πρσφρ τ κ η θηση π 

πρσδσε σ’ τήν, φ μετ την Άλση της Πλης δδσκλ κ λγ 

τ Βζντί μετνστεν στη Δση π μετλμπδεν τν Ελληνκ 

πλτσμ κ τς νθρπστκς ξίες κ ρχς τ, π βσίστηκε η δτκή 

Ανγννηση (15ς - 16ς .).

Η δημργί τ Βζντί κ η εξλξή τ σνδετ μεσ με την ίδρση 

κ την εξλξη της πρτεσς τ, της Κνστντνπλης. Η Κνστντν-

πλη δρετ π τ Μεγλ Κνστντίν τν τς, ς Ρμίς τκρτ-

ρς, πφσίζε ν μετφρε την πρτεσ της Ρμκής Ατκρτρίς 

π τη Ρμη στ ρχί Βζντ, στν Κερτ Κλπ4 κ στη ντ πλερ 

τ πρθμ τ Βσπρ5 με είσδ π τ Αγί Πλγς, κ ν κτίσε τη 

«Nova Roma», τη «Να Ρώμ»6. Ο δρτής της δίνε τ τ νμ στην Κνστ-

ντνπλη λλ η νμσί τ λ ς «Κνσταντινπλ» δηλδή «Πόλ 

τ Κνσταντν» επκρτεί σήμερ7.

Η επλγή της τπθεσίς τ Βζντί δεν ήτν τχί. Εκτς τν λλν 

πρμτρν βσε τν πίν  Μγς Κνστντίνς τελκ επλγε, θεμελ-

νε κ κτίζε εκεί την πρτεσ τ κρτς τ ήτν κ η φσκή χρ-

ση κ πρστσί. Τ Βζντ κ δίτερ η κρπλή τ πρσττετν 

σχεδν εξ λκλήρ π τη θλσσ με εξίρεση τη δτκή πλερ, η πί 

4 Ο Κερτς Κλπς, στην περχή τ Βσπρ, π τ μεγλτερ φσκ λμν στν κσμ, 
νμστηκε π τ τπνμ «Χρσν Κρας» π τ δσν  πρτ κτκ της περχής,  
πί πρμίζν τ σχήμ τ κλπ με κρτ ελφ.

5 Ο Βσπρς (βς + πρς) πήρε τ νμ τ π την Αρχί Ελληνκή Μθλγί, σμφν με 
την πί  Δίς μετμρφμνς σε τρ (βς) πρσε (πρς) π εκεί κλβντς την Ερπη 
κ μετφρντς τη στην πλτη τ π την Ασί στην ήπερ, την Ερπη, π φρε τ νμ της, 
τ πί σημίνε «ατή π χι μγάλα μάτια», ή «ατή π χι πλατ πρόσπ».

6 Ο στρκς Σκρτης Σχλστκς (τλη 4 - ρχς 5 .) στ ργ τ «Εκκλσιαστική Ιστρα» 
(κλπτε την περίδ 309 - 439, δρθρση κτ τς τκρτρκς βσλείες. Εκθτε κσμκ κ 
στρττκ γεγντ) στ Ι16 νφρε πς τ τ νμ κτχρθηκε δ νμ. 

7 Άλλες νμσίες της Κνστντνπλης, «Πόλις», τνίζε τη μνδκή ξί κ τη ξεπρστη ίγλη 
της στε μν τή μπρεί ν νμστεί η «Πόλις», «Βασιλσα», «Βασιλς τν πόλν», «Μγαλόπλις», 
«Επτάλφς τς Ανατλής», «Ανθσα» («Florentia»), κμ κ  ρς «Ινσταμπλ» («Instanbul») είν 
κτ’ σίν ελληνκς πρερχμενς π την ελληνκή επρρημτκή εμπρθετη φρση «ις τν πόλιν» 
(D. J. Georgacas). 
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πρφλσστν με τείχη, πργμ π πρσδδε πλενκτημ στη δνττη-

τ περσπσής της νντ τν κ λίγν εχθρκν επθσεν, επελσεν, 

πλρκν, επδρμν κ δεκδκήσεν.

Η πρστσί κ η επβίση της μκρίνης Βζντνής Ατκρτρίς, 

η πί πλντν σε τερστ κτση, σνμ κ της Βσλεσς, π 

εχθρς, πήρξε μγστ ζητμεν. Η πκρση κ η πσβηση τν 

κνδνν τν εχθρκν επχερήσεν κ επθσεν, στε ν δσφλστεί η 

κερτητ της, ξίνε ξμχ κ εκλες στρτεμ π θ δθετε τν 

νλγ πλσμ. Σνμ, πτσε κ την κτλληλη λκτεχνκή ργν-

ση κ πδμή, σε επίπεδ πλμ, μνς κ επίθεσης (κτσκεστκή 

δρστηρτητ, χρμτκή ρχτεκτνκή, νπτξη τεχπίς, χρσες, 

επτεχσμί, κνς πλεμκς στλς κ χερσί στρτεμ, πλεμκή τεχν-

λγί, εξλξη πλκν σστημτν, πλρκητκή τχνη, με ενδεκτκ ργ 

τ «Πρ Πλιρκτικής» τ ρν τ Βζντ, στρττκς κ ντκς 

βσες, κ.τ.λ.), πρ π την επλγή της δπλμτκής τχνης κ τν ελγμν 

σε επίπεδ ερήνης, πς σνθήκες ερήνης, σμμχίες, δπλμτκί γμ με 

ξνς ηγεμνες ή ξνες πργκήπσσες, κ.. Κ λ τ γτί ήτν τ κντρ 

τ ττε κσμ, με ντνη πλτσμκή - πνεμτκή δρση κ σχρή κρ-

τκή εξσί, λλ κ λγ της σσσρεσης τ μεγλτερ μρς τ 

ττε πγκσμ πλτ στην Ατκρτρί κ δίτερ στην περχσ 

Βσλίδ τν πλεν8.

τ «γρν Πρ» - Η φρσΗ κ Η σστσΗ

Τ «γρόν Πρ» νήκε στην πλεμκή τεχνλγί τν Βζντνν, στην 

τεχνκή πλμ π περλμβνε τη χρήση πρβλν κ φλγβλν 

πλν κ εμπρηστκν μηχνσμν. Φρε κ λλες νμσίες πς «Ατό

ματ Πρ», «Ελλνικό Πρ» (νμσί π δθηκε στ εμπρηστκ μείγμ π 

χρησμπσν στην Αγγλί τ Μεσίν τ Ρχρδ Α΄ τ Λεντκρ-

δ κ στην κτληψη τ χρ τ Αγί Ιννη της Άκρς (1191 μ.Χ.) 

κτ τη Γ΄ Στρφρί, λγ της πρλεσης τν κρν σσττκν τ, 

δνεσμν π την Ελλδ, εξ  κ «Greek Fire»), «Θαλάσσι Πρ», «Μδικό 

Λάδι» («Μδας Έλαιν», σννττ στην Κρχηδν), «Θν πρν» («άκα

τ θιάφι», δηλ. «θιάφι π δν καγται»), π φρν τ δδμν π τ 

ρχί χρν εμπρηστκ μείγμτ. Ο εμπρηστκς πλεμς νφρετ ήδη 

π τν μηρ, στ πς «Ιλιάς».

Ο Βζντνί σς Θεφνης στη «Χρνγραφα» κ Σκλίτζης στ «Σν

ψις Ιστριών» τ πκλν είτε «γρόν πρ» είτε «σκαστόν πρ»9 κ  Λν 

8 Γλκτζη - Αρβελρ Ελνη, «Γιατ τ Βζάντι», ISBN 978-960-19-0326-2.
9 Θεφνης (κδ. C. de Boor), 3. (ANNO 726) «σκαστώ πρ», Σκλίτζης (κδ. Thurn, I.), ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

Ο ΜΑΚΕΔΩΝ Ο ΚΕΦΑΛΑΣ, [Bas1.29.3], [Bas1.30], «γρώ πρ», ΜΙΧΑΗΛ Ο ΤΡΑΛΟΣ, [Mich2.10], ΡΩΜΑ-
ΝΟΣ Ο ΛΑΚΑΠΗΝΟΣ, [Roman1.31], ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, [Bas2+Const8.7], ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
Ο ΜΟΝΟΜΑΧΟΣ, [Const9.6.36], «σκαστώ πρ», Λν Γ΄  Σφς στ «Ναμαχικά» (κδ. A. Dain) 
«σκασμνν πρ».
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ΣT΄ «σκασμνν πρ».

Πρκετ γ πλ π πτελεί εξλξη πλτερν εμπρηστκν πλν, 

γνστν ήδη π την ελληνκή ρχτητ. Η μρφή τ γρ Πρς στ Β-

ζντ επνείτ π τ Βζντν εφερτη κ μηχνκ Κλλίνκ π την 

Ηλπλη της Σρίς τν 7 . μ.Χ., επί βσλείς Κνστντίν Δ΄ Πγντ, 

χρησμπμεν ενντίν τν Αρβν π πλρκσν την Κνστντν-

πλη επί πντε χρν (674 - 678 μ.Χ.). Δεν πτελεί πρττπη σλληψη δς 

κ κντμ εφερεση λλ εξελγμνη μρφή τν νλγν πλτερν 

μεγμτν. Ο Κλλίνκς θ πρπε ν εφηρε κ ν βελτίσε τ πλ εκτξε-

σής τ δημργντς πρηγμνη μρφή.

Πρδρμς τ γρ Πρς πήρξε τ «Θν πρν», π νφρε 

γ πρτη φρ στη χρνγρφί τ  Μλλς (6ς . μ.Χ.). Σγκεκρμν, 

 τκρτρς Ανστσς Α’ (491-518 μ.Χ.) νλμβνντς πρτβλί 

πρς ντμετπση της επνστσης τν ρθδξν ντπλν τ π 

σνσπίστηκν με τν Δήμ τν Βνετν π την ρχηγί τ κμη τν 

Φδερτν (πσπνδν, δηλ. σντγμτ βρβρν ή φλς λκληρες, 

π πηρτησν μζί με τς Ρμίς, με ρχηγ τ δκ τς ηγεμν, π 

νδργνθηκν π τ Θεδσ Α΄ (379 - 395)), Βτλν, πρσκλεσε 

π την Αθήν τν φλσφ, π σνδζε τη μετφσκή με την Εκλείδε 

Γεμετρί, Πρκλ, τν δεθντή της Αθηνκής Νεπλτνκής Σχλής, π 

λγ της ενσχλησής τ με την πρσκεή εφλεκτν λν, κτσκεσε 

τ «Θν πρν», π είχε τη μρφή πλ ψλής σκνης. Τ σκεσμ τ 

 Πρκλς τ πρδσε στ νρχ τ Βζντν Στλ, τ Βσλκ 

Πλίμ (στλ)10, Μρίν, πκλπτντς τ τς δτητς τ με τ εξής 

λγ «όπ και αν τ ρξις, τ σ κτήρια, τ σ πλα,  σκόν μ τν ανατλή 

τ λ αναφλγται και και τα πάντα». Τ «Θν πρν» επτλεσε επτχς 

την πστλή τ.

Η σντγή, σστση κ πρσκεή, της εκτξεμενης εμπρηστκής λης 

τ «γρ Πρός», πτελσε γ κπ περίδ ψστ κρτκ μστκ τ 

Βζντί. Η πτρπή της πκλψης της μεθδ πργγής τ σχετίζετ 

με τη σμβλή τ στς νίκες τν Βζντνν, στην νψση της ψχλγίς 

τς κ στην ντίστχη κτρρκση κ πθρρνση της ψχλγίς τν 

εχθρν. Δεν ήτν ββ η πλεμκή πνκε λλ σνβλε πφσστκ 

στη δσση της Ατκρτρίς κ μλστ σγκτλγετ στς πσίγνστες 

πλεμκς εφερσες.

Η περβλλσ μστκτητ επτρεψε τη δτήρηση τ μστκ. Ο 

επστήμνες πθνλγν κ εκζν τ τ μείγμ θ πρπε ν περείχε 

θεφ, νίτρ, πίσσ, λτ, ρητίνη (ρετσίν), πετρλ κ λδ, νμεμεγμν 

με νφθ. Η πτελεσμτκτητ τ γκετ στ τ σνχζε ν κίγετ κ 

10 Ο Στλς τ Bζντί νμζτν Bζντνν Πλμν, Βσλκν Πλμν ( στλς π ν-
λχσε στην Κνστντνπλη), Βσλκς Στλς («Σνψις Ιστριών» [Mich2.10]), Ρμκς Στλς 
(«Σνψις Ιστριών» [Bas1.29.3]). 
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κτ π τ νερ, δηλδή ήτν πρκτκ σβεστ, πργμ π κθστσε 

τς ντπλς δνμς κ νίκνς ν τ σβήσν κ ν πρσττψν 

τ στρτ τς κ τ στλ τς. Κπ ερενητς θερν, με βση τς 

νφρς τν πηγν γ την τνφλεξη τ γρ Πρς στην επφή τ 

με τ νερ, τ τ μείγμ εμπερείχε σβστη ή φσφρχ σβστ. Άλλ, 

λγ νφρν γ πρκληση κπνν κ βρντν κτ την εκτξεσή τ, 

κτλήγν σε σμπρσμ τ στ μείγμ σμπερλμβντν κ κπ 

μρφή πρίτδς.

Η μστκτητ τν εμπερεχμνν σσττκν τ εμπρηστκ λκ 

επβλε κ την πρσκεή τ στην Κνστντνπλη κ ήτν τκρτ-

ρκ μνπλ. πήρχν ξμτχ π πστλή είχν την πρσκεή 

τ μείγμτς κ τη δφλξη τ μστκ, κ τ γεγνς τ είχν δκίμ 

ν χν μεση επφή με τν τκρτρ χρίς την ενδμεση πρεμβλή 

λλν ξμτχν πδεκνε τη σημσί π πδδε  τκρτρς στη 

δτήρηση τ μστκ πρσκεής σε σχση με τη δφλξη της σφλες 

της Ατκρτρίς. Απλτ σσχετζμεν με τ πρνφερμεν ήτν κ η 

στηρή δτγή γ εκτλεση με θντκή πνή π σλλμβντν κ 

πδεκντν πεθνς δρρής κ πκλψης - πρδσίς τ μστκ 

τν σσττκν κ νλγν τν λκν πρσκεής τ γρ Πρς.

Τ ψστ κρτκ μστκ με τ στηρ μτρ πρφλξης κ η σημσί 

δφλξής τ πκλπτετ στη ρήση τ τκρτρ Κνστντίν Ζ΄ 

τ Πρφργννητ, της Μκεδνκής δνστείς, γ τ τρί πργμτ π 

δεν επτρεπτν Βζντνς τκρτρς ν πρδσε σε ξν: τ στμμ, 

τ γρν Πρ κ τ χρ πρφργννητης πργκίπσσς.

Η δφλξη τ τ μστκ ήτν κρς σημσίς γ τς Βζντνς, 

πς δπστνετ κ π την εξστρηση τ γεγντς π τ Θεφνη11, 

της κτληψης π τ Βλγρ «χάν», δηλ. ηγεμν, Κρμ, τν Οκτβρ 

τ 812, της Μεσημβρίς τ Εξείν Πντ, της σημντκής στρττκής 

βσες τν Βζντνν. Η νκίνση της κτληψης πρκλεσε κτπληξη 

στην Κνστντνπλη κ κτ τ Θεφνη « πρ αλώσς Μσμβρας ήλ

θν μν λινή φάσις πάντας πτσα δια μιζόνν κακών απκδχήν». Επεδή 

στη βση πήρχν τσ τ γρν Πρ σ κ τ πλκ σστημ εκτξεσής 

τ,  χλκν σίφνες, η νησχί ξντν γ την πλεση τ μστκ 

πρν της πλες της σημντκής ντκής βσης.

