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Τα κείμενα που δημοσιεύονται στη Στρατιωτική Επιθεώρηση εκφράζουν τη γνώμη και τις σκέψεις 
των συγγραφέων και όχι αναγκαία τις αντιλήψεις ή το δόγμα του Γενικού Επιτελείου Στρατού. 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 α δείας για τη 
χρη σι μο ποί η ση των πη γών.

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
• Να χρη σι μο ποιεί ται η δη μο τι κή γλώσ σα, χω ρίς υ περ βο λές και α κρό τη τες
• Να ε φαρ μό ζε ται το μο νο το νι κό σύ στη μα σε ό,τι α φο ρά στον το νι σμό.

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.

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.

Συγγραφικές αμοιβές υπόκεινται στην ΚΥΑ Υπ. Αριθμ. 2/76198/0022 (ΦΕΚ 208/τΒ΄/11-02-2008). 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 2300 χαρακτήρων σε μέγεθος 
χαρτιού 17,5 Χ 25 εκ. α μοι βή 6,53€ για πρω τό τυ πη με λέ τη και 3,97€ για ερ γα σί ες α πό με τά φρα ση.

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-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Γρη γό ρης Ι. Τσάλ τας, Μα ριάν θη Κλά δη-Ευ στα θο πού λου

Υ πο θα λάσ σιοι
Φυ σι κοί Πό ροι
στη Νο τιοα να το λι κή Με σό γειο

µε έµ φα ση στην πε ριο χή

α νάµεσα σε

Κύ προ - Ελ λά δα - Τουρ κία*



77ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΤΗ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΚΥΠΡΟ - ΕΛΛΑΔΑ - ΤΟΥΡΚΙΑ

Στην α να το λι κή με σο γεια κή λε κά νη, πε ριο χή με πι θα νά υ πο-

θα λάσ σια κοι τά σμα τα φυ σικών πό ρων, η γειτ νί α ση πολ λών 

πα ρά κτιων κρα τών, σε συν δυα σμό και με την πά για1 ελ λη νο-

τουρ κι κή δια φο ρά για την ο ριο θέ τη ση της υ φα λο κρη πίδας 

Ελ λά δας και Τουρ κί ας, δεν έ χει, μέ χρι σή με ρα, επι τρέ ψει τη 

δη μιουρ γί α κλί μα τος συ νεν νό η σης α νά με σα στα εν δια φε ρό-

με να στην πε ριο χή κρά τη. Και τού το, πα ρά τις εν δια φέ ρου-

σες, τα τε λευ ταί α χρό νια, προ σπά θειες α νά πτυξης δια λό γου 

α νά με σα σε Κύ προ, Αί γυπτο και Λί βα νο που έ φτα σαν μέ χρι 

του ση μεί ου συ νομο λό γη σης συμ φω νιών ο ριο θέ τη σης στη 

με τα ξύ τους θα λάσ σια πε ριοχή2. Η α ντί δρα ση της Τουρ κί ας, 

μέ σω μο νο με ρών διεκ δι κή σε ων, προ κα λεί έ να ε πι κίν δυ νο 

α διέ ξο δο, για τα εν δια φε ρό μενα κρά τη στην πε ριο χή.

* Η πα ρού σα με λέ τη α πο τε λεί πλή ρη α νά πτυ ξη ει σή γη σης στην Η με ρί δα με τί τλο «Θα λάσ σιες 
Ζώ νες και Ο ριο θέ τη ση στην Α να το λι κή Με σό γειο: Προ κλή σεις και Προ ο πτι κές», που συν διορ γα-
νώ θη κε α πό την Ελ λη νι κή Ε ται ρί α Διε θνούς Δικαί ου και Διε θνών Σχέ σε ων, το Κυ πρια κό Ιν στι τού-
το Πο λι τι κής Έ ρευ νας και Ευ ρω πα ϊ κών Υ πο θέ σε ων και το Νο μι κό Τμή μα του Πα νε πι στη μί ου της 
Κύ πρου, στην Κύ προ (Λευ κω σί α), το Νο έμ βριο 2009. Η με λέ τη α ντλεί στοι χεί α και α πό έ ρευνα 
που εκ πο νή θη κε για τη Με σό γειο, α πό το Ευ ρω πα ϊ κό Κέ ντρο Πε ρι βαλ λο ντι κής Έ ρευ νας και 
Κα τάρ τι σης (Ε ΚΕ ΠΕΚ) του Πα ντεί ου Πα νε πι στη μί ου, υ πό τη διεύθυν ση του κα θη γη τή Γρη γό ρη 
Ι. Τσάλ τα, στην ο ποί α συμ με τεί χαν και οι υ πο ψήφιοι δι δά κτο ρες του Τμή μα τος Δ.Ε.Σ. Πα ντεί ου, 
κ.κ. Τη λέ μα χος Μπούρ τζης και Γε ρά σι μος Ρο δο θε ά τος.

1 Α πό το 1973 (1η Νο εμ βρί ου, βλ. Τουρ κι κή Ε φη με ρί δα της Κυ βερ νή σε ως), η Τουρ κί α μο νο-
με ρώς έ χει αρ χί σει να διεκ δι κεί τη μι σή υ ποθα λάσ σια πε ριο χή (υ φα λο κρη πί δα) του βο ρειο α-
να το λι κού Αι γαί ου.

2 Α ντί στοι χες προ σπά θειες ανα πτύ χθη καν, ε πί σης, α νά με σα σε Ελ λά δα, Αί γυ πτο και Λι βύ η χω ρίς, 
ό μως, α ποτέ λε σμα.
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ΜΕ ΣΟ ΓΕΙΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ ΘΑ ΛΑΣ ΣΙΟ ΑΝΑ ΓΛΥΦΟ
Γε ωπο λι τι κή θέ ση

Η Με σό γειος, η πά λαι πο τέ Mare Nostrum, η ο ποί α α πο τε λεί σή με ρα μία 
α πό τις πλέ ον ση μα ντι κές πε ρι φε ρεια κές θά λασ σες1, έ χει α να δει χθεί σε στρα-
τη γι κή πε ριο χή ε ξαι ρε τι κά με γά λης ση μα σί ας. Πρό κει ται για το θα λάσ σιο 
χώ ρο που ε νώνει γε ω πο λι τι κά Ευ ρώ πη, Α σί α και Α φρική, με την πα ράλ λη λη 
δυνα μι κή πα ρεμ βο λή της πε ριο χής της Μέσης Α να το λής και των κρα τών του 
λε γό μενου Κόκ κι νου Κύ κλου2 -των κυ ριό τε ρων πε τρε λαιο πα ρα γω γών κρα τών 
του Πλα νή τη.

Πρό κει ται για μια θα λάσ σια πε ριο χή που συν θέ τει έ να ι διαί τε ρο γε ω πο λι τι κό 
το πί ο, με την πα ρου σί α των πολ λών και ση μα ντι κών πα ρά κτιων κρα τών, κα θώς 
και των πολ λών και ση μα ντι κών ε θνών, τα ο ποί α, πα ρά τις ό ποιες δια φο ρές και 
α ντι θέ σεις με τα ξύ τους πα ρα μέ νουν με ι σχυ ρούς δε σμούς.

Γε ω γρα φι κή και γε ω μορ φο λο γι κή δο μή
Γε ω γρα φικά, η Με σό γειος α πο τε λεί έ να ι διαί τε ρο θα λάσ σιο σύ νο λο, ε πι μέ ρους 

θαλάσ σιων πε ριο χών: θα λάσ σιο τμή μα του Γι βραλ τάρ, θά λασ σα Αλ μπο ράν, θά λασ-
σα Βα λε α ρί δων, Λι γυ ρι κή θά λασ σα, Τυρ ρη να ϊ κή, Α δρια τι κή, Ιόνιο, Μυρ τώ ο, Αι γαί ο 
και θά λασ σα του Μαρ μα ρά, α ντι προ σω πεύ ο ντας το 0,7% της συ νο λι κής έ κτα σης 
των θα λασ σών και των ω κε α νών που κα λύ πτουν τη γή ι νη ε πι φά νεια.

Πα ρά τη μι κρή, α να λο γι κά με τους ω κε α νούς, έ κτα σή της, η Με σό γειος βρέ-
χει σή με ρα ει κο σιέ να α νε ξάρ τη τα κρά τη (δέ κα εν νέ α πα ρά κτια3 και δύ ο νη σιω-
τι κά4) που ε κτεί νο νται από τον Α τλα ντι κό ω κε α νό μέ χρι τα πα ρά λια της Α σί ας, 
στη Μαύ ρη Θά λασ σα5, και της Α φρι κής, συ μπε ρι λαμ βα νο μέ νης της πε ριο χής 
της Μέ σης Α νατο λής, ε νώ πε ρι λαμ βά νει και πε ρί τα 13.500 νη σιω τι κά ε δά φη6, 
α πό τα ο ποί α δύ ο εί ναι α νε ξάρ τη τα κρά τη (Κύ προς και Μάλ τα). Πα ρού σα στη 
Με σό γειο φαί νε ται να εί ναι και η Μ. Βρε τα νί α, λό γω της κτήσης του Γι βραλ τάρ, 
αλ λά και των δύ ο βά σε ων στην Κύ προ (Α κρω τή ρι και Δε κέ λεια).

1 Για το σύ στη μα των πε ρι φερεια κών θα λασ σών βλ. Γρ. Ι. Τσάλ τας, «Διε θνής Συ νεργα σί α και Σύ στη μα 
Δια χεί ρι σης και Προ στα σί ας του Θα λάσ σιου Πε ρι βάλ λοντος των Πε ρι φε ρεια κών Θα λασ σών», στο Γρ. Ι. 
Τσάλ τας, Μ. Κλά δη - Ευ στα θο πού λου, ε πιμ. Πε ρι βάλ λον και Θα λάσ σιος Χώ ρος. Ε ξε λί ξεις και Προ ο πτι κές 
Προ στα σί ας και Δια χεί ρι σης του Θα λάσ σιου Πε ρι βάλ λο ντος. Διε θνής και Ευ ρω πα ϊ κή Διά στα ση, Ι. Σι δέ ρης, 
Α θή να, 2006, σελ. 189-201 και G. I. Tsaltas, M. Kladi - Efstathopoulou, «The Institutional Framework for the 
Development of International Cooperation in the Field of Sea Pollution in Regional Seas: The Cases of the 
East Asian and the South China Seas», στο N. Nikitakos, G. Dourmas, eds, EU - East and South Asia, Trade, 
Investment, Logistics and E-Business, University of Aegean, I. Sideris, 2009, p.p. 287-288.

2 Ο Κόκ κι νος Κύ κλος πε ρι λαμ βά νει τις χώ ρες πα ρα γω γής και δια κί νη σης του πε τρε λαί ου στις πε ριο χές 
της Κα σπί ας Θά λασσας, του Καυ κά σου, της Μέ σης Α να το λής και της α να το λι κής Α φρι κής.

3 Ι σπα νί α, Γαλ λί α, Μο να κό, Ι τα λί α, Σλο βε νί α, Κρο α τί α, Βο σνί α-Ερ ζεγο βί νη, Μαυ ρο βού νιο, Αλ βα νί α, Ελ λά δα, 
Τουρ κί α, Συ ρί α, Λί βα νος, Ισ ρα ήλ, Αί γυπτος, Λι βύ η, Τυ νη σί α, Αλ γε ρί α, Μα ρό κο.

4 Μάλ τα, Κύ προς.
5 Η Μαύ ρη Θά λασσα, συ μπε ρι λαμ βα νο μέ νης και της α βα θούς πε ριο χής της Α ζο φι κής Θά λασ σας, αν και 

δεν α πο τε λεί μέ ρος της Με σο γεί ου, συ γκα τα λέ γε ται μα ζί της σε ε νιαί ο ω κε α νο γρα φι κό σύ στη μα, το Με σο-
γεια κό θα λάσ σιο Σύ στη μα, που πε ρι λαμ βάνει και τη Θά λασ σα του Μαρ μα ρά. Στo Εγ χει ρί διο SΡ-23/1953 
του Διε θνούς Υ δρο γρα φικού Ορ γα νι σμού, η Μαύ ρη Θά λασ σα θε ω ρεί ται μά λι στα ως υ πο διαί ρε ση της 
Μεσο γεί ου, βλ. International Hydrographic Organisation-Monaco, 3η έκ δο ση, σελ. 17.

6 Τα με γα λύ τε ρα σε έ κτα ση νη σιά της Με σο γεί ου εί ναι κα τά σει ράν: Σι κε λί α, Σαρ δη νί α, Κύ προς, Κορ σι κή 
και Κρή τη.
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Γε ω μορ φο λο γι κά, μία γε ω λο γι κά α βα θής πε ριο χή, μία με γά λη υ πο θα λάσ σια 
ο ρο σειρά που ανα πτύσ σε ται με τα ξύ της Σι κε λί ας και των απέ να ντι α κτών της Τυ-
νη σί ας (Α κρω τή ριο Μπουν), σε αρ κετά μικρό βά θος, δια χω ρί ζει τη Με σό γειο σε 
δυο με γά λες υ πο θα λάσ σιες λε κά νες7, μια α νατο λι κή και μια δυ τι κή, πε ριο ρί ζοντας 
το βά θος στην πε ριο χή πε ρί που στα 360 μ., ε νώ το πλά τος στο ση μεί ο αυ τό δεν 
ξε περ νά τα 150 χλμ.8.

Σε κά θε πε ρί πτω ση, το μέ γι στο βά θος της Με σο γεί ου αγ γί ζει πε ρί που τα 4.500 
μέ τρα9 και το μέ σο τα 1.470 μέ τρα, ε νώ μό νο το 20 % του βυ θού της βρί σκε ται 
σε βά θος μι κρό τε ρο των 200 μέ τρων (βό ρειος Α δρια τι κή, Τυ νη σια κό πε δί ο, κε-
ντρι κό Αι γαί ο, στε νό με τα ξύ Σι κε λί ας και Μάλ τας και στε νό με τα ξύ Σαρ δη νί ας 
και Κορ σι κής)10.

Γε νι κό τερα, η ι διαί τε ρη μορ φο λο γί α του βυ θού της Με σο γεί ου, με γνώ μο να 
τις βυ θο με τρή σεις, έ χει ως ε ξής: Η δυ τι κή υ πο θα λάσ σια λε κά νη χαρα κτη ρί ζε ται 
α πό ε κτε τα μέ νες, ο μα λές, α βυσ σι κές πε διά δες και ε πί πε δους βυ θούς, ε νώ η 
α να το λι κή κυ ριαρχεί ται α πό έ να σύ στη μα ρα χών, που ε κτεί νονται από ανα το-
λι κά προς τα δυ τι κά, εί ναι κα τά το πλεί στον κρη μνώ δεις, και χα ρα κτη ρί ζο νται 

7 Η μορ φο λο γί α του με σο γεια κού βυ θού δια κρί νε ται και σε δευ τε ρεύ ου σες υπο θα λάσ σιες λε κά νες ε κεί-
νη της πε ριο χής των Βα λε α ρί δων, της Λι γυ ρι κής Θάλασ σας, του Κόλ που της Σί ντρας, το Αι γαί ο Πέ λα γος 
κα θώς και της Μαύ ρης Θά λασ σας.

8 Πρό κει ται για την πε ριο χή με το μι κρό τε ρο ά νοιγ μα της κε ντρι κής Με σο γεί ου.
9 Πρό κει ται για το φρέ αρ των Οι νουσ σών α νά με σα σε νό τιο Α δρια τι κή και δυ τικό Ιό νιο Πέ λα γος. Οι 

πλέ ον ε πί πε δες και σχε τι κά ρη χές πε ριο χές εί ναι ε κεί νη του Αι γαί ου Πε λά γους, της Α δρια τι κής Θά λασ σας, 
των θα λάσ σιων πε ριο χών στα α νοι χτά των α κτών της Τυ νη σί ας και της Λι βύ ης και τέ λος της πε ριο χής στα 
α νοι χτά αλ λά και πλη σί ον των α κτών της Αι γύ πτου. Τα βα θύ τε ρα μέ ρη της Με σο γεί ου ε ντο πί ζο νται πε ρι με-
τρι κά του η πει ρω τι κού και νη σιω τι κού κορ μού της Ελ λά δας, στην πε ριο χή α νά με σα σε Σαρ δη νί α, Σι κε λί α 
και η πει ρωτι κή Ι τα λί α και τέ λος στο ε κτε τα μέ νο βα θύ πλά τω μα της δυ τι κής Με σο γεί ου.

10 Βλ. σχε τι κά, Γρ. Ι. Τσάλ τας, «Η Δύ ση, το Διε θνές Σύ στη μα Α σφά λειας και η Α να το λι κή Με σό γειος στο 
δεύ τε ρο ή μι συ του 20ου αιώ να», στο Η Γε ω στρα τη γι κή της Α να το λι κής Με σο γεί ου και η Δύ ση κα τά τον 20ο 
αιώ να, Ελ λη νι κή Ε πι τρο πή Στρα τιω τι κής Ι στο ρί ας, Α θή να 2001, σελ. 91.

Χάρ της 1
Η Με σό γειος θά λασ σα και το υ πο θα λάσ σιο α νά γλυ φό της

(Πη γή: http://www.ngdc.noaa.gov/mgg/ibcm/images/93001.jpg)
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α πό η φαί στεια, σει σμογε νείς ζώ νες, ρά χες και υ πο θα λάσ σια ό ρη.
Ση μειώ νε ται, ε πί σης, ό τι οι βό ρειες α κτο γραμ μές της Με σογεί ου, ό πως και οι 

νη σιω τι κές, εί ναι έντο να δα ντε λω τές, ε νώ α ντί θε τα οι νό τιες ακτο γραμ μές της εμ-
φα νί ζουν ή πια χα ρα κτη ρι στι κά.

 Γε ω δυ να μι κή προ σέγ γι ση της νοτιο α να τολι κής Με σο γεί ου
Έ να από τα πιο ση μα ντι κά υ πο θα λάσ σια συστή μα τα της Με σο γεί ου εί ναι ε κεί νο 

που α να πτύσ σε ται α νά με σα στα πα ρά κτια κρά τη τής λε γό με νης νοτιο α να το λι κής 
με σο γεια κής λε κάνης και την Κύ προ.

Γε ω γρα φι κά, η πε ριο χή της νοτιο α να το λικής Με σογεί ου α φο ρά ου σια στι κά 
ο κτώ α πό τα ει κο σιέ να με σο γεια κά κρά τη: Ελ λά δα, Τουρ κί α, Συ ρί α, Λί βα νο, Ισ ρα ήλ, 
Κύ προ, Αί γυ πτο και εν μέ ρει Λι βύ η. Ση μειώνε ται ό τι από τα κρά τη αυ τά, το κυ ρί-
αρ χο σε έ κτα ση εί ναι η Αί γυ πτος και α μέ σως με τά η Τουρ κί α, ενώ το μι κρό τε ρο 
η Κύ προς, σύμ φω να με τον Πί να κα 1 που α κο λου θεί:

Πί να κας 1
Έ κτα ση κρα τών της νοτιο α να το λι κής Με σο γεί ου

(Πηγή: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html)

Κράτη Έ κτα ση σε χλμ2 

Αί γυπτος 1.001.450

Τουρ κί α 783.562

Συ ρία 185.180

Ελ λά δα 131.940

Ισ ρα ήλ 22.072

Λί βα νος 10.400

Κύπρος 9.251

Σε ε πί πε δο α κτο γραμ μής, στην ευ ρύ τε ρη πε ριο χή της νοτιο α να το λι κής 
Με σο γεί ου, αλ λά και σε ο λό κλη ρη τη Με σό γειο, η Ελ λά δα α να γο ρεύ ε ται στο 
κρά τος με τη με γα λύ τε ρη α κτο γραμ μή11. Η πα ρου σί α της ε κεί κα τα γρά φε ται 
κυ ρί ως λό γω των νη σιών της Δω δε κα νή σου, με έμ φα ση στις α να το λι κές α κτές 
της Ρό δου και του συ μπλέγ μα τος Κα στε λό ρι ζου - Στρογ γύλης, κα θώς και της 
Κά σου, Καρ πά θου αλ λά και της Κρή της.

Ση μειώ νε ται, ω στό σο, ό τι και η Τουρ κί α, στην πε ριο χή της νοτιο α να το λι κής 
με σο γεια κής λε κάνης, δια θέ τει έ να ση μα ντι κό μέ τω πο α κτογραμ μής, που φθά νει 
τα 1.577 χλμ.12.

11 Σε πα γκό σμιο ε πί πε δο η Ελ λά δα κα τέ χει τη δέκα τη θέ ση σε ε πί πε δο μή κους α κτο γραμ μών.
12 Για τη γε ω γρα φι κή πα ρου σί α της Τουρ κί ας στη νο τιο α να το λι κή Με σό γειο, βλ., ε πί σης, B. Ozturk and 

S. H. Baseren, «The Exclusive Economic Zone Debates in the Eastern Mediterranean Sea and Fisheries», 
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Πί να κας 2
Συ νο λι κό μή κος α κτο γραμμής των κρα τών της νο τιο α να το λι κής Με σο γεί ου

  (Πηγή: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html)

Κράτη Α κτο γραμ μή σε χλμ.

Ελ λά δα 13.676 (4.078 η πει ρω τι κή και 9.598 νη σιω τι κή)

Τουρκί α 7.200 (σε Με σό γειο, Αιγαί ο και Μαύ ρη Θά λασ σα)

Αί γυπτος 2.450 (σε Μεσό γειο και Ε ρυ θρά Θά λασ σα)

Κύ προς 648 

Ισ ρα ήλ 301 (συ μπε ρι λαμ βανομένων των 40 χλμ. της Λω ρί δας της Γά ζας)

Λίβα νος 225 

Συρί α 193 

Υ πο θα λάσ σιοι φυ σι κοί πό ροι και Με σό γειος. Η πε ρί πτω ση των Yδρι τών
Εί ναι γε γο νός ό τι το μέλ λον της αν θρω πό τη τας σε επί πε δο ε πάρ κειας φυ σι κών 

πό ρων, και με τά την α λό γι στη μέ χρι σή με ρα εκ με τάλ λευ ση των η πει ρω τι κών τους 
α ποθε μά των, βρί σκε ται στον υ πο θα λάσ σιο χώ ρο, και πιο συ γκε κρι μέ να στο βυ θό 
και το υ πέ δα φος των θα λασ σών και των ω κε ανών. 

Οι γνω στοί φυ σι κοί πόροι που μπορούν να τύ χουν εκ μετάλλευσης α πό τον 
άν θρω πο ως πα ρα δο σια κή πη γή ε νέρ γειας εί ναι το πε τρέ λαιο και το φυ σι κό α έ-
ριο13. Και οι δύ ο αυ τοί πό ροι βρί σκο νται σε χα μη λό σχε τι κά βά θος, και σε κά θε 
πε ρί πτω ση πλη σίον κυ ρί ως των α κτών των κρα τών, με α πο τέ λε σμα να ε ντάσ σο νται 
νο μι κά στο χώ ρο της υ φα λο κρη πί δας, α πο τε λώντας έ τσι το μή λο της έ ρι δος για 
εκ μετάλ λευ ση. Μέ χρι σή με ρα, έ χουν εντο πι στεί ση μα ντι κά κοι τά σμα τα υ δρο γο-
ναν θρά κων σε πολ λές υ πο θα λάσ σιες πε ριο χές της νοτιο α να το λι κής Με σο γεί ου, με 
έμ φα ση στον υπο θα λάσ σιο χώρο α νά με σα σε Κύ προ, Αί γυπτο, Ισ ρα ήλ και Λί βα νο. 
Ει δι κό τε ρα, πλη σί ον των πα ρα λί ων της Μέ σης Α να το λής στη Με σόγειο έ χουν, ε πί-
σης, ε ντο πι στεί ση μα ντι κά κοι τά σμα τα φυ σι κού α ε ρί ου14.

Σχε τι κά πρό σφα τα, στις αρ χές της δε κα ε τί ας του 1970, ήρ θε στο φως της ε πι και-
ρότη τας και μια νέ α ση μα ντι κή α να κά λυ ψη που α φο ρά τους ε νυ δα τω μέ νους υ δρο-
γο νάν θρα κες, τους υ δρί τες (gas hydrates). Οι υ δρί τες, που θε ω ρεί ται ό τι α πο τε λούν 
ε νερ γεια κό συστα τι κό πιο κα θα ρό μά λι στα α πό το πε τρέ λαιο, εί ναι συ μπα γείς κρύ-
σταλ λοι πά γου α πό νε ρό και φυ σι κό α έ ριο, κυ ρί ως με θά νιο15, και σχη μα τί ζο νται σε 

Journal Black Sea/ Mediterranean Environment, vol.14, pp. 77-83, 2008.
13 Οι πο λυ με ταλ λι κοί κόν δυ λοι και οι με ταλ λο φό ροι άρ γι λοι, συ μπή ξεις φυ σι κών πό ρων που ε πι κά θο νται 

στο βυ θό κυ ρί ως των ω κε α νών, σε με γά λο σχε τι κά βά θος, δεν α πα ντώ νται στο μεσο γεια κό βυ θό.
14 Έ νας α πό τους λό γους της πολι τι κής πε ρι πέ τειας της Λω ρί δας της Γά ζας εί ναι και τα πλού σια κοι τά σματα 

φυ σι κού α ε ρί ου πλη σί ον των α κτών της και σε κά θε πε ρί πτω ση μέ σα στην αι για λί τι δα ζώ νη της. 
15 Σύμ φω να με τον κα θη γη τή Γ. Λυ βιά κη, «οι υ δρί τες εί ναι κρύ σταλ λοι που δη μιουρ γού νται σε συ γκε κρι μέ νες 

συν θή κες πί ε σης και θερ μο κρα σί ας, κυ ρί ως με μό ρια με θα νί ου ή προπα νί ου, τα ο ποί α ε γκλω βί ζο νται στο κέ ντρο 
κρυ στάλ λων νε ρού», βλ. Ε φη με ρί δα «Ε λευ θε ρο τυ πί α», 11/07/2003.
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θα λάσ σιο βά θος α πό 200μ. - 2.500μ., σε στρώ μα τα κά τω ή πά νω στον πυθ μέ να του 
βυ θού, όπου ε πι κρα τούν συν θή κες ψη λής πί ε σης και χα μη λής θερ μο κρα σί ας16. 

Οι υ δρί τες α νακα λύ φθη καν κα ταρ χάς στο Δυ τι κό Α τλα ντικό (Αλά σκα και κόλ πο 
του Μεξι κού) ε νώ, μέ χρι σή με ρα, έ χουν ε ντο πι σθεί, σε πα γκό σμιο επί πε δο, τε ρά στιες 
πο σό τη τες, ε πί σης, στον Ει ρη νι κό (θά λασ σα της Ια πω νί ας) και τον Ιν δι κό Ωκε α νό. 
Στην Ευ ρώ πη, ε ντο πί ζο νται, κυ ρί ως, στην Κα σπί α Θά λασ σα, στα Στε νά του Μπά ρεντς 
και στην Α να το λι κή Με σό γειο, και συ γκε κρι μέ να «στα υ πο θα λάσ σια υ βώ μα τα του 
Α να ξίμαν δρου, α να το λι κά της Ρό δου και νό τια του κόλ που της Ατ τά λειας»17. 

Ω στό σο σή με ρα, και για ο ρι σμέ νες δε κα ε τί ες, η εκμε τάλλευ σή τους, ως καύ σιμης 
ύ λης, εί ναι τε χνι κά δύ σκο λη και δί χως ε μπο ρι κή ε φαρ μο γή. Πα ρό λα αυ τά -και αυ τό 
έ χει εν δια φέ ρον- οι Η ΠΑ, ο Κα να δάς, η Ια πω νί α και η Κο ρέ α έ χουν στρα φεί προς τους 

16 Σε πα γκό σμια κλί μα κα, υ πο λο γίζε ται πως υ πάρ χουν 1015 έ ως 1017 κυ βι κά μέ τρα με θα νί ου ε γκλω βι-
σμέ να στους υ δρίτες, με άλ λα λό για μία πε λώ ρια «α πο θή κη» α πό την ο ποί α μπο ρούν να ε ξα χθούν τε ρά-
στιες πο σό τη τες φυ σι κού α ε ρί ου, που να α πο τε λέ σουν πη γή τε ρά στιων πο σο τή των ε νέρ γειας. Εκ φρά ζε ται, 
ω στό σο, ή ά πο ψη (βλ. και Γ. Λυ βιά κη) ό τι ε κτός α πό ση μα ντι κή πη γή ε νέρ γειας, οι υ δρί τες θα μπο ρού σαν 
να με τε ξε λι χτούν και σε πα γκό σμια πε ρι βαλ λο ντι κή μά στι γα, στην πε ρί πτω ση που η αύ ξη ση της θερ μο κρα-
σί ας του θα λάσ σιου νε ρού κα τά έναν ή πε ρισ σό τε ρους βαθ μούς α πε λευ θέ ρω ναν στην α τμό σφαι ρα τούς 
πα γι δευμέ νους, α πό ε κα τομ μύ ρια χρό νια, ω κε ά νιους υ δρί τες του με θα νί ου των αρ κτικών πε ριο χών, κά τι 
που θα ο δη γού σε σε μια εκ θε τι κή αύ ξη ση της συ γκέ ντρωσης του με θα νί ου στην α τμό σφαι ρα και ε πο μέ νως 
της μέ σης θερ μο κρα σί ας του πλα νή τη, με ό λα τα κα τα στρο φι κά για την αν θρω πό τη τα α πο τέ λε σματα α πό 
τη ραγδαί α ε ξέ λι ξη του φαι νο μέ νου του θερ μο κη πί ου και την ε πι δεί νω ση της κλιμα τι κής αλ λα γής.

17 Για λε πτο μέ ρειες στο θέ μα, βλ. Κων. Πε ρισ σο ρά της, «Οι Υ δρί τες και η Ση μα σί α τους ως Καύ σι μη Ύ λη του 
Μέλ λο ντος. Το Ε ρευ νη τι κό Πρό γραμ μα «Α να ξί μαν δρος»», Ελ λη νι κή Γε ώ σφαι ρα, Α πρί λιος 2008, σελ. 12-15.

Χάρ της 2
Η πα ρου σί α των Υ δρι τών σε πα γκό σμιο ε πί πε δο (Ibid, σελ. 13)
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υ δρί τες ως πι θα νή πη γή ε νέρ γειας. Μά λι στα, το α με ρι κα νι κό Υ πουργεί ο Ε νέρ γειας 
πραγ μα το ποιεί, σε συ νερ γασί α με την πε τρε λα ϊ κή ε ται ρεί α Conoco Phillips, δο κι μές 
στην Α λά σκα, για μια πε τυ χη μέ νη α πε λευ θέ ρω ση του με θα νί ου από τους υ δρί τες18.

Ό σον α φορά τη νοτιο α να το λι κή Με σό γειο, έ χουν πραγμα το ποι η θεί, μέ χρι σή-
με ρα, πέντε ε ρευ νη τι κά Προ γράμ μα τα Με λέ της, για την προ ώ θη ση της έρευ νας 
των υ δρι τών και τη χαρ το γρά φη ση στην πε ριο χή. Να ση μειω θεί δε ό τι κα τά την 
υ λο ποί η ση του Προ γράμ μα τος «Α να ξί μαν δρος», διάρ κειας τριών ε τών (2002-2005), 
που χρη μα το δο τή θη κε α πό την Ε Ε, με το πο σό των 2.600.421€ -συμ με τεί χε και 
τούρ κος ε πι στή μο νας α πό το Ιν στι τούτο Πε τρε λαί ου ως πα ρα τη ρη τής- έγι νε πο-
σο τι κή ε κτί μη ση των α πο θε μά των των υ δρι τών στην περιο χή19. 