Η κτξσΗ τ «γρ Πρσ»

Τ πλκ σστήμτ κ πλ εκτξεσης τ γρ Πρς ήτν:

 Βζντνή βλλίστρ, πρλλγή της πρφρ βλλίστρς, π πρδρ-

μς της θερείτ  κτπλτης τ πί η εφερεση τπθετείτ στην λή 

τ Δνσί Α΄ τ Πρεσβτερ (430 - 367 π.Χ.), φλλκν τρνν τν 

11 Η «Χρνγραφα» τ σ Θεφνη τ Ομλγητ θερείτ βσκή πηγή γ τς λεγμενς 
«σκτινς αιώνς» (7ς κ 8ς) κ σντχθηκε περίπ τ 814 μ.Χ.
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Σρκσν της Σκελίς στη Μεγλη Ελλδ. Ατν τν κτπλτη πρπε ν 

μεττρεψε  Κλλίνκς γ την εκτξεση τ γρ Πρς.

 Πρφρς βλλίστρ, η πί, σμφν με τν κθηγητή τ Αρσττελεί-

 Πνεπστημί Θεσσλνίκης Θεδρ Κρρ, ήτν πλίντνς κτπλτης 

στθερής βσης με μετλλκ σλήν εκτξεσης πήλνν ντκεμνν π 

εμπερείχν τ γρν Πρ. Ο κτπλτης εκτξεε τ τ κερμκ ντκείμεν, 

τ πί κτ την πρσκρσή τς σπζν κ επερχτν  δσκρπσμς 

τ γρ Πρς. Ο τκρτρς Λν ΣΤ΄  Σφς12 στ «Ναμαχικά»13 τ 

πρδίδε την πληρφρί «Εμς σμβλμ να κτξνται και χτρς γ

μάτς μ γρόν Πρ, κατά τ μθδ τς σσκασας π πδχτκ πι πάν΄ 

όταν σντριβν ι χτρς τα πλα τν χθρών θα αρπάξν κλα φτιά». Εκτς 

π την πρφρ βλλίστρ,  πήλνες χτρες π ήτν πλήρες γρ Πρς 

εκτξεντν κ με λλες εκηβλς14 πλεμκς μηχνς, πς με μκρς 

κτπλτες περστρεφμενης βσης, τ «αλακάτια» κ τ «γράνια». Επίσης, τ 

πήλν δχεί μπρσν ν εκτξετν κ με τ χρ.

 Σίφν, φλγβλ πλ, τ πί  χλκνς σλήνς εκτξεσης τ 

γρ Πρς ήτν τπθετημνς στην πλρη τν βζντνν πλεμκν πλί-

ν («δρμώνν»). Ο τκρτρς Λν ΣΤ΄ στ κεφλ τν «Ναμαχικών» 

τν «Τακτικών» νφρε σχετκ, «Και  δρόμνας ας χι σ κάθ πρπτσ 

μπρστά στν πλώρ σιφώνι φτιαγμν από χαλκό, μ τν π να κτξι τ 

γρόν Πρ κατά τν χθρών […]». Ο «σιφνάριι», εκπδεμν χερστς π-

ρτεχνργί, χερίζντν τς σίφνες. Τ κρφσ, με μρφή πρτμής 

λντ ή λλ γρί ζ με νκτ στμ, σημδεε εχθρκ πλί, κ 

χ μν, κ την κτλληλη στγμή εκτξετν κτπν τς τ γρν Πρ 

μσ π την πή τ νκτ στμτς.

Πλν, με τη δνττητ εξκντσμ τ γρ Πρς περνμε σε πρηγ-

μνη φση πλεμκής ντκής τκτκής. Ως ττε,  νήες επδίκν την επφή 

με τς ντπλς γ ν εμβλίσν τ εχθρκ πλί, πργμ π σήμνε 

νμχί εκ τ σνεγγς. Ο δνττητες τής της εφερεσης επτρεπν τη 

νμχί π πστση, πλενκτημ της πίς μετξ λλν ήτν κ τ 

μεγλ πσστ σφλες τν πλίν τν Βζντνν κ της επτχίς της 

νμχίς με εμπρησμ κ κτβθση τν εχθρκν σκφν.

12 Ο τκρτρς Λν  ΣΤ΄  Σφς ή Φλσφς (886 - 912), της Μκεδνκής δνστείς κ γς 
τ δρτή της Βσλεί Α΄, σνγρψε τ γνστ στρττκ εγχερίδ, τ «Τακτικά», π νφρετ 
στην τκτκή τ πλμ κ στ στρττκ θμτ κ είν ργνμν σε κεφλ με τίτλς 
«στρατγικά», «τακτικά», «ναμαχικά». Επί βσλείς τ εξελίχθηκε η θεμτκή ργνση, τελεπήθη-
κε η δμρφση της δημσς δίκησης, εφερθηκε τ γρν Πρ κ χρνλγείτ η πρχή της 
πνεμτκής κίνησης π νμζετ «γκκλπαιδισμός».

13 Τ «Νμχκ» νήκν στ βζντν στρττκ εγχερίδ «Τακτικά» τ τκρτρ Λ-
ντ ΣΤ΄ τ Σφ, π πρχν νφρς γ τς στρτηγκς κ τς τκτκς τν Βζντνν π 
εφρμζντν κτ τη δεξγγή τν θλσσίν πλεμκν νμετρήσεν, π.χ. κρβής κτγρφή 
κ επεξήγηση δτξης τν πλίν, ελγμν κ τεχνκν τν σγκρσεν, περγρφή εξπλσμ 
τν πλίν με τ π σγχρν πλκ σστήμτ π.χ. τ γρν Πρ κ. .

14 Τ επίθετ «κβόλς» σημίνε τς π ρίχνε π μκρ, εντπίζετ ς τπκ επίθετ της 
Άρτεμης στην Ιλδ κ νφρετ κ ς τπκ επίθετ τ Απλλν π τ Βζντν Εστθ 
Θεσσλνίκης (βλ. λήμμ Lieddell - Scott «Μγα Λξικόν τς Ελλνικής Γλώσσς»).
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 Χερσίφν, βζντν φρητ φλγβλ («χιρ» + «σφν») πλ, π 

μζε πλ με τς κτσκες τ ρν τ Αλεξνδρν (μλλν 100 π.Χ.) 

πς τς νφρντ στ ργ τ «Πνματικά». Σε νφρ στ «Νμ-

χκ» τ Λντ ΣΤ΄ πληρφρμστε τ «χρήσασθαι δ και τ άλλ μθόδ 

τν διά χιρός βαλλμνν μικρών σιφώνν όπισθν τν σιδρών σκταρν 

παρά τν στρατιτών κρατμνν, άπρ χιρσφνα λγται, παρά τς μών 

βασιλας άρτι κατασκασμνα. Ρψσι γαρ και ατά τ σκασμν πρός 

κατά τν πρσώπν τν πλμν», δηλ. «Πρπι να χρσιμπιται και μια άλλ 

μθδς:  ρψ μ τ χρι μικρών σιφνν, τν χιρσιφώνν, π τα κρατν 

ι στρατιώτς πσ από τις σιδρνις ασπδς τς, τα πα κατασκάστκαν 

πρόσφατα π τς βασιλας μας. Μ’ ατά τ γρόν Πρ θα κτξται κατά τν 

πρσώπν τν χθρών». Επίσης, η επσήμνση τ η πρτη φρ κτσκεής 

κ χρήσης «χιρσιφώνν» επτεχθη επί της βσλείς τ Λντ ΣΤ΄ πδε-

κνε την πρδ της νζήτησης εφερσεν πλεμκής τεχνλγίς, κτλ-

ληλν γ την ντμετπση τν εχθρπρξν, πντ με την πλτκή βλη-

ση, επίβλεψη, εν κ επστσί σε τν τν τμ, στε  Βζντνί ν 

περτερν πρσττεντς την Ατκρτρί σε εμπλεμες περδς. Τς 

χρησμπσν  «σιφνάτρς» κ εδνντ ν πρκλσν στν εχθρ 

μεγλη τρχή κ σγχση. τν είδς βμβς, π στ σημερν δεδμν 

θ μπρσε ν πρλληλστεί με τη χερβμβίδ κ τη βμβ μλτφ, ή 

κμ κ με τη βμβ νπλμ εξρντς τ χημκ.

 Χερκίνητς κλστερς, πρλλγή φλγβλ πλ της Βζντνής 

Περδ, η νμσί τ πί «κλστρός» πρρχετ π τ τ  ρεχλ-

κνς σλήνς με ξλν μβλ κ δρμ δεν ντλσε τ γρν Πρ, πς 

 «σφν», λλ τ εκτξεε με πίεση. Τ νμμ τ εφλεκτ μείγμτς 

πρκλτν π τν νφλεκτήρ, τ «πρόπρ», π πήρχε στ μπρστν 

τμήμ τ πλ, κτ την πίεση π σκτν στ μβλ πρς τ εμπρς.

 πήρχν, επίσης, πλρ με εκτξετήρες βελν εμπτσμνν με γρν 

Πρ. Ο εξκντσμς τ γντν κμ με δρτ κ με κντ.

Σχετκ με τ βεληνκς τν μηχνν της εκτξεσης τ γρ Πρς δεν 

πρχν σφείς πληρφρίες π τς Βζντνς σγγρφείς κ τς πηγς. 

Πλλί ερενητς με ρενες κ περμτ πρσπθησν κ νπρστησν 

τς τς μηχνς, δημργντς σνθήκες νσστσης κ πρσμίσης 

γ ν πρσεγγίσν κ ν εντπίσν τ δεδμν π ίσχν.

τ «γρν Πρ» κ Η ΠρμκΗ φρσΗ «ΠΗρν τ μλ τ ρ»

Η πρμδης φρση «πήραν τα μαλά τ αρα» (μλ < βζ. μλν < 

ρχ. μελς), π είν εντγμνη στην Ελληνκή, χε τς ρίζες της στ Βζντ 

κ σχετίζετ μεσ με τ γρν Πρ κ την εκτξεσή τ. Σήμερ, φρε με-

τφρκή σημσί ρνητκής κρτκής κ σημίνε τν π χσε την επφή 

τ με την πργμτκτητ κ την δκλγητη περπτκή σμπερφρ 

βσε πκεμενκν πργντν μη βσζμενν στ πργμτκ δεδμν 

κ τη λγκή, εν ττε εκλκεε σε κρλεκτκ λγ τη δδκσί εκτξε-
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σης τ μείγμτς βσε φσκν νμν.

Ο Βζντνί γ ν εκτξεσν τ γρν Πρ χρησμπσν δφρς 

μηχνσμς. Στην πλρη τν πλεμκν πλίν τς τπθετσν ν μπρ-

τζν λντρ ή λλ γρ ζ με νχτ στμ μσ π τ πί γντν 

 εξκντσμς σε μεγλη πστση τ φλεγμεν γρ. Με τ κεφλ τ 

λντρ ήτν σνδεδεμν δ σλήνες, π τς πίς  νς ήτν η 

ξδς, π την πί περνσε τ γρν Πρ κ εξερχτν π τ στμ, 

κ  λλς ήτν η είσδς τ ρ, π πήρχε χερκίνητη ντλί με την 

πί γντν η κτθλψη τ ρ. λ τ τ φλγβλ πλκ σστημ 

νμζτν «σφν». Έτσ, κθε επτχής ρήψη κ εξκντσμς τ γρ Π-

ρς πρπθετε τ κεφλ τ λντρ δηλ. «τα μαλά τ» ν πρν ρ. 

Μσ π τήν τη δδκσί δημργήθηκε η σγκεκρμνη κφρση, κ 

με την εξλξη της Ελληνκής φτσε μχρ τς μρες μς πρσρμσμνη στς 

νγκες τ λγ μς, πδεκνντς τη δχρνκή εξλξη κ ζντν κ 

την δλεπτη εντητ της Γλσσς μς.

γρν Πρ - τρΠ χρΗσΗσ, μτρ κ τχνκσ Πρστσσ

Τ γρν Πρ δε χρησμπντν σε χερσίες μχες, λλ ήτν κτλλη-

λ είτε σε μεκτς (χερσίες - θλσσες) είτε σε νμχίες κ στχς ήτν ν 

πρπλήσν τν ντίπλ. Π σγκεκρμν, κτ τη δεξγγή πλρκίς 

πρθλσσς πλης,  πλρκμεν Βζντνί επχερσν π τ τεί-

χη της πλης τς, νλγ κ π τ τείχη της πρτεσς τς Κνστ-

ντνπλης, ν βμβρδίζν τ πλί τν εχθρν τς κ  πλρκητς, 

ντίστχ, ν κίνε τ ξλν μρη τν τεχν. Στην περίπτση της νμχίς, 

νλγ πρς την πλρκί,  βζντνς νήες ψκζν με τ γρν Πρ τ 

εχθρκ πλί. Η δνμί τ νερ ν τ σβήσε είχε λκληρτκ κτ-

στρφκ πτελσμτ γ τν ντίπλ.

Πρφνς, πήρχε μρμν γ πρστσί τν πλίν κ τν πλεμστν 

π τ λκτμ π πρκλσε τ γρν Πρ. Περφερεκ κ κτ 

μήκς τν πλίν τπθετντν σπίδες, γ ν εμπδίσν τ εξκντζ-

μεν είτε πεθείς, γρν Πρ, είτε με πρφρ ντκείμεν π.χ. βλη κ τς 

«χτρς». Επίσης, γντν επλεψη τν πλίν με ξς κ επκλψή τς με 

δρμτ πτσμν με δφρ γρ, π.χ. νερ, γ ν πρσττεθν π τ 

γρν Πρ.

πήρχν, κμ, κ εδκς στλς γ τς στρττες γ ν πρφλσ-

σντ π την επκίνδνη επφή. Σε ρβκς πηγς, π.χ. στ σχετκ π-

σπσμ της δσθείσης εργσίς τ Ibn - al - Mangali π μς πρθτε 

 Β. Χρηστίδης νφρετ: «παρνις να μρς καθαρό ταλκ (χμική σα τς 

πας  σνθσ πριγράφται στν Encyclopaedia of Sciences and Technology 18, 

1992), να μρς alum Αιγπτ, να μρς Alum μνς, να μρς αμμνας, να 

μρς πτρας από τ Τρ και να μρς γψ. Ανακατις και αφήνις τ μγμα 

να μλιάσι σ ρα για δκα μρς. Μτά πρσθτις ασπράδι αγ. Αλφις 

τν μανδα και πριμνις να στγνώσι. Ο πλμιστής τλγται μ’ ατόν. Βάζις 
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φτιά στν μανδα. Η φτιά δν τν διαπρνά. Ο πλμιστής πρπι να πρσξι 

ιδιατρα τ πρόσπό τ από τις φλόγς».

Ντκ Θμτ - σνΘσΗ κ τκτκΗ Πλμ τ

Βζντν Πλμκ στλ 

Η εφερεση της εμπρηστκής λης τ γρ Πρς σχετίζετ με τη δη-

μργί σχρής πλεμκής ντκής δνμης π τς Βζντνς, δείγμ 

νγνρσης τν σημντκττν πηρεσν τ στην πρστσί κ δτή-

ρηση της Βζντνής Ατκρτρίς, κ γ’ τ  στρτηγς Κτκλν Κε-

κμνς στην ηθκή πργμτεί τ «Στρατγικόν»15 νμζε τ Στλ «δόξα 

τς Ρμανας». Ββ, είν γνστή η πρτίμηση τν Βζντνν στς χερσίες 

επχερήσες κ κμ περσστερ στην ξ εμπστσνης κ πτελεσμ-

τκή, περδρστήρ Βζντνή Δπλμτί, π σγκρτκ με την πρκτκή 

τν Βζντνν στθμίζν κ την ντκεμενκή εκτίμηση τν πρτερημτν. 

Άλλ η πρίρεση κ λλ η πργμτκή χρεί. Γτί  Βζντνί επίστντ 

15 Ο Κτκλν Κεκμνς, λγς (11ς .) π ρστκρτκή κγνε, στρτηγς κ δκητής 
στρττκ θμτς. Έγρψε μετξ τ 1075 κ 1078 ηθκή πργμτεί με τν τίτλ «Στρατγικόν», 
είδς πρκτκ εγχερδί με σμβλς τ σγγρφ πρς τ γ τ γ την εξσφλση επτχη-
μνης στρττκής στδδρμίς. Κτ τν Δ. Τσγκρκη στην Εσγγή της κδσης τ ργ, 
πρκετ γ γρμμτεκ είδς με σχρς κτβλς π την ρχτητ, π νθσε στ Βζντ 
εξτίς τ σημντκ ρθμ Τκτκγρφν, δηλ. τν σγγρφν τν στρττκν εγχερδίν 
τ γρμμτκ είδς π επνμζετ «Τακτικόν» ή «Στρατγικόν». Ο σγκεκρμνες γρπτς πτρκς 
πρνσες κ νθεσίες δεν επρκετ ν δημσετν. Ο τίτλς τ χε δθεί π μετγενστερ 
ντγρφ στην πρτη σελίδ τ ντίγρφ. Ο φλλγς - γλσσλγς Χτζηδκς Γεργς ν-
φρε τ τ ρχστκ στχεί της Ελληνκής τ κεμν στ κ εσφλμν, θ πρπε ν είχν 
δεσδσε στ λγ τν γρπτν κεμνν «μσ φς». Κείμεν «μσ φς» κτ τς γλσσλ-
γς νμζντ τ π γλσσκ δεν νήκν τε στην επίσημη γλσσ τν μρφμνν τε 
στην μλμνη λκή γλσσ. Στην πρκεμνη περίπτση,  λγς π είν πλτ ντληπτς 
κ κτνητς κμ κ στς σγχρνς νγνστες της σημερνής επχής, σρρπεί μετξ της 
δκητκής κνλκτ κ της μλμνης τν ντερν στρττκν.
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τ η κρρχί στη θλσσ εξσφλίζε, κτ τς νγκες της Ατκρτρίς, 

κ την κρρχί στην ξηρ, πργμ φλμ κ στην εξτερκή πλτκή. 

Αλλ κ στην εστερκή δμρφση πλτκής σκηνής ήτν πηγή δνμης 

τν ηγετν τν στλν π θ μπρσν ν την ξπήσν, πς κ γ-

νε, γ την πλτκή τς στδδρμί κ νλξη π φτνε μχρ κ την 

νδεξή τς σε τκρτρες, λλ τ επκίνδν, σχετκ με τ δκμτ 

δδχής, ήτν τ τή η δνμη μπρσε ν εξσφλίσε την εδρίση στ 

θρν κ την πγίση δεδμνν. π τς τς σνθήκες ργννετ τ 

Βζντνν Πλμν. Ο Βζντνί (7ς .) κλθν πλτκή νβθμσης 

τ Πλίμ επδκντς την πκρση τν εσβλν π δεκδκσν 

εδφη τ Βζντί. Τ Βζντν Ντκ σστκ ρχσε με τς τ-

κρτρες της δνστείς τ Ηρκλεί, τς δδχς, κ η δημργί -

τή είν μεσ σχετζμενη με την πελή της ξνμενης ρβκής ντκής 

δνμης, λετργντς ς ντίρρπ στς πλλς ρβκς επδρμς στην 

ξηρ. Η θλσσ γνε η δξδς της επκννίς τ κρτς (σγκννίες, 

εμπρ, κ.τ.λ.) κ τ επτεχθηκε με σφλή κ κλ φρρμεν πλγ 

κ με τ Ντκ ν πρσττεε κ τ χερσί μρς της Ατκρτρίς, δη-

μργντς σχρς ντκς βσες πρς πτρπήν περτεν, λεηλσν, 

λφργγν κ κτληψης εδφν.

Ο δδχ τ Ηρκλεί δημργν τ «θματα»16 στρττκ κ ν-

τκ. Ο πλτκ - στρττκς δκητκς - μντκς, στην ργντκή τς 

δμή, περφρεες τν ντκν θεμτν κτδεκνν τη στρτηγκή σημσί 

τν νησν τ Αγί στην νχίτση τν Αρβν κ την πρστσί της 

ίδς της Κνστντνπλης. Λγκ κ επμεν,  Βζντνί δημργν 

π τς τς σνθήκες δ ντκ «θματα», στην πρκτ περχή της Μ-

κρς Ασίς κ στ Αγί, π περλμβνν στς δνμες τς πλεμκ πλί 

εξπλσμν με γρν Πρ, κστ πλί πκλντν «πρφόρς νας», -κτ’ 

νλγί με τ σημερν πρπλκ κ την πστλή τς- γενμεν θεμτ-

φλκες της κερτητς κ της δφλξης τ Βζντί.

Πρ π τ Bσλκ Στλ, με δρ τν Kερτ Kλπ, τ Βζντν 

Ντκ δθετε Πλμ, τ πί είχν δρ στς ντίστχες ντκς περφ-

ρεες, τ ντκ θμτ. Τ πρτ ντκ θμ,  πρτς μνμς Στλς 

τ Βζντν κρτς, ήτν τν Κρβησνν, τ «Θμα τν Πλν», τ 

πί ργνθηκε π τν τκρτρ Κνστ Β΄ (7ς . μ.Χ.), εγγν τ -

τκρτρ Ηρκλεί. Απ’ τ πρκψε τ ντκ θμ τν Κβρρτν 

(νμστηκε π την πλη Κίβρρ της Μ. Ασίς), εκτενμεν στς ντες κτς 

της Μκρς Ασίς κ με βση τ Στλ τη Pδ, κ τ θμ τ Αγί, τ 

πί περελμβνε τ βρε τμήμ τν δτκν κτν της Μκρς Ασίς, ή 

16 Ο δδχ τ Ηρκλεί λγ της νγκης ν περμνθν της Ατκρτρίς νντ τν επ-
θσεν κ τν ρβκν κτκτήσεν πρχρησν κτ τν 7 . μ.Χ. στη Μκρ Ασί στ «θματα», 
δηλ. σε κνργ σστημ, στρττκ κ δκητκ θεσμ ργνσης της κρτκής δίκησης με 
χρσμ τ κρτς σε δκητκς περφρεες π δθετν δκ τς στρτ, κτ τη μρτρί τ 
τκρτρ Κνστντίν Ζ΄ τ Πρφργννητ στ ργ τ «Πρ θμάτν».
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λλς της Αντλίς, με τ νησ. Η ίδρση ντκν θεμτν σνεχίστηκε 

κ π επμενς τκρτρες κ επεκτθηκε σε λες τς θλσσες της Β-

ζντνής επκρτες. Τ Αγί Πλγς ργνθηκε δκητκ κ πλτκ 

με γνμν τς νγκες κ τς πρτερτητες της επχής κ χ στη βση 

ενί γεγρφκ σνλ, λλ με δεδμν τ νήκε νπσπστ στη 

Βζντνή Ατκρτρί. Κν βσκ χρκτηρστκ π δπε την ργ-

νση είν τ τ ντκ θμτ περελμβνν ελληνκς πληθσμς π 

τη Xερσνησ της Aβδ, τη Λσβ, τη Pδ, την Kρήτη κ τ Mκρστκ 

πρλ επτγχνντς τη δκητκή κ στρττκή πκντρση, πργμ 

π σνεπκρσε στην γκρη επμβση τ Βζντν Ντκ π 

κ τν πρίσττ νγκη. Εξίσ σημντκή ήτν η ντκή πρδση κ η 

εμπερί τν πληθσμν, στ σνλ τς Έλληνες, π νήκν στς περχς 

τν ντκν θεμτν, εππλν πλενκτημ στη ντκή ετμτητ τν Β-

ζντνν κ την επρκή ντλγηση, φ  ντκί πληθσμί ήτν σε 

θση σε ελχστ χρν ν πχθν στς δτγς τν Βζντνν Πλίμν 

κ επνδρνν πλρθμς Πλεμκς Στλς.

Ο δκητς τν ντκν θεμτν ήτν νρχ κ χ στρτηγί,  

πί δκσν τ στρττκ θμτ. Ο δκητής κθε ντκ θμτς 

νμζτν δργγρς ή νρχς τ Στλ, κ πήρχε κ η νττη 

ρχή στην πί πγντν κ πκν  δργγρ κ ήτν  στρτηγς 

τν κρβησνν. τν επφρτσμν πρν της δκήσες τ Στλ σε 

τπκ επίπεδ κ με την μν. Η πκτηθείσ δνμη τν στλν κ τν 

δργγρρίν μπρσε ν ενθρνίσε τκρτρες17, ξπντς πλτκ 

τν τίτλ τς ς δργγρ18.

Ξεχρστή θση π λες τς θλσσες π περελμβνε η εκτετμμνη 

Βζντνή Ατκρτρί κτείχε τ Αγί. Σγκεκρμν,  Βζντνί είχν 

επίγνση της ζτκής σημσίς τ ρχπελγς τ Αγί κ γενκ της 

17 Ο Αψίμρς ήτν δργγρς στ θμ τν Κβρρτν. Ονμστηκε Τβρς Γ’ κ π τ 
698 ς τ 705 ήτν τκρτρς. Ο Ρμνς Α΄ Λκπηνς, δργγρς τ Ατκρτρκ Στ-
λ, π τ 919 μ.Χ. ς τ 944 μ.Χ. νλμβνε τκρτρκς ρμδτητες επεδή  τκρτρς 
Κνστντίνς Ζ΄  Πρφργννητς ήτν νήλκς, κ πρσπθησε την εγκθίδρση στ βζντν 
θρν δκής τ δνστείς, πρμερίζντς τν Κνστντίν Ζ΄.

18 Πρτηρμε τ  Βζντνί στ πλίσ της Βζντνής Ατκρτρίς ς πλτκής κ δ-
κητκής σνχες της Ρμκής Ατκρτρίς, ττλφρν ντλντς π ) τη ρμκή ρλγί. 
Έτσ, π.χ. [Bas1.30] «δργγάρις τν πλμν»,  βζντνς ρς δργγρς < λτνκ drungus = 
στρτεμ (βλ. λήμμ, Κμνδη «Λεξκν Λτνελληνκν») < κτ πσ πθντητ εκ τ ρχί 
ελληνκ δρχ, «δρς» + «χ», με την νν της πκντητς κ της δνμης τ στρτεμτς, 
φ «δρς» σημίνε στην Αρχί Ελληνκή κ «δάσς» κ τ δνδρ «δρς» είν δντ κ νθε-
κτκ, τ πί «δρόχι» εμπερχε κ τη ντκή σημσί (βλ. λήμμ Lieddell - Scott “Μγα Λξικόν 
τς Ελλνικής Γλώσσς»). Ατήν κρβς τη δπλή σχση, της ννς της ντκής ήδη π τν μηρ 
κ της στρττκής με ελληνκή πρλεση π τς Ρμίς θερμε πς ξπίησν  Βζ-
ντνί στη δημργί τ ρ τ σγκεκρμν ξμτς τ ρχηγ τ Στλ, β) λλ κ 
με ελληνκς τίτλς, (π.χ. [Bas1.33.5] «τν Ρμαν νααρχς») - στ πρδείγμτ πρτηρμε τη 
σμπλεξη τ ελληνκ με τ ρμκ στχεί - ς πλτκί κ δκητκί σνεχστς της Ρμης, 
λλ χρησμπν την Ελληνκή ς κφρση της πλτσμκής τς τττητς. Π σγκεκρμν, 
«Πλώιμν», βζντνή λξη > πλς, ρχί ελληνκή λξη < πλ, ρχί ελληνκή λξη, «τριήρς», 
«διήρς», «νας», «νααρχς», κ..
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σημσίς της θλσσς γ τ κρτς. Η θλσσ δξδς τ ρχπελγς 

ενσε την νθηση τν εμπρκν δρστηρτήτν σνδντς την Κνστ-

ντνπλη με τ πρλ της Μσης Αντλής, την Αλεξνδρε κ την Αίγ-

πτ, την πλστερη επρχί τ Βζντί. Η εμπρκή δδρμή δερχτν 

κτ μήκς κ νμεσ στς κτς την νησν τ βρεντλκ Αγί 

κ τν νησν της Δδεκνήσ κ τν πρλίν της Μκρς Ασίς δημρ-

γντς πρπθσες κνμκής κ πλτστκής εμρες τν εμπλεκμ-

νν περχν λγ της θσης τς ς εμπρκν στθμν δκίνησης λκν 

κ νθρπν. Η εμπρκή κίνηση ν κ πστη φεση, λγ τν ρβκν 

επδρμν κ της περτείς λλ κ της κτληψης εδφν της Ατκρτ-

ρίς, π δημργσν επσφλείς σνθήκες, πτ δε δκπηκε σστκ. 

Γ’ τ κ  Βζντνί πρσπθσν ν δτηρν την πλτη κρρχί 

τς στην γπελγίτκη περχή με δσφλση της πρσκπτης κίνησης, 

πργμ τ πί επτεχθηκε με την νκτληψη της Κρήτης (961 μ.Χ.) π τ 

Νκηφρ Β΄ Φκ. Σνμ, πήρξε μρμν γ την σφλε τν θλσσν 

δρμν π κ πρς την Κνστντνπλη με την κτσκεή χρμτκν 

ργν στ κρτερ λμν κ την νπτξη δκτ σστήμτς φτενν 

σημτν, τς φρκτρίες19, π μετδδν τ μηνμτ γρήγρ κ σε δ-

φρες περχς, με νλγ κδκ επκννίς, π στς μη γνρίζντες 

ήτν «γλώσσα» γνστη κ κτνητη κ επμνς, εξσφλζε τ ν μην 

μπρν  εχθρί κ  ντίπλ ν τ πκδκπν κ ν πκτν 

τ περεχμεν τν μηνμτν20.

Πρλληλ, η σπδτητ της θλσσς γ τς Βζντνς φίνετ κ 

π δφρες γρπτς πηγς. Ο Σκλίτζης στ ργ τ «Σνψις Ιστριών»21, 

στη σγκρτκή πρσίση τν τμημτν της Ατκρτρίς π περλμ-

βνε στ πνημ τ, χρησμπντς πλτερες πρμες περγρφς, 

εκφρζε την πρνφερμενη πεπίθηση πρμζντς τη Μκρ Ασί με 

κεφλή, τ ερπκ τμήμτ της Ατκρτρίς με ρ κ τ νησ τ 

Αγί με τη μση ενς σμτς. Επίσης,  τκρτρς Κνστντίνς Ζ΄  

Πρφργννητς σημενε τ την πργμτκή εξσί κτχε μν  τ-

κρτρς π ελγχε πλήρς τη θλσσ.

Η πρσφρ τν Πλίμν κθρσε την πρεί της Βζντνής Ατκρ-

τρίς λλ κ της Μεσνκής Δσης. περσπίστηκν κ πμκρνν 

19 Ο ρχί Έλληνες είχν νπτξε σστημ φρκτρν (βλ. λήμμ Lieddell - Scott). 
20 Ο Βζντνς Λν  Μθημτκς (790 - 870 μ.Χ.),  μεγλτερς επστήμνς τ Βζντί, 

εφηρε τν «πτικό τλγραφ»,  πίς ήτν σστημ εδπίησης π φρκτρί σε φρκτρί 
γ ρβκς επδρμς, βσε τ πί σε μ ρ τ μήνμ είχε φτσε π τ φρρ Λλν 
της Κλκίς στ Φρ τ Πλτί της Κνστντνπλης.