Σε κά θε πε ρί πτω ση, αν έ να κρά τος στην πε ριο χή ε πεν δύσει στην έ ρευ να 
στους υ δρί τες, εί ναι φυ σι κό ό τι μπο ρεί να εν δυ να μώσει τη δια πραγ μα τευ τι κή 
του ι κα νό τη τα κα θώς πρό κει ται για ε νερ γεια κό συ στα τι κό μη ε λεγ χό με νο, ό πως 
το πε τρέ λαιο, και μπο ρεί να ο δη γή σει το κρά τος που θα στρα φεί σ’ αυ τό σ’ έ να 
ι κα νό βαθ μό ε λευ θερί ας.

18 Βλ. «Πρά σι νη Ε νέρ γεια α πό Πά γο», Ναυ τε μπο ρι κή, 1/4/2009.
19 Για λε πτο μέ ρειες, ibid.

Χάρ της 3
Πε ριο χές έ ρευ νας υ δρι τών στη νο τιο ανα το λι κή Με σό γειο στο πλαί σιο Προ γραμ-

μά των Με λέ της (1995-2005)
(Βλ. Χ. Αναγνώστου, Β. Λυκούση, «Υποθαλάσσιοι Φυσικοί Πόροι στη νοτιοανατολική 

Μεσόγειο», Προφορική Εισήγηση στο πλαίσιο Ημερίδας με θέμα Κύπρος. Εξελίξεις και 
Προοπτικές, Αθήνα (Πολεμικό Μουσείο), 12 Ιουνίου 2007).

ANAXIPROBE project, 1995

ANAXIPROBE/TTR-6, 1996

MEDINAUT, 1998

MEDINETH/SMILABLE, 1999

ANAXIMANDER R/V AEGAIO, 2003, 2004

 Gas hydrate sites (sampled)
 Gas hydrate sites (inferred)
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Η ση μα ντι κή ε πι στη μο νική δια πί στω ση και το με γά λο κοί τα σμα που α να καλύ-
φθη κε, και πή ρε το ό νομα «Α να ξί μαν δρος»20, στην υπο θαλάσ σια λεκά νη της 
νοτιο α να τολι κής Με σο γεί ου, ει δι κό τε ρα α νά με σα στα τρί α κρά τη, την Ελ λά δα, 
την Τουρ κί α και την Κύ προ, εί ναι φυ σικό να δη μιουρ γεί τά σεις διεκ δί κη σης σε ε πί-
πε δο υ φα λο κρη πί δας, και συγκε κρι μέ να τη σα φή ο ριο θέ τη σή της στην ευ ρύ τε ρη 
πε ριο χή, η ο ποί α συ μπε ρι λαμ βά νει και την Αί γυ πτο. 

20 Το ό νο μα στο εν λό γω κοί τα σμα δό θη κε α πό το ο μώ νυ μο υ πο θα λάσ σιο ό ρος της πε ριο χής αυ τής.

Χάρ της 4
Πε ριο χές έ ρευ νας υ δρι τών στο πλαί σιο του Προ γράμ μα τος «Α ΝΑ ΞΙ ΜΑΝ ΔΡΟΣ»

( Βλ. Κων. Περισσοράτης, οπ. προηγ. σελ. 13).

Χάρ της 5
Πε ριο χή «Α να ξί μαν δρος»

(Βλ. Χ. Αναγνώστου, Β. Λυκούση, οπ. προηγ. σελ. 13).

Greece

Turkey

Egypt

Cyprus
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ΜΕ ΣΟ ΓΕΙΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣ ΣΑΣ
Η Με σό γειος, σύμφω να με το άρ θρο 122 για τις «κλει στές και ημί κλει στες θά-

λασ σες21» της νέ ας Σύμ βασης των Η νω μέ νων Ε θνών για το Δί καιο της Θά λασ σας 
του 1982 (Σύμ βα σης UNCLOS)22, εί ναι ημίκλει στη θά λασ σα.23.

Λό γω δε των μι κρών α πο στά σε ων, α ναφο ρι κά με τις α πέ να ντι α κτές τους, ανά-
με σα στα πα ρά κτια και τα νη σιω τι κά κρά τη της Ευ ρώ πης και της Α φρικής που 
βρέ χο νται α πό τη Μεσογεια κή λε κά νη, με τά την ο λο κλή ρω ση ό λων των ζω νών 
εθνι κής δι καιο δο σί ας τους, δηλα δή των αι για λί τι δων ζωνών, των συ νο ρευου σών 
ζω νών, των η πει ρω τικών υ φα λο κρη πίδων και των α πο κλειστι κών οι κο νο μι κών 
ζω νών τους, δεν α πο μέ νει ε λεύ θε ρος χώ ρος για Ζώ νη διε θνούς θα λάσ σιου βυ θού 
στη Με σό γειο. Για το λό γο αυ τό, η αρ χή της κοι νής κλη ρο νο μιάς της αν θρω πό τη-
τας24, ό πως αυ τή α πορ ρέ ει α πό τις διατά ξεις της νέ ας Σύμ βα σης και α ναφέ ρε ται 
κυ ρί ως στους υ πο θα λάσ σιους πλου το πα ρα γω γι κούς πό ρους του βυ θού και του 
υ πε δά φους του, δεν εφαρ μό ζε ται καν στη Με σό γειο. 

 Οι Ζώ νες Ε θνι κής Δι καιο δο σί ας των με σο γεια κών κρα τών
Πλην Τουρ κί ας, Ισ ρα ήλ, Συ ρί ας, Λι βύ ης και Μα ρό κου, ό λα τα άλ λα κρά τη της 

Με σο γεί ου αλ λά και της Μαύρης Θα λάσ σης, έ χουν κυ ρώ σει τη Νέ α Σύμ βα ση. Ε πί-
σης, την έ χει κυ ρώ σει και η Μ. Βρε τα νί α, η ο ποία έ χει εν δια φέ ρον στη Με σό γειο, 
λό γω της κτή σε ως του Γι βραλ τάρ και των δύ ο Βά σε ων στην Κύ προ.

Ση μειώ νε ται ό τι το σύ νο λο των με σο γειακών κρα τών, συμπε ρι λαμ βα νο μέ νων 

21 Το άρ θρο 122 της Σύμ βα σης για το Δί καιο της Θά λασ σας ο ρί ζει ως «κλει στή ή ημί κλει στη θά λασ σα»: 
έ ναν κόλ πο, λε κά νη ή θά λασ σα που πε ρι βάλ λε ται α πό δύ ο ή πε ρισ σό τε ρα κρά τη και συν δέ ε ται με άλ λη θά λασ σα 
ή με ω κε ανό με μια στε νή λω ρί δα ή που α πο τε λεί ται εξ ο λο κλή ρου ή κατ’ ε ξο χήν α πό τις αι για λί τι δες ζώ νες και 
τις α πο κλει στι κές οι κο νο μι κές ζώ νες δύ ο ή πε ρισσό τε ρων κρα τών».

22 Στο ε ξής, νέ α Σύμ βα ση.
23 Η κα τά τα ξη της Με σο γεί ου στην κα τη γο ρί α αυ τή προ τά θη κε ή δη α πό το 1979, α πό την Πρά ξη 111 

της Συ νό δου των Το πι κών και Πε ρι φε ρεια κών Αρ χών του Συμ βου λί ου της Ευ ρώ πης. Η Σύ νο δος αυ τή εί χε 
ως α ντι κεί με νό της τη με λέ τη των κιν δύνων που δη μιουρ γεί η αυ ξη μέ νη ναυ σι πλο ΐ α. 

24 Βλ. σχε τι κά Γρ. Ι. Τσάλ τας, Διε θνές Δί καιο της Θά λασσας, Κοι νή Κλη ρο νο μιά της Αν θρω πό τη τας, εκ δ. Πα-
πα ζή σης, Α θήνα, 1986.
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και των κρα τών της Μαύρης Θά λασ σας, έ χει ή δη προ σχω ρή σει στις ε πι ταγές της 
νέ ας Σύμβα σης πε ρί διευ ρυ μέ νης αι για λί τι δας ζώ νης των 12 ν.μ.25, πλην Ελ λά δας 
-για το σύ νο λο των η πει ρω τι κών και νη σιω τι κών α κτών της- και Τουρ κί ας -για την 
πε ρί πτω ση των α κτών της στο Αι γαί ο Πέ λα γος26. Συ νο ρεύ ου σα ζώ νη μέ χρι τα 24 
ν.μ., α πό τις γραμ μές βά σης απ’ ό που με τριέ ται και το εύ ρος της αι για λί τι δας ζώ νης, 
έ χουν υ ιο θε τή σει εν νέ α μεσο γεια κά κρά τη, εκ των ο ποί ων μό νο τα τρί α βρί σκο νται 
στην πε ριο χή της νοτιο α να τολι κής Με σο γεί ου (Αί γυ πτος, Συ ρί α και Κύ προς).

Α να φο ρι κά με την υ φα λο κρη πίδα, δύ ο με γά λες πε ριο χές, ε κεί νη της Α δριατι κής 
Θά λασ σας κα θώς και της Μαύ ρης Θά λασσας, φαί νε ται να έ χουν στο σύ νο λό τους 
ο ριο θε τη θεί α νά με σα στα ό μο ρα ή α πέ να ντι στις πε ριο χές αυ τές κρά τη27. Τέ λος, σε 
σχέ ση με την Α πο κλει στι κή Οι κο νο μι κή Ζώ νη των 200 ν.μ., η πε ριο χή της Μαύ ρης 
Θά λασ σας έ χει μοι ρα στεί α πό λυ τα α νά με σα στα εν δια φε ρό με να κρά τη, ε νώ στην 
κυ ρί ως με σο γεια κή λε κά νη μό νον η Κύ προς, η Συ ρί α, η Αίγυ πτος και το Μα ρόκο, 
την έ χουν υ ιοθε τή σει28 (βλ. Πί να κα 3).

Πί να κας 3
Θα λάσ σιες Ζώ νες Ε θνι κής Δι καιο δο σί ας Κρα τών της Με σο γεί ου3

Κρά τη
(αλ φα βη τι κή 

σει ρά)

Ευ θεί ες 
Γραμ μές 

Βά σης

Αι για-
λί τι δα 
Ζώ νη

σε ν.μ.

Συ νο ρεύ-
ου σα 
Ζώ νη

σε ν.μ.

Α πο κλει στι κή
Οι κο νο μι κή 

Ζώ νη
(Α ΟΖ) σε ν.μ.

Υ φα λο-
κρη πί δα

Αί γυ πτος ΝΑΙ (1991) 1 12 24 2002

Αλ βα νί α ΝΑΙ (1970)3 12

Αλ γε ρί α ΝΑΙ (1984) 12 24 4

Βο σνί α και
Ερ ζε γο βί νη*

/ / / / /

Γαλ λί α ΝΑΙ (1967) 12 24 2005

Ελ λά δα Ο ΧΙ6 67

Ι σπα νί α ΝΑΙ (1977) 12 24 2008

Ισ ρα ήλ Ο ΧΙ9 12

Ι τα λί α ΝΑΙ (1978) 12 10

25 Βλ. άρ θρο 3 της Σύμ βα σης του 1982.
26 Η Τουρ κί α δια θέ τει αι για λί τι δα ζώ νη στη Μαύ ρη Θά λασ σα και τις με σο γειακές α κτές της τά ξης των 12 

ν.μ. Σχε τι κά με το εύ ρος της ελ λη νι κής και τουρ κι κής αι για λί τι δας ζώ νης, βλ. α να λυ τι κά στο Μ. Κλά δη-Ευ στα-
θο πού λου, «Ελ λη νι κή Αι για λί τι δα Ζώ νη: Ι σχύ ον Κα θε στώς και Δι καί ω μα Ε πέ κτα σης στα 12 ν.μ. σύμ φωνα με 
τη Σύμ βα ση του 1982», στο Στ. Περ ρά κης, ε πιμ., Το Αι γαί ο Πέ λα γος και το Νέ ο Δί καιο της Θά λασ σας, Εκ δό σεις 
Α ντ. Ν. Σάκ κου λα, Α θήνα, 1996, σελ. 55-59. Ε πί σης, M. Kladi-Efstathopoulou, «Sea Borders at the Aegean 
Sea: The International Legal Regime and the Turkish Claims», στο M. E. Koppa, ed., Les Balkans en Mutation, 
32-33 Mésogeios, Hérodotos, Paris, 2007, p.p. 177-203.

27 Ε κτός α πό τις δι με ρείς Συμ φω νί ες στη με σο γεια κή πε ριο χή, έ χου με πα ράλ λη λα και δύ ο ο ριο θε τή σεις 
της υ φα λο κρη πί δας μέ σω Α πο φά σε ων του Διε θνούς Δι καστη ρί ου της Χά γης, ε κεί νης α νά με σα σε Τυ νη σί α 
και Λι βύ η (βλ. σχε τι κή Α πό φαση 24 Φε βρουα ρί ου 1982), αλ λά και την ο ριο θέ τη ση α νά με σα σε Λι βύ η και 
Μάλ τα (βλ. Α πό φα ση 3 Ιου νί ου 1985).

28 Στην Α δρια τι κή Θά λασ σα έ χει πά ρει τη μορ φή της Ει δι κής Ζώ νης Προ στα σί ας του Θα λασ σίου Πε ρι βάλ-
λο ντος, η ο ποί α και α ντι στοι χεί ου σια στι κά στην υ περ κεί με νη, της ή δη ο ριο θε τη μέ νης υ φα λο κρη πί δας των 
ενδια φε ρό με νων κρα τών, θα λάσ σια πε ριο χή. Ε νώ, η Λι βύ η κά νει χρή ση Ζώ νης Αλιεί ας εύ ρους 62 ν.μ..
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Κρο α τί α ΝΑΙ 12 11

Κύ προς ΝΑΙ (1993) 12 24 200

Λί βα νος Ο ΧΙ12 12

Λι βύ η ΝΑΙ 12 13

Μάλ τα ΝΑΙ 12 24 14

Μα ρό κο ΝΑΙ (1975) 12 24 200

Μαυ ρο βού νιο** / / / / /

Μο να κό Ο ΧΙ15 12 16

Σλο βε νί α ΝΑΙ 12 17

Συ ρί α ΝΑΙ (1963)18 12 24 200

Τουρ κί α ΟΧΙ19 620 20021

Τυ νη σί α ΝΑΙ (1973) 12 24 22

1 Σε ο ρι σμέ να ση μεί α κο ντά στο Σουέζ δεν τις α πο δέ χο νται οι Η ΠΑ, ως κα τα χρη στι κές.
2 Συμ φω νί α Ο ριο θέ τη σης Α ΟΖ με τα ξύ Αι γύ πτου και Κύ πρου (Μάρ τιος 2003).
3 Μέ χρι βό ρεια της νή σου Σά σω νος, που τρο πο ποι ή θη καν το 1976. Ό μως οι Η ΠΑ δεν τις α πο δέ χο νται 
μέ χρι τους Αγ. Σα ράντα, ως κα τα χρη στι κές. 
4 Ζώ νη Α λιεί ας 52 ναυ τι κών μι λί ων.
5 Δεν ι σχύ ει για τη Με σό γειο Θά λασσα.
6 Α πό το ί χνος της α κτο γραμ μής α φού η ά μπω τη εί ναι α με λη τέ α.
7 10 ναυ τι κά μί λια για τους σκο πούς της Α ε ρο πλο ΐ ας και της Α στυ νο μί ας της.
8 Δεν ι σχύ ει για τη Με σό γειο (μό νο για τον Α τλα ντι κό). Στη Με σό γειο ι σχύ ει Ζώ νη Α λιεί ας που προσ διο-
ρί ζε ται με συ ντε ταγ μέ νες ση μεί ων. 
9 Με χα μη λό τε ρη ρη χί α κα τά την ά μπω τη της ε α ρι νής ι ση με ρί ας.
10 Ζώ νη Προ στα σί ας Πε ρι βάλ λο ντος (Law 61 of 8 February 2006) πέ ρα α πό τα ό ρια της Αι για λί τι δας 
Ζώ νης, της ο ποί ας τα ό ρια ο ρί ζο νται με συμ φω νί α α πό τα εν δια φε ρό με να κράτη ή με μέ ση γραμ μή αν 
δεν υ πάρ χει συμ φω νί α.
11 Νο μο θε σί α (Decision on the Extension of the Jurisdiction of the Republic of Croatia in the Adriatic 
Sea of 3 October 2003) προ βλέ πει συ γκε κρι μέ να στοι χεί α της Α ΟΖ (Α λιεί α, Προ στα σί α Πε ρι βάλ λο ντος). 
Το ε ξω τε ρι κό ό ριο ο ρί ζε ται α πό γε ω γραφι κές συ ντε ταγ μέ νες.
12 Με χα μη λό τε ρη ρη χί α κα τά την ά μπω τη της ε α ρι νής ι ση με ρί ας.
13 Α πό τον Ιού νιο 2005, Ζώ νη Προ στα σί ας Α λιεί ας 62 ναυ τι κών μι λί ων στη Με σό γειο, τα ό ρια της ο ποί ας 
προσ διο ρί ζο νται με γε ω γρα φι κές συ ντε ταγ μέ νες.
14 Ζώ νη Α λιεί ας 25 ναυ τι κών μι λί ων.
15 Με χα μη λό τε ρη ρη χί α κα τά την ά μπω τη της ε α ρι νής ι ση με ρί ας.
16 Ζώ νη Α λιεί ας 12 ναυ τι κών μι λί ων.
17 Νο μο θε τι κή Πρά ξη Ζώ νης Προ στα σί ας Πε ρι βάλ λο ντος και Υ φα λο κρη πί δας (Ecological Protection Zone 
and Continental Shelf of the Republic of Slovenia Act / 4 October 2005). Η ο ριο θέτη ση της Ζώ νης Προ στα-
σί ας θα γί νει μέ σω συμ φω νί ας με τα γει το νι κά κρά τη. Η Πρά ξη ο ρί ζει το ε ξω τε ρι κό ό ριο των ζω νών.
18 Στον Ο Η Ε τις δή λω σε το 2003.
19 Με νό μο του 1964 η Τουρ κί α χά ρα ξε ΕΓ Β στο Αι γαί ο (τις ο ποί ες ό μως φαί νε ται ό τι έ χει α κυ ρώ σει, 
κα ταρ γώ ντας το νόμο αυ τό με το νέ ο νό μο του 1982).
20 6 ναυ τι κά μί λια στο Αι γαί ο Πέ λα γος, 12 ναυ τι κά μί λια στη Μαύ ρη Θά λασ σα.
21 Στη Μαύ ρη Θά λασ σα.
22 Μέ χρι το ι σο βα θές των 50 μέ τρων έξω α πό τον Κόλ πο Gabès, και Ζώ νη Α λιεί ας 12 ναυ τι κών μι λί ων.
* Η Βο σνί α - Ερ ζε γο βί νη έ χει προ σχω ρή σει στη Σύμ βα ση του 1982 α πό τις 12/01/1994, αλ λά δεν έ χει 
υ ιο θε τή σει κα μί α ζώ νη ε θνι κής δι καιο δο σί ας. Το 1999, ω στό σο, υ πέ γρα ψε ει δι κή συμ φω νί α με την Κρο-
α τί α με την ο ποί α της α να γνω ρί ζε ται έ ξο δος στην Α δρια τι κή.
** Το Μαυ ρο βού νιο έ χει προσχω ρή σει στη Σύμ βα ση του 1982 α πό τις 23/10/2006, αλ λά δεν έ χει υ ιο θε-
τή σει κα μί α ζώ νη ε θνι κής δι καιο δοσί ας.
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ΝΟ ΤΙΟ Α ΝΑ ΤΟ ΛΙ ΚΗ ΜΕΣΟ ΓΕΙΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΘΑ ΛΑΣ ΣΑΣ
Ο χώρος της νοτιο α να το λι κής λε κά νης της Με σο γεί ου α φο ρά ά με σα, σε ε πί-

πε δο γειτ νί α σης, επτά συ νο λι κά πα ρά κτια κρά τη: την Ελ λά δα, την Τουρ κί α, τη Συ-
ρί α, το Λί βα νο, το Ισ ρα ήλ και την Αί γυ πτο και α σφαλώς στο κέ ντρο, το μο να δι κό 
νη σιω τι κό στην πε ριοχή κρά τος, την Κύ προ. Ό λα, κρά τη με μι κρές α πο στά σεις 
α νά με σά τους και του λά χι στον α να φο ρι κά με τις α πέ να ντι α κτές τους, οι ο ποί ες 
και προσ διο ρί ζουν αρ χι κά, συ μπλη ρω μα τι κά και με τις ό μο ρες α κτές, τα θα λάσ-
σια σύ νορά τους29.

Έ τσι, α να φο ρι κά με τα χω ρι κά ύ δα τα των κρα τών αυ τών, και με ε ξαί ρε ση την 
τουρ κι κή άρ νη ση στην καθ’ ό λα νό μιμη ε πέ κτα ση της ελ λη νι κής αι για λί τι δας ζώ νης 
στα 12 ν.μ., η υ ιο θέ τη ση της μέ σης γραμ μής, ως α πόρ ροια της βα σικής αρ χής του 
Διε θνούς Δι καί ου που α να φέ ρε ται κυ ρί ως στην α μοιβαιό τη τα, ό που αυ τή α παι τεί-
ται, έ χει υ ιο θε τη θεί χω ρίς κα μί α α ντίρ ρη ση30.

Α σφα λώς, το πρό βλη μα γί νε ται πε ρισ σό τε ρο πε ρί πλο κο με την ο ριο θέ τη ση 
των νέ ων, διευ ρυ μέ νων κα τά πο λύ σε σχέ ση με το πα ρελ θόν, ζω νών οι κο νο μι κής 
εκμε τάλ λευ σης, ό πως η υ φα λο κρη πί δα και η α πο κλει στι κή οι κο νο μι κή ζώ νη.

Το αρ χι κό, ταυ τό ση μο α πώ τε ρο ό ριο των 200 ν.μ. α πό τις γραμ μές βά σης, 
α πό τις ο ποί ες με τριού νται και τα χω ρι κά ύ δα τα, δη μιουρ γεί σχε τι κά με τις 
δύ ο ζώ νες, υ φα λο κρηπί δα31 και α πο κλει στι κή οι κο νομι κή ζώ νη, εί τε έ τσι εί τε 

29 Η Κύ προς εί ναι το μο να δι κό, α πέ να ντι προς ό λα τα άλ λα, κρά τος στην πε ριο χή της νο τιοα να το λι κής 
Με σο γεί ου. Τα υ πό λοι πα κρά τη έ χουν προβλή μα τα γειτ νί α σης σε ε πί πε δο κρα τών με ό μο ρες α κτές.

30 Η μέ θο δος της μέ σης γραμ μής που α φο ρά κυ ρί ως στην ο ριο θέ τη ση α νά με σα σε κρά τη με α πέ να ντι 
α κτές και η μέ θο δος της γραμ μής τής ί σης α πό στα σης α ναφο ρι κά με τα κρά τη με ό μο ρες α κτές πε ρι λαμ-
βά νο νται και στο άρ θρο 15 της νέ ας Σύμ βα σης για την ο ριο θέ τη ση της αι για λί τι δας ζώ νης. Για το θέ μα, βλ. 
α ναλυ τι κά Γρ. Ι. Τσάλ τας, Μ. Κλά δη-Ευ στα θο πού λου, Το Διε θνές Κα θε στώς των Θα λασ σών και των Ω κε α νών, 
Τό μος πρώ τος, Ι. Σι δέ ρης, Α θήνα, 2003, σελ. 171-174 και 233-236.

31 Το εύ ρος της υ φα λο κρη πί δας εί ναι δυ να τόν να ε πε κτα θεί και πέ ραν των 200 ν.μ. μέ χρι το ε ξω τε ρι κό 
ά κρο του υ φα λο πλαι σί ου, το ο ποί ο δεν θα πρέ πει να υ περ βαί νει συ νο λι κά τα 350 ν.μ., σύμ φω να με το 
άρ θρο 76 της νέ ας Σύμ βα σης.
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αλ λιώς, έ να γε νι κό τε ρο πρό βλη μα για τη Με σό γειο, με δε δο μέ νο ό τι οι α πέ να-
ντι α πο στά σεις, α νάμε σα σε ό λα γε νι κώς τα πα ρά κτια με σο γεια κά κρά τη, εί ναι 
μι κρό τε ρες του δι πλά σιου του ο ρί ου αυ τού -δη λα δή των 400 ν.μ.. Η πι θα νή 

Χάρ της 6
Θα λάσ σιες Πε ριο χές Α.Ο.Ζ. στη Με σό γειο σύμ φω να με τη Σύμ βαση UNCLOS

(Πηγή: Βάση δεδομένων του Θαλάσσιου Ινστιτούτου FLANDERS (FLANDERS MARINE 
INSTITUTE), στο http://www.vliz.be/vmdcdata/marbound/)

Χάρ της 7
Θα λάσ σιες Πε ριο χές Α.Ο.Ζ. στη νο τιο α να το λι κή Με σό γειο

σύμ φω να με τη Σύμ βα ση UNCLOS
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Χάρ της 8
Α.Ο.Ζ. Ελ λά δας σύμ φω να με τη Σύμ βα ση UNCLOS

(ό πως α ποτυ πώ νε ται στη βά ση δε δο μέ νων του Θα λάσ σιου Ιν στι τού του FLANDERS)

Χάρ της 9
Α.Ο.Ζ. Τουρ κί ας σύμ φω να με τη Σύμ βα ση UNCLOS

(ό πως α ποτυ πώ νε ται στη βά ση δε δο μέ νων του Θα λάσ σιου Ιν στι τού του FLANDERS)

Χάρ της 10
Α.Ο.Ζ. Κύ πρου σύμ φω να με τη Σύμ βα ση UNCLOS

(ό πως α ποτυ πώ νε ται στη βά ση δε δο μέ νων του Θα λάσ σιου Ιν στι τού του FLANDERS)
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λοιπόν υ ιο θέ τη ση και μό νον της α πο κλει στικής οι κο νο μι κής ζώ νης των 200 ν.μ., 
ο μοιό μορ φα α πό ό λα τα εν δια φε ρό με να στην πε ριο χή κρά τη, θα μπο ρού σε 
να με τα τρέ ψει ου σια στι κά τη Με σό γειο σε χώ ρο α πο κλει στι κής, ου σια στι κής 
κοι νο κτη μο σύ νης, στον το μέ α ει δι κό τε ρα της εκ με τάλ λευ σης των θα λάσ σιων 
και υ πο θα λάσ σιων φυ σι κών πό ρων, ζώ ντων και μη, α νά με σα στα πα ρά κτια 
με σο γεια κά, η πει ρω τι κά και νη σιω τι κά κρά τη, με την έν νοια της πα λαιάς ρή-
σης πε ρί ου σια στι κής πλέ ον mare nostrum (βλ. Χάρ τη 6).

Προ ο πτι κή ο ριο θε τή σε ων Α ΟΖ στην πε ριο χή της νο τιο α να το λι κής Με σο γεί ου σύμ φω-
να με τη Σύμ βα ση UNCLOS 

Σύμ φω να με τη νέ α Σύμ βα ση ό λα τα πα ρά κτια κρά τη έ χουν το δι καί ω μα 
υ ιο θέ τη σης α πο κλει στι κής οι κο νο μι κής ζώ νης 200 ν.μ. α πό τις γραμ μές βά σεις, 
απ’ ό που με τριέ ται και η αι για λί τι δα ζώ νη τους, α να φο ρι κά ό χι μό νο με τις 
η πει ρω τι κές αλ λά και τις νη σιω τι κές α κτές τους32. Τα δι καιώ μα τα που το πα-
ρά κτιο κρά τος α σκεί στο χώ ρο της Α.Ο.Ζ. του είναι κυ ριαρ χι κά και α φο ρούν 
την εξε ρεύ νη ση και εκ με τάλ λευ ση των φυσι κών πό ρων (ζώ ντων και μη), τό σο 
των υ περ κεί με νων υ δά των (κυ ρίως α λιεί α, αλ λά και παρα γω γή ε νέρ γειας α πό 
ύ δα τα, κλπ.)33, ό σο και του βυ θού και του υ πε δά φους του34.

Η πι στή α πει κό νι ση της θε ω ρη τι κής ε φαρ μο γής αυ τών των δια τά ξε ων της 
νέ ας Σύμ βα σης στην πε ριο χή της νοτιο α να το λι κής Με σο γεί ου, και λό γω της συ-
γκε κρι μέ νης γε ω γρα φι κής διά τα ξης των κρατών που την πε ρι βάλλουν, συ μπε ρι-
λαμ βα νο μέ νης και της Κύ πρου στη μέ ση, προσ δί δει α να λο γι κά σε ό λα τα κρά τη 
της πε ριο χής τη δι καιού με νη σε σχέ ση με τις α κτές τους Α ΟΖ (βλ. Χάρ τη 7). 

Η ο λο κλή ρω ση της ε φαρ μο γής των δια τά ξεων της νέ ας Σύμ βασης σε σχέ ση με 
την ο ριοθέ τη ση της διευ ρυ μέ νης αυ τής ζώ νης στην πε ριο χή ε μπλέ κει, ε πί σης, εν 
μέ ρει και τη Λι βύ η η ο ποί α, γειτ νιά ζου σα ως πα ρα κεί με νο κρά τος με την Αί γυ πτο 
αλ λά και ως α πέ να ντι κρά τος με την Ελ λά δα (Κρή τη), συμ βάλλει στο ουσια στι κό 
μοί ρα σμα του συ νό λου αυ τής της θα λάσ σιας πε ριο χής.

Σε κά θε πε ρί πτω ση, η ση μα ντι κή παρου σί α στην πε ριο χή της νη σιω τικής 
Ελ λά δας (Κρή τη, Δω δε κά νη σα, Κα στε λό ρι ζο, Στρογ γύ λη) σε συν δυα σμό με 
τις μι κρές α πο στά σεις των γει το νι κών α πέ να ντι κρα τών (Λι βύ η, Αί γυ πτος, Κύ-
προς) αλ λά και της Τουρκί ας, της προσ δί δουν, σύμ φω να με τη νέ α Σύμ βα ση, 
ση μα ντι κά θα λάσ σια τμή μα τα, κα θώς η Α.Ο.Ζ. της ε νώ νε ται τελι κά με ε κεί νη 
της Λι βύ ης και της Αι γύ πτου νό τια και της Κύ πρου και της Τουρ κί ας α να το λι-
κά (βλ. Χάρ τες 8 και 9).

Πα ράλ λη λα, σύμ φω να με τη Νέ α Σύμ βα ση, η ο ριο θέ τη ση της Α.Ο.Ζ. της Κύ-
πρου ε πι τυγ χά νε ται με την υ ιο θέ τη ση της μέ σης γραμ μής με τα α πέ ναντι κρά τη, 
α να το λι κά με τη Συ ρί α, το Λί βα νο και το Ισ ρα ήλ, βό ρεια με την Τουρ κί α και νό τια 
με την Αί γυ πτο (βλ. Χάρ τη 10).

32 Βλ. άρ θρα 55, 57 σε συν δυα σμό με το άρ θρο 121 (παρ. 2) της νέ ας Σύμ βα σης.
33 Στην Α ΟΖ το πα ρά κτιο κρά τος α σκεί, ε πί σης, δι καιο δο σί α σχε τι κά με τη θα λάσ σια ε πι στη μο νι κή έ ρευ να 

και την προ στα σί α του θα λάσ σιου πε ρι βάλ λο ντος, κα θώς και την ε γκα τά σταση τε χνη τών νη σιών, α πα ραί-
τη των για την ε ξό ρυ ξη των φυ σι κών πό ρων (άρ θρο 56 παρ. β, γ).