21 Ο πλήρης τίτλς τ ργ τ Βζντν Σκλίτζη ξμτχ Ιννη (11ς - 12ς .) είν «Σ
νψις ιστριών αρχμν από τς αναιρσς Νικφόρ βασιλς τ από γνικών και μχρι τς βασιλας 
Ισαακ τ Κμνν σγγραφσα παρά Ιάνν κρπαλάτ και γγνότς μγάλ δργγαρ τς 
βγλας τ Σκλτζ». Πργμτεετ τ τη 811 -1051 (δνστείες Αμρί κ Μκεδνν), σνεχίζ-
ντς τη «Χρνγραφα» τ σ Θεφνη τ Ομλγητή με δρθρση κτ την τκρτρκή 
δδχή πτελντς τη μνδκή μκργρφημνη βζντνή χρνγρφί με 574 μκργρφίες. Τ 
χεργρφ τ Σκλίτζη βρίσκετ στη Μδρίτη.
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δπλ τς Άρβες22 σζντς την Κνστντνπλη κ δτήρησν τη Σκε-

λί στη βζντνή κρρχί πκρντς κ πλ τς Άρβες. Ανκτντς 

την Κρήτη τ 961 μ.Χ.  Βζντνί πτρεψν την κρρχί τν Αρβν στη 

θλσσ σημίνντς τ τλς της ντκής δνμης τν τελετίν κ κθ-

στντς τς ίδς κρίρχς τν θλσσν της Ατκρτρίς, τς στε 

 τκρτρς Κνστντίνς Ζ΄  Πρφργννητς ν μπρεί σχρστεί τ 

είχε την περχή ς τ στεν τ Γβρλτρ κ  τκρτρς Νκηφρς 

Β΄ Φκς ν περηφνετεί στν πρσβη, τ Γερμν τκρτρ θν 

Α΄, Λτπρνδ της Κρεμνς, τ εκείνς μν ρχε στη θλσσ.

Απ την ρχτητ τ πλί δκρίνντν σε «μακρά» κ «στργγλά», τ 

μεν πρσδρζν τς πλεμκς κ τ δε τς εμπρκς νήες. Ο «δρμνς» 

ήτν τ σνηθσμν πλεμκ σκρί τν Βζντνν. Γ’ τ τ τπ τ 

πλί θ μλήσμε πρκτ. Επίσης,  Στλς δθετε τν «πάμφλ», δήρη, 

δηλ. είχε δ επίπεδ κπν, κ ήτν γρηγρτερς π τ «δρόμνα». Τ 

ηγετκ πλί κτ τ 10 . μ.Χ., η νρχίδ τ Στλ ήτν νς μεγλς 

«πάμφλς».

Ο πμφλς ήτν τπ δρμνς λλ μκρτερς τ. Δθετε 120 - 160 

κπηλτες. Ο Λν Γ΄  σρς θερσε τν πμφλ ντερ τ δρμ-

ν κ ς τ κτλληλτερ πλί γ ν ηγηθεί τ Βζντν Πλεμκ 

Ντκ κ ν γίνε η νρχίδ τ «Δργγαρ τν Πλμν». Γ την 

πρλεση τ νμτς τ πλί χε δτπθεί η εκδχή τ πρρχετ 

π την Πμφλί («παν» + «φλν»), την πρκτ πεδδ στη ντ Μκρ 

Ασί, π’ π πρμηθεντν τ ξλ κτσκεής. Ο πμφλς κ τ χελν-

δν ήτν  βηθητκς μνδες πστήρξης τ Βζντν Πλίμ, δηλδή 

ππγγ, στγγ κ σκεφρ πλί.

Άλλ τπ πλί ήτν: ) η «γαλα»23, η γλρ, π ήτν μνήρης ελσ-

σν δρμνς. τν μκρτερ πλεμκ πλί, π εκτελσε πστλς νί-

χνεσης ή «αγγλιαφόρ», με πλήρμ 60 κπηλτες. Θερείτ πρδρμς 

της γλρς μζί με τν δρμν, β)  «σιακός», λλς τπς κπήλτ 

πλί π τ κνσε μ «σα». «Οσα» νμζτν η μδ π πτελ-

τν π 108 ερτες, γ) τ ππγγ «χλάνδιν» (βενετσνκ: chelandio) ήτν 

βρτερς τπς κπήλτ πλεμκ πλί, πργμ π φίνετ π τ 

τ γ την κίνησή τ πτσε τρες «σς». Έφερε δ στς κ εδκς 

κτσκες στην πλρη, π.χ. ξλν κβκλ ή «ξλόκαστρα» κ σίφνες 

εκτξεσης γρ Πρς. Θερείτ πρδρμς τ τπ της κρβλς, δ) 

22 Ο Βζντνί στργρφ πκλν με δφρες νμσίες τς Άρβες. «Αγαρνς», ς 
πγνς της Άγρ, δλς τ Αβρμ, με την πί γννησε τν Ισμήλ, γ’ τ κ  Αβρμ θε-
ρείτ γενρχης κ τν Αρβν (Ιμπρχήμ), εκτς τν Εβρίν, «Ισμαλτς» π τν Ισμήλ. Εππλν, 
ερττ δδεδμν είν κ τ νμ «Σαρακν», ς πρερχμεν είτε εκ τ «shark / sharkiyum» 
(Αντλή), είτε εκ τ «saraka» (ληστεί). Ο ρς τς χρησμπήθηκε γ την νμσί τν θλσ-
σν επδρμν την περίδ 8ς - 10ς . εκ τν στρν. (Σββίδης Αλ., «Οι Βζαντιν απναντι στς 
λας τ ανατλικ και βαλκανικ κόσμ, ν Από τν στρ Αρχαιόττα στν Μσανα», εκδσες 
Ηρδτς, Αθήν 2006, σελίδ 171).

23 «Σνψις Ιστριών», ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ο ΜΑΚΕΔΩΝ Ο ΚΕΦΑΛΑΣ [Bas1.30], «και πλήθς μπαρώνν και 
πντκντόρν, ας δ γαλας κατνμάζιν ιώθασιν».
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 Πλεμκς Στλς τν Βζντνν περελμβνε κ λλς τπς πλίν, 

πς τ βηθητκ «σανδάλια», τ μετγγκ «καματρά» κρβ, κ..

Τ ρθμητκ μγεθς τ Στλ την περίδ τ 9 κ 10 ν, 

τν  Πλεμκς Στλς κ η ντκή πρν κ ργνση δρχντν τη 

λμπρτερη περίδ τς, περελμβνε σημντκττ κ κθλ εκ-

τφρνητ πλήθς πς δπστνετ π δφρ γεγντ, π.χ. ενντίν της 

Αγπτ (853 μ.Χ.) στλθηκν 300 πλί, π τ πί πλλ μπρεί ν ήτν 

«ακάτια», στην εκστρτεί της Κρήτης (902 μ.Χ.) επί Λντ ΣΤ΄ τ Σφ, τ 

Ατκρτρκ Ντκ σμμετείχε με 60 δρμνες κ 40 πμφλς, κ τ 

θεμτκ Ντκ, π πτελντν π τ πλί τν ντκν θεμτν τν 

Κβρρτν, τ Αγί κ της Σμ, με 35 δρμνες κ 35 πμφλς, 

εν τ θμ της Ελλδς με 10 δρμνες, τ θμ της Κλβρίς τ 929 μ.Χ. 

φίνετ τ σντηρσε 7 πλί. Επίσης, επί βσλείς Λντς A’ τ Ατκρ-

τρκ Ντκ σγκρττν π 1.113 σκφη, επί βσλείς Kνστ B’ 700 

πλεμκ πλί στλθηκν κτ τν Aρβν κ  τκρτρς Nκηφρς 

Β΄ Φκς στην επχείρηση κτ τν Αρβν της Kρήτης τ 961 μ.X., π την 

είχν κτλβε, σγκντρσε τ ξσημείτ θρσμ Στλ π 3.300 

πλί, π’ τ πί τ 2.000 ήτν δρμνες κ χελνδ. Κρίρχ πλ λν 

τν πλίν ήτν τ γρν Πρ. Βεβίς, δθετν κ λλ τπ πλεμκ 

εξπλσμ, π.χ. «κρις».

Τ Βζντ, μετ τ 1260 μ.Χ. κ δίτερ με τ τλς της Λτνκρτίς 

κ την πελεθρση κ την επνκτηση της Κνστντνπλης κ την 

νσστση της Βζντνής Ατκρτρίς π τ Μχήλ Η΄ Πλλγ, 

πρσπθησε ν εκσγχρνίσε τν Πλεμκ Στλ τ κ ν πκτήσε νς 

τπς πλίν. Ατή η πστλή ντθηκε στς Γσμλς ή Βσμλς 

(Ελληνλτίνς, νμσί πδδμενη κρίς π τς Βζντνς της Πελ-

πννήσ κ τν νησν τ Αγί σε γνς μεκτν γμν Ελληνίδν κ 

Φργκν,  πί γν μλσν την Ελληνκή) κ σε μετνστες Λκνες 

ή Τζκνες ή Τσκνες24, π ήτν κρίς ντες.

Εκτς π τν Πλεμκ Στλ γ τς πλεμκς νγκες  Βζντνί μπ-

ρσν ν πρχρήσν σε επίτξη εμπρκν πλίν κ τ σνβη σε 

ρκετς περπτσες. Γ πρδεγμ,  σντεχνίες της Κνστντνπλης 

σγκρτησν μεγλ τμήμ π τν Πλεμκ Στλ π στελε  Ιστννς 

Β΄ ενντίν της Χερσνς σμμετχντς με εμπρκ πλί. Κτ την επδρ-

μή κ την επίθεση τν Ρσν τ 941 μ.Χ. με τν ηγεμν Ιγκρ ενντίν της 

Κνστντνπλης επί Ρμν Α΄ τ Λκπην,  Βζντνί ργνσν 

νγκστκ Στλ π πτελτν π πλ πλί κ εμπρκ, δτ  Α-

24 Απ την Τσκν της Αρκδίς, ρχδρκής κτγγής, ρχελληνκή κληρνμ τν πί-
ν πτελεί η πλεμκή τς κντητ κ τ νεελληνκ γλσσκ δίμ της Τσκνκής δλκτ, 
εππλν πδεξη της δχρνκής εντητς της Ελληνκής, π χε σμβλλε σημντκ πρθντς 
την επστήμη της Ελληνκής Φλλγίς στη γνση τν χρκτηρστκν τ πρφρκ κ γρπτ 
λγ της ρχίς ελληνκής δρκής δλκτ κτ την ρχτητ. Βήθησν πλ τς Πλλ-
γς στην πτίνξη τ φργκκ ζγ π την Πλη τ 1261.
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τκρτρκς Στλς πσίζε εκτς τ λμν της Κνστντνπλης, 

στ Αγί, κ πκρσν τς εχθρς.

Ο Λν ΣΤ΄  Σφς στ «Τακτικά» πρδίδε ντκς σμβλς σστήν-

ντς την νγκη γ μεγλτερη φρνηση στη νμχί σε σχση με τήν π 

σστήνε γ τη δεξγγή χερσίς μχης. Π σγκεκρμν, η νμχί δεν 

πρπε ν δεξγετ με τ πλί κτ πρτξη, εκτς ν  στλς τν ντπ-

λν βρσκτν σε μενεκτκή θση, θ πρπε  Βζντνί ν επδκν τς 

μεμνμνς κρβλσμς δτ είν ρθτερ π πλερς τκτκής. τν 

 Βζντνς Στλς εξνγκζετ σε νμχί κτ πρτξη, η σμβλή τ 

Λντ ΣΤ΄ κλθεί την γπημνη τκτκή τν ρχίν Ελλήνν, τ ημσελη-

νεδς σχημτσμ τν πλίν. Η ντκή επκννί γντν με σήμτ κ 

με σημίες κτ την ημρ κ με φτ κτ τη νχτ. Η τχνη της νσπλς 

πτεί την πρσεχτκή πρσγγση κ στθμση τν ντκεμενκν πργντν 

κ τη γνση τν νμν, τν θλσσίν ρεμτν, τν πρθλσσν κ τν 

πθλσσν δμρφσεν στε ν πλενεκτν στην τελκή λήψη πφ-

σεν πρφλξης. Επίσης, εσηγείτ την πφγή τν δσκλν κτν. Ακμη 

κ η κκκρί δεν πρπε ν μνε νεκμετλλετη, εφσν στθμίσν κ 

κρίνν ρθ, γ ν κτστρψν εχθρκή ντκή μίρ, πργμ π σνστ 

τν κνμκτερ κ γ’ τ κ τν κλτερ τρπ επίτεξης νίκης.

τ «γρν Πρ» κ  Βζντνσ δρμωνσ

Ο «δρόμν» θερείτ  επκρτστερς τπς πλί τ Βζντν Π-

λεμκ Στλ, η κρ μνδ μχης τ Ντκ κ πτελεί τη βση γ 

την κνργ νρξη της νπηγκής εξλξης. Κνντς μκρή πρνθεση, 

επσημίνμε με φλλγκή πρσγγση τ πρκετ γ μρρζη λξη με 

τ επίθετ «καταδρμικό πλ», ρλγί π νφρετ σε τπ πλί τ 

σγχρν Πλεμκ Ντκ, κ «δρμν πλν», λξες π χν κνή 

ρίζ την ρχί ελληνκή λξη «δρόμς» π νφρετ στη γργή κίνηση, ίδν 

γνρσμ τ σγκεκρμν πλί, τ δρμν. Απδεξη της σνπες 

ελληνκής γλσσς κ πλτσμ στην πρεί τς π την ρχτητ στ 

Βζντ κ στη σημερνή επχή, τη δχρνκή κ ενί.

δη, επνερχμεν στ κρίς θμ, π τν 6 . μ.Χ. τ μεγλτερ 

μρς τ Πλεμκ Στλ τ πτελσν δρμνες. Ο σχρς ντκς 

δνμες τ στρτηγ Βελσρί, τ π νμστ στρτηγ τ Ι-

στνν Α΄, κ τ Νρσή, στρτηγ τ Ιστνν Α΄ κ Ιστίν Β΄, 

περελμβνν τς πρτεμφνζμενς δρμνες.

Ο δρμνς κτσκεστκ πρρχετ π την ρχελληνκή νπηγκή 

τχνη, θερείτ  εξελγμνς πγνς της θηνκής δήρς κ τρήρς. 

Ο Σκλίτζης τν πκλεί «τριήρ δρμάδα»25, χρκτηρσμς π τν πί 

εξγετ τ σμπρσμ τ πρκετ γ γρήγρ πλί, «δρμάδα», κ, 

επμνς, κ ελφρ σκρί. Ακλθντς τ βσκ χρκτηρστκ της 

25 «Σνψις Ιστριών», Κνστντίνς  Μνμχς, [Const9.6.36] «τριήρις δρμάδας».
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κτσκεστκής τ πργν τ ήτν ελφρς, εκίνητς, νθεκτκς κ 

κπήλτς,  πίς ρχκ δθετε μί σερ κπν κ βηθητκή στφ-

ρί, με στί (δηλ. πνί) στν κρ στ τ (δηλ. κτρτ). Στη σνχε, η εξε-

λγμνη, μεγλη κ σχρ εξπλσμνη πλεμκή μρφή πρβλεπε δ σερς 

π 25 κπ σε κστη πλερ, με δ κπηλτες ν κπί, γ’ τ κ η 

νμσί κτ την ρχί ντκή ρλγί δίκρτη τετρήρης, με πλήρμ 

200 ερτες (δηλ. κπηλτες). Σνλκ πλήρμ κ πλεμστς νρχντν σε 

300 νδρες. Ο ερτες επμίζντν κ την πστήρξη τν πλεμστν κτ τη 

δεξγγή της νμχίς. Στ κτστρμ τ δρμν επβνν πλεμστς 

π επεδίκν την εκ τ σνεγγς μχη με τν εχθρ.