34 Βλ. άρ θρο 56 της νέ ας Σύμ βα σης.
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Οι τουρ κι κές διεκ δι κή σεις στην πε ριο χή 
Δε δο μέ νης της μειο νε κτού σας θέ σης της Τουρ κί ας στο χώ ρο της νοτιο α να το λι-

κής Με σο γεί ου, λό γω της ά με σης γειτ νί α σής της κυ ρίως με την Ελ λά δα αλ λά και 
την Κύ προ, η πρό τα ση την ο ποί α φά νη κε να δια μορ φώνει η χώ ρα αυ τή, ή δη α πό 
τις αρ χές του 21ου αιώ να, σε σχέ ση με την εκ με τάλλευ ση της ευ ρύ τε ρης θα λάσ σιας 
πε ριο χής εί ναι μα ξι μα λι στι κή και ε κτός κά θε δυ να τής ε φαρ μο γής των δια τά ξε ων 
της νέ ας Σύμ βα σης.

Και τού το διό τι, ό πως φαίνε ται α πό τους Χάρ τες 11 και 12, η μο να δι κά α πο δε-
κτή λύ ση για τα τουρ κι κά συμ φέ ρο ντα στην πε ριο χή εί ναι ε κεί νη που α ντι στρα-
τεύ ε ται το νό μι μο δι καί ω μα των ελ ληνι κών νη σιών της Δω δε κα νή σου, ι δίως της 

Χάρ της 11
Τουρ κι κή πρό τα ση χά ραξης Α ΟΖ στη νο τιο α να το λι κή Με σό γειο

(Βλ. B., Öztürk, S. H., Başeren, op. cit., σελ. 81)

Χάρ της 12
Αυ θαί ρε τη μο νο με ρής ο ριο θέ τη ση της Υ φα λο κρη πί δας της
νό τιο-νο τιο α να το λι κής Με σο γεί ου εκ μέ ρους της Τουρ κί ας

(Πηγή:  http://4.bp.blogspot.com/_xibsVk41wg0/S5koj1EtQ2I/AAAAAAAACNc/NP_
5BNgaPYw/s1600-h/image002.jpg)
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Χάρ της 14
Συ γκρι τι κή α πει κό νι ση δια φο ρο ποί η σης προ τά σε ων Τουρ κί ας

και δια τά ξε ων της UNCLOS
(Βλ. B., Öztürk, S. H., Başeren, op. cit., σελ. 81, 2008 και σχετική γραμμική σύνθεση των συγγραφέων).

Καρ πά θου, της Κά σου, του Κα στε λό ρι ζου και της Στρογ γύ λης, σε υ φα λο κρη πί δα 
και α πο κλει στι κή οι κο νο μι κή ζώ νη.

Α πό τους ί διους Χάρ τες φαί νε ται, ε πί σης, ό τι, σύμ φω να με τις τουρ κικές 
ε πι διώ ξεις, κά τι πα ρό μοιο ι σχύ ει και για την Κύ προ, σε σχέ ση με τα δυτι κά 
πα ρά λια της ο ποί ας η Τουρ κί α φαί νε ται να μην της α να γνω ρί ζει δι καί ω μα σε 

Χάρ της 13
Πε ριο χή α νά θε σης ε ρευ νών εκ μέ ρους της Τουρ κί ας
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Α.Ο.Ζ. και υ φα λο κρη πί δα35, ε νώ η ί δια (η Τουρ κί α) φαί νε ται να διεκ δι κεί τον 
μέ γι στο στην πε ριο χή χώ ρο α νά πτυ ξης των αντί στοι χων δι κών της σχε τι κών 
θα λάσ σιων ζω νών, ο ριο θε τη μέ νων μά λι στα με μί α νο η τή, μέ ση γραμ μή που 
χα ράσ σει α νά με σα στα τουρκι κά πα ρά λια και την α πέ να ντι Αί γυ πτο, σύμφω να 
με το Χάρ τη 12. Στο Χάρ τη αυ τό φαίνε ται ό τι η Τουρ κί α ε πι χει ρεί, μο νο με ρώς, 
αυ θαί ρε τη ο ριο θέ τη ση της διεκ δι κού με νης α πό αυ τήν υ φα λο κρη πί δας στην 
πε ριο χή, με συ ντε ταγ μέ νες γε ω γρα φι κού πλά τους/μή κους 27 22 (Bodrum) 
έ ως 32 16 (Πά φος) και 33 50 (μέ ση α πό στα ση Τουρ κί ας-Αιγύ πτου), ο ρί ζο-
ντας μά λιστα τρί α πε δί α έ ρευ νας, υ πό την ευ θύ νη της τουρ κι κής ε ται ρεί ας 
πε τρε λαί ου ΤΡΑ Ο, το πρώ το α πό τα ο ποί α ε φά πτε ται στην υ φα λο κρη πί δα 
του Κα στε λό ρι ζου36. 

Ας ση μειω θεί ό τι η τουρ κι κή αυ τή πρό τα ση δεν α πο τε λεί μό νον θε ω ρη τική 
-αυ θαί ρε τη- ερ μη νεί α των δια τά ξε ων της νέ ας Σύμ βασης. Από τον Ιού νιο του 
2001, η Τουρ κί α, κα τά πα ρά βα ση των δια τά ξε ων της Σύμ βα σης, προ χώ ρη σε 
και στην πρά ξη, στην α νά θε ση, σε τουρ κι κό σει σμο γρα φι κό σκά φος (Piri Reis), 
της ε ξε ρεύ νη σης του υ πο θα λάσ σιου αυ τού χώ ρου (βλ. Χάρ τη 13). 

Έ τσι, ό πως φαί νε ται εμ φα νώς και από τον Χάρ τη 14, η προ σπά θεια της Τουρ-
κί ας εί ναι να στε ρή σει, υ πέρ της ι δί ας, α πό την Ελ λά δα και την Κύ προ με γά λο 
μέ ρος των υ φα λο κρη πί δων και των Α.Ο.Ζ. τους. Και τού το μά λι στα πα ρά την 
ανα γνώ ρι ση α πό την ί δια37 ό τι ε ντάσ σε ται στην κα τη γορί α των γε ω γρα φικώς 
μειο νε κτού ντων κρα τών, τα ο ποί α, σύμ φω να με τη νέ α Σύμ βα ση (άρ θρο 70), 
δεν α πο κτούν προτι μη σια κά δι καιώ μα τα σε ε πί πε δο ο ριο θέ τη σης ζω νών ε θνι-
κής δι καιο δο σί ας άλ λων γει το νι κών κρα τών, αλ λά μό νον α πο λα βής μέ ρους 
των α λιευ τι κών α πο θε μά των τους, και μά λι στα πλε ο νά σμα τος που κα θο ρί ζε ται 
α πο κλει στι κά α πό το πα ρά κτιο κρά τος38. 

Στη συ γκε κρι μέ νη ε πο μέ νως πε ριο χή τό σο η Ελ λά δα όσο και η Κύ προς δι-
καιού νται α πό λυ τα της α νά πτυ ξης πλή ρους Α ΟΖ και υ φα λο κρη πί δας, ζώ νες που 
γει το νεύουν με τις α ντί στοι χες τουρ κι κές ζώ νες.

ΣΥ ΜΠΕ ΡΑ ΣΜΑ
Η πε ρί πτω ση της νοτιο α να το λι κής λε κά νης της Με σο γεί ου α να δει κνύ ε ται τα 

τε λευ ταί α χρό νια σε ε ξό χως ι διά ζουσα, α πό την πλευ ρά της ο ριο θέ τη σης των 
ζωνών ε θνι κής δι καιο δο σί ας των εν δια φε ρό με νων στην πε ριο χή κρα τών, λό γω 

35 Ας ση μειω θεί ό τι η -ε πιει κώς α πα ρά δε κτη- τοπο θέ τη ση της Τουρ κί ας για την ύ παρ ξη δύ ο κρα τών 
στην Κύ προ, κα θο ρί ζει τις α ντί στοι χες ζώ νες ε θνι κής δι καιο δο σί ας του ψευ δο-κρά τους της βό ρειας πε ριο-
χής του νη σιού.

36 Βλ. ε πί σης, Χ. Κου τσο γιαν νόπου λου, «Η Νέ α Α πει λή της Τουρ κί ας στη Με σό γειο», 11-3-2010, στο 
http://geopolitics-gr.blogspot.com/2010/03/blog-post_7101.html

37 Βλ. σχε τι κή Δή λω ση της Τουρ κί ας κα τά τη διάρ κεια των ερ γα σιών της Δεύ τερης Ε πι τρο πής της UNCLOS III.
38 Τα γε ω γρα φι κώς μειο νε κτού ντα κρά τη κα το χυ ρώ νουν, ε πί σης, το δι καί ω μα στην ε νη μέ ρω ση ως 

προς τα α πο τε λέ σμα τα των ε ρευ νών του πα ρά κτιου κρά τους ή άλ λων αρ μό διων για την πε ρί πτω ση 
διε θνών Οργα νι σμών. Βλ. για το κα θε στώς των γεω γρα φι κώς μειο νε κτού ντων κρα τών: J. Symonides, 
«Geographically Disadvantaged States under the 1982 Convention on the Law of the Sea», 208 Hague 
Recueil, 1988 -V, σελ. 285-407 και S. Vascianne, Landlocked and Geographically Disadvantage States in 
the International Law of the Sea, Clarendon Press, Oxford, 1990. Ε πί σης, Γρ. Ι. Τσάλ τας, Μ. Κλά δη-Ευ-
στα θο πού λου, Το Διε θνές Κα θε στώς των Θα λασσών και των Ω κε α νών, οπ. προ ηγ. σελ. 419-425.
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της α να κά λυ ψης σημα ντι κών κοι τα σμά των φυ σι κών πό ρων.
Η μέ χρι σή με ρα εκ φρα σμέ νη βού λη ση των πα ρά κτιων και νη σιω τι κών στην 

πε ριο χή κρα τών α φο ρά την προ ώ θη ση μιας διε θνούς πε ρι φε ρεια κής δια βού-
λευ σης με στό χο την ει ρη νι κή διευ θέ τη ση της ό ποιας σχε τι κής δια φοράς. 
Ε ντού τοις, εί ναι ση μα ντι κό ε πί σης το στοι χεί ο ό τι δύ ο κρά τη (Τουρ κί α, Ισ ραήλ) 
α πό τα τέσ σε ρα συ νο λι κά39, που κα τα ψή φι σαν τη νέ α Σύμ βα ση βρί σκονται 
στην ε πίμα χη αυ τή πε ριο χή. 

Η Τουρ κί α έ χει ε πι δεί ξει α να φο ρι κά με το Διε θνές Δί καιο της θά λασ σας, 
ή δη α πό το 1973, μια συ μπε ρι φο ρά που δεν συ νά δει με τις βα σι κές αρ χές 
της κα λής γει το νί ας και του σε βασμού των κα νό νων του Διε θνούς Δι καί ου. 
Η διαρ κής, επι λε κτι κή και μό νον ε φαρ μο γή τους (βλ. πε ρί πτω ση Μαύ ρης Θά-
λασ σας), δεί χνει μια πά για θέ ση σύμ φω να με την ο ποί α για ό,τι ταυ τί ζε ται με 
τα ε θνι κά / τουρκι κά συμ φέ ρο ντα γί νε ται ε πί κλη ση των κα νό νων Διε θνούς 
Δι καί ου προς στή ρι ξή τους, ε νώ ό,τι ε να ντιώνε ται σ’ αυ τά, το Διε θνές Δί καιο 
πα ρα με ρί ζε ται σκο πί μως υ πέρ μιας σα φούς προ σπά θειας καθ’ ό λα αυ θαίρε της 
πα ρά καμ ψής του με ε νέρ γειες οι ο ποί ες τεί νουν να δη μιουρ γή σουν τε τελε-
σμέ να γε γο νό τα. 

Σε τε λευ ταί α α νά λυ ση, η προ ο πτι κή εκ μετάλ λευ σης των φυ σι κών πό ρων 
στην εν λό γω πε ριο χή της Με σο γεί ου ε ξαρ τά ται α πό λυ τα α πό τον σα φή κα θο-
ρι σμό των ο ρί ων των ζω νών ε θνι κής δι καιο δο σί ας α νά με σα κυ ρί ως σε Ελ λά δα, 
Τουρ κί α και Κύ προ. Η ό ποια σχε τι κή ο ριοθέ τη ση θα πρέ πει να στη ρί ζε ται στο 
σε βα σμό των αρ χών και των κα νό νων του Διε θνούς Δι καί ου, αλ λά και στους 
βα σι κούς κα νό νες συ μπε ρι φο ράς που υ πα γο ρεύ ο νται α πό το ευ ρω πα ϊ κό 
πνεύ μα συ νερ γα σί ας, στο πλαί σιο του ο ποί ου οι δύ ο χώ ρες Ελ λά δα και Κύ-
προς ο λο κλη ρώ νο νται ως πλή ρη μέ λη και η Τουρ κί α ως συν δε δε μέ νο μέ λος 
προ σβλέ πει στην ξε κά θα ρη προο πτι κή πλή ρους έ ντα ξής της.

39 Τα άλ λα δύ ο κρά τη εί ναι η Βε νε ζουέ λα και οι Η ΠΑ.
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Δια χρο νι κά, έ νας κρί σι μος παρά γο ντας έκ βα σης κά ποιας μά χης αλ λά και έ να 
ση μα ντι κό στοι χεί ο της στρατιω τι κής κα θη με ρι νό τη τας, α θέ α το συ νή θως 

α πό τους ι στο ρι κούς, α πο τε λεί η διοι κη τι κή μέ ρι μνα των ε νό πλων σω μά των. Με 
τον ό ρο αυ τό εν νο εί ται γε νικά ο ε φο δια σμός, η ε πι με λη τεια κή υ πο στή ρι ξή τους, 
σε και ρό ει ρή νης και πολέ μου με συ γκε κρι μέ να υ λι κά (ο πλι σμός, τρο φές, νο μή, 
ι μα τι σμός, κ.ά.) που είναι α πα ραί τη τα για τη δια τή ρη σή τους σε μά χι μη ι κα νό τη τα 
- κά τι που α φο ρά ου σια στι κά τις α νά γκες ε πι βί ω σης των αν θρώ πων και των ζώ ων 
που βρί σκο νται σε υ πη ρε σί α.

Στον Ελ λη νι κό Στρα τό έ χει α να πτυ χθεί μί α πο λυε πί πε δη ορ γά νω ση για την 
κά λυ ψη της Διοι κη τι κής Μέ ρι μνας (ΔΜ), των α να γκών δη λα δή υ πο στή ρι ξης των 
δια φό ρων μο νά δων του κα θώς και των λοι πών ε νό πλων σω μά των. Το σύ νο λο των 
σχη μα τι σμών και συ γκρο τη μά των του ΕΣ που έ χουν ως κύ ριο έρ γο την ΔΜ έ χουν 
ε ντα χθεί υ πό την ευ ρύ τε ρη διοί κη ση της ΑΣ ΔΥΣ (Α νω τά τη Στρα τιω τι κή Διοίκη ση 
Υ πο στη ρί ξε ως Στρα τού)1. Ο γρά φων υ πη ρε τώ ντας κατά το 2010 τη στρα τιω τι κή 
του θη τεί α στο Σώ μα Ε φο δια σμού Με τα φο ρών (ΣΕΜ) θέ λη σε να α σχο λη θεί ε ρευ-
νη τι κά με τις πα ρα μέ τρους ε πι με λη τεια κής υ ποστή ρι ξης κα τά τις πα λαιό τε ρες 
πε ριό δους και κυ ρί ως τη Βυ ζα ντι νή Ε πο χή, η ο ποί α α πο τε λεί το μέ α ει δί κευ σής 
του σε ε πί πε δο με τα πτυ χια κών σπου δών.

Κα τά τον Με σαί ω να, ο το μέ ας της ε πι με λη τεί ας δεν εί χε προ φα νώς τό σο κα θορι-
σμέ νες μο νά δες, ως προς την ο νο μα σί α και τη θέ ση τους στο σύ νο λο του στρα τεύ-
μα τος, ό σο στις μέ ρες μας. Στη Βυ ζα ντι νή Αυ το κρα το ρί α υ πήρ χε α ναμ φίβο λα έ να 
ορ γα νω μέ νο σύ στη μα που κα λυ πτό ταν α πό τις δρα στη ριό τη τες των εντε ταλ μέ νων 
α ξιω μα τού χων ε νός Θέ μα τος, που α πο τε λού σε την κύ ρια στρα τιωτι κή και πο λι τι κή 
διοι κη τι κή διαί ρε ση κα τά το με γα λύ τε ρο διά στη μα της βυ ζα ντι νής ε πο χής, ή των 
ε κά στο τε ε πι φορ τι σμέ νων το πι κών διοι κη τών. Αν και δεν εί ναι γνω στό, κα θώς στα 
βυ ζα ντι νά στρα τιωτι κά εγ χει ρί δια που έ χουν δια σω θεί, σε ε λά χι στες πε ρι πτώ σεις 
α να φέ ρε ται κά τι συ γκε κρι μέ νο, μπο ρού με εύ λο γα να υ πο θέ σου με ό τι υ πήρ χαν 

1 Για μί α ευ σύ νο πτη και πε ριε κτι κή πα ρου σί α ση της ΑΣ ΔΥΣ βλ. Στρα τός & Ε νη μέ ρω ση 16, 1, 24-31.
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κα θο ρι σμέ νες προ βλε πό με νες ε νέρ γειες. Σε κά θε πε ρί πτω ση, άλ λω στε, το νί ζε ται 
α πό τους συγ γρα φείς η ση μα σί α του ε παρ κούς και α πρό σκο πτου α νε φο δια σμού 
ως κύ ριου πα ρά γο ντα ε πι βί ω σης του στρα τεύ μα τος και της νι κη φό ρου έκ βα σης 
μιας ε πι χεί ρη σης2.

Α πό την άλ λη πλευ ρά, ο ρι σμέ να στοι χεί α που α φο ρούν ζη τή μα τα ε φο δια σμού 
αξιω μα τι κών, στρα τιω τών, ποι κί λων κρα τι κών α ξιω μα τού χων αλ λά και στρα τιω-
τι κών ζώ ων κα θώς και οι διά φο ρες υ πο χρε ώ σεις που α να λάμ βα ναν οι κά τοικοι 
της υ παί θρου (αγ γα ρεί ες ό πως η κα στρο κτη σί α) δια φαί νο νται κα τά πε ρι πτώ σεις 
α πό έγ γρα φα (δη μο σιο νο μι κού χα ρα κτή ρα πε ρισ σό τε ρο) για φο ρο λο γί α ή φο ρο-
α παλ λα γές.

Α πο κα λύ πτε ται, για πα ρά δειγ μα, η ζή τη ση συ γκε κρι μένων α ντι κει με νι κών 
υ πο χρε ώ σε ων (για τις ο ποί ες υ πάρ χει σχε τι κή ο ρο λο γί α) σε αρ χεια κά έγ γρα φα Ιε-
ρών Μο νών της Μέ σης Βυ ζα ντι νής Πε ριό δου, μέ σω της α να γρα φής για α πο φυ γή. 
Οι α νά γκες που κα λού νταν να α ντι με τω πί σουν ή ταν προ φα νείς και οι δια τάξεις 
υ πο δει κνύ ουν χα ρα κτή ρα ε πί τα ξης3. Θα πρέ πει να σημειω θεί ε δώ ό τι οι ποι κί λες 
α να φο ρές α παλ λα γών (εξ κουσ σειών), ι διαί τε ρα ό σον α φο ρά την πε ρί ο δο του 11ου 
και 12ου αιώ να, α πο τε λούν μί α ό ψη του συ νο λι κού συ στή μα τος υ πο στή ρι ξης του 
βυ ζα ντι νού στρα τού και σε κα μί α πε ρί πτω ση δεν μπο ρούν να δώ σουν ο λο κλη-
ρω μέ νη ει κό να4.

Η ε πι στη μο νι κή έ ρευ να που έ χει προ η γη θεί για τις α νά γκες επι με λη τεί ας και τις 
πα ρα μέ τρους τους στις πο λε μι κές ε πι χει ρή σεις του Βυζα ντί ου, ε πι κε ντρώ νε ται πε-
ρισ σό τε ρο στην πε ρί ο δο της Ύ στε ρης Αρ χαιό τητας, την Πρω το βυ ζα ντι νή Πε ρί ο δο, 
για την ο ποί α υ πάρ χουν πε ρισ σό τε ρα στοιχεί α δια θέ σι μα. Για τη Με σο βυ ζα ντι νή 
Πε ρί ο δο, έ νας ση μα ντι κός ε ρευ νη τής της βυ ζα ντι νής στρα τιω τι κής και κοι νω νι κής 
ι στο ρί ας, ο JOHN HALDON έ χει πραγ μα τευ θεί το συ γκε κρι μέ νο θέ μα στο σχε τι κό άρ-
θρο του «The Organization and Support of an Expeditionary Force: Manpower 
and Logistics in the Middle Byzantine Period», ό πως πα ρο μοί ως και στα α νά λο γα 
υ πο κε φά λαια της με τέ πει τα γε νι κό τε ρης με λέ της του Warfare, State and Society 
in the Byzantine World, 565-1204, χω ρίς ω στό σο να πα ρουσιά ζει πλή ρως το α ντι-
κεί με νο. Το ζή τη μα των ε πι πρό σθε των υ πο χρε ώ σε ων και των α παλ λα γών α πό τη 
φο ρο λο γί α α πο τε λεί τμή μα του έρ γου του ΝΊ ΚΟΥ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΊ ΔΗ, Fiscalité et exemption 
fiscale à Byzance (IXe-Xie s.), ό που α να φέ ρο νται οι πε ρι πτώ σεις α πό τα αρ χεια κά 
έγ γρα φα των μο νών του Α γί ου Ό ρους.

Ι ΣΤΟ ΡΙ ΚΗ Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ

Οι προ βλε πό με νες ε νέρ γειες για την υ πο στή ρι ξη του βυ ζα ντι νού στρα τού 
βα σί ζο νταν και α πο τέ λε σαν ε ξέ λι ξη της α ντί στοι χης ορ γά νω σης του ρω μα ϊκού 
στρα τού5. Κα τά τον 4ο μ.Χ. αιώνα, εί χε ρυθ μι στεί ει δι κή φο ρο λο γί α σε εί δος (τρο-

2 Βλ. HALDON 1997, 111.
3 Βλ. HENDY 1985, 610-611.
4 Βλ. BIRKENMEIER 2002, 146.
5 Για τη Διοι κητι κή Μέ ρι μνα του Ρω μα ϊ κού Στρα τού βλ. εν δει κτι κά, KEHNE 2007, 323-338.
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φές, ά λο γα, κρι θή) για τις α νά γκες των στρα τιω τών που εί χε ε πι βλη θεί με τά τις 
με ταρ ρυθ μί σεις του αυ το κρά το ρα Διο κλη τεια νού. Οι φό ροι αυ τοί στα δια κά και 
μέ χρι την ε πο χή του Α να στα σί ου Α΄ (τέ λη 5ου - αρ χές 6ου αι.) με τα τρά πη καν σε 
χρη μα τι κούς. Κα τά συ νέ πεια, α πό ε κεί νη την πε ρί ο δο μέ χρι τα μέ σα του 7ου αιώ να 
οι στρατιώ τες α γό ρα ζαν ό λα τα α πα ραί τη τα γι’ αυ τούς εί δη ο πλι σμού, τα ποι κί λα 
ανα λώ σι μα κα θώς και τα ζώ α, με πο σά α πό τις κρα τι κές πλη ρω μές και ε πι χο ρη-
γήσεις τους σε χρή μα.

Α πό τα μέ σα του 7ου αιώ να (κα τά τη βα σι λεί α του Κών στα ντος Β΄ και έ πει-
τα) δια φαί νε ται μί α αλ λα γή που σχε τί ζε ται με τη διαφο ρο ποί η ση της υ φής των 
κρα τι κών πλη ρω μών προς το στρά τευ μα - μί α ση μα ντι κή πτυ χή στη γε νι κό τε ρη 
με τα βο λή των οι κο νο μι κών δε δο μέ νων της αυ το κρα το ρί ας κα τά την πο λυ συ ζη-
τη μέ νη «κρί ση» αυ τού του αιώ να. Οι πλη ρω μές των στρα τιω τών σε χρή μα α ντι-
κα τα στά θη καν σε με γά λο βαθ μό με το θε σμό των στρα τιω τι κών κτη μά των, α πό 
τα ο ποί α εν προ κει μένω μπο ρού σαν αυ τοί να προ μη θεύ ο νται τις α πα ραί τη τες 
τρο φές και ά λο γα6.

Κα θώς ό μως δεν ή ταν δυ να τόν οι στρα τιώ τες να προ μη θευ τούν τα πά ντα α πό 

6 TREADGOLD 1995, 179-181.
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τα κτή μα τά τους και σί γου ρα ού τε να κα τα σκευά σουν οι ί διοι τον ο πλι σμό τους, 
αυ τές τις ε πι πρό σθε τες α νά γκες έ πρε πε να κα λύ ψει η διοι κη τι κή μέ ρι μνα. Τη λύ ση 
στο ζή τη μα αυ τό α πο τέ λε σαν κα τά τον TREADGOLD οι δρα στη ριό τη τες των κομ μερ-
κιαρί ων που θε ώ ρη σε ό τι δια χει ρί ζο νταν με μο νο πω λια κό χα ρα κτήρα και τον 
ε φο δια σμό του στρα τού στις α πο θή κες (στρα τιω τι κά πρα τή ρια θα μπο ρού σα με 
να πού με σή με ρα). Η υ πό θε σή του βα σί ζεται σε με γά λο βαθ μό στις πο λυά ριθ μες 
σφρα γί δες κομ μερ κιαρί ων που χρο νο λο γού νται α πό τον 7ο μέ χρι τον 9ο αιώ να και 
τις ο ποί ες α πο κά λυ ψε η αρ χαιο λο γι κή έ ρευ να. Γι’ αυ τούς τους α ξιω μα τού χους, 
ω στό σο, ο HALDON θε ω ρεί ό τι δεν εί χαν θέ ση ε μπό ρων αλλά μάλ λον δια νο μέ ων 
των προ ϊ ό ντων που η φο ρο λο γί α σε εί δος (η ο ποί α ε πι βλή θη κε ξα νά με τά τον 4ο 
αιώ να) εί χε α πο κο μί σει7. Για το ζή τη μα των α πο θη κών, ε πί σης, ο HENDY θε ώ ρη σε 
ό τι ο ό ρος α ποθή κη πε ρι γρά φει πε ρισ σό τε ρο μί α συ γκε κρι μέ νη δια δι κα σί α τρο-
φο δο σί ας πα ρά έ να συ γκε κρι μέ νο οι κο δό μη μα. Στη δια δι κα σί α αυ τή συ μπερι λαμ-
βά νο νταν η προ μή θεια και πώ λη ση στρα τιω τι κού ε ξο πλι σμού κα θώς και κά ποια 
φο ρο λο γι κά μέ τρα8.

Τα ε κτε τα μέ να σύ νο ρα, η α δυ να μί α φο ρο λό γη σης σε εί δος ή χρή μα των δο κι-
μαζό με νων α πό ε πι δρο μές πα ρα με θό ριων πε ριο χών και οι α νά γκες ε πι χει ρή σεων 

7 Ο.π., 182-189.
8 HENDY 1985, 634.
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μέ σα στην ε χθρι κή εν δο χώ ρα α παι τού σαν τη με τα φο ρά ε φο δί ων (ε λαί ου, οίνου) 
α πό πα ρα γω γι κές πε ριο χές του ε σω τε ρι κού της αυ το κρα το ρί ας (νη σιά Αιγαί ου) 
και δη μιουρ γί α βά σε ων α νε φο δια σμού στα πρό σω. Αρ χαιο λο γι κές εν δεί ξεις 
α πό αμ φο ρείς συ γκε κρι μέ νου τύ που της πε ριό δου (Υ στε ρο ρω μα ϊ κού τύπου 2 / 
LR2 [Late Roman Amphora 2]) και σφρα γί δες α ξιω μα τού χων του 6ου αιώ να στην 
πα ρα δου νά βια πε ριο χή, που α πο τε λού σε ε κεί νο το διά στη μα πε δί ο συ νε χών 
συ γκρού σε ων λό γω των μα ζι κών ει σβο λών α πό σλα βι κά φύλ α, των Α βά ρων και 
άλ λων βαρ βα ρι κών ε θνο τή των, ο δη γούν σε αυ τό το συ μπέ ρα σμα. Η ορ γά νω ση 
της διοι κη τι κής μέ ρι μνας στο πα ρί στριο μέ τω πο θε ω ρείται ευ θύ νη στα πλαί σια 
του θε σμού quaestura exercitus9.

Ό σον α φο ρά τις α νά γκες πα ρο χής ο πλι σμού κα τά την Πρώ ι μη Βυ ζα ντι νή Πε ρί-
οδο εί ναι γνω στό ό τι στα ό ρια της αυ το κρα το ρί ας λει τουρ γού σαν ε πί ση μες πο λε μι-
κές βιο τε χνί ες (οι fabricate) κα λύ πτο ντας τις σχε τι κές α παι τή σεις. Για την πα ρο χή 
των πρώ των υ λών υ πήρ χε ει δι κή φο ρο λο γί α σε πε ριο χές ό που γι νό ταν ε ξό ρυ ξη 
με ταλ λεύ μα τος (ό πως τα γνω στά με ταλ λεί α στον Ταύ ρο) και πρό σθε τες ε πι τά ξεις 
ό πο τε υ πήρ χε α νά γκη σε ξυλεί α ή κά ποιο άλ λο υ λι κό10. Η α πώ λεια, κα τά τον 7ο 
αιώ να, α πό τις α ρα βι κές ε πι θέ σεις, πό λε ων της Α να το λί ας, στις ο ποί ες βρί σκο νταν 
πολε μι κές βιο τε χνί ες κα θώς και η α που σί α στοι χεί ων για τις βιο τε χνί ες στις πό λεις 
που πα ρέ μει ναν στη βυ ζα ντι νή ε πι κρά τεια, ο δή γη σε στην υ πό θε ση ότι στην πο ρεί α 
έ γι νε α νά θε ση των σχε τι κών υ πο χρε ώ σε ων σε το πι κά ερ γα στήρια11.

Ό πως υ πο στη ρί ζει ο HALDON, στις γρα πτές πη γές δεν φαί νε ται κά ποια ου σια στι κή 
δια φο ρο ποί η ση στη βα σική δο μή του συ στή μα τος α νε φο δια σμού των στρα τευ-
μά των α νά με σα στον 6ο και τον 9ο-10ο αιώ να. Στη θέ ση των ε πι φορ τι σμέ νων σχε-
τι κά ε πάρ χων της Πρω το βυ ζα ντι νής Πε ριό δου, α ντι στοιχού σαν οι πρω το νο τά ριοι 
ως συν δε τι κοί κρί κοι ανά με σα στην ε παρ χια κή, θε μα τι κή, φο ρο λο γι κή υ πη ρε σί α 
και την κε ντρι κή διοί κη ση. Οι πρω το νο τά ριοι, οι ο ποί οι α νή καν στη γραμ μα τεί α 
(σα κέλ λιον) ε νός Θέ μα τος, ερ γά ζο νταν στην υ πη ρε σί α του ει δι κού τα μεί ου σε συ-
νερ γα σία ό μως με το γε νι κόν τα μεί ο των το πι κών διοι κητών12.

Α νά λο γα, δεν πα ρα τη ρού νται ου σια στι κές πά λι δια φο ρές μέ χρι και τον 12ο 
αιώ να. Η κυ ριό τε ρη με τα βο λή, ω στό σο, α φο ρού σε την αύ ξη ση των α να γκών 
α νε φο δια σμού, κα θώς με τις αλ λα γές στη σύ στα ση του βυ ζα ντι νού στρα τού τον 
11ο αιώ να ι διαί τε ρα, δια φο ρο ποι ή θη κε ο προ σα να το λι σμός του συ στή μα τος. 
Ε νώ δη λα δή α πό τον 7ο αιώ να ε πι διω κό ταν εν πολ λοίς η ε πι κου ρί α στρα τιω τών 
που διέ θε ταν έ ναν βα σι κό α νε φο δια σμό α πό ί δια μέ σα, οι νέ ες μο νάδες που δη-
μιουρ γή θη καν χρειά ζο νταν την προ μή θεια του συ νό λου των ε φο δίων α πό την 
κε ντρι κή διοί κη ση. Μί α δια φο ρά που θα μπο ρού σε ε πί σης να ση μειω θεί εί ναι η 
αύ ξη ση του ρό λου των θε μα τι κών κρι τών κα τά τα τέ λη του 10ου και τον 11ο αιώ να. 
Το συ γκε κρι μέ νο α ξί ω μα εί χε δι κα στι κές αρ μο διό τη τες. Έ τσι, εύ λο γα θε ω ρή θη κε 
ό τι, σε συν δυα σμό με τη μεί ω ση της ση μα σί ας των θε μα τι κών στρα τη γών και του 

9 KARAGIORGOU 2001, 129-166.
10 HALDON 1997, 141-142·IDEM 1999, 139-141.
11 Ο.π., 141-142.
12 Για τους σχε τι κούς α ξιω μα τού χους, ο.π., 143-144.
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ε πι τελεί ου τους (ό πως δη λα δή οι πρω το νο τά ριοι) κα τά το ί διο διά στη μα, α πο τέ λε-
σε το όρ γα νο της κε ντρι κής διοί κη σης για τον α ποτε λε σμα τι κό τε ρο έ λεγ χο των 
φο ρο λο γι κών πό ρων13.

ΔΙΑΡ ΘΡΩ ΣΗ Υ ΠΟ ΣΤΗ ΡΙ ΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟ ΒΛΕ ΠΟ ΜΕ ΝΕΣ Ε ΝΕΡ ΓΕΙΕΣ

Χω ρί ζο ντας τις στρα τιω τι κές ε πι χει ρή σεις σε ε πι θε τι κές και α μυ ντι κές εί ναι 
εμ φα νές ό τι υ πήρ χαν δια φο ρε τι κές α παι τή σεις Διοι κη τι κής Μέ ρι μνας για μια με-
γά λης κλί μα κας ε πι θε τι κή ε νέρ γεια σε σχέ ση με μια σύ ντο μη επι δρο μή ή, πο λύ 
πε ρισ σό τε ρο, μ’ έ ναν α μυ ντι κό α γώ να14. Σε κά θε πε ρί πτω ση, ό μως, προ έ κυ πταν 
συ γκε κρι μέ νες α νά γκες που έ πρε πε να κα λυφθούν α πό τον συν δυα σμό διοι κη τι κής 
μέ ρι μνας α πό την πλευ ρά της κε ντρικής ε ξου σί ας και του α το μι κού ε φο δια σμού 
για τον ο ποί ο ή ταν υ πεύ θυ νος ο κά θε στρα τευό με νος. Κα τά τη διάρ κεια της Μέ-
σης Βυ ζα ντι νής Πε ριό δου, τα έξο δα για τον α το μι κό ε ξο πλι σμό και α νε φο δια σμό 
κα λύ πτο νταν (θε ω ρη τι κά του λά χι στον) α πό τα έ σο δα των στρα τιω τι κών κτη μά των 
ή α πό τη μι σθο δο σί α που πα ρεί χε η αυ το κρα το ρί α.

Η ση μα σί α των στρα τιω τι κών κτη μά των κα τά τη Με σο βυ ζα ντι νή Πε ρί ο δο έ χει 
α ποτε λέ σει α ντι κεί με νο ε κτε τα μέ νης συ ζή τη σης15 και δεν θα ε ξε τα στεί στην πα-
ρού σα εργα σί α. Τα κτή μα τα αυ τά έ δι ναν τη δυ να τό τη τα στον κά θε στρα τευό με νο 
να έχει τους α πα ραί τη τους πό ρους για τον ε ξο πλι σμό και τη δια βί ω σή του κα τά 
τη διάρ κεια των ε πι χει ρή σε ων. Λο γι κά, ό μως, οι διά φο ρες κα θη με ρι νές α νά γκες 
και οι πι θα νές συ μπλη ρώ σεις του ε ξο πλι σμού του έ πρε πε να κα λυ φθούν με την 
ε πι κου ρί α της κε ντρι κής διοί κη σης. Το στρά τευ μα άλ λω στε δεν βα σι ζόταν μό νο 
στους συμ με τέ χο ντες του θε σμού των στρα τιω τι κών κτη μά των αλ λά συ μπε ρι λάμ-
βα νε τμή μα τα που προ έρ χο νταν α πό διαφο ρε τι κούς τρό πους στρα το λό γη σης. 
Στην πο ρεί α, ο εκ φυ λι σμός του θε σμού και η αύ ξη ση των μι σθο φο ρι κών τμη μά-
των κα τά τον 11ο αιώ να ε πέ κτει νε τον βαθ μό ε μπλο κής της κε ντρι κής διοί κη σης 
στις α νά γκες ε φο δια σμού.

Με την ει σα γω γή του θε σμού της προ νοί ας κα τά την Κο μνή νεια Πε ρί ο δο, σε 
α να λο γί α με τα στρα τιω τι κά κτή μα τα των προ η γού με νων αιώ νων, ε πε τεύ χθη ξα νά 
μι α τμη μα τι κή κά λυψη των α να γκών ε φο δια σμού για ό σους ή ταν δι καιού χοι της. 
Για τα ε δά φη ό μως της αυ το κρα το ρί ας, η κά λυ ψη των ε πι πρό σθε των ε πι με λη τεια-
κών α να γκών έπρε πε να γί νε ται με κά ποιο κα θο ρι σμέ νο τρό πο κα θώς δεν ή ταν 
ε πι τρε πτό τα στρα τεύ μα τα να κα τα φεύ γουν σε λε η λα σί ες - ό πως θα μπο ρού σε να 
συμ βεί ά νετα σε ε χθρι κές πε ριο χές. Η α νά λυ ση των αρ χεια κών εγ γρά φων πα ρέ χει 
ση μα ντι κές πλη ρο φο ρί ες γι’ αυ τές τις ε πι πρό σθε τες ε πι χει ρη σια κές α νά γκες.

Οι κα τά τό πους α ξιω μα τού χοι που φρό ντι ζαν για την κά λυ ψη των α να γκών 
των μο νά δων που βρί σκο νταν ή διέρ χο νταν α πό την πε ριο χή ευ θύ νης τους, χρη-
σι μο ποιού σαν προ ϊ ό ντα που α πέδι δε η φο ρο λό γη ση της υ παί θρου (κα θώς μοιά ζει 
λο γι κό να μην α ξιο ποιού νταν τό σο οι α πο δό σεις του χρη μα τι κού φό ρου, του α ε-

13 Ο.π., 146-148.
14 Βλ., HALDON 1997, 113.
15 Βλ. εν δει κτι κά: IDEM  1979· ΓΡΗ ΓΟ ΡΊ ΟΥ-ΙΩ ΑΝ ΝΊ ΔΟΥ 1989, ό που και ό λη η σχε τι κή βιβλιο γρα φί α για το θέ μα.
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ρι κού, ό σο της συ νο νής, η ο ποί α μάλ λον ε πρόκει το για φο ρο λο γί α σε εί δος). Σε 
α ντί θε τη πε ρί πτω ση, ε άν δεν ε παρ κού σε η φο ρο λο γί α, ε πι στρα τεύ ο νταν χρη μα τι κά 
α πο θέ μα τα της θε μα τι κής διοί κη σης, του ει δι κού16. Ω στό σο δε δο μέ νου ό τι α παι-
τού νταν με γά λα χρη μα τι κά πο σά, που μπο ρεί να μην ή ταν δια θέ σι μα ε ξαι τί ας των 
οι κο νο μι κών συν θη κών της αυ το κρα το ρί ας και φυ σι κά λό γω του α ναμ φι σβή τητα 
υ ψη λού κό στους των στρα τιω τι κών ε πι χει ρή σε ων, η ε πι πρό σθε τη φο ρο λογί α του 
το πι κού πλη θυ σμού α πο τε λού σε την πιο προ σι τή λύ ση.

Πριν την έ ναρ ξη των ε πι χει ρή σε ων, τα στρα τεύ μα τα συ γκε ντρώ νο νταν στις 
βά σεις ε ξόρ μη σης, τα ά πλη κτα, ό που συλ λέ γο νταν πολ λές α πα ραί τη τες προ μή-
θειες και ε φό δια. Κα θώς ξε κι νού σαν τα στρα τιω τικά σώ μα τα για την πε ριο χή 
των ε πι χει ρή σε ων θα έ πρε πε να εί χε ο λο κλη ρω θεί η σχε τι κή προ ε τοι μα σί α. Για 
κά θε εκ στρα τεί α α παι τού νταν η με τα φο ρά, μαζί με το κύ ριο στρα τιω τι κό σώ μα, 
μί ας ε φο διο πο μπής α πό ά μα ξες ή υ πο ζύ για που με τέ φε ραν έ να ι κα νό α πό θε μα 
ο πλι σμού και τρο φών (σι τη ρών, κρι θής, ξη ράς τρο φής, α λεύ ρων) και συ χνά ή ταν 
α να γκαί α η ε πι πρό σθε τη α πο στο λή ε φο δί ων στην πε ριο χή των ε χθρο πρα ξιών17. 
Αυ τά τα μέ τρα δεν ή ταν ό μως πά ντα αρ κε τά και, ό πως προ α να φέρ θη κε, έ πρε πε 
να λη φθεί μέ ρι μνα για την α πο φυ γή λε η λα σιών ε ντός των βυ ζα ντι νών ε δα φών. 
Οι κα τά τό πους φρου ρές, ε πί σης, συ γκρο τού νταν α πό κα τοί κους της ε κά στο τε 
πε ριο χής, οι ο ποί οι υ πο χρε ω τι κά α να λάμ βα ναν ε πι πλέ ον τη συντή ρη ση των με γά-
λων δη μο σί ων έρ γων α πα ραί τη των για τις έ νο πλες δυ νά μεις, ό πως τα φρού ρια, 
το ο δι κό δί κτυο, οι γέ φυ ρες κ.ο.κ.

Οι κά τοι κοι των ε κά στο τε πε ριο χών ό που μπο ρεί να στρα το πέ δευε ή να διερ-
χό ταν έ να στρα τιω τι κό σώ μα ε πι φορ τί ζο νταν α κό μη με τις α νά γκες εν διαί τησης 
α ξιω μα τι κών και στρα τιω τών, ό πως και ποι κί λων αυ το κρα το ρι κών α ξιωμα τού χων. 
Αυ τή η υ πο χρέ ω ση εί ναι γνω στή με τον ό ρο μι τά τον ή και ά πλη κτον18. Φαί νε ται, 
ω στό σο, ό τι τον 11ο αιώ να, η αύ ξη ση των μι σθο φο ρι κών μο νά δων στο αυ το κρα-
το ρι κό στρά τευ μα που εκ των πραγ μά των έ πρε πε να ε δρεύ ουν σε κά ποια πε ριο-
χή χω ρίς να σχε τί ζο νται με την κα το χή γης, κα θώς και η α νά λο γη στάθ μευ ση 
μο νά δων του μό νι μου βυ ζα ντινού στρα τού που έ δρευε κο ντά στην πρω τεύ ου σα 
(Τάγ μα τα)19, ε πέ φε ρε α να γκα στι κά έναν με γα λύ τε ρο φόρ το υ πο χρε ώ σε ων στους 
κα τοί κους ό που γι νό ταν ο στρα τωνι σμός εις πα ρα χει μα σί αν20. Η πρακτι κή του στρα-

16 HALDON 1997, 116-120· IDEM 1999, 143.
17 Ο.π., 119-120· στο ί διο, 121-132 για τις α νά γκες ε νός εκ στρα τευ τι κού σώ μα τος και τις α ντί στοι χες με-

τα φο ρι κές δυ να τό τη τες.
18 Ο.π., 139. Ο ό ρος μι τά τον (α πό το λα τι νι κό metatum) σή μαι νε κα τά μί α έν νοια την α να γκα στι κή υ πο-

χρέ ω ση για εν διαί τη ση στρα τιω τι κών και αυ το κρα το ρι κών α ξιω μα τού χων σε κά ποια πε ριο χή: βλ. ODB, 2, 
1385· α νά λο γη ση μα σί α εί χε και ο ό ρος ά πλη κτον (α πό το λα τι νι κό applicatum), ο ο ποί ος αν και πρώ τι στα 
α φο ρού σε το ο χυ ρω μέ νο στρα τό πεδο, σε έγ γρα φα α πό τον 10ο μέ χρι τον 14ο αιώ να φαί νε ται ό τι εί χε και 
την έν νοια της υ πο χρέ ω σης εν διαί τη σης: βλ. ODB, 1, 131.

19 Τα Τάγ μα τα ή ταν μονά δες υ πό τον ά με σο έ λεγ χο του αυ το κρά το ρα δια θέ σι μες για ο ποια δή πο τε επι-
χεί ρη ση (σε α ντί θε ση με τις πιο στα τι κές θε μα τι κές μο νά δες). Η ύ παρ ξη των Ταγ μά των ξε κίνη σε στα μέ σα 
του 8ου αιώ να. Οι πρώ τες μο νά δες ήταν οι Σχο λαί και οι Ι κα νά τοι υ πό τη διοί κη ση των Δο μέ στι κων, ε νώ 
στα δια κά ε ντά χθη καν και άλ λες μο νά δες ό πως αυ τές που ή ταν ε πι φορ τι σμέ νες για τη φύ λα ξη της Κων-
στα ντι νού πο λης. Α πό τα τέ λη του 10ου αιώ να ταγ μα τικές μο νά δες άρ χι σαν να σταθ μεύ ουν στις ε παρ χί ες, 
εμ φα νί στη καν νέ ες μο νάδες, αλ λά ο ό ρος και η διά κρι ση με τα ξύ των στρα τευ μά των ε ξα φα νί ζε ται α πό τις 
πη γές με τά τον 11ο αιώ να: βλ. ODB, 3, 2007.

20 HALDON 1997, 143.
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τω νι σμού δια φό ρων μι σθο φο ρι κών ή ταγ μα τι κών μο νά δων σε προ κε χω ρη μέ να 
Θέ μα τα ε φαρ μό στη κε κα τά τον ί διο αιώ να και α πο τέ λε σε μί α λύ ση στη μεί ω ση 
της ε πι χει ρη σια κής α ξί ας των στα τι κών θε μα τι κών στρα τευμά των.

Για την α νά γκη υ πο στή ρι ξης των σταθ μευό ντων και των διερ χο μέ νων στρα τευ-
μά των στην ε παρ χί α, ση μα ντι κά στοι χεί α έρ χο νται στο φως μέ σα α πό τη μελέ τη 
αρ χεια κών εγ γρά φων. Η α πα ρίθ μη σή τους δί νει λε πτο με ρεια κή ει κό να των προ-
βλέ ψε ων που βρί σκο νταν στη διά θε ση των α ξιω μα τού χων ώ στε να εί ναι δυ να τή 
η κά λυ ψη ο ποιασ δή πο τε α νά γκης που θα προ έ κυ πτε. Μέ σω αυ τών των εγ γρά-
φων μπο ρού με να αυ ξή σου με τις γνώ σεις μας για το ζή τη μα της ε πι με λη τεια κής 
υ πο στή ρι ξης του βυ ζα ντι νού στρα τού. Οι κα τα γρα φές α πό τα έγ γρα φα δίνουν 
ε πί σης μί α ει κό να της σύ στα σης των στρα τευ μά των της αυ το κρα το ρί ας και της 
προ έ λευ σης των μο νά δων τους.

ΟΙ ΕΝ ΔΕΙ ΞΕΙΣ Α ΠΟ ΤΑ ΜΟ ΝΑ ΣΤΗ ΡΙΑ ΚΑ ΕΓ ΓΡΑ ΦΑ

Σε ο ρι σμέ νες α πό τις Ιε ρές Μο νές του Α γί ου Ό ρους έ χουν δια σω θεί αρ χεια κά 
έγ γρα φα που πι στο ποιούν την α πό δο ση ή δια τή ρη ση προ νο μί ων α πό τον αυ τοκρά-
το ρα και α νώ τα τους α ξιω μα τού χους. Με τα ξύ των προ νο μί ων ε ντάσ σο νται οι α παλ-
λα γές α πό φο ρο λο γί ες και έ κτα κτες υ πο χρε ώ σεις. Υ πό τον γε νι κό ό ρο εξ κουσ σεί α21 
κα λύ πτο νται, στα πε ρισ σό τε ρα έγγρα φα (χρυ σό βου λα και σι γίλ λια), ό λων των ει δών 
οι α παλ λα γές και α να φέ ρο νται ρη τά τα α παλ λασ σό με να εί δη φο ρο λο γιών και λοι πών 
υ πο χρε ώ σε ων προς τους στρα τιω τι κούς και διοι κη τι κούς α ξιω μα τού χους. 

Τα πρώ τα έγ γρα φα που δια σώ ζο νται και α φο ρούν την α παλ λα γή α πό φο ρο λο-
γικές υ πο χρε ώ σεις χρο νο λο γού νται ή δη α πό τον 9ο αιώ να (το 883). Οι πρώ τες σα φείς 
α να φο ρές σε ζη τή μα τα υ πο χρε ώ σε ων για στρα τιωτι κούς σκο πούς α νά γο νται στα μέ-
σα του 10ου αιώνα. Οι αρ χι κές α να φο ρές ση μειώ νο νται το 908, το 934 και το 945/946, 
ε νώ α κο λου θούν έγ γρα φα του 957/958, του 959/960, 974, του 995 κ.ο.κ. στα ο ποί α 
α να φέ ρο νται υ πο χρε ώ σεις ό πως το μι τά τον, η κα στρο κτη σί α ή το χόρ τον22.

Η διε ξο δι κή α να φο ρά ό λων των προ βλε πό με νων υ πο χρε ώ σε ων και α ντί στοι χα ό λων 
των στρα τιω τι κών μο νά δων και α ξιω μα τού χων που θα μπο ρού σαν να τις διεκ δι κή σουν 
εί χε ι διαί τε ρη ση μα σί α. Στο γρα φειο κρα τι κό πλαί σιο του βυζα ντι νού διοι κη τι κού συ στή-
μα τος μπο ρού σαν δυ νη τι κά να προ κύ ψουν πολ λές ε πι πρό σθε τες ε πι βα ρύν σεις. Για να 
α πο κλει στεί έ να τέ τοιο εν δε χό με νο έπρε πε να κα λυ φθεί κά θε πι θα νό νο μι κό κε νό στο 
έγ γρα φο α παλ λα γής, το ο ποί ο θα μπο ρού σε να ε ντο πι στεί α πό έ ναν σχο λα στι κό α ξιω-
μα τού χο23. Εί ναι χα ρα κτη ρι στι κό ό τι εί χε προ βλε φθεί με γά λος α ριθ μός στρα τιω τι κών 
και διοι κη τι κών α ξιω μα τού χων να έ χει ε ξουσιο δό τη ση για ε πί τα ξη υ λι κού24.

21 Ο ό ρος προ έρ χε ται α πό το λα τι νι κό excusatio και ση μαί νει την α παλ λα γή α πό συ γκε κρι μέ νες υ πο χρε ώ-
σεις. Δεν εί ναι ξε κά θαρο ε άν ο ό ρος α ντι στοι χεί στην immunity της δυ τι κής Ευ ρώ πης, (δη λα δή την α συ λί α 
α πό φο ρο λο γι κά, δι καστι κά ή διοι κη τι κά μέ τρα), ή του λά χι στον για τον 10ο-12ο αιώ να α φο ρά μό νο την 
α παλ λα γή από έ κτα κτες υ πο χρε ώ σεις (ε πή ρειαι): βλ. ODB, 2, 770-771: OIKONOMIDΘS 1996, 153-156.

22 Βλ. HALDON 1997, 143.
23 Βλ. για πα ρά δειγ μα τις α να φο ρές στο Lavra I, no. 31, 70-71 και no. 56, 65-67.
24 Α πό τους στρα τιω τι κούς και διοι κη τι κούς α ξιω μα τού χους μέ χρι και πιο χαμη λό βαθ μους ό πως οι πρω-

το κέ νταρ χοι ή α κό μη και ι διώ τες ό πως οι άν θρω ποι του αυ το κρά το ρα.
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Α πό την αρ χι κή διε ρεύ νη ση των εγ γρά φων εν σκή πτει το ε ρώ τη μα της δια φο-
ροποί η σης του πε ριε χο μέ νου κα θώς πα ρα τη ρεί ται η ε κτε νής κα τα γρα φή υ πο χρε ώ-
σε ων, α ξιω μα τού χων και μο νά δων κυ ρί ως κα τά τον 11ο αιώ να [Γρά φη μα 1] 25. Στα 
έγγρα φα του πρώ του μι σού του 10ου αιώ να α πό το Πρωτά το ση μειώ νο νται οι προ βλέ-
ψεις α παλ λα γής χω ρίς ξε κά θα ρη α να φο ρά σε υ ποχρε ώ σεις προς τους στρα τιω τι κούς 
α ξιω μα τού χους. Σε έγ γρα φο του 908 ε πι βεβαιώ νε ται η πα λαιό τε ρη α παλ λα γή των 
μο να χών α πό την ε πή ρεια26 και στο χρυ σό βου λο του 934 ε πι βε βαιώ νε ται ε πί σης η 
α παλ λα γή από την ε πή ρεια, την αγ γα ρεί α και τη ζη μί α που θα μπο ρού σε να ε πιβλη-
θεί α πό α νώ τε ρους εκ κλη σια στι κούς και κο σμι κούς α ξιω μα τού χους27.

Πε ρί το 975, μα ζί με τις προ α να φερ θεί σες α παλ λα γές α πό την ε πήρεια, την 
αγ γα ρεί α και τη ζη μί α προ στί θε νται δύ ο α κό μη, το άπλη κτον και το μι τά τον. Αν 
και οι δύ ο τε λευ ταί οι ό ροι σχε τί ζο νται με υ πο χρε ώ σεις προς τον στρα τό, δεν 
ση μειώνο νται συ γκε κρι μέ νοι α ξιω μα τού χοι ή στρα τιω τι κές μο νά δες που θα τις 
α παι τού σαν28. Ε ξί σου α πλές κα τα γρα φές α παλ λα γών ε ξα κο λου θού σαν να συ ντάσσο-
νται στα τέ λη του 10ου και το πρώ το τέ ταρ το του 11ου αιώ να29. Στα μέ σα του 11ου 
αιώ να και συ γκε κρι μέ να κα τά την πε ρί ο δο του Κων στα ντί νου Θ΄ του Μο νο μά χου 
και έ πει τα, πα ρα τη ρεί ται η ση μα ντι κή δια φο ρο ποί η ση στο περιε χό με νο των εγ-
γρά φων κα θώς υ πάρ χουν πια ε κτε νείς πε ρι γρα φές υ πο χρε ώσε ων προς α παλ λα γή 
ε πι φορ τι σμέ νων α ξιω μα τού χων και στρα τιω τι κών μο νάδων.

25 Βλ. OIKONOMIDΘS 1996, 250-260.
26 Α πό τον 10ο αιώ να του λά χι στον, ο ό ρος χρη σι μο ποιεί ται για τις έ κτα κτες υ πο χρε ώ σεις ή κά ποιους 

ει δι κούς φό ρους: βλ. ODB, 1, 705-706.
27 Protaton, no. 2, 47, no. 3, 13-15.
28 Lavra I, no. 6, 22-24·Iviron I, no. 2, 13-15.
29 Βλ. ο.π., nos. 10, 21.

Γράφημα 1: Σύνολο μοναστικών εγγράφων με περιεχόμενο απαλλαγών υποχρεώσε-
ων. Η εκτενής καταγραφή απαλλαγών αποτελεί φαινόμενο του 11ου αιώνα κυρίως. 
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Στο χρυ σό βου λο του Κων στα ντί νου Μο νο μά χου προς τη Μο νή Με γί στης Λαύ ρας 
το 1052, γί νε ται για πρώ τη φο ρά συ γκε κρι μέ νη α να φο ρά για την α παλ λα γή α πό τας 
χρεί ας και τα κα νί σκια που ε πέ βα λαν α νώ τα τοι στρα τιω τι κοί διοι κη τές Θε μά των, οι κα-
τε πά νω και οι στρα τη γοί30. Ο κτώ χρό νια αρ γό τε ρα, στο χρυ σό βουλο του Κων στα ντί νου 
Ι  ́Δού κα, ε πι βε βαιώ νο νται οι πα ρα πά νω α παλ λα γές που σχε τί ζο νταν με τους α νώ τα τους 
στρα τιω τι κούς διοι κη τές και ε πι πρό σθε τα κα τα γρά φε ται μί α σει ρά υ πο χρε ώ σε ων και 
έ νας ε κτε νής κα τά λο γος α ξιω ματού χων, οι ο ποί οι δεν θα έ πρε πε να τις α παι τούν. Οι 
υ πο χρε ώ σεις που εμ φα νίζο νται σε αυ τό το χρυ σό βου λο α πο κτούν εμ φα νή χα ρα κτή ρα 
ε πι με λη τεί ας με την κα τα γρα φή συ γκε κρι μέ νων στρα τιω τι κών μο νά δων. Μα ζί με τις 
υ πο χρε ώ σεις προς τους α νώ τα τους α ξιω μα τού χους για υ πο δο χήν, χρεί ας, κα νί σκιον και 
α ντι κα νί σκιον, υ πάρ χουν οι α ναφο ρές της μι τά του ε πι θέ σε ως και της λο γα ρι κής ει σπρά-
ξε ως για διά φο ρες μο νά δες (Βαράγ γων, Ρως, Σα ρα κη νών, Φρά γκων, κα θώς και τι νών 
ε θνι κών και Ρω μαί ων). Συ μπε ρι λαμ βά νε ται η α παλ λα γή α πό την δό σιν μο νο προ σώ πων, 
τον ε ξο πλι σμό κο ντα ρά των, την πρό ω ρη συ γκο μι δή των σι τη ρών (γεν νη μά των εκ βο λή 
και δια κο μι δή) και την ε πι βο λή α να γκα στι κής α γο ράς (ε ξω νή σε ως) αλό γων, ζευ γα ριών 
και λοι πών ζώ ων για τις α νά γκες με τα φο ρών του στρα τεύ ματος31.

30 Lavra I, no. 32, 73-75.
31 Lavra I, no. 33.

Εικονογράφηση χειρογράφου, βυζαντινές σκηνές στρατωνι-
σμού και εφοδίων απλήκτου
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Εικονογράφηση χειρογρά-
φου, ανακατάληψη Κρήτης

Εικονογράφηση χειρο-
γράφου, νίκη κατά των 
Βουλγάρων

Εικονογράφηση χειρογρά-
φου, Φρουρά Βαράγγων
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Το 1079, ε κτός α πό τις α παλ λα γές που α να φέ ρο νταν ή δη στο χρυ σό βου λο του 
Κων στα ντί νου Ι΄ Δού κα, έ χουν προ στε θεί και νού ρια στοι χεί α. Έ νας λε πτο με ρής κα τά-
λο γος ζώ ων (για την ορ γά νω ση με τα φο ρών και για σφά για)32 και τρο φών (σι τη ρά, 
ό σπρια, κρέ ας, λά δι και κρα σί, κα θώς και χορ τά σμα τα και τα γή για τα ζώ α) που 
προ ο ρί ζο νταν για τις υ πο χρε ω τι κές α γο ρές ξε χω ρί ζει και στα δύ ο χρυ σό βου λα33. Σε 
αυ τόν προ στί θε νται υ πο χρε ώ σεις φο ρο λο γι κής φύ σης, οι κο μό διον, κω μο δρο μι κόν, 
κα πνι κόν, προ σόδιον, συ νω νή, στρα τεί α και βέ βαια οι υ πο χρε ω τι κές ερ γα σί ες κα στρο-
κτη σί α, ο δό στρω σις και κο πή και κα τα βι βα σμός ξυ λής. Ο ε ξο πλι σμός συ γκε κρι μέ νου 
τύ που στρα τιω τών34 κα θώς και α ξιω μα τι κών συ μπε ριλαμ βά νε ται στις υ πο χρε ώ σεις, 
πα ράλ λη λα με τις υ πο χρε ώ σεις υ πέρ τα ξα τιώ νος και μα τζου κα τιώ νος, την σι τάρ κη σι 
κά στρων και τον ε φοδια σμό σε τρό φι μα τμη μά των που θα στρα το πέ δευαν σε και ρό 
πο λέ μου35, ο ο ποί ος ε πε κτει νό ταν ό μως σε αγ γε λιο φό ρους και πρέσβεις και ό λα τα 
υ πό λοι πα α ξιώ μα τα που κα τα γρά φο νταν διε ξο δι κά στο προ ηγού με νο χρυ σό βου λο. 
Α να φέ ρο νται α κό μη ξα νά στρα τεύ μα τα Βα ράγ γων, Ρώ σων, Φρά γκων και Σα ρα κη νών 
και για πρώ τη φο ρά οι μο νά δες Κουλ πίγ γων και Βουλ γά ρων.

Η ε κτε νής κα τα γρα φή υ πο χρε ώ σε ων και α ξιω μα τού χων συ νε χί στη κε στα ε πόμε να 
χρυ σό βου λα του 11ου αιώ να με προ σθα φαί ρε ση ό ρων και λε πτο με ρειών. Ε ξαι ρεί ται έ να 
χρυ σό βου λο του Α λε ξί ου Α΄ Κο μνη νού, το 1094, που εί ναι α να λο γι κά σύ ντο μο36. Α ξί ζει 
να ση μειω θεί η εμ φά νι ση, στα χρυ σό βου λα προς ό φε λος του Λέ ο ντα Κε φα λά το 1082 
και το 108637, μο νά δων Ιγ γλί νων και Νε μι τζών (μισθο φό ροι που προ έρ χο νταν α πό τα 
αγ γλι κά νη σιά και τις γερ μα νι κές πε ριο χές α ντί στοι χα). Στο τε λευ ταί ο χρυ σό βου λο αυ ξά-
νο νται γε νι κό τε ρα οι λε πτομέ ρειες που δια σα φη νί ζουν τους ό ρους ό σον α φο ρά τα εί δη 
των ζώ ων και των τρο φί μων που θα ε πι τάσ σο νταν και προ στί θε ται η κα ρα βο ποι ί α38.