Απ τς 12 κλδτηρημνς δρμνες, π ελλμενσμν βθίστηκν 

γρ στ 1000 μ.Χ. κτ τη δρκε κτγίδς,  πί νκλφθηκν τ 

κλκίρ τ 2005 στερ π ρενες πβρχς ρχλγίς στ «Λιμάνι 

τ Θδσ», «Ελθριν» κτ τς Βζντνς, στην Κνστντνπλη, 

επβεβνετ π τς δσσμνες πς τν κπν τ η πστση μετξ 

τν κπηλτν ήτν 95 εκτστ. Επίσης, βρθηκν  πγκ π κθντν 

 κπηλτες. Τ πρπν ερήμτ σε σνδσμ με τη «γνα» κ την 

πστση π τ σμ τ πλί μς πκλπτν κ πληρφρν γ 

τς τρες εργνμκς δστσες τν θσεν τν κπηλτν.

O δστσες τν δρμνν ήτν νλγες τν τν τρήρν. Είχε μήκς 55 

μτρ περίπ, πλτς 9 μτρ κ βθσμ 5 μτρ. Επίσης, είχε δ κτρτ με 

τρίγν (λτίν) πν κ ν με τετργν στί, με την επφνε τν στίν 

τ ν είν μεγλτερη π τήν της τρήρς, πργμ π τ πρσδδε τ 

πλενεκτήμτ της γρηγρτερης κίνησης κ επτχνσης κ της πλλπλής 

επλγής μσν κίνησης στε ν  σνθήκες ήτν  κτλληλες ν μπρεί ν 

εκμετλλετεί την λκή ενργε κ ν πρετεί μν με τ πν τ.

Τ κτστρμ τ ήτν πλήρες κ φερε δφρν εδν πλεμκς 

μηχνς κ περψμνες κτσκες στην πλρη κ την πρμνη. τν εξ-

πλσμνς πρς την πλρη κ την πρμνη, στη μση τ μεγλ στ, με 

ξλκστρ, πργς, με τ πλτς τς ίσ με τ πλί, π’ π  στρ-

ττες χρησμπσν κντ κ τξ ή εκσφενδνζν βλήμτ, πτρες 

κ σίδερ, ή χτρες γεμτες με σβστη κ λλ πήλν με κστκ γρ 

ενντίν τ εχθρ. Στην πλρη κ στην πρμνη πήρχν μνμες τξβλί-

στρες, π’ π εκτξεντν μκρ βλη.

Τ σημντκτερ ήτν τ τ γργκίνητ ντκ στλίδ της βζντνής ν-

σπλς π τν 7 . μ.Χ. (μετ τ 673 μ.Χ.) δθετε στην πλρη εδκ μηχνσμ 

εκτξεσης τ γρ Πρς, τ «σφνα», ντί τ μετλλκ εμβλ π φερε 

η θηνκή τρήρης γ ν εμβλίσε τν ντίπλ ερχμενη σε επφή μζί τ 

κτ τη νμχί. Εξπλσμν με τ τ σστημ  σφνφρ ή κκκβ-

πρφρ δρμνες κγν τ εχθρκ πλί χρίς  ίδ ν κνδνεσν.

Η εφερεση τ γρ Πρς δημργησε σνθήκες τήλε-νμχίς δηλ. 

της νμχίς π πστση, π πρσδίδε κνργ χρκτηρστκ στην 

ργνση κ στν τρπ δεξγγής κ εκτλεσης της νμχίς. Ατή τ η 
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δνμη, π πηγζε κ π τ τ δεν σβηνε τε με την επφή με τ νερ, 

γνε  φβς κ  τρμς τν εχθρκν πλίν, πργμ π κτστησε τ 

Βζντνν Πλμν τν δφλνίκητ κρίρχ της θλσσς της Μεσγεί 

εδρνντς, κτ σνπε, τη ντκή κρρχί τ Βζντν κρτς. 

Εππλν, ενίσχε σημντκ τ ηθκ κ την πίστη τν Βζντνν στ ν 

νττσσντ επτχς νντ τν εχθρν κ ν επβλλντ.

Σχετκ με την τκτκή πρτξης  δρμνες χρησμπντν ς επθετ-

κς χμς στ κντρ τ επτθμεν Βζντν Πλίμ κτ τ εχθρκ, 

δεσδντς κ δσπντς την εχθρκή πρτξη. Πρλληλ, η πρσί 

τς εντπίζετ κ στ μετπσθεν τ Στλ γ ν κψν π πστση 

σφλείς εχθρκ πλί π πθνς θ κτφερνν ν δπερσν τς μπρ-

στνς σερς τν πλίν. Σνεπς,  εχθρς είχε ν επτελσε πλ δσκλ 

ργ, ν δπερσε δπλή ζνη γρ Πρς.

Ο βρτερ κ μεγλτερ δρμνες τ 11 - 12 ν πήρξν τ 

πρτπ της δτκής γλρς κ γενκτερ της ερπκής νπηγκής την 

περίδ π η Ερπη ρχίζε ν επδίδετ στς «Ανακαλψις» με τς θλσ-

σπρς εξερενητς.

στρκσ νφρσ χρΗσΗσ «γρ Πρσ»

Στη «Χρνγραφα» τ σ Θεφνη τ Ομλγητή περλμβνετ η 

πρτη κτγεγρμμνη νφρ χρήσης τ γρ Πρς, τν τκρτρς 

τ Βζντί ήτν  Κνστντίνς Δ’ Πγντς (665 - 685 μ.Χ.), π δδχτη-

κε τν τκρτρ Κνστ Β΄. Ο Κνστντίνς Δ’ Πγντς τ χρησμπί-

ησε με επτχί στην πκρση τν Αρβν κτ την πρτη ππερ τς 

με ρχηγ τν χλίφη της Δμσκ Μβί, τν πρτ χλίφη τν Ομεδν 

τ ρβκ Χλφτ, κ τν πλρθμ στλ τ ν κτκτήσν την 

Κνστντνπλη (674 - 678 μ.Χ.). Την ηγεσί τ στλ κτ την τελκή φ-

ση τν σχεδίν τ,  πίς ενσχθηκε κ με ντκς δνμες με ρχηγ 

τ Χλβ, την είχν  ρνησίθρησκ Μμδ κ Κσν.

Ο πρηγμενες κνήσες τν Αρβν δεχνν τ π νρίς ντλήφθηκν 

τ γ ν σνεχίσν την πρλσή τς κ ν επβληθν στην περχή πρεπε 

ν κτκτήσν την Κνστντνπλη, τ σημεί νφρς τν Ρμην. Η πε-

πίθηση τή ήτν πρρ στθμσης τν πργντν; ) η ρσερ Τρ 

- Αντίτρ, β) τ ντν νπτγμν ελληνρθδξ φρνημ τ ρργς 

μκρστκ πληθσμ κ γ) η σνεργσί Ρμίν, δηλ. Βζντνν, κ Βερβ-

ρν στη Β. Αφρκή κ στην Κρχηδν, ρθνν εμπδ την πρθησή τς.

Η πλρκί της Βσλεσς ήτν μκρχρνη, δήρκησε πντε χρν 

κ τελκί νκητς ήτν  Βζντνί. Η επτχί δε σχετίζετ μν με τ τ 

 τκρτρς πρνησε ν εξπλστν τ βζντν πλεμκ πλί με τ 

π σγχρν κ εξελγμν μσ εκτξεσης τ γρ Πρς λλ κ με τ 

τ δεν επτρεψε στς Άρβες ν επτχν την πμνση π ξηρς της 

Κνστντνπλης, πργμ τ πί θ είχε σβρς ρνητκς εππτσες 

στν νεφδσμ κ στην τρφδσί της Πλης. Κτ τν σ Θεφνη 
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τν Ομλγητή  βσλς κτνντς τ  εχθρί θ επχερσν κρίς 

π θλσσης ετίμσε «διήρις μγθς και κακκαβπρφόρς και δρόμνας 

σιφνφόρς». Ο χρνγρφ της επχής, είν  δ βσκτερ26, ν-

φρν τ τ ρβκ πλί πρσρμίσθηκν στ θρκκ πρλ, δεν πρχε 

σγκεκρμνη δεκρίνηση γ την κρβή τπθεσί ελλμενσμ, κ χντς 

ς ντκή βση τς τς τς μρες κτς, ρχσν ν επτίθεντ στην Πλη 

(674 μ.Χ.). Ο επθσες δρκσν π τν Απρίλ μχρ τ Σεπτμβρ κθε 

τς, πφεγντς τς χεμερνς δσχρεες. Η νφρ τν πηγν τ  κ-

κλς τν ετήσν επθσεν δήρκησε επτ τη κ με δεδμν τ η πγρφή 

σνθήκης ερήνης επτεχθηκε τ 678, είν λγκ ν θερήσμε τ σ’ τήν 

τη χρνλγηση σμπερλμβνντ κ  πρπρσκεστκς ρβκς επ-

χερήσες ενντίν της χερσνήσ της Κζίκ τ 670 κ της Σμρνης τ 672 

πκτντς τν λεγχ φ πρηγμνς είχν, ήδη, κτστρψε τη Ρδ, 

στερντς την Ατκρτρί π τη ντκή βση π της εξσφλζε τν λεγ-

χ τ θλσσ τ χρ κ τν πρκτν περχν.

Η σχρ χρμνη Βσλεσ με τ περίφημ τείχη της, η θρρλ π-

φσστκτητ τ Κνστντίν Δ’ Πγντ, η δνμκή ντίστση τν μν-

μνν πλρκμνν, η ντνη χρστνκή πίστη κ η βζντνή σνείδηση κ 

τ πρτεμφνζμεν γρν Πρ τ Κλλίνκ, πρκλεσν ττες τρμερς 

πλεες στ ντίπλ ρβκ στρτεμ στε  Άρβες ν εξνγκστν ν 

λσν την πλρκί κ ντλμβνμεν τη μττητ της επχείρησής τς 

πήρν τ δρμ της επστρφής νβλλντς κ πρτμεν π τ σχδ 

τς. Δεν μπρεσν ν φτσν στς βσες τς γτί σχρή τρκμί βθσε 

τ ενπμείνντ ρβκ πλί στ Σλν, την ίδ στγμή π  Βζντνί 

στρτηγί Φλρς, Πετρνς κ Κπρνς πδεκτζν τ στρτ τς στ 

Κίβρρ, κτστρφντς τ ρβκ στρτεμ λσχερς.

Σ’ τ τ σημεί φείλμε ν επσημνμε σε σχση με την ντνη 

χρστνκή πίστη κ τη βζντνή ελληνκή σνείδηση τ εξής δ ενδεκτκ 

περσττκ, π σμπερλμβνντ στη «Χρνγραφα» τ Οσί Θεφ-

νς. Τ επεσδ με τς Αγπτίς ντες π λπτκτντς π τς τξες 

τ ρβκ στλ τμλησν στην Πλη ζητκργζντς τν τκρ-

τρ τ 718 κ την εγκτλεψη της π σλμκή τρννί πτρίδς τ, της 

Ηλπλης της Σρίς, π τ Βζντν μηχνκ Κλλίνκ, τν εφερτη 

τ γρ Πρς, π «πρσφγών τις Ρμαις».

Τελκ,  Άρβες θήθηκν ν σνψν σνθήκη τρκντετς σχς 

με τ Βζντ, στην πί πρβλεπτν ν πληρνν στς Βζντνς 

ετησίς 3.000 χλδες χρσ νμίσμτ κ ν πρσφρν πενήντ δλς 

κ πενήντ εγενείς ίππς κ ν πδσν 8.000 χμλτς. Ο επτχής 

χερσμς τν ντπλν επφερε κρίς τ στρκ γεγνς της νχίτσης 

της πρείς τν Αρβν πρς τη Δση, δσζντς χ μν την Κνστντ-

26 Γ’ τήν την επχή πληρφρίες ντλμε π τς δ βσκς πηγς μς. Ατς είν  σς 
Θεφνης  Ομλγητής, ηγμενς της Μνής τ γρ κ μλγητής, ερτζε την 12η Μρτί, 
κ  Άγς Νκηφρς, Πτρρχης Κνστντνπλες, ερτζε την 2 Ινί. 
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νπλη κ τη Βζντνή Ατκρτρί, την ελληνχρστνκή, λλ κ τη 

χρστνκή Δση. 

Η σημντκττη ργή κ σμβλή τ γρ ή Ελληνκ Πρς γκετ 

πρν τν πλίπν δτήτν κ δεκλνσεν στ τ π ππτε γν-

τν λκτμ, φ σνχζε ν κίε κμ κ πν στ νερ, κ στην 

κπληξη π δκίμσν κ στ δς π πστησν  ντίπλ με τ κν-

τμ τ πλ. Με βση τη λήξη της πλρκίς τ 678 μ.Χ. κ την νφρ 

της χρήσης της κνργς εμπρηστκής σίς, θερείτ τ τ γρν Πρ 

εκείν τ τς πρπε ν εφερθηκε. Ο Άρβες, δχθηκν πλήγμ στ ηθκ 

τ στρτεμτς κ νγκστηκν ν εγκτλείψν την πρση π τς 

κλλργησν  ρκετς κ γρήγρες επτχίες τς. Απκμσν δδγμτ 

χρήσμ κ λστελή γ τ τ: )  ντκς επχερήσες μνν, σε σνδσμ 

με την τπγρφί της Κνστντνπλης, πς κ κθε νλγης πλης, 

δεν επτρπν την κτληψή της στερ π πλρκί χρίς τς σνδστ-

κς επχερήσες τν χερσίν κ θλσσν δνμεν κ την πρσεγμνη 

πλρκητκή τεχνκή, β)  πλτκς κ στρττκ - δκητκς μηχνσμς 

τ Βζντί με τη μκρίνη κ επτχή πρεί κ πείρ τ μπρσε 

ν νττχθεί με επρκε χρίς ν πκψε σε ψχλγκς κ λλ είδς 

πσες κ μεθδς, γ) τ ηθκ τν χρστνκν πληθσμν σε σνδσμ 

με την πλτσμκή τς βση, π πρήλθε π τν ελληνκ κ ρμκ π-

λτσμ, δεν μπρσε ν κμφθεί κ δε θ πτελσε πτ τη δίδ πρς 

τη Δση ν πρτ δεν δδε ηρκ κ την τελετί μχη τ.

Η μγστη σημσί π είχε τή η επτχής πθηση τ εχθρ φίνετ 

π την ντίδρση της Δσης πρς τ Βζντν τκρτρ. Η πρλση κ 

 κτκτήσες τν Αρβν στ Βζντ νησχσν ντν τς Δτκς, 

λγ της στρττκής κ πλεμκής τγνσίς κ τκρτκής επίγνσής 

τς, κ η σγκεκρμνη κτληξη τς πρσφερε γλλίση, γτί ν  Βζ-

ντνί χνν την Κνστντνπλη ττε κνείς δε θ μπρσε ν εμπδίσε 

την ρβκή επκτση πκρντς την επίθεσή τς. Ατ ήτν σνεδητή κ 

δρκής πεπίθηση πντν, τ τ Βζντ ήτν τ πρπργ,  πρμχνς, 

 κμτθρστης τν επθσεν, εδκ τν εχθρν εξ Αντλής, εξσφλίζ-

ντς τσ τη δκή τ κρρχί σ κ την σφλε της Δσης. Ως νδεξη 

κλής θλησης κ νγνρσης τ κρς της Βζντνής Ατκρτρίς 

λ  δτκί κ βρε ηγεμνες, πς μς πληρφρεί  σς Θεφνης, 

στελν πρσβες κ δρ στν τκρτρ τ Βζντί ζητντς ερηνκή 

σνπρξη, τη λεγμενη «Δσπτική Ειρήν». Κ  Κνστντίνς Δ΄ Πγντς, 

κτ τν Άγ Νκηφρ, «γαλήν ν τ τις ώις ν τ τις σπρις βραβτ» 

δείχνντς σγκτνεση κ θλντς με τη δπλμτκή τήν εκρί ν 

ενσχσε τ ενκ κλίμ στς σχσες Αντλής κ Δσης κ ν εδρσε 

την πρτκθεδρί της εξσίς τ Βζντί νντ τν δτκν ηγεμνν. 

Η πρτκθεδρί τή δε σχετζτν μν με την κληρνμκή μετβίβση τ 

ρμκ εξσστκ δκμτς λλ ήτν η σστκή, πργμτκή πρ-

στσί κ εγγηση π δσφλζε η σχρή Βζντνή Ατκρτρί γ’ τς, 
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πρσδίδντς στην σκηση της εξσίς της κμενκή δστση.

Η «Χρνγραφα» τ Θεφνη εμπερχε κ τη δετερη νφρ χρήσης 

τ γρ Πρς κτ τη δετερη πλρκί της Κνστντνπλης π τς 

Άρβες (717 - 718 μ.Χ.), τν  τκρτρς Λν Γ’  σρς κτρθσε δς 

ν κψε με γρν Πρ τν στλ τν εσβλν κ με φενείς μεθδεσες 

πτχε τη λση της πλρκίς τν Αρβν κ ν μτσε την ππερ 

τς ν εσβλν στν ερπκ χρ κτλμβνντς τη Βσλεσ. 

Ο Λν Γ΄  σρς με την πλτκή π κλθησε πνντ στς ρβκς 

επθσες χ μν πκρσε τς εχθρς λλ εππλν, νξε τ δρμ 

δημργντς τς νλγες πρπθσες γ τς νκηφρες επχερήσες της 

Βζντνής Ατκρτρίς στην επμενη περίδ της Μκεδνκής δνστείς. 

Γενκ, η περίδς βσλείς της Ισρκής δνστείς στ θρν της Επτλ-

φ της Αντλής μπρεί ν χρκτηρστεί ς η π κρίσμη γ τς ρβ-β-

ζντνς σχσες.

Η ξί τ Λντ Γ΄ τ σρ φνηκε τν πελήθηκε η Βσλεσ. 

Π σγκεκρμν, λίγς μήνες μετ τν νδ τ στν τκρτρκ θρ-

ν τ Βζντί  Άρβες με τν ηγτη τς χλίφη Μσλμ, δελφ τ 

χλίφη Σλεμν, πλρκησν την Κνστντνπλη με χερσίες δνμες 

80.000 στρττν κ με θλσσ δνμη 1.800 πλίν. Ο Μσλμς ξεκί-

νησε την πλρκί στην ξηρ σκβντς τφρ κ ψνντς πρτείχσμ 

σε λη τη δδρμή τν χερσίν τεχν της Πλης. Την 1η Σεπτεμβρί κ-

τπλεσε ρβκς στλς με επκεφλής τν ίδ τ χλίφη Σλεμν, π 

πτελτν π 1.800 μκρ κ μεγλ πλί. Αν κ τ πλήθς τν ντπ-

λν ήτν εντπσκ κ  σχεδσμς κ η ργνση ήτν πλ κλί, τ 

εγχείρημ δεν είχε κ τ νλγ νμενμεν πτελσμτ γ τς Άρβες. 

Έχντς πκμίσε ήδη την πείρ στη χρήση τ γρ Πρς  Βζντνί 

κτκσν τ μεγλτερ κ βρδτερ π τ ρβκ πλί. Σγχρνς, 

ν κ επνησν πγίδ γ ν κτστρψν κ τ ενπμείνντ με την κ-

τστρφή της λσίδς π κλενε τν Κερτ, πργμ τ πί φνερνε 

τν ενθσσμ κ τ ψηλ ηθκ τν πλρκμνν, τ τ εγχείρημ 

τς δεν πτχε. Ακλθησε δρμς χεμνς π πδεκτσε τ ρβκ 

στρτπεδ π λμ, π είχε πρηγμνς χσε τν ρχηγ τ Σλε-

μν. Η Βζντνή Δπλμτί δρστηρπήθηκε κ κλθησε τη σνήθη 

τκτκή ν χρησμπεί ξνς στρτς γ ν κττρπσε τς εχθρς 

της Ατκρτρίς. Στη σγκεκρμνη περίπτση χρησμπίησε τς Βλγ-

ρς,  πί επτθμεν ρήμξν τ ντ τν Αρβν, με 22.000 νεκρς, 

σμφν με πηγς.

Την νξη τ 718 μ.Χ.,  σς Θεφνης νφρε στη «Χρνγραφα» τ 

τ  νς χλίφης Ομρ Β’ (717 - 720) σνεχίζντς την πλρκί στελε γ 

ενίσχση δ στλς, π τς πίς  πρτς πτελτν π 400 «σι

τφόραι κατήναι», δηλ. δρμνες, π τ Σφμ της Αγπτ κ  δετερς 

π 360 «κατήναι» π τν Ιζίδ της Αφρκής,  πί ν κ κτπλεσν στην 

περχή, δεν τλμησν ν πλησσν. Τ χρστνκ πληρμτ τ γπτ-
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κ στλ τμλησν πρς τ Λντ Γ΄ τν σρ, ζητκργζντς 

τν τκρτρ πς χμε πρνφρε, πκλπτντς τ γκρβλ 

τν πλρκητν κ επνδρνντς τς βζντνς πρφρες νήες, δήρες κ 

δρμνες, π κτπλεσν γρήγρ κ κτστρεψν τ πλί τν Σρκη-

νν. Πρλληλ εκδηλθηκε θερνή επδημί στ ρβκ στρτεμτ. σ 

ρβκ πλί κτφερν ν δφγν της επίθεσης τν Βζντνν, τ πε-

ρσστερ κτστρφηκν σε δ τρκμίες, στην Πρπντίδ κ στ Αγί, 

κ μν 5 πλί π τ χλδες τ ρβκ στλ κτφερν ν επστρ-

ψν στερ π τ σνθημ της πχρησης π δθηκε π τν Ομρ Β΄ 

τν Αγστ τ 718 μ.Χ. Η κτστρφή τ στλ νγκσε τς Άρβες 

ν ξεκνήσν πεζί γ ν επστρψν κ σε λη τη δδρμή δχντν τς 

πρενχλήσες π τ βζντν στρτεμτ με νλγες πλεες. Κτ τς 

ρβκς πηγς,  πλεες φτσν τς 150.000 νεκρς (μν στ «Ιστρα 

τ Βζαντιν Κράτς» τ Κργννπλ, τμς Β’, σελ. 121). Ο Κνστ-

ντίνς Ππρρηγπλς νφρε 500.000 σνλκς πλεες νδρν κθ’ 

λη τη δρκε της πλρκίς κ της επστρφής.

Η σημσί της πκρσης κ της δλσης τν στρτεμτν τν Αρβν, 

στλ κ στρτ, πδεξε κ πλ τ ρλ τ Βζντί ς πρπργ 

κ τείχς π νχίτζε τς ντλκς στκς εχθρς, τ πί δεν 

φρσε μεμνμν την πστση της Ατκρτρίς λλ την πδείκνε 

κ την πδείκνε ς τη μνη δνμη π θ μπρσε ν νστείλε την τ-

ση πρς εξρμηση πρς τη Δση π πλερς τν Αρβν. Η νίκη σνδθηκε 

μεσ με τη Χρστνκή Πίστη. Ο σς Θεφνης  Ομλγητής νφρε 

σγκεκρμν στη «Χρνγραφα» τ «Ο Θός και  Παναγα Παρθνς και Θ

μήτρ φρρσι τν πόλιν τατν και τ τν Χριστιανών βασλιν, και κ στιν 

γκατάλιψις τλα Θ ν τις πικαλμνις ατόν ν αλθα». Ο Θες κ η 

Μητρ τ Χρστ, η περγί Θετκς επδεξν κ πλ την Πρν κ 

την Πρστσί Τς πρς την Κνστντνπλη κ τη Χρστνκή Βζντνή 

Ατκρτρί λγ της ελκρνς επίκλησής Τς π τς πστς.

Σε επίπεδ εγχερδίν Βζντνής Ιστρίς η σγκεκρμνη πκρση 

σνδετ μεσ με τη μχη τ Πτ της Γλλίς (Poitiers, Πκτβν) τ 

732 μ.Χ. κ τη νίκη τ Κρλ Μρτλλ, τ μρδμ (κβερνήτη) τ 

φργκκ βσλεί τν Μερβγγείν, π επίσης πτρεψε την ρβκή 

επκτση στην Ερπη. Ο Α. Vassiliev μλντς ελκρν στη δετερη γγλκή 

κδση της «Ιστρας» τ νφρε τ «Στ ρσική και τν πρώτ αγγλική κ

δσ τς Ιστρας μ τς Βζαντινής Ατκρατρας χα μάλλν πρκτιμήσι 

τ σμασα τς μάχς τ Poitiers»27.

Επμνς, με βση τς δ πρηγμενες πλρκίες μπρμε σφλς ν 

εξγμε σερ σμπερσμτν. Η Πλη σθηκε π την πλρκί τν Αρβν 

κ χρη στην νβθμση τ Πλεμκ Ντκ τν Βζντνν. Ο Βζντνί 

μχητς πκρσν δς την ρβκή πελή σνεπκρμεν π την πρστ-

27 Τ πσπσμ π Α. Vassiliev, «Ιστρα...», τμς Α’, σελίδ 295, πσημείση 14.
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σί τν πρθητν τεχν της Κνστντνπλης κ τη χρήση της τεχνλγίς, 

της εφερεσης τ γρ Πρς. Ο πλεες τν Αρβν, δίτερ σε μψχ 

λκ, είχν εππτσες στην επνδρση τ στρτ κ τ στλ τς, φ, 

χντς πλεσθεί λκληρς  στλς κ τ μεγλτερ μρς τ στρτ 

τς, κθίστντ δνμ νπλήρσης τν κενν επνδρσης πρν την πρ-

δ μς γενς. Εππλν, τ νπρβλητ τείχς της Βζντνής Ατκρτρίς 

φρρσε Αντλκς κ Δτκς κ εξνγκζε τς Άρβες σε στσμτητ 

τν σχεδίν τς γ επκτση κ εξπλση, πδεκνντς τ τ ηθκ τν 

Χρστνν Βζντνν περσπστν δε θ μπρσε ν πστεί κτίσχση κ 

η π ππερ κτρρκσης θ ήτν εκ τν πρτρν κτρθτη.

Επίσης, είν ντληπτ πς με τς επθσες κ τς κτκτήσες π τς 

Άρβες περχν της Βζντνής Ατκρτρίς, η θλσσκρτί τν Βζ-

ντνν τθηκε π σβρή μφσβήτηση. Γενκ, πρπε ν επσημνμε τ 

τήν την περίδ η Μεσγες, η «Mare Nostrum» δηλ. « δική μας θάλασσα», 

τσ νμζτν μετ τς επτχίες τ στρτηγ Βελσρ τ Ιστν-

ν Α΄ δίτερ με τ βλδλκ πλεμ κ την κτληψη της Κρχηδνς, 

μεττρπετ π Ρμκή, δηλ. Βζντνή, - Βζντνί πκλσν τ 

ετς τς «Ρμας» γ πλτκ-δκητκς λγς, πς ήδη χμε 

πρνφρε- σε πεδί ντεκδκήσεν γ μεγλ χρνκ δστημ.

Ατ τ δπστνμε π την επμνή τν επθσεν τν Αρβν κτ 

τ Βζντν κρτς. Επί βσλείς τ Λντ ΣΤ΄ τ Σφ, Αγρηνί 

περτς της Κρήτης με ρχηγ τν Έλλην εξμτη ρνησίθρησκ εξσλμ-

σμν Λντ Τρπλίτη π την Αττλε πλεσν (904 μ.Χ) κτ της Κν-

στντνπλες. Πληρφρμενς την είδηση της επκείμενης επίθεσης τν 

Αγρηνν κτ της Πρτεσς,  τκρτρς στελε ενντίν τς τ 

δργγρ τν Πλμν Εστθ, π, επεδή δεν κτρθσε ν τς νσχ-

σε, ντκτστθηκε π τν πρτσηκρήτ Ιμρ. Έξ π την Άβδ, στ 

Πρ στην περχή της Χερννήσ κ χντς εσλθε στν Ελλήσπντ,  

περτς ντλμβνμεν τ νπτελεσμτκ της επθσες ενντίν της 

Πλης, πρμσν κ νστρεψν πρεί επεδή φβήθηκν τν πκλεσμ 

κ πρετηκν ενντίν της Θεσσλνίκης, της Σμβσλεσσς. Ο Ιμρς 

πρλβε τ στλ τ Τρπλίτη στη Θσ λλ, σμφν με τν κβκλεί-

σ Κμντη κ τν Ππρρηγπλ, δεν επτθηκε λγ τ πλήθς τ 

εχθρκ στλ, πτελμν π 54 σκφη με 200 μχητς κστ, κ 

τ ψηλ ηθκ τν εχθρκν πληρμτν.

Ο τκρτρς ενημερθηκε γ την εππελμενη επίθεση στη Θεσσλνί-

κη, σμφν με τν Κμντη, π τν γγελφρ πρτσπθρ Πετρν, 

 πίς είχε πληρφρηθεί σχετκ π λπτκτες τ στλ τ Τρπλίτη. 

Απφσίστηκε η βελτίση της χρσης της πλης, την εθνη της πίς ν-

λβε  Πετρνς, φ τ θλσσ τείχη ήτν πλ κ χμηλ, λλ λγ 

της πίεσης τ χρν π δεν επτρεπε την νγερση ν σμπληρμτκ 

τείχς,  Πετρνς σκφτηκε ν πγδεσε τ εχθρκ πλί. Ξεκίνησε την κ-

τσκεή φλ π τς μνλθς ρχίν νεκρτφείν της περχής ς 
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φργμ, η εξλξη τ πί μτθηκε π την φξη τ στρτηγ Λντ 

Χτζλκη με την δτητ τ γενκ πληρεξσ,  πίς ρχσε την κτ-

σκεή τ τείχς. Η ντκτστση τ Λντ Χτζλκη, στερ π ρνητκς 

εξελίξες, π τ στρτηγ Νκήτ, δεν επφερε τ νμενμεν. Η πρτβλί 

τ ν κλσε τς Σκλβήνς τ Στρμν ν ενσχσν την μν της 

πλης ήτν νεπτχής φ πρσστηκν λίγ κ πρετίμστ. Πρλ 

π  πρετμσίες δεν είχν λκληρθεί τν στς 29 Ιλί τ 904 μ.Χ. 

εμφνίστηκε  εχθρκς στλς τν Σρκηνν,  μχητς της πλης την πε-

ρσπίστηκν ντστεκμεν με περσσ ηρσμ κ ερημτκτητ. Στς 31 

Ιλί τ 904 μ.Χ. μετ π τρήμερη μχη  Αγρηνί εσβλν στην πλη 

με επίθεση π θλσσης, τη λεηλτησν, κτσφξν νηλες τς κτίκς, 

γρς, πδ, μνχς, μδκς σφγς σνβησν στη Χρσή Πλη, στη ση-

μερνή Πλτεί Δημκρτίς, κ στη Λτί, στην ρχή της Αγ. Δημητρί, κ 

πχρησν ρπζντς λφρ κ σλλμβνντς 22.000 χμλτς, λς 

νερής ηλκίς. Τ σχδ τς γ πρπληση της πλης πφεχθηκε κ η Θεσ-

σλνίκη σθηκε με την πρμβση τ σηκρήτ Σμεν,  πίς εξγρσε 

τη στηρί της με 100 λίτρες χρσ, σμφν με τς Κμντη κ Σκλίτζη, 

τς πίες μετφερε  ενχς κβκλρς Ρδφλης γ τ στρτ π 

μχτν στη Σκελί. Η λση της Θεσσλνίκης κτδεξε με δρμτκ τρπ 

την νγκη πελεθρσης της Κρήτης, π είχε κτκτηθεί π τς Άρβες. 