Πε ρισ σό τε ρες υ πο χρε ώ σεις σχε τι κές με το ναυ τι κό και α ξιω μα τού χους του ναυ τι-
κού κα τα γρά φο νται στο χρυ σό βου λο του 1104, που α φο ρού σε την α πό κτη ση εμπο-
ρι κών πλοί ων α πό τη Μο νή Με γί στης Λαύ ρας39. Γε νι κά, ό μως, στα έγ γρα φα του 12ου 
αιώ να μειώ θη κε η έ κτα ση και οι λε πτο μέ ρειες των α να φο ρών σε υ πο χρε ώ σεις και 
α ξιω μα τού χους40, κά τι που λο γικά ο φεί λε ται στο ό τι ό λες οι σχε τι κές δια τά ξεις εί χαν 
γρα φθεί κατ’ ε πανά λη ψιν στο πα ρελ θόν και ή ταν πια γνω στές. Αυ τό άλ λω στε ση μειώ-
νε ται στο χρυ σό βου λο του Α λέ ξιου Κο μνη νού το 1109 προς τη Μο νή Μ. Λαύ ρας, αν 
και προ στί θεται ό τι οι α παλ λα γές μπο ρού σαν να ε πα να λη φθούν α να λυ τι κά41.

Στη συ νέ χεια, πα ρεμ βάλ λε ται έ να με γά λο χρο νι κό διά στη μα, μέ χρι το τε λευταί ο 
τέ ταρ το του 12ου αιώ να, ο πό τε εμ φα νί ζο νται ξα νά έγ γρα φα που συ μπε ρι λαμ βά-
νουν στο πε ριε χό με νό τους δια τά ξεις α παλ λα γών. Σε αυ τές τις τρεις τε λευ ταί ες 

32 […μου λα ρί ων, με σο μου λα ρί ων, βορ δω νί ων, με σο βορ δω νί ων, ίπ πων, πα ριπ πί ων, ο νο κη λω νί ων, ο νο-
θη λειών, φορ βά δων, βο ών ερ γα τι κών και α γε λαί ων, χοί ρων, προ βά των, αι γών, α γε λά δων, βου βά λων και 
λοι πών α γε λαί ων ζώ ων …].

33 Lavra I, no. 38: Iviron II, no. 41. 
34 […πλω ί μων, το ξο τών, ιπ πο το ξο τών, κο νταρά των, μα λα ρά των…]
35 […φοσ σά των δια τρο φής και α πλή κτων ε πί πό λεμον …]
36 Lavra I, no. 51.
37 Ο.π., nos. 44 & 48.
38 Ο.π., no. 48, 30-34, 39-43.
39 Ο.π., no. 55, 24-79.
40 Iviron II, no. 52: Lavra I, nos. 56 & 58.
41 Ο.π., no. 58, 80-82.
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πε ρι πτώ σεις εγ γρά φων, οι α να φο ρές για τις α παλ λα γές εί ναι λα κω νι κές, χω ρίς να 
συ σχε τί ζο νται ι διαί τε ρα με την υ πο στή ρι ξη του στρα τού42.

Α ΝΑ ΛΥ ΣΗ ΕΓ ΓΡΑ ΦΩΝ

Το πε ριε χό με νο 
των α παλ λα γών α πό 
την α πο δελ τί ω ση των 
πα ρα πά νω αρ χεια κών 
εγ γρά φων μπο ρεί να 
α να λυ θεί ως προς τη 
φύ ση των υ πο χρε ώ σε-
ων που α να γράφο νταν 
σ’ αυ τά. Πολ λές α πό τις 
υ πο χρε ώ σεις, ω στό σο, 
πα ρα μέ νουν α κό μη 
α σαφείς στη σύγ χρο νη 
έ ρευ να43. Για τις πιο ση-
μα ντι κές α π’ αυ τές θα 
γί νει διε ξο δι κή α να φο ρά. Προ σπα θώ ντας να δια κρίνου με τυ πο λο γι κά τις ε πι μέ ρους 
υ πο χρε ώ σεις, ε πι χει ρή θη κε να τα ξι νο μηθούν με κρι τή ρια την πα ρο χή υ πη ρε σιών και 
ει δών δια τρο φής, τις κα τα να γκαστι κές ερ γα σί ες, τον ε ξο πλι σμό στρα τιω τών ή τους 
ε πι πρό σθε τους φό ρους. Σ’ αυ τές μπο ρούν να προ στε θούν και οι υ πο χρε ω τι κές α γο ρές 
ζώ ων και ε φο δί ων44.

Το κα νί σκιον και το α ντι κα νί σκιον εί χαν πά ρει την ο νο μα σί α τους α πό την 
υ πο χρέ ω ση των κα τοί κων μι ας πε ριο χής για πα ρο χή κά ποιων δώ ρων στους στρα-
τιω τι κούς διοι κη τές που διέρ χο νταν α πό αυ τήν45. Το μι τά τον α ντι στοι χού σε στην 
υ ποχρέ ω ση εν διαί τη σης α ξιω μα τού χων και στρα τιω τών και το ά πληκτον στην 
ί δια υ πο χρέ ω ση και, ε πι πρό σθε τα, στην ε στί α ση και στην προ σφο ρά σι τη ρε σί ου, 
ε φο δί ων και φορ βής46. Η ε πί τα ξη προ ϊ ό ντων α ντι προ σω πευό ταν α πό τους όρους 
εκ βο λή, πα ρο χή, ε νώ και η σι τάρ κη σις κά στρων εί χε πα ρό μοιο χα ρα κτήρα47. Το 
μο νο πρό σω πον α ντι στοι χού σε σε ε πί τα ξη α λό γων για τον στρα τό48.

Ο κυ ριό τε ρος ό ρος για την κα τα να γκα στι κή ερ γα σί α ή ταν η αγ γα ρεί α και γε νι κά 
στις αγ γα ρεί ες ε ντασ σό ταν η υ πο χρε ω τι κή εργα σί α στην οι κο δό μη ση ή ε πι σκευ ή 
ο χυ ρώ σε ων (κα στρο κτη σί α), την κα τα σκευ ή ή ε πι σκευ ή ο δών (ο δό στρω σις) και γε φυ-
ρών (γε φύ ρω σις) και τη ναυ πήγη ση πλοί ων (κα ρα βο ποι ί α). Μπο ρούν να προ στε θούν 
ε πί σης η κο πή και με τα φο ρά ξυ λεί ας α πό τα δά ση (κο πή και κα τα βι βα σμός ξυ λής) 

42 Ο.π., nos. 66, 67 & 68.
43 OIKONOMIDΘS 1996, 85.
44 Ο.π., 97-102.
45 Ο.π., 88-89. 
46 Ο.π., 91-97, : βλ. και πα ραπά νω υ πόσ. 12.
47 OIKONOMIDΘS 1996, 102-104.
48 Ο.π., 104-105.
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και η πα ρα γωγή κάρ βου νου για τις α νά γκες των στρα τιω τι κών τμη μά των49.
Οι υ πο χρε ώ σεις υ πέρ του ε ξο πλι σμού στρα τιω τών α ντι στοι χού σαν στους τα ξά-

τους που ή ταν έ να εί δος πο λι το φυ λα κής για την ε πάν δρω ση το πι κών φρου ρών 
και τους μα τζου κά τους, τμή μα τα ε λα φρού πε ζι κού που έ φε ραν για ο πλι σμό έ να 
ρό πα λο. Ανά λο γο τμή μα θε ω ρή θη καν και οι μα λάρ τιοι. Υ πήρ χαν στοι χεί α ε πί σης 
για τον ε ξο πλι σμό πλω ί μων, το ξο τών, ιπ ποτο ξο τών και κο ντα ρά των50. Α να φέ ρε ται 
α κό μη η στρα τεί α, η υ πο χρέ ω ση στρά τευ σης, που εί χε με τατρα πεί α πό τον 11ο 
αιώ να σε εί δος φο ρο λο γί ας51. Το α ε ρι κόν και το οι κομό διον, ε πί σης, εί χαν χα ρα-
κτή ρα φο ρο λο γι κό, αν και το α ντι κείμε νό τους πα ρα μέ νει προ βλη μα τι κό52.

ΤΕ ΛΙ ΚΑ ΣΥ ΜΠΕ ΡΑ ΣΜΑ ΤΑ

Στις δο μές της Βυ ζα ντι νής Αυτο κρα το ρί ας συ γκα τα λε γό ταν το ορ γα νω τι κό υ πό-
βα θρο που εκ με ταλ λευό ταν το πλη θυ σμια κό της κε φά λαιο και την πα ρα γω γή του 
για τη δια τή ρη ση της εύρυθ μης λει τουρ γί ας της διοί κη σης και του στρα τεύ μα τος. 
Ι διαί τε ρα για την πε ρί πτω ση του στρα τού, η ε παρ κής υ πο στή ρι ξή του α πο τε λού-
σε το ε χέγ γυο για την α πο τε λε σμα τι κό τη τά του στις μά χες, που δια σφά λι ζαν την 
ε πι βί ω ση της αυ το κρα το ρί ας. Για την α ντι με τώ πι ση των πι θα νών α να γκών των 
στρα τιωτι κών μο νά δων εί χε κα τα γρα φεί μια πλη θώ ρα προ βλέ ψε ων. Στα έγ γρα φα 
φα νερώ νο νται α κό μη ε πι φορ τι σμέ νοι α ξιω μα τού χοι και οι μο νά δες του Βυ ζα ντινού 
Στρα τού κα τά την πε ρί ο δο της συγ γρα φής τους.

Η α πα λοι φή των μα κρο σκε λών κα τα γρα φών κα τά τον 12ο αιώ να δεν ση μαί νει 
ό τι έ παυ σαν να υ πάρ χουν πολ λα πλές υ πο χρεώ σεις, με δε δο μέ νες και τις συ χνές 
έ νο πλες συ γκρού σεις. Λο γι κά, ό πως προ ανα φέρ θη κε, η έ κτα ση των α παλ λα γών 
εί χε πια κα θιε ρω θεί και δεν υ πήρ χε α νάγκη ε πι βε βαί ω σης. Στην πο ρεί α ω στό σο, 
η α που σί α αρ κε τών ό ρων α πό τα έγ γραφα του τε λευ ταί ου τε τάρ του του 12ου 
αιώ να, αλ λά και α πό με τέ πει τα έγ γρα φα α παλ λα γών του 13ου και του 14ου αιώ να53 
υ πο δη λώνει ό τι πολ λές υ πο χρε ώ σεις δεν θα εί χαν πια ε πι χει ρη σια κό α ντί κρι σμα. 
Η  μεί ω ση των στρα τιω τι κών δυ νά με ων και της έ κτα σης της αυ το κρα το ρί ας κα τά 
την ύ στε ρη πε ρί ο δό της ε λα χι στο ποί η σε και τις α παι τού με νες υ πο χρεώ σεις ε πι με-
λη τεί ας. Οι προ βλέ ψεις για τη συ γκέ ντρω ση των ε φο δί ων σε εί δος για το στρα τό, 
εί χαν ή δη α πο κτή σει σε με γά λο βαθ μό χρη μα τι κό χα ρα κτή ρα που κα τέ λη γε το 
πι θα νό τε ρο στα τα μεί α της κε ντρι κής διοί κη σης54.

Ο λο κλη ρώ νο ντας την ερ γα σί α μου, θέ λω να εκ φρά σω τις ι διαί τε ρες ευ χα ρι στί ες 
μου στον α πελ θό ντα διοι κη τή του 785 ΤΕΜ, Άν χη (ΕΜ) Ιω άν νη Κω στί δη κα θώς και 
στον νυν διοι κη τή της Μο νά δας Τχη (ΕΜ) Κων στα ντί νο Μερ μη γκού δη για την υπο στή-
ρι ξή τους, χω ρίς την ο ποί α η πα ρού σα δεν θα ή ταν δυ να τό να πραγ μα τοποι η θεί.

49 Ο.π., 105-112: για την κα στρο κτη σί α ει δι κό τε ρα, βλ. TROJANOS 1960, 41-57, ODB 2, 1112.
50 OIKONOMIDΘS 1996, 112-115.
51 Ο.π., 117-121: ODB 3, 1965.
52 OIKONOMIDΘS 1996, 80-83.
53 Βλ. εν δει κτι κά, Esphigmιnou, no. 7, Chilandariou, nos. 42, 43 & 44, Iviron III, nos. 58 & 72, Pantιlιθmτn, no. 11.
54 Βλ. Esphigmènou, no. 7.
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Ι ΣΤΟ ΡΙ ΚΗ Α ΝΑ ΔΡΟ ΜΗ
Η Ι στο ρί α, α πό την αρ χαιό τη τα κιό λας εί ναι γε μά τη α πό πε ρι πτώ σεις 

α ντάρ τι κων ε νερ γειών, οι ο ποί ες αν και δεν χα ρα κτη ρί ζο νται ως α ντάρ τι κες 
ε πι χει ρή σεις, δεν παύ ουν να έ χουν χαρα κτη ρι στι κά α νταρ το πο λέ μου1. Πα ρόλα 
αυ τά, ο α νταρ το πό λε μος, με τη στε νή ερ μη νεί α του ό ρου, α πο τε λεί τέ κνο της 
Α με ρι κα νι κής Ε πα νά στα σης2. Στη συ νέ χεια, το 1814, οι ισπα νοί και οι πορ το-
γά λοι α ντάρ τες α ντι με τώ πι σαν με ε πι τυ χί α -έ χο ντας, βέ βαια, την α μέ ρι στη 
βο ή θεια του Γουέ λι γκτον- τις δυ νά μεις του Να πο λέ ο ντα, που ει σέ βα λαν στην 
Ι σπα νί α3. Αλ λά και το 1812, ό ταν ο Να πο λέ ο ντας υ πο χω ρού σε α πό τα ε δά φη 
της Ρω σί ας, δέ χτη κε έ ντο νη πα ρε νό χλη ση απ’ α ντάρ τι κα σώ μα τα τα οποί α 
στε λε χώ νο νταν α πό ρώ σους χω ρι κούς, οι ο ποί οι συ νεργά ζον ταν με έ φιπ πους 
κο ζά κους. Η Ελ λη νι κή Ε πα νά στα ση του 1821, α πο τε λεί άλ λο έ να πα ρά δειγ μα 
α νταρ το πό λε μου. Την ίδια πε ρί ο δο, σε ό λη τη Βαλ κα νι κή δη μιουρ γού νται πυ ρή-
νες α ντάρ τι κων σω μάτων, οι ο ποί οι δρού σαν κα τά κύ ριο λό γο σε ο ρει νές και 
α προ σπέ λα στες πε ριο χές και στρέφονταν κα τά της ο θω μα νι κής ε ξου σί ας. 

Σ’ ό λη τη διάρ κεια του 19ου αιώ να, ο α νταρ το πό λε μος εμ φα νί ζε ται στις ε ξε-
γέρ σεις ε να ντί ον Βρε τα νών στην Α φρι κή και την Ιν δί α, ε να ντί ον των Γάλ λων 
στο Μα ρό κο, ε να ντί ον των Ο θω μανών στη βαλ κα νι κή χερ σό νη σο και ε να ντί ον 
των Α με ρι κα νών κα τά τη διάρ κεια της κα τά κτη σης της δύ σης4. Α ντάρ τι κες 
ε πι χει ρή σεις, ε πί σης, διε ξή χθη σαν και στην εξέ γερ ση των Μπό ξερ στην Κί να 
(1899-1900) αλ λά και α πό τους Μπό ερ ς στη Νό τια Α φρι κή (1899-1902). Ο Α΄ 
Πα γκό σμιος Πό λε μος, κλα σι κό πα ρά δειγ μα πο λέ μου θέ σε ων, δεν ευ νοού σε 
τη διε ξα γω γή α ντάρ τι κων ε πι χει ρή σε ων στα κύρια μέ τω πα του πο λέ μου, στη 
Δυ τι κή Ευ ρώ πη. Ε ντού τοις, στο μέ τω πο της Μέ σης Α να το λής, ο βρε τα νός πρά-
κτο ρας, Τ. Λώ ρενς, χρη σι μο ποιώ ντας α ντάρ τι κες με θό δους, ο δή γη σε τους ε ξε-
γερ θέ ντες Ά ραβες σε νί κη ε πί των τουρ κι κών στρα τευ μά των5. Την πε ρί ο δο του 
Με σο πο λέ μου, ο Μά ο-Τσε-Τουν γκ, ε πι κε φα λής του κομ μου νι στι κού κόμ μα τος 
της Κί νας, χρη σι μο ποιώ ντας την τα κτι κή του α νταρ το πο λέ μου α πο κρού ει την 
ια πω νι κή ει σβο λή και με τά το πέ ρας του Β΄ Πα γκο σμί ου Πο λέ μου υ πε ρί σχυ σε 
των ε θνι κι στών του Τσαν γκ-Και-Σεκ και ε ξα σφάλι σε τον έ λεγ χο της χώ ρας.

Κα τά τη διάρ κεια του Β΄ Πα γκο σμί ου Πο λέ μου, τα κι νή μα τα α ντί στα σης κα τά 
των Γερ μα νών, εί χαν έ ντο νο ι δε ο λο γι κό χρώ μα. Η κομ μου νι στι κή ι δε ο λο γί α, ή ταν 
το πο λι τι κό υ πό βα θρο των πε ρισ σο τέ ρων α ντι στα σια κών κι νη μά των (Γαλλί α, Ι τα λί α, 

1 Ο α νταρ το πό λε μος δεν υ πήρ ξε συ νή θως το κα τα φύ γιο των δυ τι κών λα ών, ί σως για τί οι δυ τι κοί λα οί 
υ πήρ ξαν κλη ρο νό μοι του δυ τι κού τρό που πο λέ μου, δηλα δή της αρ χαιο ελ λη νι κής μά χης, μιας και μο να-
δι κής εκ πα ρα τά ξε ως α πο φα σιστι κής μά χης που έ κρι νε τον πό λε μο. Ο α νταρ το πό λε μος στην «κα θα ρή» 
μορ φή του, δεν ή ταν δυ να τόν να υ πάρ ξει στη Κλασ ι κή Ελ λά δα, ό που οι εκ του συ στάδην μά χες έ κρι ναν 
τους πό λε μους. Victor Davis Hanson, Ο Δυ τι κός Τρό πος Πο λέ μου, Η α πο φα σι στι κή μά χη στην Κλασ ι κή Ελ λά δα 
(με τα φρ. Μά ριος Μπλέ τας), Α θή να, 2004.

2 Robert B.Asprey, “Α νταρ το πό λε μος”, Ε γκυ κλο παί δεια, Πά πυ ρος Larousse Britannica, Λήμ μα «Α νταρ το-
πό λε μος», Tό μος 7, σελ. 585.

3 Ο ό ρος «Guerrilla» προ ήλ θε α πό τον Ι σπα νι κό Εμ φύ λιο 1808-1814, Βλ. Χα ρά λα μπος Πα πα σωτη ρί ου, Ο 
Α γώ νας για την Ελ λη νι κή Α νε ξαρ τη σί α, Αθή να 1996, σελ. 86.

4 Ε γκυ κλο παί δεια, Πά πυ ρος Larousse Britannica, ό.π., σελ. 585.
5 T.E. Lawrence (Λώ ρεν ς της Α ρα βί ας), Α νταρ το πό λε μος στην Έ ρη μο, Η ε ξέ λι ξη μιας Ε ξέ γερ σης, Α θή να, 

1998.
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Γιου γκο σλα βί α κ.τ.λ.), χω ρίς να ση μαί νει ό τι δεν υ πήρ χαν και αλ λά α ντι στα σια κά κι-
νή μα τα τα ο ποί α εί χαν ε θνι κο α πε λευ θε ρω τι κό χα ρα κτή ρα. Η στρα τιωτι κή χρη σι μό-
τη τα του α νταρ το πο λέ μου, κα τά τον ρου της ι στο ρί ας, πα ρου σί ασε δια κυ μάν σεις6. 
Η χρή ση του ε ντά θη κε κυ ρίως με τά το 1945 ως βα σι κή τα κτι κή των ε πα να στα τι κών 
πο λέ μων7 ή των πο λέ μων με ε θνι κο α πε λευ θε ρω τι κό χα ρα κτή ρα. 

Ο α νταρ το πό λε μος χρη σι μο ποι ή θη κε με ε πι τυ χί α στις πε ρι πτώ σεις της 
Ιν δο νη σίας, της Κύ πρου και τέ λος της Αλ γε ρί ας. Ι διά ζου σες πε ρι πτώ σεις, α πο-
τε λούν η Κί να, η Ιν δο κί να και η Κού βα, ό που το α ντάρ τι κο εί χε κομ μου νιστι-
κή χροιά. Στις πε ρι πτώ σεις αυ τές το α ντάρ τι κο εί χε βο η θη τι κό χα ρα κτήρα, 
δηλα δή σε πρώ τη φά ση οι α ντάρ τες ε νερ γούν α νε ξάρ τη τα αλ λά με α πώ τε ρο 
στό χο την με τε ξέ λιξή τους σε τα κτι κό επα να στα τι κό στρα τό. Ί σως, η με τε ξέ λι-
ξη των α νταρ τών σε τα κτι κό στρα τό να υπήρ ξε η βα σι κή αι τί α που το α ντάρ-
τι κο χρη σι μο ποι ή θη κε με ε πι τυ χί α στις πε ρι πτώ σεις της Κί νας, της Ιν δο κί νας 
και της Κού βας. Αρ γό τε ρα, τη δε κα ε τί α του 1970, οι α ντάρ τι κες ε πι χει ρή σεις 
στέ φθη καν με ε πι τυ χί α στις πε ρι πτώ σεις του Βιετ νάμ, της Α γκό λας, της Νικα-
ρά γουας και της Ζι μπά μπουε (Ρο δε σί α)8, ενώ αρ χές της δε κα ε τί ας του 1980, 
οι αφ γα νοί α ντάρ τες α ντι με τώ πι σαν με ε πι τυχί α την ει σβο λή των Σο βιε τι κών 
στο Αφ γα νι στάν. Μέ χρι και σή με ρα, α ντάρ τικες δυ νά μεις ε ξα κο λου θούν να 
δρουν σε χώ ρες της Λα τι νι κής Α με ρι κής (Κο λομβί α), της Α φρι κής, της Α σί ας 
(Ι ράκ, Αφ γα νι στάν κ.ά.) αλ λά και στη Ρω σί α, οι τσε τσέ νοι αυ το νο μι στές.

Ο α νταρ το πό λε μος ή κα τά μια έν νοια αυ τό που α πο κα λεί ται «συ γκρού σεις 
χα μη λής έ ντα σης»9, ί σως να α πο τε λέ σει τον κα νό να και ό χι την ε ξαί ρε ση στις 
μελ λο ντι κές πο λε μι κές συ γκρού σεις. Η εμ φά νι ση των πυ ρη νι κών ό πλων έ χει 
κα ταστή σει τη φρά ση του Κλα ού ζε βιτ ς για τον πό λε μο «ο πό λε μος είναι η συ-
νέ χι ση της πο λι τι κής με άλ λα μέ σα», α πα γο ρευ τική. Στην πυ ρη νι κή ε πο χή που 
ζού με, ο ποια δή πο τε προ σπά θεια να συ νε χι στεί η πο λι τι κή στο πε δί ο της μά χης 
με χρή ση των σύγ χρο νων πυ ρη νι κών ό πλων ι σοδυ να μεί με την ε ξα φά νι ση 
του αν θρώ πι νου εί δους. Οι κα τα στρε πτι κές συ νέ πειες των πυ ρη νι κών ό πλων 
έ χουν ο δη γή σει ο ρι σμέ νους α να λυ τές να α να ζη τούν λύ σεις στο πυ ρη νι κό 
α διέ ξο δο. Ο α νταρ το πό λε μος εί ναι μια λύ ση. Πα ρόλα αυ τά, δεν δια φαί νε ται 
κα μιά τά ση των σύγ χρο νων κρα τών να πα ρα γκω νί σουν την «α πο τρε πτι κή» 
ι κα νό τη τα των πυ ρη νι κών ό πλων και να προσ δώ σουν στους τα κτι κούς τους 
στρα τούς α ντάρ τι κη μορ φή.

Ε ντού τοις, ο α νταρ το πό λε μος συ νε χί ζει να ε πι βιώ νει και να εί ναι το «κα ταφύ-
γιο» των α σθε νέ στε ρων σε πολ λά ση μεί α του πλα νή τη. Κλα σι κά πα ρα δείγ ματα 
το Αφ γα νι στάν και το Ι ράκ. Αμ φό τε ρες, οι πα ρα πά νω πε ρι πτώ σεις δι δά σκουν ό τι 
η υ πε ρο πλί α μιας υ περ δύ να μης (Η ΠΑ) εί ναι τα κτι κά ά χρη στη, ό ταν οι αντάρ τες 

6 Robert B.Asprey, “Α νταρ το πό λε μος”, Ε γκυ κλο παί δεια, Πά πυ ρος Larousse Britannica, ό.π., σελ. 584.
7 John Shy and Thomas Collier “Ε πα να στα τι κός Πό λε μος” στο Peter Paret, Οι Δη μιουρ γοί της Σύγ χρο νης 

Στρα τη γι κής α πό το Μα κια βέ λι στην πυ ρη νι κή ε πο χή (ε πι στη μο νι κή ε πι μέ λεια Θά νος Ντό κος), Αθή να, 2004, 
σελ. 967.

8 Robert B.Asprey, “Α νταρ το πό λε μος”, Ε γκυ κλο παί δεια, Πά πυ ρος Larousse Britannica, ό.π., σελ. 584. 
9 Κων στα ντί νος Κο λιό που λος, «Θε ω ρί α Α νταρ το πο λέ μου», Working Parer Series # 9, Α θή να, Ιν στι τού το 

Διε θνών Σχέ σε ων, 2000, σελ. 1.
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εί ναι α ό ρα τοι. Η τα κτι κή «χτύ πα και 
τρέ χα» α νάγκα σε τις α με ρι κα νι κές δυ-
νά μεις σ’ έ ναν πό λε μο φθο ράς, ό που οι 
α ντάρ τες έ χουν την πρω το βου λί α των 
κι νή σε ων και οι Α με ρι κανοί α πλά παί-
ζουν το παι χνί δι των α νταρ τών. Το Ι ράκ 
και το Αφ γα νι στάν, δι δάσκουν ό τι οι 
α ντάρ τες εύ κο λα νι κιού νται, σε πρώ τη 
φά ση, αλ λά δύ σκο λα ε ξο λο θρεύ ο νται 
α πό προ σώ που γης, αν πα ράλλη λα με 
τα στρα τιω τι κά μέ τρα δεν προ ω θη θούν 
και πο λι τι κοί στό χοι (ει λι κρι νής εκ δη μο-
κρα τι σμός, κοι νω νι κές και οι κο νο μι κές 
με ταρ ρυθ μί σεις και σε βα σμός της κουλ-
τού ρας του ε κά στο τε λα ού). 

ΧΑ ΡΑ ΚΤΗ ΡΙ ΣΤΙ ΚΑ ΤΟΥ
Α ΝΤΑΡ ΤΟ ΠΟ ΛΕ ΜΟΥ

Ο α νταρ το πό λε μος, αν και απο τε λεί 
μια α νορ θό δο ξη μορ φή πο λέ μου σε 
σχέ ση με τους συμ βα τι κούς πο λέ μους, 
έ χει τα βα σι κά στοι χεί α που χα ρακτη-
ρί ζουν τον πό λε μο. Πιο συ γκε κρι μέ να, 
οι βα σι κές πα ρά με τροι του πο λέ μου 
ό πως τις ό ρι σε ο Κλα ού ζε βιτ ς, δη λα-
δή η υ πο τα γή στον πο λι τι κό σκο πό, ο 
κα θορι σμός του α ντι κει με νι κού πο λι-
τι κού και στρα τιω τι κού σκο πού, η τρι-
βή (αβε βαιό τη τες, α τυ χή μα τα, τε χνι κές 
δυ σκο λί ες και α πρό βλε πτα γε γο νό τα 
που επη ρε ά ζουν τη μα χη τι κή ι κα νό-
τη τα ε νός στρα τεύ μα τος), η ι διο φυ ί α 
(η προ σω πι κό τη τα του στρα τιω τι κού 
διοι κη τή), η τριά δα του πο λέ μου (και 
κυ ρί ως η πα ρά με τρος που α να φέ ρε ται 
στο λα ό) και τέ λος οι ψυ χο λο γι κές και 
η θι κές πτυ χές του πο λέ μου, υ πάρ χουν 
σε κά θε πε ρίπτω ση α νταρ το πο λέ μου10. 
Πέ ρα α πό τα κοι νά στοι χεί α α νταρ το-

10 Peter Paret, Οι Δη μιουρ γοί της Σύγ χρο νης Στρα-
τη γι κής α πό το Μα κια βέ λι στην πυ ρη νι κή ε πο χή (ε πι-
στη μο νι κή ε πι μέ λεια Θά νος Ντό κος), Αθή να 2004, 
σελ. 248.
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πο λέ μου και συμ βα τι κού πο λέ μου, ο α νταρ το πό λε μος εμ φα νί ζει ο ρι σμέ να ι διαί τε-
ρα χα ρα κτη ρι στι κά που τον κα θι στούν μια ξε χω ρι στή μορ φή πο λέ μου.

Πρώ τον, το κυ ριό τε ρο χα ρα κτη ρι στι κό του α νταρ τοπο λέμου εί ναι ό τι «πρό-
κει ται για έ ναν πόλε μο χω ρίς στα θε ρές»11. Η πε μπτου σί α του α ντάρ τι κου εί ναι η 
πε ριφρό νη ση α πέ να ντι στην τά ξη και το νόμο. Αρ χι κά, έ να μέ ρος των πο λι τών 
ε νός κρά τους, συ νή θως η μειο ψη φί α α ψη φά το νόμο και την τά ξη και προ τρέ πει 
τους υ πο λοί πους να ε πι δεί ξουν ε νερ γη τι κή ή πα θη τι κή υ ποστή ρι ξη στην ε ξέ γερ σή 
τους. Η α τα ξί α εί ναι το παράγωγο της ε πα ναστα τι κής φύ σης των δυ νά με ων που 
διε ξά γουν τον α νταρ το πό λε μο. «Το έμ ψυ χο υ λι κό των α νταρ τών εί ναι μα ζε μέ νο 
στην τύχη, ε νώ η δο μή και η πει θαρ χί α εί ναι υ πο τυ πώ δεις»12. Α πό το κο των πα ρα-
πά νω εί ναι η δη μιουρ γί α ε νός πρω τό γο νου τρό που μά χε σθαι, ό που ε πι κρα τούν 
η α γριό τη τα, το μί σος και οι ω μό τη τες.

Με βά ση τον βρε τα νό θε ω ρη τι κό του πο λέ μου Liddell Hart, το πλε ό να σμα 
βί ας που χα ρα κτη ρί ζει τον α νταρ το πό λε μο συ ναρ τά ται με το γε γο νός ό τι «η 
βί α α πο κτά πο λύ βα θύ τε ρες ρί ζες στον α νορ θό δο ξο πό λε μο απ’ ό,τι στον 
ορ θό δο ξο, τον τα κτι κό πό λε μο. Στη δεύ τε ρη περί πτω ση ε ξι σορ ρο πεί ται α πό 
την υ πα κο ή στη συ ντε ταγ μέ νη νό μι μη ε ξου σί α, ε νώ στην πρώ τη με τα τρέ πει 
σε α ρετή την πρό κλη ση προς την ε ξου σί α και την πα ρα βί α ση των κα νό νων. 
Γί νε ται πολύ δύ σκο λη υ πό θε ση η α νοι κο δό μη ση μιας χώ ρας και μιας στα θε ρής 
πο λι τεί ας (πε ρί πτω ση με τεμ φυ λια κής Ελ λά δας) πά νω σε θε μέ λια που έ χουν 
υ πο σκα φθεί α πό τέ τοια ε μπει ρί α»13. 