Τ γεγντ σχετκ με την πλρκί της Σμβσλεσς Θεσσλνίκης μς 

δηγείτ  Ιννης Κμντης στ ργ τ «Ες την λσν της Θεσσλνίκης», 

π ντς  ίδς πρν κ μετπετ χμλτς τν περτν, βίσε τ γε-

γντ. Ο πλρκμεν Θεσσλνκείς ρξν εμπρηστκ μείγμ κτ τν 

ντπλν, π  σγγρφς δεν τ νμζε «γρόν Πρ», λλ νφρε τη 

χρήση δ εδν μεγμτν π μζν με τ γρν Πρ.

Τ γρν Πρ εξπηρτησε κ τς νγκες στθερπίησης κ δσφλσης 

της εξσίς στ βζντν θρν π εστερκς δεκδκήσες ή μφσβητήσες. 

Έτσ,  Μχήλ Β΄ Τρλς την περίδ 820 - 824 μ.Χ., στ πρτ χρν της βσ-

λείς τ ντμετπσε την εξεγερτκή στση τ στρτηγ Θμ Κππδκη, 

ή λλς Θμ τ πσττη, π πηρετσε στ θμ τν Αντλκν, τ 

εξμτη π σπστηκε τ Μμεθνσμ π τς Αγρηνς στς πίς 

είχε δφγε, γενμενς ρχηγς,  πίς με την πστήρξη τν Αρβν, τν 

εκνλτρν κ τν λκν τξεν, κρίς της γρτκής, κνήθηκε ενντίν 

τ θρν κ πλρκησε την Πλη γ τρί τη (821 - 823) φ σγκντρ-

σε στρτ π τ περσστερ θμτ της Αντλής κ με σμπληρμτκή 

ργή κ ενίσχση π τ ντκ θμ τν Κβρρτν. Η στση τή 

θερείτ η τελετί κ ίσς η π σημντκή τν θεμτκν στρτν ενντί-

ν τ θρν. Ο στσστς τελκ πστησν σντρβή λλ  εστερκς 

εμφλς ενησε σνθήκες κτλληλες γ τς Σρκηνς περτς, π 

δρττμεν της εκρίς κρίεψν τ 823 μ.Χ. την Κρήτη. Τ πσπσμτ 

π τη «Σνψιν Ιστριών» τ Σκλίτζη νφρντ στην πστσί κ τν 

εμφλ τ Θμ τ πσττη, κ στην πλρκί π επχείρησε ενντίν 
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της Κνστντνπλης. [Mich2.t] ΜΙΧΑΗΛ Ο ΤΡΑΛΟΣ, [Mich2.5] «Κατά γαρ τν 

καιρόν ττν  μφλις πόλμς αρχήν ιλφώς ξ ανατλής […] Θμάς ν τς 

απστάσς ξαρχς», [Mich2.10] «ι δ τ βασιλικ στόλ κατάρχντς τν 

ττν πγνκότς λσιν νκτός πιτθνται ναλχσι τις ναντις, και τ 

αιφνιδ καταπλξάμνι πλλάς μν ατάνδρς σχν τν νών, τινάς δ και τ 

σκαστώ πρπλσι πρ […]  δ και γγν».

Τ γρν Πρ χρησμπήθηκε κ σε λλες εχθρκς επθσες. Χρκτηρ-

στκή είν στ χρν τ τκρτρ Μχήλ Γ΄ τ Μθσ η περίπτση 

της πρτης επίθεσης τν σκνδνβκής κτγγής Ρς (Ρσν) τ 860 μ.Χ. 

κτ της Κνστντνπλης με 200 μνξλ.

Ο Βσίλες Α΄  Μκεδν  Κεφλς,  δρτής της Μκεδνκής δνστείς, 

εκστρτεσε ενντίν τν Αρβν της Σρίς επτγχνντς σημντκς νίκες κ 

πρλληλ με επνελημμνες ντκς επχερήσες περρσε τς ληστρκς επδρ-

μς κ την περτκή δρστηρτητ τν Σρκηνν της Κρήτης. Τ πρκτ 

πσπσμτ περγρφν τ πρτ την πκρση της πλρκίς της πλης τ 

Ερίπ [Bas1.29], [Bas1.29.3], κ τ δετερ [Bas1.30] τς επχερήσες της Κρήτης 

με χρήση γρ Πρς. [Bas1.29] «Κατά ττν τν χρόνν και Εσμάν  τς Ταρσ 

αμράς τ πργσαμν παιρόμνς νκ τριάκντα πλα μγιστα ξαρ [Bas1.29.3] 

τσάμνς (κμπάρια τατα καλν ιώθασιν ι Σαρακν) τ πόλι πιτθται τ Ε

ρπ. πργνόντς δ ττ τ βασιλς  στρατγός τς Ελλάδς ( Οινιάτς τς 

ν) […] π δ κατλαβ και  τν Ταρσν στόλς και τις τχσιν ήδ πρσήγγιζ, και 

βλών αφσι σχνών αναστλλιν γνζτ τς από τν τιχών αμνμνς, θμ 

και πρθμας πλήρις ι τ Ερπ γνόμνι τις πτρβόλις τν ργάνν και τις 

καταπλτικς βλσι και τις τόξις και τις κ χιρών λθις από τν τιχών γννας 

μνντ, και σχνς τν βαρβάρν καθ’ κάστν ανήλισκν. πιτρήσαντς δ και 

πνμα πφρν παφήκασι τας ατών τριήρις ταις νανταις, και πλλάς τ γρώ πρ 

κατνπρσαν.», [Bas1.30] «ττ σναντήσας μτά τ Ρμακ στόλ  πατρκις 

Νικήτας και δργγάρις τν πλμν  ρφας και τ Ρμακ στόλ κατάρχιν 

λαχών πρ τ στόμα τ Αιγα παρά τν Καρδαν, και μάχν καρτράν σστσάμνς, 

θς τα μν κσι τν Κρτικών σκαφών τ γρώ πρ σγκατφλξ, και τς ν ατς 

βαρβάρς μάχαιρα και πρ και δρ διμρσαντ. όσα δ τν κ τς ναμαχας και τν 

κ τς θαλάσσς διφγν κνδνν, φγή τν στραν πραγματσαντ».

Τ γρν Πρ χρησμπήθηκε κ πλ σε εστερκς πθσες. τν 

τκρτρες ήτν  Βσίλες Β΄  Βλγρκτνς κ  δερφς τ Κν-

στντίνς Η΄ (10ς - 11ς .), γ τ Ρμν Β΄ της Μκεδνκής δνστείς, 

σμβσλείς με εντελς ντίθετ χρκτήρ, εκδηλθηκε η στση τ Βρδ 

Σκληρ, π τς μεγλς φεδρχες της Αντλίς, δηλ. της Μκρς Ασίς, 

 πί επδεξν πρθμί πτγής στην κεντρκή εξσί κ πκής 

στ θρν π δκντν π τν εκσχρν τκρτρ Βσίλε Β΄. Η 

πρτη φση εξγερσης εκδηλθηκε τ 976 - 979 μ.Χ. τν  Βσίλες Β΄ είχε 

μλς νκηρχθεί τκρτρς της Βζντνής Ατκρτρίς, στην περχή 

τ Χρπτ, στ βζντν στρττκ θμ της Μεσπτμίς. Ξεκίνησε στ 

τλς της νξης τ 976 μ.Χ. κ κτεστλη στς 24 Μρτί 979 μ.Χ.. Κτ 
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την τρίχρνη δρκε της επεκτθηκε σε μεγλ μρς της Μκρς Ασίς κ 

 τκρτρς εξδετρσε τ Βρδ Σκληρ. Η δετερη φση δήρκησε 

δ χρν π τ 987 ς 989 μ.Χ., τν  εξρστς δκς της Μεσπτμίς 

Βρδς Σκληρς επστρφντς π τ χλφτ της Βγδτης στ βζντν 

εδφη πρκλεσε τη στση, π εκδηλθηκε στην περχή της Μελτηνής την 

νξη τ 987 μ.Χ. κ επεκτθηκε σε μεγλ μρς της Μκρς Ασίς, στσίσε 

ενντίν τ τκρτρ Βσλεί Β’ πρκλντς εμφλ πλεμ κ τν 

Αγστ τ 987 μ.Χ. νκηρχθηκε τκρτρς. Η φση τή σήμνε κ 

την ρστκή λήξη της στσης τν Οκτβρ τ 989 μ.Χ. κτπν σμφνίς ν-

μεσ στν στσστή κ τν τκρτρ. Στ «Σνψις Ιστριών» νφρετ: 

[Bas2+Const8.2] «Βάρδαν μάγιστρν τν Σκλρόν […], ν κ μακρών δινν απτκτι 

απστασαν, και κατά τν βασιλν και τν μφλν αρι τα όπλα. [Bas2+Const8.7] 

και δ Μανήλ πατρκιν τν Ερτικόν, κ γνς τ άνδρα και π’ αρτή διαβότν 

και ανδρα, φρρν κπμπι τν Νκαιαν. μτά μικρόν δ καταλαμβάνι και  Σκλ

ρός, και τα πριξ τς Νκαιας πρπλήσας χρα τλταν και απ’ ατήν τν Νκαιαν 

ρχται, και λπόλσι και μχανας κπρθήσαι πγτ. γννας δ τ Μανήλ 

απδξαμν τν πλιρκαν και τας πρσαγμνας τ τχι κλμακας και μχανάς 

σκαστώ πρ πρπλήσαντς, τν κ πλιρκας άλσιν απγνς  Σκλρός νδα 

τν αναγκαν ήλπιζν αιρήσαι τν πόλιν».

Τ κλκίρ τ 941 μ.Χ. η Πλη κ επί βσλείς Ρμν Α΄ Λκπην 

κ Κνστντίν Ζ΄ τ Πρφργννητ πελήθηκε κ πλ π τς Ρς. 

Ο ηγεμνς τν Ρς Ιγκρ τ Κβ εκστρτεσε φνδστκ κτ της Β-

σλεσς επφελμενς της πσίς της μντκής πρσπσής της, φ 

τσ  Στρτς σ κ  Στλς της ήτν πσχλημν με τς Άρβες. Ο 

τκρτρς νλβε δρση κ κλεσε εσπεσμν τν Στλ π τ Αγί 

κ τν Κρκ π την Μεσπτμί. Πρλληλ, ργνθηκε η επσκεή 

κ  εξπλσμς με τ γρν Πρ σν πλίν ήτν δθσμ εκείνη τη στγμή 

στην Πλη κ  πρτβεστρς Θεφνης νλβε την εθνη της δίκησης 

τ τ τσχδ στλ,  πίς π τς δτγς τ σπεσε ν ντμε-

τπίσε τν εχθρκ στλ τν Ρς. Ο Βζντνς Στλς νχίτσε την επίθεση 

τν Ρς στην Πλη, δεν μπρεσε, μς, ν εμπδίσε την πβσή τς στην 

Αντλί κ στς κτς τ Πντ της Βθνίς. Ο Βρδς Φκς,  Ακρίτς28 

στρτηγς τ θμτς τν Αρμενκν, με σες μνδες δθετε πρβλε 

ντίστση, η πί στερ π τρες μήνες ενσχθηκε π τν ρχστρτηγ 

Κρκ, τ δμστκ της Αντλής, με τ στρτεμτ της Αντλής π 

28 Τ θεσμ τν Ακρτν δημργησν  πλετείς, λλεπλληλ πλεμ με τς Άρβες στ ντλκ 
της Ατκρτρίς, τν 9 κ τ 10 ν, με σκπ την νπτξη σχρής μντκής γρμμής πκρσης 
τν επθσεν στ ντλκ σνρ της. Ο Ακρίτες ήτν στρττες εφ’ ρ ζής, ν πσ στγμή σε 
ετμτητ, κ γ’ τν τν λγ είχν νπτξε νν δίτερ τρπ σκψης κ σμπερφρς, κδ-
κ ήθς κ τμής. Η φσίση στς κγενεκς δεσμς πρσδδε δίτερη δνμκή στην τξη 
τς. Τ κτρθμτ τς γννησν τν επκ κκλ τν δημτκν κρτκν τργδν, στν πί 
νήκε τ «Έπς τ Διγνή Ακρτα», σνθεμν περί τ 1000 μ.Χ., π θερείτ τ πρτ δημργημ 
στη Νεελληνκή. Στς ρχς τ 10 ., χμε την πρτη μρτρί π τν επίσκπ Κσρείς κ 
λγ Αρθ, μθητή τ Πτρρχη Κνστντνπλες Φτί, γ τ κρτκ δημτκ τργδ 
στν Πντ κ την Κππδκί, π τργδντ στη νεελληνκή γλσσ της επχής. 
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εφρμησν πν στς νππτς επδρμείς π είχν επδθεί στη λεηλσί 

κ λφργγί τν περχν, πρκλντς τς σημντκττες πλεες. Ο 

Ρς επχερντς ν σθν δφεγντς, επββστηκν στ πλί τς λλ 

ηττήθηκν κτ κρτς π τ Θεφνη π είχε πλν π τς δτγς τ 

λκληρ τ Βζντν Στλ. Στ «Σνψις Ιστριών» νφρετ: [Roman1.31] 

«Δκάτ δ και ττάρτ ινδικτιώνι, Ιν μν, πλσις κατά τς πόλς γντ 

Ρσικ στόλ πλν χιλιάδν δκα. ξήλθν ν κατ’ ατών  πατρκις και πρ

τβστιάρις Θφάνς μτά τ στόλ, καν τ Ιρώ πρσρμσατ, κνν ν τ 

Φάρ και τ πκινα αιγιαλώ ναλχντν. καιρσκπήσας ν αθρόν ττις 

πθτ, και τήν τ σνταξιν ατών διλσ και πλλά τν πλν τ σκαστώ πρ 

απτφρσ, τα δ τλς τρψατ».

Ο Ρς χλσν επίμν κ κτ’ επνληψη. Ο Ιγκρ τ Κβ σ ήτν 

στν τκρτρκ θρν  Κνστντίνς Ζ΄ ργνσε κ δετερη εκστρτεί 

επχερντς την πλρκί της Κνστντνπλης τ 944 μ.Χ.. Τ πλί τ κ 

πλ κτστρφηκν π τ γρν Πρ.

Ο Κνστντίνς Θ΄  Μνμχς τ 1043 ντμετπσε τ 400 μνξλ τ 

Ρσ ηγεμν Βλδίμηρ π επτθηκε ενντίν της Κνστντνπλης. 

Πρ τ εγχείρημ γ ερηνκ δκννσμ τ ζητήμτς με πρτβλί 

τ Βζντν τκρτρ,  πρτσες γ ερήνη πρρίφθηκν π τ 

Βλδίμηρ. Ττε,  Κνστντίνς Θ΄  Μνμχς δτξε τ μγστρ Βσίλε 

Θεδρκν ν ντμετπίσε τς Ρσς,  πίς πργμτ κτκσε τ 

στλ τς με τ γρν Πρ. Στ ρσκ πλί κ στς Ρσς στρττες 

π δφγν της πρπλησης τ στλ κτ την επστρφή τς στη χρ 

τς επτθηκε  στρτηγς Κτκλν Κεκμνς, π τς κτστρεψε στη 

Βρν, λήγντς επτχς γ τς Βζντνς η σγκεκρμνη πλρκί κ 

επθετκή ππερ τν Ρσν. Στ «Σνψις Ιστριών» νφρετ: [Const9.6.36] 

«μταστιλάμνς  βασιλς τν μάγιστρν Βασλιν τν Θδρκάνν, τρις ιλ

φναι πρστάττι τριήρις δρμάδας και πλθν και αππιράσασθαι τν Σκθών, 

πρ δνθ ακρβλιζόμνς πρς πόλμν ατς πισπάσασθαι.  δ τας τριήρις 

ιλφώς και πρς τς Σκθας γνόμνς, ι δι’ ακρβλισμ τς ατών αππιράτ 

γνώμς, αλλ’ ις μσς ατόν θήσας άπτ μν σκάφ τ σκαστώ καταφλγι 

πρ, τρα δ ατανδρα πντζι».