Έ να δεύ τε ρο χα ρα κτη ρι στι κό του α νταρ τοπολέμου εί ναι η στε νό τη τα πό-
ρων που χαρα κτη ρί ζει τις α ντάρ τι κες δυ νά μεις. Οι α ντάρ τες δεν δια θέ τουν 
το έμ ψυ χο υλι κό αλ λά ού τε και τα υ λι κά ε φό δια που δια θέ τει έ νας ορ γα νω μέ-
νος τα κτι κός στρα τός. Τα υ πάρ χο ντα μέ σα εί ναι πε ριο ρι σμέ να, πράγ μα που 
ση μαί νει ό τι ο τρό πος δρά σης των α νταρ τών βρί σκε ται σε ά με ση συ νά φεια 
με τους πό ρους που δια θέ τουν. Ο Guevara υ πο στη ρί ζει ό τι «ο α ντάρ της, που 
εί ναι στρα τη γός του ε αυ τού του, δεν χρειά ζε ται να ρισκά ρει τη ζω ή του σε 
κά θε μά χη»14 και συνε χί ζει λέ γο ντας ό τι «έ νας νε κρός α ντάρ της δεν πρέ πει να 
μέ νει πο τέ πί σω με τα ό πλα και τα πυ ρο μα χι κά του. Κα θήκον κά θε α ντάρ τη, 
ό ταν κά ποιος σύ ντρο φός του πέ σει στη μά χη, εί ναι να δια σώ σει α μέ σως αυ τά 
τα ε ξαιρε τι κά πο λύ τι μα στοι χεί α του α γώ να»15.

Ε δώ γί νε ται λό γος για το πό σο ευαί σθη τοι εί ναι οι α ντάρ τες στις αν θρώ πι νες 
α πώ λειες, ελ λεί ψει κά ποιας δε ξα με νής έμ ψυ χου υ λι κού. Οι α ντάρ τες δεν έ χουν την 
πο λυ τέ λεια, που έ χει έ νας τα κτι κός στρα τός, να α να πλη ρώ νουν με ευ κο λί α τις α πώ-
λειες. Βα σι κή θέ ση του Guevara για τον α νε φο δια σμό των α νταρ τών εί ναι ό τι «η 
κύ ρια πη γή ε φο δί ων των α ντάρ τι κων δυ νά με ων δεν εί ναι άλ λη α πό τα πυ ρο μα χι κά 
και τα πο λε μο φό δια του ε χθρού. Εάν έ χου με τη δυ να τό τη τα της ε πι λο γής, θα πρέ-

11 Κων στα ντί νος Κο λιό που λος, ό.π., σελ. 7.
12 Κων στα ντί νος Κο λιό που λος, ό.π., σελ. 7.
13 Sir B.H Liddell Hart, Η στρα τη γι κή της Έμ με σης Προ σέγ γι σης (με τα φρ. Κων. Γε ωρ γα ντάς), Θεσ σα λο νί κη 

2000, σελ. 570-571.
14 Ernesto Guevara, Ο Α νταρ το πό λε μος (με τα φρ. Κώ στας Δια βο λί τσης), Α θή να 2005, σελ. 24.
15 Ernesto Guevara, ό.π., σελ. 30.
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Πόλεμος είναι η συνέχιση της
πολιτικής με άλλα μέσα...
Κλαούζεβιτς
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πει να προ τι μή σου με ό πλα ί δια με αυ τά 
που χρη σι μο ποιεί ο ε χθρός, ε φό σον το 
μεγα λύ τερο πρό βλη μα μιας α ντάρ τι κης 
ο μά δας εί ναι η έλ λει ψη πυ ρο μα χι κών, 
κύ ριος προ μη θευ τής των ο ποί ων εί ναι ο 
α ντί πα λος»16. Ο Guevara δεν φεί δε ται να 
το νί ζει ό τι βασι κό κα θή κον του α ντάρ τη 
εί ναι να πα ρα μεί νει ζω ντα νός. Υ πο στη ρί-
ζει ό τι η μά χη πρέ πει να δί νε ται μόνο αν 
εί ναι σί γου ρη η νί κη.

Η γε ω μορ φο λο γί α της πε ριο χής 
στην ο ποί α διε ξά γε ται ο α νταρ το πό-
λε μος, κα τέ χει ση μα ντι κή θέ ση για 
την ε πιτυ χί α του α ντάρ τι κου. Βα σι κό 
στοι χεί ο που συ ναρ τά ται με την ε πι-
βί ω ση του α ντάρ τι κου σώ μα τος εί ναι 
η γνώ ση του ε δά φους ό που λαμ βά νει 
χώ ρα ο α νταρ το πό λε μος. Ο με γά λος 
κι νέ ζος στρα τη γός Sun Tzu για το ί διο 
θέ μα (τη ση μα σί α του ε δά φους στο 
νπό λε μο) υ πο στη ρί ζει ό τι «οι α ρε τές 

16 Ernesto Guevara, ό.π., σελ. 25.
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του κα λού στρα τη γού, οι ο ποί ες θα του δώ σουν τη νί κη, εί ναι να μπο ρεί να 
ε κτι μά την κα τά στα ση του ε χθρού και να υ πο λο γί ζει α ποστά σεις, ι διαι τέ ρα χα-
ρα κτη ρι στι κά του ε δά φους και τους κιν δύ νους και ευκαι ρί ες που προ κύ πτουν 
α πό αυ τό»17. Ο α ντάρ της πρέ πει να γνω ρί ζει τα μο νοπά τια πρό σβα σης και 
δια φυ γής, να έ χει τη δυ να τό τη τα τα χύ τα των ε λιγ μών και να έ χει ε ξα σφα λί σει 
κα λές κρυ ψώ νες18. Στη ζώ νη ε πι χει ρή σε ων, ο α ντάρ της δεν πρέ πει να κλεί νει 
μά τι. Ο ε χθρός θα πρέ πει να δέ χε ται συ νε χείς ε πι θέ σεις. Ανα γκαί ες προ ϋ πο-
θέ σεις για κά τι τέ τοιο εί ναι η α πό λυ τη συ νερ γα σί α του λα ού και η α πό λυ τη 
γνώ ση του ε δά φους. Η χρή ση κρη σφύ γε των, τα ο ποί α βρί σκο νται αρ χι κά σε 
α προ σπέ λα στες πε ριοχές (συ νή θως ε λώ δεις πε ριο χές, ο ρει νές πε ριο χές, ζού-
γκλες και πα λιό τε ρα οι έ ρη μοι - Λώ ρεν ς της Α ρα βί ας) και τα ο ποί α προ σφέ-
ρουν στους α ντάρ τες α νάπαυ ση και α νά κτη ση δυ νά με ων, εί ναι μία α πό τις 
θε με λιώ δεις αρ χές της α ντάρ τι κης οργά νω σης. Οι δυ σπρό σι τες και ο ρεινές 
πε ριο χές α πο τε λούν τις αρ χι κές βά σεις των α νταρ τών αλ λά και ο λό κλη ρα χω-
ριά μπο ρεί να α πο τε λούν κρη σφύ γε τα α ντάρ τι κων μο νά δων.

Το πρό βλη μα, ό μως, που πα ρου σιά ζουν οι ο ρει νές και δυ σπρό σι τες πε ριο χές 
εί ναι ό τι δεν διευκο λύ νουν τον α νε φο δια σμό των α νταρ τών σε ό πλα και τρό φι μα. 
Οι αντάρ τες που κα τα σκη νώ νουν σε δύ σβα τες πε ριο χές, α νε φο διά ζο νται πο λύ 
δύσκο λα λό γω της μορ φο λο γί ας του ε δά φους, που κα θι στά την προ σέγ γι ση πο λύ 
δύ σκο λη. Ε πί σης, οι πε ριο χές αυ τές εί ναι ά γο νες, με α πο τέ λε σμα οι α ντάρ τες να μην 
βρί σκουν τρο φή. Α να γκαί ο μέ σο για τη με τα κί νη ση σε α προ σπέ λα στες πε ριο χές 
εί ναι η χρή ση ζώ ων, τό σο για τη με τα φο ρά πο λε μο φο δί ων ό σο και για τη με τα κί-
νη ση των α ντάρ τι κων μο νά δων. Συν τοις άλ λοις, η ε γκα τά στα ση των α νταρ τών 
στα βου νά δυ σκο λεύ ει τη με τα τρο πή του α ντάρ τι κου στρα τού σε τα κτι κό αλ λά 
και τη δη μιουρ γί α μιας διευ ρυ μέ νης βά σης ε πι χει ρή σε ων19.

Ε πί σης, ως κα τα φύ γιο μπο ρεί να χρη σι μο ποι η θεί και η θά λασ σα, με κλα-
σι κή πε ρί πτω ση τον Ι σπα νι κό Πό λε μο, ό που οι βρε τα νι κές ναυ τι κές δυ νά μεις 
βο ήθη σαν τους ισπα νούς α ντάρ τες του Γουέ λι γκτον20. Κα τα φύ γιο α νταρ τών 
μπο ρεί να γί νουν και τα ε δά φη μιας γει το νι κής χώρας. Την ι δί α τα κτι κή α κο-
λού θη σαν και οι α ντάρ τες του Χο-Τσι-Μιν χ, ό ταν πο λε μού σαν ε να ντί ον των 
Γάλ λων. Για τον α νε φο δια σμό τους και την προ στα σί α τους, χρη σι μο ποιούσαν 
τα ε δά φη της Κί νας.

Γό νι μος προ βλη μα τι σμός α να πτύσ σε ται αν κα τά πό σο τα α στι κά κέ ντρα προσφέ-
ρο νται για τη διε ξα γω γή α νταρ το πο λέ μου. Τα πλε ο νε κτή μα τα ε νός α ντάρ τι κου 
των πό λε ων εί ναι οι κα λύ τε ρες συν θή κες δια βί ω σης των α νταρ τών, ο ευ κο λό τε ρος 
α νε φο δια σμός και τέ λος η ευ κο λό τε ρη ε πέ κτα ση του α γώ να. Στα μειο νε κτή μα τα 
συ γκα τα λέ γο νται η εγ γύ τη τα α νταρ τών και σω μά των α σφα λεί ας και οι με γα λύ τε-
ρες πι θα νό τη τες προ σβο λής και ε ξό ντω σης των α νταρ τών21.

Το τρί το χα ρα κτηρι στι κό του α νταρ το πο λέ μου και ί σως το ση μα ντι κό τε ρο 
17 Σουν Τζου, Η τέ χνη του Πο λέ μου (Με τα φρ. Δη μή τρης Παυ λά κης), Α θή να 2005, σελ. 108.
18 Ernesto Guevara, ό.π., σελ. 20.
19 Ernesto Guevara, ό.π., σελ. 36.
20 Robert B.Asprey, “Α νταρ το πό λε μος”, Ε γκυ κλοπαί δεια, Πά πυ ρος Larousse Britannica, ό.π., σελ. 590.
21 Κων στα ντί νος Κο λιό που λος, ό.π., σελ. 9.
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εί ναι η λα ϊ κή υ ποστή ρι ξη. 
Δεν υ πάρ χει κεί με νο που να 
α φο ρά τη θε ω ρί α ανταρ το-
πο λέ μου, χω ρίς να γί νε ται 
α να φο ρά στη ζω τι κή ση μα-
σί α που έ χει για τους α ντάρ-
τες η υ πο στή ρι ξη του λα ού. 
Οι α ντάρ τες προ έρ χο νται 
α πό το λα ό, ο λα ός α πο τε-
λεί τη δε ξα με νή στρα το λό-
γη σης του α ντάρ τι κου αλ λά 
και την κυρί α πη γή που πα-
ρέ χει στους α ντάρ τες χρή-
μα τα, τρο φή, κα τά λυ μα, κα-
τα φύ γιο, μετα φο ρι κά μέ σα, 
ια τρι κή βο ή θεια και πλη ρο-
φο ρί ες22. Για τον Γε ώρ γιο 
Γρί βα, ο α νταρ το πό λε μος 
δεν έ χει καμιά πι θα νό τη τα 
να στε φθεί με ε πι τυ χί α αν 
δεν έ χει «την πλή ρη και α νε-
πι φύ λα κτη υ πο στή ρι ξη της πλειο νό τη τας των κα τοί κων της χώ ρας» 23.

Ο Guevara υ πο στη ρί ζει ό τι η δια φο ρά με τα ξύ α νταρ το πο λέ μου και συμ-
μο ρι τι σμού εί ναι ό τι ο α νταρ το πό λε μος έ χει συ νή θως την υ πο στή ρι ξη του 
πλη θυ σμού, στην πε ριοχή ό που διε ξά γε ται24. Ο Guevara το νί ζει ι διαίτερα τη 
ση μα σί α που έ χει για τους α ντάρ τες η α ρε στή συ μπε ρι φο ρά τους α πέ να ντι 
στους νόμους και τις πα ρα δό σεις του λα ού της πε ριο χής. Ο α ντάρ της πρέ πει 
να κερ δί σει την εύ νοια των ντό πιων πλη θυ σμών μέ σω της η θι κής του ανω-
τε ρό τη τας. Οι α ντάρ τες ε πι βάλ λε ται να έ χουν την πρέ που σα συ μπε ρι φο ρά 
α πέ να ντι στους ντό πιους, για τί αυ τοί εί ναι η κυ ρί α πη γή προ σπο ρι σμού των 
προ μη θειών της α ντάρ τι κης ο μά δας. Αν οι α ντάρ τες εκ βιά σουν την πα ρο χή 
προ μη θειών α πό τους ντό πιους, αυ τό μα τα έ χα σαν και τον πόλε μο. Οι α πο γο-
η τευ μέ νοι χω ρι κοί θα α πο τε λέ σουν τον κύ ριο πλη ρο φο ριο δότη του ε χθρι κού 
στρα τού, ό σον α φο ρά τις θέ σεις και τις κινή σεις των α νταρ τών. Η ά πο ψη του 
Guevara για τη ση μα σί α της λα ϊ κής υ πο στή ρι ξης συ νο ψί ζε ται στην πα ρα κά τω 
φρά ση: «Η προ σπάθεια διε ξα γω γής του α νταρ το πο λέ μου χω ρίς την υ πο στή ρι-
ξη του λα ού εί ναι το προ οί μιο μιας α να πό φευ κτης κα τα στρο φής» 25.

Ο Μά ο Τσε-τούν γκ στο έρ γο του Πε ρί Α νταρ το πο λέ μου, το νί ζει και αυ τός τη 
ση μα σί α της υ πο στή ρι ξης του πλη θυ σμού για την ε πι τυ χή έκ βα ση του α ντάρ τι-

22 Robert B.Asprey, “Α νταρ το πό λε μος”, Ε γκυ κλο παί δεια, Πά πυ ρος Larousse Britannica, ό.π., σελ. 589.
23 Βλ. Robert B.Asprey, “Α νταρ το πό λε μος”, Ε γκυκλο παί δεια, Πά πυ ρος Larousse Britannica, ό.π., σελ. 589 

ό που πα ρα τίθε ται το α πό σπα σμα.
24 Ernesto Guevara, ό.π., σελ. 20.
25 Ernesto Guevara, ό.π., σελ. 152.
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κου. Πιο συ γκε κρι μέ να, προ βαί νει σ έ να πε τυ χη μέ νο πα ραλ λη λι σμό, λέ γο ντας 
ό τι «Ο πρώ τος (πλη θυ σμός) μπο ρεί να πα ρο μοι α στεί με το νε ρό, και οι δεύ τε ροι 
(α ντάρ τες) με τα ψά ρια που ζουν μέ σα σε αυ τό. Πώς μπο ρεί να υ πο στη ρι χθεί ό τι 
αυ τά τα δύ ο α δυ να τούν να συ νυ πάρ ξουν; Μό νο οι α πεί θαρ χοι α ντάρ τες, που 
στρέ φουν το λα ό ε να ντί ον τους, δεν μπο ρούν να ε πι βιώ σουν, ό πως τα ψά ρια 
έ ξω α πό το νε ρό»26. Πά ντως, η λα ϊ κή υ πο στή ρι ξη προς το α ντάρ τι κο δεν πρέ πει 
να θε ω ρεί ται δε δο μέ νη, αλλά ού τε ό τι α πο τε λεί ε χέγ γυο της νί κης των α νταρ-
τών. Αυ τό που ε πι διώ κουν κυ ρί ως οι α ντάρ τες δεν εί ναι να ο πλί σουν με γά λες 
μά ζες του πλη θυ σμού, ό σο να ε ξα σφα λί σουν την πα θη τι κή τους υ ποστή ρι ξη 
στα σχέ δια του α ντάρ τι κου.

ΣΤΡΑ ΤΗ ΓΙ ΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΟΥ Α ΝΤΑΡ ΤΟ ΠΟ ΛΕ ΜΟΥ
Η πε μπτου σί α της στρα τη γι κής27 του α νταρ το πο λέ μου εί ναι η συ νε χής και α διά-

26 Μά ο Τσε Τουν γκ, Πε ρί Α νταρ το πο λέ μου (με τά φρα ση - ε πι μέ λεια Μα νού σος Κα μπού ρης), Α θή να 
2005, σελ. 100.

27 Αν μπο ρού σα με να δώ σου με έ ναν ο ρι σμό της έννοιας της στρα τη γι κής, θα λέ γα με ό τι η «στρα τη γι κή συ νί-
στα ται στη σύ ζευξη μέ σων και σκο πών ε νός κρά τους υ πό την ε πί δρα ση του διε θνούς α ντα γω νισμού τό σο στη 
ει ρή νη ό σο και στο πό λε μο». Η στρα τη γι κή α πο τε λεί ται α πό τρία συ στα τι κά στοι χεί α: σκο πούς, μέ σα, α ντί πα λο. 
Η ύ παρ ξη του α ντι πά λου εί ναι α πα ραί τη τη για να έ χου με στρα τη γι κή και μό νον ό ταν υ πάρ χει κά ποιος α ντί πα λος 
που πρέ πει να α ντι με τω πι στεί. Ό ταν χρη σι μο ποιού νται ό λα τα δια θέσι μα μέ σα ε νός κρά τους (στρα τιω τι κά, οι κο νο-
μι κά, δι πλω μα τι κά) για την ε πίτευ ξη των πο λι τι κών σκο πών της ε νό ψει πραγ μα τι κής ή εν δε χό με νης σύ γκρου σης, 
τό τε μι λά με για υ ψη λή στρα τη γι κή. Κων στα ντί νος Κο λιό που λος, Η Υ ψη λή Στρα τη γι κή της Αρ χαί ας Σπάρ της 750-192 
π.Χ., Α θή να 2001, σελ. 27-30 και Χα ρά λα μπος Πα πα σω τη ρί ου, Βυ ζα ντι νή υ ψη λή στρα τη γι κή, 6ος-11ος αιώ νας, Α θή να 
2000, σελ. 13-22 . Η υ ψη λή στρα τη γι κή έ χει πέ ντε βα σι κές δια στά σεις: Στρατιω τι κή Στρα τη γι κή: Η χρή ση βί ας για 
την προ ώ θη ση των στό χων των ε μπο λέ μων πε ρι λαμ βά νει ό λες τις μο νά δες των ε νό πλων δυ νά με ων. Η χρή ση 
στρα τιω τι κής βί ας δεν εί ναι αυ το σκο πός αλ λά μέ σο για την ε πί τευ ξη πο λι τι κών στό χων. Η χρή ση βί ας στο χεύ ει 
σε τρεις βα σι κούς στό χους. Πρώ τον, στην κα τα στρο φή των ε νό πλων δυ νά με ων του α ντι πά λου. Δεύ τε ρον, στην 
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λει πτη πα ρε νό χλη ση του ε χθρού. Ε πί σης, α πα ραί τη το κρι τή ριο για τις στρα τη γι κές 
ε πι λο γές των α νταρ τών εί ναι η ε χθρο γνω σί α. Ό πως και σε κά θε σύ γκρου ση, η γνώ-
ση του ε χθρού ι σο δυ να μεί με τη μι σή νί κη στο πε δί ο της μά χης28. Η τα κτι κή που 
θα πρέ πει να α κο λου θή σει ο α ντάρ της, εί ναι η τα κτι κή των έ ξυ πνων και ευέ λι κτων 
χτυ πη μά των. Τα χτυ πή μα τα αυ τά έ χουν στό χο να προ κα λέ σουν φθο ρά στον α ντί-
πα λο, να δυ σχε ρά νουν τον α νε φο δια σμό του, να προ κα λέ σουν κα τάρ ρευ ση στο 
σύ στη μα ορ γά νω σης, ε πι κοι νω νιών και συ γκοι νω νιών του και να τον ο δη γή σουν 
στη συν θη κο λό γη ση. Πα ράλ λη λα, ο α ντάρ τι κος στρα τός θα πρέ πει να με του σιώ-
νε ται σε τα κτι κό στρα τό, ε γκα τα λεί πο ντας τις α νορ θό δο ξες μεθό δους πο λέ μου 
και υ ιο θε τώ ντας την ορ γά νω ση των τα κτι κών στρα τευ μά των. Η στρα τη γι κή του 
α νταρ το πο λέ μου πε ρι λαμ βά νει, πέ ρα α πό το στρα τιω τι κό σκέ λος, πο λι τι κές, κοι-
νω νι κές και ψυχο λο γι κές πτυ χές, οι ο ποί ες εί ναι ε ξί σου ση μα ντι κές για να στε φθεί 
με ε πι τυ χί α το α ντάρ τι κο. Θα μπο ρού σα με να πού με ό τι «στην ου σί α, εί ναι μια 
στρα τη γι κή για τον η θι κά ι σχυ ρό και τον υλι κά α νί σχυ ρο»29.

Ο Μά ο στο έρ γο του, Πε ρί Α νταρ το πο λέ μου, α να φέ ρει χα ρα κτη ρι στι κά ό τι «η στρα-
τη γι κή του α νταρ τοπολέμου πρέ πει να βα σί ζε ται κυ ρί ως στην ε τοι μό τη τα, ευ κι νη σί α 
και ε πί θε ση. Πρέ πει να προ σαρ μό ζε ται στην κα τά στα ση του ε χθρού, στο έ δα φος και 
στις υ πάρ χου σες γραμ μές συ γκοι νω νιών, στο συ σχε τι σμό δυ νά με ων, στον και ρό και 
στην κα τά στα ση του λα ού» και η στρα τη γι κή του α νταρ το πο λέ μου πρέ πει να χρησι μο-
ποιεί ται «για την ε ξου δετέ ρω ση μι κρών δυ νά με ων του ε χθρού, για την πα ρε νό χλη ση 
και ε ξασθέ νι ση με γά λων ε χθρι κών δυ νά με ων, για την κα τα στρο φή ε χθρι κών γραμ μών 
συ γκοι νω νιών, για τη δη μιουρ γί α βά σε ων ι κα νών να υ πο στη ρί ξουν α νε ξάρ τη τες ε πι-
χει ρή σεις στα με τό πι σθεν του ε χθρού, για τον ε ξα να γκα σμό του ε χθρού να δια σπεί ρει 
τις δυ νά μεις του και για τον συ ντονι σμό ό λων αυ τών των ε νερ γειών με τις ε νέρ γειες 

κα τάκτη ση και υ πε ρά σπι ση του ε δά φους και Τρί τον, στην κα τα στρο φή των συ ντε λεστών ι σχύ ος του α ντι πά λου 
(οι κο νο μί α, πλη θυ σμός, διοι κη τι κή συ νο χή). Οι κο νο μι κή Διά στα ση: Ο πό λε μος εί ναι μια «κα τάστα ση», που α παι-
τεί τε ρά στια οι κο νο μι κά κε φά λαια. Η οι κο νο μί α του πο λέ μου α φο ρά τη μέ θο δο χρη μα το δό τη σης των ε νό πλων 
δυ νά με ων, την α γο ρά ε ξο πλισμού και τις γε νι κό τε ρες α νά γκες των ε νό πλων δυ νά με ων. Ό πως ή δη το νί σα με, έ νας 
α πό τους στό χους της χρή σης βί ας εί ναι η κα τα στρο φή της οι κο νο μι κής βά σης του α ντι πά λου. Οι πε ρισ σό τε ρες 
ε πι χει ρή σεις στη διάρ κεια της πολε μι κής σύ γκρου σης στο χεύ ουν στην κα τα στρο φή των οι κο νο μι κών μέ σων που 
στη ρί ζουν την υ λι κή υ πο στή ρι ξη των πο λε μι κών ε πι χει ρή σε ων του α ντι πάλου. Η οι κο νο μι κή ευ ρω στί α α πο τε λεί 
ί σως το ση μα ντι κό τε ρο συ ντε λε στή ι σχύ ος για τη χρη μα το δό τη ση των α να γκών του πο λέ μου. Ε σω τε ρική Πο λι τι-
κή: Α πό την σκο πιά της υ ψη λής στρα τη γι κής, η ση μα ντικό τε ρη διά στα ση της ε σω τε ρι κής πο λι τι κής α φο ρά την 
ι κα νό τη τα ε νός πο λιτι κού συ στή μα τος να α ντλεί πό ρους α πό τον πλη θυ σμό, για χά ρη των α να γκών του πο λέ μου, 
αλ λά και να ορ γα νώ νει την α μυ ντι κή του πο λι τι κή. Ε πι πλέ ον, η διά στα ση της ε σω τε ρι κής πο λι τι κής α φο ρά και την 
ε σω τε ρι κή νο μι μο ποί η ση μιας πο λε μι κής προ σπά θειας. Η ε σω τε ρι κή νο μι μο ποί η ση ε ξαρ τά ται και α πό τη φύ ση 
του πο λέ μου. Η υ πε ρά σπι ση του πά τρι ου ε δά φους πε τυ χαί νει ι σχυ ρότε ρη ε σω τε ρι κή νο μι μο ποί η ση σε σχέ ση με 
τους στό χους που δεν σχε τί ζο νται με την ύ παρ ξη του κρά τους. Διε θνής Νο μι μο ποί η ση: Η διά στα ση αυτή α φο ρά 
το βαθ μό στον ο ποί ο οι πο λε μι κές δια θέ σεις ε νός κρά τους, συμ βα δί ζουν με το διε θνές γί γνε σθαι και με τις α ξί ες 
της επο χής. Ου σιώ δες στη φά ση αυ τή εί ναι ο ε πη ρε α σμός της διε θνούς κοι νής γνώμης. Δι πλω μα τί α: Η διά στα ση 
αυ τή α φο ρά τις προ σπά θειες των ε μπο λέ μων να ε ξα σφα λί σουν τη πο λε μι κή σύ μπρα ξη τρί των. Το κεντρι κό ση-
μεί ο της πο λε μι κής δι πλω μα τί ας εί ναι η προ σπά θεια να πει σθούν τρί τες δυ νά μεις, ό τι το ε θνι κό τους συμ φέ ρον 
υ πα γο ρεύ ει μια με ρο λη πτι κή στά ση ή και την εί σο δό τους στον πό λε μο. Η κρί σι μη δια φο ρά με τα ξύ διε θνούς 
νο μι μο ποί η σης και δι πλω μα τί ας εί ναι ό τι η δι πλω μα τί α στο χεύ ει στο ε θνικό συμ φέ ρον κά θε κρά τους. Η δι πλω-
μα τί α α φο ρά ε πί σης και τη σύ να ψη μιας ευνο ϊ κής συν θή κης, τερ μα τι σμού της έ νο πλης σύρ ρα ξης. Χα ρά λα μπος 
Πα πα σω τηρί ου, Ο Α γώ νας για την Ελ λη νι κή Α νε ξαρ τη σί α, Α θήνα 1996, σελ. 17-24.

28 Σουν Τζου, ό.π., σελ. 29-31.
29 Robert B.Asprey, “Α νταρ το πό λε μος”, Ε γκυ κλο παί δεια, Πά πυ ρος Larousse Britannica, ό.π., σελ. 587.
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των τα κτι κών δυ νά με ων που βρί σκο νται σε α πο μα κρυ σμέ να μέτω πα μά χης» 30.
Ό σον α φο ρά το τα κτι κό κομ μά τι του ανταρ το πο λέ μου31, ο Μά ο πρό τει νε μία 

τα κτι κή της ο ποί ας βα σι κά στοι χεί α θα ή ταν ο αιφ νι δια σμός και η πα ρα πλά νη ση: 
«Στον α νταρ το πό λε μο δια λέξ τε την τα κτι κή της πα ρα πλά νη σης που θα δεί χνει ό τι 
έρ χε στε α πό την Α να το λή, ε νώ θα ε πι τί θε στε α πό τη Δύ ση. Α πο φεύ γε τε τα ι σχυ ρά 
ση μεί α του α ντι πά λου και χτυ πή στε τα α σθε νή. Ε πι τεθεί τε και α πο χω ρή στε. Δώ στε 
α στρα πιαί ο χτύ πη μα και ε πι διώξ τε μια α στρα πιαί α α πό φα ση»32. Η στα τι κό τα τα 
θέ σε ων που χα ρα κτη ρί ζει τον συμ βα τικό τρό πο πο λέ μου εί ναι α νύ παρ κτη και ταυ-
τό χρο να α δια νό η τη στον α νταρ τοπό λε μο. Ο α νταρ το πό λε μος χα ρα κτη ρί ζε ται α πό 
συ νε χή δρά ση και κί νη ση. Ο ίδιος υ πο στή ρι ζε ό τι «στον α νταρ το πό λε μο δεν υ πάρ-
χει κά τι σαν την α πο φα σι στι κή μά χη. Δεν υ πάρ χει τί πο τα πα ρό μοιο με τη στα θε ρή, 
πα θη τι κή ά μυ να που χα ρα κτη ρί ζει τον ορ θό δο ξο πό λε μο. Στον α νταρ το πό λε μο δεν 
έ χου με πο τέ με τα βο λή μιας κι νη τής κα τά στα σης σε στα τι κή α μυ ντι κή κα τά στα ση. 
Τα γε νι κά γνω ρί σμα τα της α να γνώ ρι σης, της με ρι κής α νά πτυ ξης, της γε νι κής α νά-
πτυ ξης και ε ξέ λι ξης της ε πί θε σης, τα ο ποί α εί ναι συ νη θι σμέ να στον κι νη τό πό λε μο, 
δεν χα ρα κτη ρί ζουν τον α νταρ το πό λε μο».

Γι’ αυ τό και η α πό κτη ση ε δά φους ή η δημιουρ γί α βά σης ε πι χει ρή σε ων έ χουν προ-
σω ρι νό ο ρι σμέ νες φο ρές χα ρα κτή ρα. Οι α ντάρ τες δεν εί ναι ι κα νοί να υ πε ρα σπί σουν 
το έ δα φος που έ χουν κα τα κτή σει, α ντι με τω πί ζο ντας τον α ντί πα λο τα κτι κό στρα τό σ’ 
έ ναν πό λε μο θέ σε ων, α φού ού τε πο λυά ριθ μοι εί ναι, ό σον α φο ρά το αν θρώ πι νο δυ να-
μι κό, αλ λά ού τε και δια θέ τουν την α παι τού με νη δύ να μη πυ ρός. Για την υ πε ρά σπι ση 

30 Robert B.Asprey, “Α νταρ το πό λε μος”, Ε γκυ κλο παί δεια, Πά πυ ρος Larousse Britannica, ό.π., σελ. 588 ό που 
πα ρα τί θε ται το α πό σπα σμα.