Ο βζντνς πηγς νφρν τη χρήση τ γρ Πρς μχρ κ τ τ-

λη τ 12 κ πθνς τς ρχς τ 13 ν. Τ στρκ ργ «Αλξιάς» της 

Άννς Κμνηνής, π νφρετ στη βσλεί τ Βζντν τκρτρ κ 

πτρ της Αλεξί Α΄ Κμνην (1069 -1118) γρμμν στην ττκή δλεκτ 

κ με πρτπ τν Θκδίδη, θερείτ σημντκή πηγή γ τη χρήση τ 

γρ Πρς. Η τελετί πθνή χρήση τ γρ Πρς πρπε ν γνε τ 

1203, κτ την πλρκί της Κνστντνπλης π τς Φργκς κτ τη 

Δ΄ Στρφρί, τν  Βζντνί γμσν 18 πλ κρβ με εμπρηστκς 

λες, πθνς κ με γρν Πρ, κ πρσπθησν νεπτχς ν πρπλήσν 

κ ν ντνξν τν ενετκ στλ π νλχσε στν Κερτ.

Απ ττε δε γίνετ νφρ γ χρήση τ γρ Πρς τε κτ την περί-
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δ της Ελληνκής Ατκρτρίς της Νίκς (1204 - 1261), της επίσημης δδχ 

της Βζντνής Ατκρτρίς κτ την περίδ της Λτνκρτίς, τε τν  

Μχήλ Η΄ Πλλγς με τη σμβλή τ στρτηγ Αλξ Στρτηγπλ 

πελεθρσε την Κνστντνπλη στς 25 Ιλί 1261 νσστίνντς τη 

Βζντνή Ατκρτρί. Ατ πδεκνε τ  Βζντνί εγκτλεψν τ 

γρν Πρ λλ δεν πρχν δσφητκς πληρφρίες π ν εξηγν τς 

λγς. Πθνττ σχετίζετ με τς εξελίξες στ Βζντ, ) την πλε τν 

στκν επρχν κ εδκτερ της περχής μετξ Κσπίς κ Μρης 

θλσσς, της πρμηθετρς περχής τν πρτν λν, η πί επφερε την 

πντελή λλεψη τν πρίτητν σσττκν γ τη δημργί τ εμπρηστκ 

μείγμτς, β) την κτληψη της Πλης π τς Φργκς κτ τη Δ’ Στρφ-

ρί κ τς Ενετς σμμχς τς στς 13 Απρλί 1204 κ η λτνκή κτχή 

της Βσλεσς ς τ 1261, σήμνν χ μν τη δλση της Ατκρτρίς 

λλ κ την εξλεψη τν εξεδκεμνν τεχντν τ γρ Πρς φ δεν 

πήρχε η νλγη κρτκή μρμν, λγκή πρρ της λης ξενκής κτχής, 

γ) τη στδκή πρκμή κ δλση τ Βζντν Στλ, π π τ τλς 

τ 13 . μ.Χ. πψε σχεδν ν φίσττ, κ με τκρτρκή εθνη.

Πρ’ λ π θ ήτν νμενμεν η μη επνεμφνση τ γρ Πρς, τ 

ή νλγη πρεμφερής εμπρηστκή λη επνχρησμπείτ κτ τ 15 ν, 

κτ την πλρκί της Κνστντνπλης τ 1422 π τ σλτν Μρτ Β’ κ 

την λση της Θεσσλνίκης τ 1430 π τν ίδ, κ κτ την λση της Κνστ-

ντνπλης τ 1453 π τ Μμεθ Β’. Τ είδς τ γρ Πρς θ πρπε ν 

περείχε στη σστσή τ μρη πρίτδ. Ατή ήτν η σττη φρ π  Έλληνες 

πρσπθντς ν πθήσν τν εχθρ κ ν σσν την Πρτεσ της Βζ-

ντνής Ατκρτρίς τς χρησμπίησν πρεμφερή μρφή τ γρ Πρς.

Η χρήση τ γρ Πρς εντπίζετ κ σε λλς λς. Σε κνζκες κ 

ρβκς πηγς κτδεκνετ τ γ την εκτξεση τ γρ Πρς  Άρβες 

κ  Κνζ δε χρησμπσν σίφνες στν Ινδκ κεν πς πρττν  

Βζντνί στη Μεσγε. Χρησμπσν κλ σφργσμνες «χτρς», πς 

πρνφρμε τ νμζντ στη βζντνή ρλγί, τς πες κλσν 

«garura». Έχμε πρνφρε τ «Ελλνικό Πρ», τ εμπρηστκ μείγμ π 

φερε τη χρκτηρστκή νμσί ς «Greek Fire». Επίσης, τ δτκερπκ 

Ντκ χρησμπσε μηχνς εκτξεσης γρ Πρς π τ 16 ν, 

«χτρς» π μζν με τς ρβκς.
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4 96 Ρόμμελ 1982 0.88

5 99 Η Επανάσταση του 1821 1983 1.17

6 100 Γ΄ Παγκόσμιος Πόλεμος (Τζον Χάκκετ) 1983 1.17

7 107 Θεωρία και κείμενα Διεθνούς Δικαίου 1985 1.32

8 108 Ο επιτήδειος ουδέτερος 1985 1.17

9 109 Ο Μ. Αλέξανδρος και η ΔΜ του Μακεδονικού στρατού 1986 0.88

10 110 Παντουρκισμός 1986 0.88

11 111 Το δικαίωμα να είσαι άνθρωπος - Τόμος Γ’ 1986 1.03

12 112 Εισαγωγή στη Στρατηγική 1987 0.44

13 113 Ιστορία Β’ Παγκοσμίου Πολέμου - Τόμος Α’ 1988 0.88

14 116 Διοίκηση και Ηγεσία (Δνση Μελετών ΓΕΣ) 1988 0.44

15 117 Πρακτικές Οδηγίες Δκσης Μικρών Κλιμακίων (Δνση Μελετών ΓΕΣ) 1988 0.15

16 118 Διοικητική 1988 0.29

17 119 Στρατιωτική Ιστορία της Ελλάδος (μέχρι 1941) 1993 0.73

18 121
Οι Γερμανικές Εκστρατείες στα Βαλκάνια (Κέντρο Ιστορίας των Η.Π.Α.)
(Μετάφραση - Απόδοση Αντγου ε.α. Νικόλαου Κολόμβα)

1994 0.88

19 122 Προσωπικός Υπολογιστής (Τχη Παν. Βαχαβιόλου) 1989 0.29

20 124 Γεροντική ή Τρίτη Ηλικία (Χατζημπαλλή Ελευθ.) 1991 0.29

21 125 Οι Επικίνδυνοι Άνδρες - Τόμος Α’ (Αντγου ε.α. Χρήστου Φωτόπουλου) 1994 2.93

22 126 Οι Επικίνδυνοι Άνδρες - Τόμος Β’ (Αντγου ε.α. Χρήστου Φωτόπουλου) 1995 2.93

23 128
Το Ημερολόγιο μιας Καταστροφής
(Μετάφραση Yπτγου ε.α. Κων\νου Κανακάρη)

1996 2.05

24 129 Στρατιωτική Επιθεώρηση 1883-1884 1995 1.47

25 130
Θεματικό Ευρετήριο Μελετών Στρατιωτικής Επιθεώρησης και 
Συγγραμάτων 1981-1995

1996 1.47

26 131 Στρατιωτική Επιθεώρηση  - 1ο τεύχος Μάιος/1883 1998 0.88

27 132
Διεθνείς Συμφωνίες, Συνθήκες και Συμβάσεις
(Υπτγου Γεωργίου Γκορέζη)

2000 0.88

28 133
Ο Πόλεμος και οι Άνθρωποι (Στγου Depeney) Ανατύπωση 
Εκδόσεως της Στρατιωτικής Επιθεώρησης Ιουλίου 1939

1998 4.40

29 134
Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων 1828 - 1998 - Τόμος Α’ 
(Αντγου ε.α. Χρήστου Φωτοπούλου)

1997 2.35

30 135
Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων 1828 - 1998 - Τόμος Β’
(Αντγου ε.α. Χρήστου Φωτοπούλου)

1998 2.35

31 136
Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων 1828 - 1998 - Τόμος Γ’ 
(Αντγου ε.α. Χρήστου Φωτοπούλου)

1998 2.35

32 137 Πακτωλός γνώσεων, παροιμιών και γνωμικών 2000 1.47

33 138
Εγχειρίδιο του Καλού Διοικητού 
(Αντγου ε.α. - Νομικού Θεοδώρου Λ. Γούλα) 

2000 1.47

34 139
Θεματικό Ευρετήριο Μελετών (1991-2001) & 
Ευρετήριο Συμπληρωματικών Εκδόσεων (1991-2001)

2002 4.00

35
ΔΙΑΦ. 29
(ΔΕΚ. 11)

Η Έμμεσος Στρατηγική
(B. H. Liddell Hart)

2001 2,93

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ



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 14 Επιχειρήσεις Φιλαδέλφειας - Προύσσης - Ουσάκ 1957 2.05

10 15 Επιχειρήσεις Φιλαδέλφειας - Προύσσης - Ουσάκ (σχεδιαγράμματα) 1957 1.17

11 16 Επιθετικαί Επιχειρήσεις Δεκ. 1920 - Μαρ. 1921 1957 9.61

12 18 Επιχειρήσεις προς Άγκυρα (Μέρος Α’) 1921 1965 1.76

13 19 Επιχειρήσεις προς Άγκυρα (Μέρος Β’) 1921 1965 1.76

14 21
Το Tέλος της Μικρασιατικής Εκστρατείας, A’ Τόμος

(Υποχωρ. Αγώνες Α’ και Β΄ Σ.Σ.)
1960 1.76

15 22 Το Tέλος της Μικρασιατικής Εκστρατείας, Β’ Τόμος 1962 2.05

16 23 Επιχειρήσεις εις Θράκη (1919-1923) 1969 9.75

17 27 Αιτίαι και Αφορμαί Ελληνοϊταλικού Πολέμου (1940-41) 1959 1.47

18 28 Ιταλική Εισβολή 1940 1959 1.76

19 30 Χειμεριναί Επιχειρήσεις - Ιταλική Επίθεσις 1941 1966 1.47

20 31 Αγώνες εις Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (1940-41) 1956 1.76

21 32 Το Τέλος μιας Εποποιίας Απρίλιος 1941 1959 14.62

22 33 Η Μάχη της Κρήτης 1941 1961 2.20

23 34 Επίτομη Ιστορία Ελλ./Ιταλ.-Ελλ./Γερμ. Πολέμου (1940-1941) 1984 2.64

24 40 Το Ελληνικό Εκστρατευτικό Σώμα της Κορέας, 1950-65 1977 1.47

25 45 Η Υγειονομ. Υπηρεσία κατά τη Μικρασιατική Εκστρατεία (1919-22) 1966 2.05

26 46 Η προς Πόλεμον Προπαρασκευή του Ελληνικού Στρατού (1923-1940) 1969 10.96

27 47 Ανεφ/σμοί-Μεταφοραί κατά τη Μικρασιατική Εκστρατεία (1919-22) 1967 2.64

28 48 Εφοδ/μοί του Στρατού σε Όπλα και Πυρ/κά ΠΖ-ΠΒ (1940-41) 1982 1.17

29 49 Η Υγειον. Υπηρεσία κατά τον Πόλεμο 1940-41 1982 0.88

30 50 Ευρετήριο Πολεμικών Γεγονότων Ελληνικού Έθνους 1989 2.05

31 51 Αγώνες και Νεκροί του Ελληνικού Στρατού, 1940-45 1989 7.92

32 56 Ο Ελληνοτουρκικός Πόλεμος 1897 1993 3.23

33 57 Η Ειρηνευτική Αποστολή στη Σομαλία 1996 2.49

34 58
Ο Ελληνικός Στρατός στη Μέση Ανατολή, 1941-45

(Ελ Αλαμέιν-Ρίμινι-Αιγαίο)
1996 2.64

35 59 Αρχεία Εθνικής Αντίστασης (1941-1944), 8 τόμοι 1998 28.00

36 60 Αρχεία Εμφυλίου Πολέμου (1944-1949), 16 τόμοι 1998 52.00

37 61 Ιστορία του Ελληνικού Στρατού 1997 2.35

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΓΕΣ/ΔΙΣ



Α/Α
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΒΙΒΛΙΟΥ
ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΤΟΣ

ΕΚΔΟΣΗΣ

ΑΞΙΑ

€

38 62 Η Ελληνική Δύναμη στην Αλβανία (ΕΛΔΑΛ) (Απρ.-Αυγ. 1997) 1998 2.35

39 63 A Concise History of the Balkan Wars 1912-1913 1998 2.93

40 64 An Index of Events in the Military History of Greek Nation 1998 2.93

41 65 An Abridged History of the Greek-Italian & Greek-German War, 1940-41 1997 2.93

42 66 Ο Βορειοηπειρωτικός Αγώνας 1997 2.93

43 67 An Abridged of the Hellenic Army Participation in the World War I 1999 3.37

44 68 HISTORY OF THE HELLENIC ARMY 1821-1997 1999 4.25

45 69 Στρατιωτική Οργάνωση & Πολεμική Τέχνη των Αρχαίων Ελλήνων 1999 9.68

46 71 Η Συνοπτική Ιστορία του Γενικού Επιτελείου Στρατού (1901-2001) 2001 6.93

47 73 Επίτομη Ιστορία της Εκστρατείας στη Μικρά Ασία, 1919-1922 2002 8.65

48 74 The Battle Of Crete 2002 10.07

49 75 Η Υγειονομική Υπηρεσία κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους, 1912-1913 2002 7.52

50 76 The struggle for Macedonia and the events in Thrace, 1904-1908 2003 6.40

51 77 A Concise History of the Compain in M. Asia, 1919-22 2004 16.20

52 78 Ιστορικές Ονομασίες Ενεργών Συνταγμάτων και Ταξιαρχιών (ΠΖ-ΤΘ-ΕΔ) 2004 12.40

53 79 Ιστορία της Οργάνωσης του Ελληνικού Στρατού, 1821-1954 2006 11.00

54 80 Ο Οπλισμός του Ελληνικού Στρατού (1866-2004) 2008 5.48

55 81
Ευρετήριο Αρχείου Καποδιστριακής Περιόδου:

Στρατιωτικά Τεκμήρια (1827-1833)
2007 1.27

56 82 Concice History of the Hellenic Army General Staff 2007 4.35

57 83

Η Σημασία των Ιστορικών Αρχείων στην Αντικειμενική Συγγραφή 

της Ιστορίας-Φορείς που τηρούν Ιστορικά Αρχεία-Διαδικασίες 

Πρόσβασης στο Αρχειακό Υλικό

2009 1.89

58 84 Οι Ελληνοαμερικανοί Εθελοντές στην Εθνική Αντίσταση 2005 12.50

59 85 Η Συμβολή της Ελλάδας στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο 2009 4.16

60 301 The Northen Epirus Struggle 2002 6.79

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Τις παραπάνω εκδόσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τις προμηθεύονται όλο το έτος, εκτός 
από τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο από τα παρακάτω σημεία:

- 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, 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%.