31 Ο Edward Luttwak στο έρ γο του, Strategy: The Logic of war and piece προ χω ρά ει στην α νά λυ ση των πέ ντε 
ε πι πέ δων της στρα τη γι κής, το τε χνι κό, το τα κτι κό, το ε πι χει ρη σια κό, το ε πί πε δο της στρα τη γι κής του θε ά τρου 
και το στρα τη γι κό ε πί πε δο. Ξε κι νά ει α πό κεί νο που βρί σκε ται στη βά ση της πυρα μί δας της ιε ραρ χί ας, το τε χνι-
κό. Το τε χνι κό ε πί πε δο α να φέ ρε ται στις δυνα τό τη τες, τα χα ρα κτη ρι στι κά και τη χρη σι μο ποί η ση των ο πλι κών 
συ στη μάτων. Το τε χνι κό ε πί πε δο βρί σκε ται στη βά ση της πυ ρα μί δας, εί ναι κα τώ τε ρο του τα κτι κού το ο ποί ο 
α να φέ ρε ται στην αλ λη λο ε πί δρα ση κα τά τη διάρ κεια της πο λε μι κής σύ γκρου σης των ο πλι κών συ στη μά των 
και των α ντι μέ τρων για την ε πί τευ ξη του σκο πού της μά χης. Το ε πό με νο ε πί πε δο προς την κο ρυ φή της πυ-
ρα μί δας εί ναι το ε πι χει ρη σια κό. Στο ε πι χει ρη σια κό ε πί πε δο η αλ λη λο επί δρα ση των δια φό ρων μο νά δων εί ναι 
αυ τή που κα θο ρί ζει τα α πο τε λέ σμα τα του α γώ να στο τα κτι κό ε πί πε δο. Στο ε πι χει ρη σια κό ε πί πε δο δια κρί νου με 
τη δια φο ρά με τα ξύ της φθο ράς και του ε λιγ μού στον πό λε μο. Ο πό λε μος φθο ράς επι διώ κει να ε πι φέ ρει τη 
με γα λύ τε ρη δυ να τόν ζη μιά στον α ντί πα λο με σκο πό την τε λι κή κα τάρ ρευ σή του. Στον ε λιγ μό, α ντί θε τα, α ντί 
να ψά χνου με να ε ντοπί σου με τις δυ νά μεις του ε χθρού για να τις ε ξο λο θρεύ σου με, ε πι διώ κου με να τις α πο φύ-
γου με και να προ σβάλου με τα α δύ να τά του ση μεί α. Οι πε ρισ σό τερες συ γκρού σεις της αν θρω πό τη τας ή ταν 
πό λε μοι συν δυα σμού φθο ράς και ε λιγμού. Συ νή θως ο ε λιγ μός εί ναι ο σύμ μα χος τού πλέ ον α δύ να του μέ ρους, 
ε νώ τα συ ντρι πτι κά ι σχυ ρό τε ρα μέ ρη κα τα φεύ γουν στη σί γου ρη μέ θο δο του πο λέ μου φθο ράς.

Το ε πό με νο ε πί πε δο α νά λυ σης είναι το στρα τη γι κό ε πί πε δο, που α σχο λεί ται με την ευ ρύ τε ρη αλ λη λο ε πί-
δρα ση των α ντί πα λων έ νο πλων δυ νά με ων ως συ νο λι κής δύ να μης πλέ ον στο συ νο λι κό θέ α τρο του πο λέ μου. 
Σύμ φω να με τον Luttwak, στο στρα τη γι κό ε πί πε δο, ι διαί τε ρη ση μα σί α α πο κτά ο ε φο δια σμός (διοι κη τι κή 
μέ ρι μνα) κα θό σον μό νο η κα νο νι κή και α διά λει πτη ρο ή των ε φο δί ων (καύ σι μα, τρό φι μα, πυ ρο μα χι κά, 
α νταλ λα κτι κά) και των α να πλη ρώ σε ων προ σω πι κού μπορούν να ε ξα σφα λί σουν τη διε ξα γω γή των μα χών, 
στις ο ποί ες συμ με τέ χουν με γάλοι α ριθ μοί αν δρών και ο πλι κών μέ σων με υ ψη λές α νά γκες υ πο στή ρι ξης. Βέ-
βαια, ο έ λεγ χος της διε ξα γω γής του πο λέ μου σε πε ρισ σό τε ρα πο λε μι κά μέ τω πα γί νε ται σε ε πί πε δο υ ψη λής 
στρα τη γι κής. Η υ ψη λή στρα τη γι κή δεν α φο ρά μό νο την ό σο το δυ να τό κα λύ τε ρη χρή ση των στρα τιω τι κών 
δυ νά με ων για την ε πίτευ ξη της νί κης αλ λά ε πε κτεί νε ται και στο ε πί πε δο της δι πλω μα τί ας. Τα πέντε αυ τά 
ε πί πε δα της στρα τη γι κής σχη μα τί ζουν μια ιε ραρ χί α και υ πάρ χει έντο νη αλ λη λο ε πί δρα ση με τα ξύ των ε πι πέ-
δων. Edward Luttwak, Strategy, The Logic of War and Peace, The Belknap Press of Harvard University Press, 
Cambridge, Massachusetts and London, England, σελ. 93-147.

32 Robert B.Asprey, “Α νταρ το πό λε μος”, Ε γκυ κλοπαί δεια, Πά πυ ρος Larousse Britannica, ό.π., σελ. 588.
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ε δάφους,  ο 
Μά ο υ πο στη ρί ζει 

ό τι «πρέ πει να τη ρού με 
την αρ χή: η α πό κτη ση ε δά-

φους δεν εί ναι αι τί α για χα ρά, ού-
τε η α πώ λειά του εί ναι αι τί α για λύ πη». 

Α ναγκαί α προ ϋ πό θε ση για την ε πι τυ χή διε ξα γω-
γή της πα ρα πά νω τα κτι κής εί ναι ο κα λός σχε δια σμός 

των α ντάρ τι κων ε πι χει ρή σε ων. Οι πλη ρο φο ρί ες που πα ρέχει 
ο ντό πιος πλη θυ σμός για τις κι νή σεις του α ντί πα λου στρα τού 

α πο τε λούν την ε πι χει ρη σια κή πυ ξί δα των α νταρ τών. Χω ρίς τις α πα-
ραί τη τες πλη ρο φο ρίες για τις δρα στη ριό τη τες του α ντί πα λου στρα τού, 
οι α ντάρ τες εί ναι ε πι χει ρη σια κά τυ φλοί. Η θέ ση του Μά ο για το θέ μα αυ τό 
εί ναι ό τι «πολ λοί νο μί ζουν ό τι εί ναι α δύνα το για τους α ντάρ τες να ε νερ γούν 
για με γά λο διά στη μα στα νώ τα του ε χθρού. Μια τέ τοια α ντί λη ψη δεί χνει έλ λει ψη 
κα τα νό η σης της σχέ σης που πρέ πει να υ πάρ χει α νά με σα στο λα ό και στις α ντάρ-
τι κες δυ νά μεις. Ο λα ός μπο ρεί να πα ρο μοια στεί με το νε ρό και οι α ντάρ τες με τα 
ψά ρια που ζουν σ’ αυ τό»33.

Οι βα σι κές αρ χές της τα κτι κής του α νταρ το πο λέ μου βρί σκο νται εν πολ λοίς και 
στο έρ γο του κι νέ ζου στρα τη γού Sun Tzu, για τον ο ποί ο τα στοι χεί α του αιφ νι δια-

33 Robert B.Asprey, “Α νταρ το πό λε μος”, Ε γκυ κλο παί δεια, Πά πυ ρος Larousse Britannica, ό.π., σελ. 588.
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σμού και της πα ρα πλά νη σης α πο τε λούν εκ των ων ουκ ά νευ για τη νί κη στη μά χη. 
Δεν θα ή ταν θε ω ρη τι κή αυ θαι ρε σί α αν υ πο στη ρί ζα με ό τι στον ανταρ το πό λε μο 
ε ντο πί ζου με ψήγ μα τα της α να το λι κής στρα τη γι κής σκέ ψης, όπου ο αιφ νι δια σμός, 
τα χτυ πή μα τα στα α σθε νή ση μεί α του α ντι πά λου, οι ε νέ δρες και η πα ρα πλά νη ση 
α πο τε λούν βα σι κές συ νι στώ σες του τρό που μά χε σθαι της Α να το λής.

Για τον Guevara, η τα κτι κή του «χτύ πα και τρέ χα» α ποτε λεί την πε μπτου σί α 
του α νταρ το πο λέ μου. Ο ί διος α να φέ ρει ό τι το «χτύπα και τρέ χα, πε ρί με νε, στή σε 
ε νέ δρα, χτύ πα ξα νά και πά λι τρέ ξε πρέπει να γίνεται συ νέ χεια, ώ στε ο ε χθρός να 
μην ξε κου ρά ζε ται πο τέ». Για τον Guevara, στη πα ρα πά νω τα κτι κή δεν υ πάρ χουν 
ψήγ μα τα υ πο χω ρη τι κό τη τας αλ λά «α πορ ρέ ει α πό τη γε νι κό τε ρη στρα τη γι κή α ντι με-
τώ πι ση του α ντάρ τι κου, που σε τε λική α νά λυ ση έ χει τον ί διο στό χο με ο ποιον δή πο τε 
ε μπλέ κε ται σε έ ναν πό λε μο: τη συ ντρι βή του ε χθρού και τη νί κη»34. Για τον Guevara, 
ε πί σης, το βα σι κό στοι χείο που πρέ πει να βρί σκε ται στο DNA των α νταρ τών εί ναι 
η κι νη τι κό τη τα. Χα ρα κτη ρι στι κά α να φέ ρει ό τι «δεν πρέ πει να ξε χνά με ποτέ πως 
η τα χύ τη τα μιας α ντάρ τι κης ο μά δας σε πο ρεί α εί ναι ί ση με την τα χύ τη τα του πιο 
αρ γού της μέ λους»35. Οι α ντάρ τες πρέ πει να κι νού νται συνε χώς ώ στε να α πο φεύ-
γουν να βρε θούν πε ρι κυ κλω μέ νοι. Η πε ρι κύ κλω ση εί ναι το μο να δι κό μέ σο για να 
ε ξα να γκα στεί μια α ντάρ τι κη ο μά δα να δώ σει μά χη κάτω α πό ι διαί τε ρα δυ σμε νείς 
γι’ αυ τήν συν θή κες. Ό σο ο α ντάρ της εί ναι σε θέ ση να α πο φα σί ζει το «πώς» και το 
«πό τε», κα μιά μά χη δεν θα πρέ πει να δο θεί που να μην έ χει ως κα τά λη ξη τη νί κη36. 
Οι θέ σεις που κα λού νται να υ πε ρα σπί σουν ή να στή σουν ε νέ δρες οι α ντάρ τες εί ναι 
συ νή θως α προ σπέ λα στες. Πρό κει ται για ο ρει νά πε ρά σμα τα και ο χυ ρές θέ σεις που 
προ σφέ ρουν στους α ντάρ τες α σφά λεια, κά λυ ψη και ε ξι σορ ρο πούν την κα τά πο λύ 
με γα λύ τε ρη δύ να μη του ε χθρι κού στρα τού. Σύμφωνα με τον Guevara «δεν εί ναι ο 
α ριθ μός των ε πι τι θέ με νων στρα τιω τών που με τρά, αλ λά ο α ριθ μός των α μυ νο μέ-
νων. Α πό τη στιγ μή που ο α ριθ μός αυ τός έ χει πά ρει θέ ση, σχε δόν πά ντα μπο ρεί 
να α πο κρού σει έ να ο λό κλη ρο τάγ μα με α πό λυ τη ε πι τυ χί α»37. Για τον Guevara, «ο 
ο χυ ρω μέ νος ε χθρός δεν εί ναι πο τέ τα α γα πη μέ νο θή ρα μα του α ντάρ τη μα χη τή· 
προ τι μά ο εχθρός του να βρί σκε ται σε συ νε χή κί νη ση, φο βι σμέ νος, σε ά γνω στο 
έ δα φος και χω ρίς προ στα σί α α πό το φυ σι κό πε ρι βάλ λον»38.

Η κί νη ση τη νύ χτα εί ναι α κό μη ση μα ντι κό χα ρα κτη ρι στι κό της α ντάρ τι κης ο μά-
δας που της δί νει τη δυ να τότη τα να προ ω θεί ται σε θέ σεις για ε πί θε ση και όποτε 
εμ φα νί ζε ται ο κίν δυ νος της προ δο σί ας, να με τα φέ ρε ται σε μια νέ α πε ριο χή. Οι 
πο ρεί ες και οι ε πι θέ σεις πρέ πει να γί νο νται νύ χτα, για τί έ τσι ε νι σχύ ε ται το στοι χεί ο 
του αιφ νι δια σμού αλ λά διευ κο λύνε ται και ο τρό πος δια φυ γής των σω μά των. Ο 
αιφ νι δια σμός λει τουργεί ως πολ λα πλα σια στής ι σχύ ος για τις α ντάρ τι κες ο μά δες. 
Η ε γνω σμέ νη αριθ μη τι κή κα τω τε ρό τη τα των α νταρ τών ε ξι σορ ρο πεί ται α πό το 
στοι χεί ο του αιφ νι δια σμού. Το στοι χεί ο του αιφ νι δια σμού εί ναι για τον Guevara, 
«αυ τό το σπου δαί ο προ τέ ρη μα που ε πι τρέ πει στον α ντάρ τη μα χη τή να κα τα φέρ-

34 Ernesto Guevara, ό.π., σελ. 22.
35 Ernesto Guevara, ό.π., σελ. 41.
36 Ernesto Guevara, ό.π., σελ. 165.
37 Ernesto Guevara, ό.π., σελ. 31.
38 Ernesto Guevara, ό.π., σελ. 58.
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νει α πώ λειες στον ε χθρό χω ρίς να υ φί στα ται α πώ λειες»39.
Ε πι προ σθέ τως, το σα μπο τάζ εί ναι μια κλα σι κή τα κτι κή των α νταρ τών, με 

στόχο την κα τα στρο φή των ε πι κοι νω νιών του ε χθρού. Στό χο του σα μπο τάζ θα 
α ποτε λέ σουν οι στύ λοι του τη λε γρά φου, οι σι δη ρο δρο μι κές γραμ μές, οι γέ φυ ρες 
και ο τι δή πο τε συμ βάλ λει στην ε πι κοι νω νί α με τα ξύ δια φο ρε τι κών πε ριο χών. Τα 
χτυ πή μα τα στις ε πι κοι νω νί ες του ε χθρού νε κρώ νουν την ε πι κοι νω νί α με τα ξύ του 
κέ ντρου και των μο νά δων αλ λά και με τα ξύ των ε χθρι κών μο νά δων, τις ο ποί ες 
εύ κο λα μπο ρούν να α πο μο νώ σουν και να πλή ξουν τα α ντάρ τι κα σώ ματα, χω ρίς 
να φο βού νται το εν δε χό με νο ε χθρι κών ε νι σχύ σε ων. «Ένα α πό τα πλέ ον α δύ να μα 
ση μεί α του ε χθρού εί ναι η ο δι κή και σι δη ρο δρο μι κή με τα κί νη ση. Εί ναι ου σια στι κά 
α δύ να τον να το πο θε τή σεις μια ά γρυ πνη 
φρουρά κα τά μή κος ε νός δρό μου ή ε νός 
σι δη ρο δρό μου»40. Ο Guevara θε ω ρεί 
ό τι «η τε χνι κή της ε νέ δρας κα τά μή κος 
ε νός δρό μου με σκο πό την α να τί να ξη 
ναρ κών και την ε ξό ντω ση τυ χόν ε πι-
ζώντων εί ναι α πό τις πλέ ον α πο δο τι κές 
ό σον α φο ρά στα ό πλα και τα πο λε μο-
φόδια που πέ φτουν στα χέρια μιας ο μά-
δας α νταρ τών. Α πό την έκ πληξή του ο 
ε χθρός δεν χρη σι μο ποιεί τα πυ ρο μα χι κά 
του, αλ λά ού τε και του μέ νει χρό νος για 
να δια φύ γει. Έτσι με τη χρή ση ε λά χιστων 
πυ ρο μα χι κών ε πι τυγ χά νου με εκ πλη κτι-
κά α πο τε λέ σμα τα»41.

Συ μπε ρα σμα τι κά, λοι πόν, η στρα-
τηγι κή του α νταρ το πο λέ μου συ νί στα-

39 Ernesto Guevara, ό.π., σελ. 28-29.
40 Ernesto Guevara, ό.π., σελ. 33.
41 Ernesto Guevara, ό.π., σελ. 34.
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ται στην α πο κέ ντρω ση δυ νά με ως42. Οι α ντάρ τες εί ναι πα ντού και που θενά, 
«ή το πα ντού μεν, αλ λά δεν α πε κα λύ πτε το»43. Α ντί στοι χα, η τα κτι κή του α νταρ-
το πο λέ μου συνίσταται στη δη μιουρ γί α τα χυ κί νη των και ευέ λι κτων α ντάρ τι κων 
μο νά δων, οι οποί ες διε νερ γούν σύ ντο μης χρο νι κής διάρκειας ε πι χει ρή σεις, 
χρη σι μο ποιώ ντας ως μέ σο ε νέ δρες, δο λιο φθο ρές και τον αιφ νι δια σμό του 
ε χθρού. Ό πως α να φέ ρει χα ρα κτη ρι στι κά ο Γρί βας, οι α ντάρ τες ε πι διώ κουν 
να χτυ πή σουν στό χους «ευ και ρί ας» 44.

Α ΝΤΙ ΜΕ ΤΩ ΠΙ ΣΗ ΤΟΥ Α ΝΤΑΡ ΤΟ ΠΟ ΛΕ ΜΟΥ
Α πό την άλ λη πλευ ρά, οι συμ βα τικές δυ νά μεις α ντι με τω πί ζουν τον α νταρ το πό λε μο 

με βά ση τις στρα τη γι κές και τα κτι κές ε πι λο γές των α νταρ τών45. Στρα τη γι κά, οι συμ βα-
τι κές δυ νά μεις προ σπα θούν να κα λύ ψουν μια ό σο το δυ να τόν με γα λύ τερη πε ριο χή, 
α πο κό πτο ντας πα ράλ λη λα τους α ντάρ τες α πό τον πλη θυ σμό46. Συ νή θως, οι συμ βα τι κές 
δυ νά μεις υιο θε τούν την ορ γά νω ση και τις με θό δους των α ντάρ τι κων μο νά δων, γε γο-
νός που συ νε πά γε ται τη δη μιουρ γί α ε λα φρά ο πλι σμέ νων και τα χυ κι νή των μο νά δων, 
οι ο ποί ες α να λαμ βά νουν τη φύ λα ξη στρα τη γι κών ση μεί ων, τα ο ποί α εν δέ χεται να 
α πο τε λέ σουν στό χους των α νταρ τών. Στην εμ βρυα κή φά ση του α ντάρ τι κου, κυ ριαρ χεί 
η μυ στι κο πά θεια, η συλ λο γή πλη ρο φο ριών, τα τρο μο κρα τι κά χτυ πή μα τα και η υ λι κή 
προ ε τοι μα σί α του α ντάρ τι κου. Στη φά ση αυ τή η κυ βέρ νη ση πρέ πει να α ντι μετω πί ζει 
το α ντάρ τι κο με α στυ νο μι κά μέ σα και με ε ξαι ρε τι κή προ σο χή. Αν δεν κα τα στα λεί η ε ξέ-
γερ ση στη φά ση αυ τή, περ νά με στη δεύ τε ρη φά ση, δη λα δή στην εκ δή λω ση του α νταρ-
το πο λέ μου. Η α ντι με τώ πι ση των α νταρ τών με χρή ση α στυνο μι κών και στρα τιω τι κών 
μέ σων ε ξα σφα λί ζει τη νί κη ε πί των α νταρ τών. Παράλ λη λα, οι ε πι χει ρή σεις κα θή λω σης 
των α νταρ τών εί ναι η πε ρί ο δος κα τά την ο ποί α «κερ δί ζε ται η καρ διά και η ψυ χή» του 
λα ού, ο ο ποί ος εν δέ χε ται να αμ φι τα λα ντεύε ται με τα ξύ των τα κτι κών δυ νά με ων και των 
α νταρ τών, ό σον α φο ρά σε ποιον θα πα ρά σχει την υ πο στή ριξή του47.

Ε πι πλέ ον, η συ γκρό τη ση το πι κής πο λι το φυ λα κής α πό ντό πιους, οι ο ποί οι 
εί ναι γνώ στες της μορ φο λο γί ας του ε δά φους, α πο τε λεί έ να α κό μη μέ τρο των 
συμ βα τι κών δυ νά με ων στον α γώ να ε να ντί ον των α νταρ τών. Ε πι προ σθέ τως, 

42 Κων στα ντί νος Κο λιό που λος, ό.π., σελ. 10.
43 Γε ωρ γί ου Γρί βα Δι γε νή, Α γών Ε Ο ΚΑ και Α νταρ το πόλε μος, Α θή να 2002, σελ. 20.
44 Γε ωρ γί ου Γρί βα Δι γε νή, ό.π., σελ. 63.
45 Υ πήρ ξαν βέ βαια πε ρι πτώ σεις ό που οι στρα τιωτι κοί η γέ τες των τα κτι κών στρα τών χρη σι μο ποιού-

σαν συμ βα τι κές με θό δους για να ξε τρυ πώ σουν και να ε ξο λο θρεύ σουν α ντάρ τι κα σώ μα τα. Η χρή ση, 
ό μως, συμ βα τι κών με θό δων πο λέ μου σε έ ναν α νορ θό δο ξο πό λε μο α πο τε λεί σπα τά λη δυνά με ων τό-
σο υ λι κών ό σο και ψυ χι κών. Οι τα κτι κές που α κο λου θεί συ νή θως ο τα κτι κός στρα τός ε να ντί ον των 
α νταρ τών, κα θί στα νται α να πο τε λε σμα τι κές λό γω της α συμ βα τό τη τας των δυο μορ φών πο λέ μου. Η 
κα τα δί ω ξη α νταρ τών α πό δυ νά μεις με γέ θους με ραρ χί ας ή σώ μα τος στρα τού, οι θε ρι στι κές βο λές 
πυ ροβο λι κού ε να ντί ον πε ριο χών στις ο ποί ες υ πάρ χει υ πο ψί α ό τι κρύ βο νται α ντάρ τες, οι μα ζι κές 
συλ λή ψεις και η κα τα στρο φή ο λό κλη ρων χω ριών δεν α πο φέρουν καρ πούς στον α γώ να ε να ντί ον 
των α νταρ τών.

46 Κων στα ντί νος Κο λιό που λος, ό.π., σελ. 11.
47 Η υ πο στή ρι ξη του λα ού προς τις τα κτι κές δυ νά μεις ε ξα σφα λί ζεται πρώ τον, με την πα ρο χή α σφά λειας 

που θα δια τη ρη θεί με την υ πε ρά σπι ση στρατη γι κών χω ριών α πό ορ γα νω μέ νους πο λι το φύ λακες των χω ριών, 
οι ο ποί οι συ νερ γά ζο νται με τις κυ βερ νη τι κές δυ νά μεις ό που χρειά ζε ται, και δεύ τε ρον, με τις κοι νω νι κές 
με ταρ ρυθ μί σεις (α γρο τι κή με ταρ ρύθ μι ση, σχο λεί α, νο σο κο μεί α, κοι νο τι κά έρ γα) που θα ταυ τί σουν την 
κυβέρ νη ση με τα κύ ρια εν δι α φέ ρο ντα του λα ού.
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ο οι κο νο μι κός α πο κλει σμός πε ριο χών, στις ο ποί ες δρουν α ντάρ τι κα σώ μα τα, 
α πο στε ρεί και δυ σχε ραί νει τον α νεφο δια σμό των α νταρ τών. Ό πως ε πα νει λημ-
μέ να έ χου με το νί σει, ο α νε φο δια σμός και η έλ λει ψη ε φε δρειών α πο τε λούν τα 
με γα λύ τε ρα α γκά θια για τους α ντάρτες, τα ο ποί α ε πη ρε ά ζουν την ε πι χει ρη-
σια κή τους δρα στη ριό τη τα.

Ε πι πλέ ον, τα α ντί ποι να σε βά ρος του πλη θυ σμού, α πο τε λούν άλ λο έ να α κό-
μη μέ τρο των συμ βα τι κών δυ νά με ων, το ο ποί ο ό μως ε νέ χει με γά λο κό στος, 
διότι υ πάρ χει η πι θα νό τη τα η ω μή βί α των συμ βα τι κών δυ νά με ων να στρέ ψει 
α κόμη με γα λύ τε ρο κομ μά τι του πλη θυ σμού στην υ πο στή ρι ξη του α ντάρ τι κου. 
Ι στορι κά, οι ω μό τη τες σε βά ρος του ά μα χου πλη θυ σμού δεν α πέ φε ραν τα 
ε πι θυ μητά α πο τε λέ σμα τα, πε ρισ σό τε ρο ε φαρ μό ζο νται προς ε κτό νω ση της 
νευ ρι κής κατά στα σης, στην ο ποί α έ χει πε ριέλ θει η συμ βα τι κή δύ να μη α πό 
τα χτυ πή μα τα των α νταρ τών, πα ρά α πο φέ ρουν α πτά α πο τε λέ σμα τα. Έ να 
αρ κε τά α πο τε λε σμα τικό μέ τρο ε να ντί ον των α νταρ τών, εί ναι η δο λο φο νί α ή 
σύλ λη ψη των η γε τι κών στε λε χών των α νταρ τών. Με τη φυ σι κή ε ξο λό θρευ ση 
των η γε τών του α ντάρ τικου, κα ταρ ρέ ει τις πε ρισ σό τε ρες φο ρές το σύ στη μα 
ορ γά νω σης και διοί κη σης των α νταρ τών λό γω του ό τι εί ναι αυ στη ρά προ σω-
πο πα γές και συ γκε ντρω τι κό48.

Στον α ντια νταρ το πόλε μο ση μα ντι κό ρό λο, ε κτός α πό τη μεί ω ση της στρα-
τιω τι κής ι σχύ ος των α νταρ τών, δια δρα μα τί ζει η υ πο νό μευ ση της πο λι τι κής 
ι δε ο λο γί ας των α νταρ τών. Πλήτ το ντας την πο λι τι κή βά ση του α ντάρ τι κου 
ταυ τό χρο να πλήτ τε ται και η στρα τιω τι κή ι σχύς των α νταρ τών. Αν οι α ντάρ τες 
α πο λέ σουν τη δυ να τό τη τα πο λι τι κής προ πα γάν δας, η στρα τιω τι κή τους ι σχύς 
εκ μη δε νί ζε ται καθώς ο λα ός α πο τε λεί το «κα τα φύ γιό» τους. Ο πο λι τι κός ρε α λι-
σμός εί ναι ο α κρο γω νιαί ος λί θος κά θε προ σπά θειας κατα στο λής ε ξε γέρ σε ων. 
Ο ε ντο πι σμός των α ντι κει με νι κών α δυ να μιών, ό πως ε πίσης και της ι σχύ ος του 
α ντι πά λου, διευ κο λύ νει την ε ξό ντω ση των α ντάρ τι κων ε στιών αλ λά και προ-
στα τεύ ει το λα ό α πό τρο μο κρα τι κές ε νέρ γειες ε κα τέρω θεν.

Το κα λύ τε ρο ό πλο που δια θέ τει η κυ βέρ νη ση ή ο κα τα κτη τής μιας χώ ρας 
α πένα ντι στους α ντάρ τες εί ναι η υ πο στή ρι ξη του λα ού. Αν ο τα κτι κός στρα τός 
κατα φέ ρει να κερδί σει τη συ μπά θεια του ντό πιου πλη θυ σμού, τό τε οι α ντάρ τες 
εί ναι ψάρια που δεν πε ρι βάλ λο νται α πό το νε ρό, για να χρη σι μο ποιή σου με 
την πα ρο μοί ω ση του Μά ο. Αν ο ε κά στο τε α ντί πα λος των α νταρ τών α ντιλη-
φθεί την πολι τι κή ση μα σί α του α ντάρ τι κου -ει δι κά σε πε ρι πτώ σεις που το 
α ντάρ τι κο έ χει κομ μουνι στι κή χροιά- θα α πο στε ρή σει α πό τους α ντάρ τες το 
πο λι τι κό υ πό βα θρο της ε ξέ γερ σης πά νω στο ο ποί ο ε δρά ζε ται η προ σπά θεια 
στρα το λό γη σης αν δρών. Πρα κτι κά, μια κυ βέρ νη ση «μπο ρεί να διεκ δική σει 
τη νί κη μό νο ό ταν ε ξου δε τε ρω θεί η α να τρε πτι κή οργά νω ση που βρί σκε ται 
πί σω α πό κά θε ε πί πε δο της ε ξέ γερ σης ώστε να ε ξα σφα λι στεί μια βιώσιμη 
κυ βέρ νη ση»49.

48 Κων στα ντί νος Κο λιό που λος, ό.π., σελ.11.
49 Robert B.Asprey, ό.π., σελ. 591. 
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Το πα ρα πά νω άρ θρο α πο τε λεί σύ ντο μο α πό σπα σμα α πό τη με τα πτυ χια κή του εργα σί α με θέ μα
«Ο Μα κε δο νι κός Α γώ νας (1904-1908) ως πε ρί πτω ση α νταρ το πο λέ μου».

Συ μπε ρα σμα τι κά, η ε ξου δε τέ ρω ση του α ντάρ τι κου μη χα νι σμού εί-

ναι μια πολύ πλο κη και ο ρι σμέ νες φο ρές χρο νο βό ρος δια δι κα σί α. 

Εν δε χό μενη νί κη ε πί των α νταρ τών δεν ση μαί νει αυ τό μα τα και 

ε ξό ντωσή τους. Η ε ξό ντω ση των α νταρ τών εί ναι το α πο τέ λε σμα 

της σύ ζευ ξης στρα τιω τι κών και πο λι τι κών μέ τρων, τα ο ποί α στο-

χεύ ουν στη βελτί ω ση των οι κο νο μι κών και κοι νω νι κών συν θη κών, 

στην προ ώ θη ση με ταρ ρυθ μί σε ων, στην α πό σπα ση της υ πο στή ρι ξης 

του λα ού και τέ λος στη συ στη μα τι κή α στυ νό μευ ση και προ στα σί α 

πε ριο χών που πλήτ το νται α πό α ντάρ τι κα σώ ματα. Η πο θού με νη 

νί κη ε πί των α νταρ τών με χρή ση μόνο στρα τιω τικών μέ σων, ε φαρ-

μό ζε ται α πό η γέ τες οι ο ποί οι δεν έ χουν κα τα νο ή σει τη φύ ση του 

α νταρ το πο λέ μου.
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«...Ε λά τε σεις η ρω ι κοί τση Κρή της 

πο λε µάρ χοι, 

τσ’ Η πεί ρου οι σταυ ρα ε τοί και 

Μα κε δο νο µά χοι, 

Ρού βα και Βάρ δα και Κλει δή και 

Θύ µιε Κα ού δη, 

Κα τσί γα ρη και Πού λα κα, Σκου ντρή 

και Νι κο λού δη 

και Κα ρα βί τη και Μα κρή, Σκα λί δη, 

Μαυ ρογέ νη, 

Μπο λά νη και Κα λο γε ρή, Γα λά νη,

 Σε ϊ µέ νη... 

ψυ χές µε γά λες µε τι µή σ’ α γώ νες, ψυ χές µε γά λες µε τι µή σ’ α γώ νες, 

α για σµέ νες 

τση Μά νας Κρή της οι γε νιές οι χι λιο-

δο ξα σµέ νες...»

«...Ε λά τε σεις η ρω ι κοί τση Κρή της 

τσ’ Η πεί ρου οι σταυ ρα ε τοί και 

Ρού βα και Βάρ δα και Κλει δή και 

Κα τσί γα ρη και Πού λα κα, Σκου ντρή 

και Κα ρα βί τη και Μα κρή, Σκα λί δη, 

Μπο λά νη και Κα λο γε ρή, Γα λά νη,

ψυ χές µε γά λες µε τι µή σ’ α γώ νες, ψυ χές µε γά λες µε τι µή σ’ α γώ νες, 

τση Μά νας Κρή της οι γε νιές οι χι λιο-
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Η ΣΥΜ ΒΟ ΛΗ 

& ΟΙ ΘΥ ΣΙΕΣ ΤΩΝ ΚΡΗ ΤΙ ΚΩΝ 

ΣΤΟΝ ΜΑ ΚΕ ∆Ο ΝΙ ΚΟ Α ΓΩ ΝΑ 

& ΣΤΟΥΣ ΒΑΛ ΚΑ ΝΙ ΚΟΥΣ ΠΟ ΛΕ ΜΟΥΣ

Ο Μη τρο πο λί της Κα στο ριάς Γερ μα νός Κα ρα βαγ γέ λης το 1902 σε ε πι στο λή του 
προς τον τό τε πρω θυ πουργό της Ελ λά δας Α λέ ξαν δρο Ζα ΐ μη, με τα ξύ των άλ λων 
έ γρα φε: «...Στεί λε μου πε νή ντα πα λι κά ρια, πε νή ντα Κρη τι κούς να τους ε νώ σω με 
τους δι κούς μου. Θα κα ταρ τίσω έ τσι εί κο σι Σώ μα τα και θα τα μοι ρά σω α πό τον 
Α λιάκ μο να ως το Μα ρί χο βο και το Μο να στή ρι, τη Φλώ ρι να, το Ό στρο βο (Άρ νισ-
σα), Σέ τι να, Βλά δο βο (΄Α γρας), Βοδε νά (Έ δεσ σα) και Κα ρα τζό βα. Ο και ρός εί ναι 
κα τάλ λη λος για δρά ση. Έ να σω ρό πρό κρι τοι, ιε ρείς, και δι δά σκα λοι εί ναι μυ η μέ νοι 
και οι ο πλαρ χη γοί πε ριμέ νουν ε νί σχυ ση α πό την Ελ λά δα. Ο ερ χο μός των πα λι κα-
ριών α πό κά τω (Κρή τη) θα δώ σει κου ρά γιο στους δι κούς μου, θα ε μπο δί σει την 
α πο σκίρ τη σή τους και θα φο βί σει τους Βουλ γά ρους...»1.

Και η Κρη τι κή ρί μα α παθα νά τι σε σε δη μο τι κό ρι ζί τι κο τρα γού δι το ε θνι κό αυ τό 
κά λε σμα του Κα ραβαγ γέ λη: 

«...Ε λά τε σεις η ρω ι κοί τση Κρή της πο λε μάρ χοι, 
τσ’ Η πεί ρου οι σταυ ρα ε τοί και Μα κε δο νο μά χοι, 
Ρού βα και Βάρ δα και Κλει δή και Θύ μιε Κα ού δη, 
Κα τσί γα ρη και Πού λα κα, Σκου ντρή και Νι κο λού δη 
και Κα ρα βί τη και Μα κρή, Σκα λί δη, Μαυ ρογέ νη, 
Μπο λά νη και Κα λο γε ρή, Γα λά νη, Σε ϊ μέ νη... 
ψυ χές με γά λες με τι μή σ’ α γώ νες, α για σμέ νες 
τση Μά νας Κρή της οι γε νιές οι χι λιο δο ξα σμέ νες...»2

1 Γερ μα νού Κα ρα βαγ γέ λη: «Ο Μα κε δο νι κός Α γώ νας», Αρ χεί ο Μα κε δο νι κού Α γώ νος Πη νε λό πης Δέλ τα, Θεσ-
σα λο νί κη 1958, σελ. 15.

2 Η με ρο λό γιο 1991, «Κρη τι κές Μα δά ρες», σελ.3.

Η ΣΥΜ ΒΟ ΛΗ 

& ΟΙ ΘΥ ΣΙΕΣ ΤΩΝ ΚΡΗ ΤΙ ΚΩΝ 

ΣΤΟΝ ΜΑ ΚΕ ∆Ο ΝΙ ΚΟ Α ΓΩ ΝΑ 

& ΣΤΟΥΣ ΒΑΛ ΚΑ ΝΙ ΚΟΥΣ ΠΟ ΛΕ ΜΟΥΣ
ΚΕΙΜΕΝΟ: Ιω άν νης Κα κου δά κης, Α ντι στρά τη γος ε.α., 

Ε πί τι μος Α΄ Υ παρ χη γός ΓΕΣ, π. Διευ θυ ντής της Διεύ θυν σης Ι στο ρί ας 
Στρα τού του ΓΕΣ και Προ έ δρος της Ελ λη νι κής Ε πι τρο πής 

Στρα τιω τι κής Ι στο ρί ας του ΓΕ Ε ΘΑ
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Εί ναι α δύ να το να πα ραθέ σει κα νείς ό λα τα ο νό μα τα των η ρω ι κών κρη τι κών Μα-
κε δο νο μά χων και Η πειρο μά χων της πε ριό δου 1903-1913, και α κό μα δυ σκο λό τε ρο 
εί ναι να α ξιο λο γή σει τη γεν ναιό τη τα, την αν δρεί α και το ε θνι κό τους φρό νη μα. Η 
ε πε τη ρί δα των κρη τικών Μα κε δο νο μά χων πε ρι λαμ βά νει 721 άν δρες3 (σύμ φω να με 
τον ΑΝ 76/1936 και το ΝΔ 4185/1961). Ε πο μέ νως, ό σα ο νό μα τα δεν α να φερ θούν, 
δεν υ στε ρούν, ού τε ε σκεμ μέ να α πο σιω πή θη καν. Η ι στο ρί α, η κρη τι κή ι στο ρί α, η 
Ελ λά δα, τους έ χει τι μή σει και κα τα χω ρί σει στον αθά να το κα τά λο γο των η ρώ ων, 
και τους υ μνεί με κρη τι κούς ρι ζί τι κους στί χους, πα ρό μοιους με αυ τούς που προ α νέ-
φε ρα και με α νά λο γες προ το μές, α γάλ ματα, μνη μεί α, ε πι γραμ μα τι κές στή λες, προ-
σω πι κά γραμ μα τό ση μα και ο δω νύ μια στη Μα κε δο νί α, στην Ή πει ρο, στην Α θή να, 
στους τό πους που έ πε σαν και στα χω ριά και στις πό λεις της κα τα γω γής τους. 

Η έ ναρ ξη του Μα κε δο νι κού Α γώ να 1903-1908 το πο θε τεί ται πο λύ νω ρί τε ρα, 
το 1870 με τη δη μιουρ γί α της Βουλ γα ρι κής Ε ξαρ χεί ας με τά την πα ρέμ βα ση 
της Τουρ κί ας και μέ χρι το 1897 χα ρα κτη ρί ζε ται α πό έ ντο νη προ πα γαν δι στι κή 
δρα στη ριό τητα. Συ νε χί ζε ται με την τρο μο κρα τι κή δρά ση των έ νο πλων κο μι τα-
τζή δων, οι οποί οι εί χαν σκο πό τον α φα νι σμό του ελ λη νι κού στοι χεί ου με τους 
διωγ μούς, τις δο λο φο νί ες και τις σφα γές, κα θώς και την ορ γά νω ση τα ρα χών και 
ψευ δεξε γέρ σε ων. Α πό τις πρώ τες μορ φές εκ δή λω σης ε νερ γού α ντί δρα σης ή ταν 
η α ποστο λή α ντάρ τι κων σω μά των α πό την Ε θνι κή Ε ται ρεί α το 1896. Α κο λού θη σε 
η ε νερ γός συμ με το χή του Μη τρο πο λί τη Γερ μα νού Κα ρα βαγ γέ λη στην πε ρι φέ ρεια 
της Κα στο ριάς το 1901, ε νώ πα ράλ λη λα ξε κί νη σε και η ορ γά νω ση α ντάρ τι κων 
σω μά των στο Βι λα έ τι Μο να στη ρί ου υ πό την η γε σί α του Ί ω να Δρα γού μη και στο 
Βι λα έτι Θεσ σα λο νί κης υ πό την η γε σί α του Γε νι κού Πρόξενου Λά μπρου Κο ρομη-
λά. Έ τσι, άρ χι σε ο Μα κε δο νι κός Πό λεμος, έ νας πό λε μος ι διό μορ φος, πα ρά ξε νος 
και α νορ θό δο ξος, που έ γι νε, κυ ρί ως, με τα ξύ Ελ λή νων και Βουλ γά ρων σε έ δα φος 
που κα τεί χε η Τουρ κί α. 

Οι Κρη τι κοί Ε ΘΕ ΛΟ ΝΤΙΚΑ α ντα πο κρί θη καν στο ε θνι κό προ σκλη τή ριο για να 
σω θεί η Μα κε δο νί α. Ο νε α ρός ανθυ πο λο χα γός Γε ώρ γιος Τσό ντος (με το ψευ δώ-
νυ μο Κα πετάν Βάρ δας, α πό το χω ριό Α σκύ φου των Σφα κί ων)4 βρή κε τους πρώ-
τους ε τοι μο πό λε μους και ρι ψο κίν δυ νους ε θε λο ντές Κρη τι κούς: Γε ώρ γιο Πέρ ρο ή 
Πε ρά κη, Ευ θύ μιο Κα ού δη, Λα μπρι νό Βρα νά και Γε ώρ γιο Δι κώ νυ μο-Μα κρή, που με 
εν θου σια σμό δέ χτη καν να πά νε στη Δυ τι κή Μα κε δο νί α και να εί ναι οι πρωτο πό ροι 
στο δια φαι νό με νο α φυ πνι σμό της Ελ λά δας5. Τον Α πρί λιο του 1903 α πο βι βά στη καν 
στη Θεσ σα λο νί κη. Ό μως, οι το πι κές τουρ κι κές Αρχές τούς θε ώ ρη σαν ύ πο πτους, 
τους πα ρα κο λούθησαν στε νά και τε λι κά τους ε ξα νά γκα σαν να ε πι στρέ ψουν στην 
Α θή να. Μό νο ο Γε ώρ γιος Πέρ ρος κα τόρ θω σε να πεί σει τους Τούρ κους ό τι ή ταν 
ζω έ μπο ρος και έτσι ε πι σκέ φθη κε το Μο να στή ρι και την Κα στο ριά για να με τα φέ ρει 

3 Μά ντα κα, Ν., Γιάν νη, Μακε δο νι κός Α γώ νας 1903-1908, Εκ δό σεις Ε ται ρεί ας των Φί λων του Πο λε μι κού 
Μου σεί ου Πα ραρ τή μα τος Χα νί ων, Χα νιά 2005, σελ. 540-559.

4 Ό λοι οι α ξιω μα τι κοί του Ελ λη νι κού Στρα τού εί χαν έ να κω δι κό ό νο μα-ψευ δώ νυ μο, για τί το ε πί ση μο 
ελ λη νι κό κρά τος δεν ή θε λε να ε κτε θεί α πέ να ντι στην Τουρ κί α και ε πο μέ νως δεν έ πρε πε να φαί νε ται ό τι 
οι έλλη νες α ξιω μα τι κοί εί χαν α νά μει ξη με τις κι νή σεις στη Μα κε δο νί α, δια φο ρετι κά ελ λό χευε ο κίν δυ νος 
πο λέ μου με τα ξύ Ελ λά δας και Τουρ κί ας. 

5 ΓΕΣ/ΔΙΣ, Ο Μα κε δο νι κός Α γώ νας και τα γε γο νό τα στη Θράκη (1904-1908) Α θή να, 1998, σελ. 144.
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στον Ί ω να Δραγού μη και τον Γερ μα νό 
Κα ρα βαγ γέ λη α ξιό λο γη μυ στι κή αλ λη-
λο γρα φί α. Ο Πέρ ρος ε πέ στρε ψε στην 
Α θή να με εν θαρ ρυ ντι κές α φη γή σεις 
για την κα τά στα ση που ε πι κρα τού σε 
στις πε ριο χές που ε πι σκέ φτη κε και με τη βε βαιό τη τα ό τι υ πήρχαν άν θρω ποι στη 
Μα κε δο νί α έ τοι μοι να θυ σιά σουν τα πά ντα για το έ θνος. Έτσι, ε νί σχυ σε το η θι κό 
των φί λων του Κρη τι κών στην Α θή να και α πο φά σι σαν από κοι νού να συ νε χί σουν 
τις προ σπά θειές τους. 

Με σύντο νες ε νέρ γειες κα ταρ τί στη κε το πρώ το έ νο πλο σώ μα για την ε νί σχυ-
ση της ορ γά νω σης του Μη τρο πο λί τη Κα ρα βαγ γέ λη. Ο Ανθυ πο λο χα γός Τσό ντος 

Γερμανός Καραβαγγέλης, Μητροπολίτης 
Καστοριάς στο τέλος του 1900 

Γενικός Πρόξενος στη Θεσσαλονίκη 
το 1904 ο Λάμπρος Κορομηλάς 

Ίων Δραγούμης, υποπρόξενος στο 
Μοναστήρι το Νοέμβριο του 1902
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βρή κε και πά λι έ ξι Κρη τι κούς, οι ο ποί οι μα ζί με τους τέσ σε ρις προ η γούμενους και 
με τη συ νο δεί α του ανθυ πο λο χα γού Κων στα ντί νου Μα ζα ρά κη (Κα πε τάν Α κρί τας) 
πή γαν στα Τρί κα λα, ε φο διά στη καν με ο πλι σμό και πυ ρο μα χικά και στις 13 Ιου νί-
ου 1903 πέ ρα σαν έ νο πλοι την τό τε ελ λη νο τουρ κι κή με θό ριο. Το πρώ το ελ λη νι κό 
α ντάρ τι κο σώ μα που μπή κε στην τουρ κο κρα τού με νη Μα κε δονί α α πο τε λού σαν οι: 
Γε ώρ γιος Πέρ ρος, Ευ θύ μιος Κα ού δης, Γε ώρ γιος Δι κώ νυ μος-Μα κρής, Λα μπρι νός 
Βρα νάς, Γε ώρ γιος Σε ϊ μέ νης, Γε ώρ γιος Ζου ρί δης, Γε ώρ γιος Στρα τι νά κης, Ευ στρά-
τιος Μπο νά τος, Μα νού σος Κα του νά τος, και Νι κό λα ος Λου κά κης. Την ί δια πε ρί ο δο, 
ο Μη τρο πο λίτης Κα ρα βαγ γέ λης πή ρε ε πι στο λή του Π. Με λά με η με ρο μη νί α 11 
Ιου νί ου 1903 που με τα ξύ άλ λων έ γρα φε: «...Οι Κρή τες που σας στέλ νο μεν, εί ναι 
τέ λειοι τύ ποι πο λε μι στών. Γεν ναί οι, ευ φυείς, τολ μη ροί, απο φα σι στι κοί, φι λό δο ξοι 
και έ χο ντες α νε πτυγ μέ νον το ε θνι κόν αί σθη μα. Είμαι βέ βαιος ό τι θα ε νι σχύ σω σι 
κα τα πλη κτι κώς τον α γώ να σας»6. Αυ τά τα προ φη τι κά λό για ε πι βε βαιώ θη καν πε-
ρί τρα να και οι μι σοί απ’ αυ τούς έ πε σαν στα πε δί α των μα χών για τη σω τη ρί α και 
την απε λευ θέ ρω ση της Μα κε δο νί ας.

Η παρου σί α του πρώ του α ντάρ τι κου σώ μα τος των δέ κα Κρη τι κών α πό την 
ε λεύ θε ρη Ελλά δα, αν και πο λύ σύ ντο μη, λει τούρ γη σε ι διαί τε ρα ευερ γε τι κά για τον 
ελ λη νι κό α γώ να στη Μα κε δο νί α. Η πεί ρα που α πέ κτη σαν α πο δεί χτη κε πο λύ τι μη 
και δύ ο α πό αυ τούς, ο Ευ θύ μιος Κα ού δης και ο Γε ώρ γιος Δι κώ νυ μος-Μα κρής, 
διέ πρε ψαν αρ γό τε ρα ως αρ χη γοί σω μά των. Οι συ γκρού σεις με τις Βουλ γα ρι κές 
συμ μο ρί ες, η ε φαρ μο ζό με νη τα κτι κή τους, η α νι κα νό τη τά τους στη σκο πο βο λή, ο 
βαθ μός της εν γέ νει στρα τιω τι κής τους κα τάρ τι σης, εν θάρ ρυ ναν τους Κρη τι κούς 
να συ νε χί σουν με ε πι τυ χί α τις προ σπά θειές τους και να δώ σουν έ να ευοί ω νο σάλ-
πι σμα α φύ πνι σης για την α πε λευ θέ ρω ση της Μα κε δο νί ας. 

Πριν α πό την ε πά νο δο των δέ κα Κρη τι κών, οι αξιω μα τι κοί της Ε θνι κής Ε πι τρο-
πής έ στει λαν νέ ο ει κο σα με λές σώ μα με τους Λε ω νί δα Πα πα μα λέ κο και Στυ λια νό 
Κλει δή. Έ πε σαν η ρω ι κά και οι δύ ο το 1912. Ό μως, κα τά το χρό νο της προ πα ρα-
σκευ ής τους στη Θεσ σα λί α, εκ δη λώ θη κε η βουλ γαρι κή ε ξέ γερ ση του Ί λι ντεν7 
στις 20 Ιου λί ου 1903 στη Δυ τι κή Μα κε δονί α που μαζί με την ε πα νά στα ση της 
Με τα μόρ φω σης στην Α δρια νού πο λη ση μα το δό τη σαν τη νέ α φά ση του Μα κε-
δο νι κού Ζη τή μα τος. Για το λό γο αυ τό, ο Παύ λος Με λάς εί πε να μα ταιώ σουν την 
εί σο δο στη Μα κεδο νί α και να ε πι στρέ ψουν στην Α θή να. Ω στό σο οι βουλ γα ρι κές 
και τουρ κι κές ε νέρ γειες ο δή γη σαν τους Έλ λη νες σε ε ξέ γερ ση. Α πό τις αρ χές του 
1904, η ελ λη νι κή κυ βέρ νη ση με Πρω θυ πουρ γό τον Γε ώρ γιο Θε ο τό κη α πο φά σι σε 
να ε γκα τα λεί ψει τη με τριο πα θή στά ση της και να ε φαρ μό σει μια πιο ρε α λι στι κή 
πο λι τι κή για τα μα κε δο νι κά πράγ μα τα, λαμ βά νο ντας ο ρι σμέ να μέ τρα.

6 ΔΕ ΤΟ ΡΑ ΚΗ Θ., Ι στο ρί α της Κρή της , Η ρά κλειο 1990, σελ. 458.
7 Πρό κει ται για την ε ξέ γερ ση του Ί λι ντεν στις 20 Ιου λί ου 1903 (ε ορ τή του Προ φή τη Η λί α), ό ταν οι Τσέ τες 

της Ε σω τε ρι κής Μα κε δο νι κής Ε πανα στα τι κής Ορ γά νω σης (Ε ΜΕ Ο) ε πι τέ θη καν στο Κρού σο βο, Κλει σού ρα, 
Νυμ φαί ο και σε άλ λες πό λεις για να πυρ πο λή σουν κυ βερ νη τι κά κτί ρια, να σκο τώ σουν κυ βερ νη τι κούς 
υ παλ λή λους και α ντι φρο νού ντες, ο πό τε οι βουλ γα ρι κές και τουρ κι κές α γριό τη τες ο δή γη σαν τον ελ λη νι κό 
λα ό σε ε ξέ γερ ση, με α πο τέ λε σμα να γί νει με γά λο συλ λα λη τή ριο στους στύ λους του Ο λυ μπί ου Διός στην 
Α θήνα στις 15 Αυγ. 1903. ΄Ε τσι η Ελ λά δα δρα στη ριο ποι ή θη κε. (ΓΕΣ/ΔΙΣ, Ο Μα κε δο νι κός Α γώ νας, ό. π., σελ. 
95-108 και σελ. 142-143). 
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Τη νύχτα 27 προς 28 Αυ γού στου 1904, σώ μα με ε πι κε φαλής τον αν θυ πο λο χα γό 
πυ ρο βο λι κού Παύ λο Με λά (Κα πε τάν Μί κης Ζέ ζας)8, ο ο ποί ος ο ρί στη κε Γε νι κός Αρ χη-
γός της Δυ τι κής Μα κεδο νί ας, δυ στυ χώς μό νο για 45 μέ ρες, δι ήλ θε την ελ λη νο τουρ-
κι κή με θό ριο και ουσια στι κά ση ματο δό τη σε την ε νεργό συμ με το χή του ελ λη νι κού 
κρά τους με 34 άν δρες α πό τους ο ποί ους οι δέ κα ήταν Κρη τι κοί. Δυ στυ χώς, ο Παύ-
λος Με λάς σκο τώ θη κε πρό ω ρα, στις 13 Ο κτω βρί ου 1904, στη Στά τι στα (ση με ρι νό 
Με λά) και ο θά να τός του9 συ γκλό νι σε τον ελ λη νι σμό, γε νό με νος αιώ νιο σύμ βο λο 

8 Α πό τα υ πο κο ρι στι κά ονό μα τα των δύ ο παι διών του, Μί κης (Μι χα ήλ) και Ζέ ζα (Ζω ή).
9 Αρ χι κά ο νε κρός Π. Με λάς τά φη κε στις 14 Ο κτω βρί ου 1904, πά νω από το χω ριό Στά τι στα, κο ντά σε έ να 

ρέ μα. Στις 17 Ο κτω βρί ου του 1904 ο Γερ μα νός Καρα βαγ γέ λης έ στει λε τον Ντί να να με τα φέ ρει το ά ψυ χο 
σώ μα του στην Κα στο ριά για ε ντα φια σμό. Ο Ντί νας έ φθα σε στο χω ριό και άρ χι σε την ε κτα φή. Ό ταν ειδο-
ποι ή θη κε ό τι τουρ κι κό α πό σπα σμα ερ χό ταν στο χω ριό, α φαί ρε σε το κε φά λι του Παύ λου Με λά, το τύ λι ξε σε 
λευ κή κα θα ρή πε τσέ τα, το έ βα λε στο δι σά κι του, ε πα νε ντα φί α σε το υ πό λοι πο σώ μα του, και το με τέ φε ρε 
αρ χι κά στο Ζέ λο βο (Αντάρ τι κο) και με τά στο Πι σο δέ ρι Φλώ ρι νας, ό που μυ στι κά ε ντα φιά στη κε μπροστά 
στο ΄Α γιο Βή μα του Ι.Ν. της Α γί ας Πα ρα σκευ ής α πό τον ιε ρέ α- ε θνο μάρ τυ ρα π. Σταύ ρο Τσά μη. Οι Τούρ κοι 
στις 23 Ο κτω βρί ου 1904, με τά α πό ε ξο νυ χι στι κές έ ρευνες α να κά λυ ψαν το α κέ φα λο σώ μα τού Με λά και το 
με τέ φε ραν στην Κα στο ριά. Ο Μη τρο πο λί της Γερ μα νός Κα ρα βαγ γέ λης κα τόρ θω σε να πά ρει το λεί ψα νο και 
τε λι κά το έ θα ψε στον προ αύ λιο χώ ρο του Ι.Ν. των Τα ξιαρ χών Κα στο ριάς. Το 1972 πέθα νε η σύ ζυ γος του 
Παύ λου Με λά, Να τα λί α, και το 1975 τα ο στά της με τα φέρ θη καν α πό την κό ρη τους Ζω ή Με λά- Ιω αν νί δη και 

 Ο Γεώργιος Τσόντος (Καπετάν Βάρδας)με τους 
άνδρες του
 Κρήτες εθελοντές 1902-1908
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και θρύ λος που συν δέ θη κε άρ ρη κτα με την 
ε πί ση μη έ ναρ ξη του Μα κε δο νι κού Αγώ να, 
και πα ρέ μει νε ή ρω ας στην αιω νιό τη τα και 
στις καρ διές των Ελ λή νων. 

Με τά το θά να το του Παύ λου Με λά το 
Μα κε δο νι κό Ζή τη μα έ γι νε ε θνι κή υ πό θε ση 
και Γε νι κός Αρ χη γός ο ρί στη κε ο αν θυ πο-
λο χα γός Γε ώρ γιος Κα τε χά κης (Κα πε τάν 
Ρού βας ή Γε ώρ γιος Α πο στό λου α πό την 
Πό μπια Η ρα κλεί ου της ΣΣΕ Τά ξης 1902), 
ο ο ποίος πα ρέ μει νε μέ χρι την ά νοι ξη του 
1905, ο πό τε ο ρί στη κε ο Αν θυ πο λο χα γός 
Γε ώργιος Τσό ντος μέ χρι το τέ λος του 1908. 
Δη λα δή, α πό τους τρεις Γε νι κούς Αρ χη-
γούς, οι δύ ο ή ταν Κρη τι κοί. Α πό τους 82 
Αρ χη γούς Σω μά των οι 19 ή ταν Κρη τι κοί. 
Και από τους 19 ι διώ τες αρ χη γούς οι 14 
ή ταν Κρη τι κοί: 

Γε ώρ γιος Βο λά νης, Παύ λος Γύ πα ρης, 
Νι κό στρα τος Κα λο με νό που λος (Μί δας), 
Ευ θύ μιος Καού δης, Ιω άν νης Κα ρα βί της, 
Εμ μα νου ήλ Κα τσί γα ρης (Κα ρα μα νώ λης), 
Στυ λια νός Κλει δής, Γε ώρ γιος Μα κρής- Δι κώ-
νυ μος, Ευάγ γε λος Νι κο λού δης, Εμ μα νου ήλ 
Νι κολού δης, Ιω άν νης Ντα φώ της, Ιω άν νης 
Πού λα κας, Γε ώρ γιος Σκα λί δης, Εμ μα νου ήλ 
Σκουν δρής, Μι χα ήλ Τσό ντος. Το σύ νο λο 
των κα πε τα ναί ων Κρη τι κών που έ λα βαν μέ-
ρος στο ΜΑ ή ταν 39 με 2.976 άν δρες10.

Αυ τοί που έ μει ναν για πά ντα στη Μα κε δο νι κή γη ή ταν:
Αρ χη γοί- Ο πλαρ χη γοί:                          13
Ο μα δάρ χες:                                            12
Ε θε λο ντές Ο πλί τες- Πρά κτο ρες:         639
Ε θε λο ντές σε σώ μα τα μη Κρη τι κών: 108
Σύ νο λο:                                                  772

Ο πρώτος νε κρός του Μα κε δο νι κού Α γώ να ή ταν ο Γε ώρ γιος Σε ϊ μέ νης, 22 χρό-
νων, α πό την Α νώ πο λη Σφα κί ων, τον ο ποί ο συ νέ λα βαν οι Βούλ γα ροι κο μι τα τζή δες 

ε να πο θέ τη καν στο μαρ μά ρι νο μνημεί ο, πλά ι στον ή ρω α άν δρα της, σύμ φω να με τη στερ νή της ε πι θυ μί α.    
10 Μά ντα κα, Γιάν νη, ό.π., σελ. 14, α να γρά φο νται ο νο μα στι κά οι 39 αυ τοί Κα πε τα ναί οι και ο α ριθ μός των 

αν δρών του κα θέ να. Ε πί σης βλ. Γυ πα ρά κη, Αν δρέ α, Κρή τες Μα κε δο νο μά χοι 1903-1908 τον αντί στοι χο κα τά-
λο γο. Οι θυ σί ες τους α να γρά φο νται και στο Η με ρο λό γιο 1991 «Κρη τι κές Μα δά ρες».



67Η ΣΥΜΒΟΛΗ & ΟΙ ΘΥΣΙΕΣ ΤΩΝ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΑΓΩΝΑ & ΣΤΟΥΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ

και αφού τον κα τα κρε ούρ γη σαν, τον έ κα ψαν στην Κλει σού ρα, στις 23 Ιου λί ου 
1903, ε νώ ο α δελ φός του Γιάν νης Σε ϊ μέ νης σκο τώ θηκε στο Μο να στή ρι (27 Μαρ τί-
ου 1906), προ σπα θώ ντας να δρα πε τεύ σει α πό τις φυ λα κές. Α ξί ζει να α να φέ ρου με 
και δύ ο πρά κτο ρες που τε λι κά ε πέ ζη σαν. Ο Μι χα ήλ Φρα τζε σκά κης α πό το Βά μο 
Χα νί ων, με το ψευ δώ νυ μο Μα νώ λης Κα φε τζό που λος, που υ πη ρέ τη σε και ως διευ-
θυ ντής της Δη μο τι κής Σχο λής Μπελ κα μέ νης (Δρο σο πη γής) και ως ε πι θε ω ρη τής 
Δη μο τι κών Σχο λεί ων Πρε σπών. Στις ε νέρ γειές του αρ γό τε ρα ως δια πρε πούς δι κη-
γό ρου ο φεί λε ται η έ ντα ξη των κρη τι κών βρα κο φό ρων στην Προ ε δρι κή Φρου ρά. 
Και, τέ λος, ο Δη μή τρης Λα μπρά κης, ε πί σης α πό το Βά μο Χα νί ων, που προ σέ φε ρε 
ε ξαι ρε τι κές ε θνι κές υ πη ρε σί ες ως πρά κτο ρας, στο Κο μι τά το του Μα κε δο νι κού Αγώ-
να. Πρό κει ται για τον με τέ πει τα ι δρυ τή και εκ δό τη των ε φη με ρί δων «Βή μα»(1922), 
«Τα Νέ α», κ.ά. Και οι δύ ο φυ λα κί στη καν α πό τους Τούρ κους στο Μο να στή ρι. 

Βέ βαια, στο Μα κε δο νι κό Α γώ να πο λέ μη σαν και θυ σιά στη καν, ε πί σης, γεν ναί οι 
α γω νι στές α πό τη Μά νη, Μεσ σηνί α, Αρ κα δί α, Α θή να, Ρού με λη, Ή πει ρο, Θεσ σα λί α, 
Θρά κη, Μι κρά Α σί α, τα νη σιά μας και α πό κά θε άλ λη γω νιά του ε λεύ θε ρου και 
υ πό δου λου ελ λη νι σμού. Δυ στυ χώς, ο δια θέ σι μος χρό νος και το θέ μα μου δεν ε πι-
τρέ πουν να ε πε κτα θώ σε α ντίστοι χη ε ξι στό ρη ση.  

«Ο Μα κε δο νι κός α γώ νας α πο τε λεί έ να με γά λο μά θη μα που πρέ πει να 
δια τη ρή σουμε πά ντο τε θερ μό και να το με τα δί δου με α πό γε νε ά σε γε νε ά 
ως ιε ρή πα ρα κατα θή κη, ό πως εί ναι η πα ρα κα τα θή κη της Ελ λη νι κής Ε πα-
νά στα σης του 1821. Αλ λά και στην προ σφο ρά του αί μα τος, η Κρή τη έ χει 

τη με ρί δα του λέ ο ντος. Οι Κρη τι κοί ή ταν ε κεί νοι που σή κω σαν το με γα λύ-
τε ρο μέ ρος του α γώ νος και που πλή ρωσαν με το αί μα τους την υ πε ρά σπι-

ση των δι καί ων της Μα κε δο νί ας» 
Κα θη γη τής Λα ούρ δας, Β., Πρό ε δρος της Εται ρεί ας Μα κε δο νι κών Σπου δών 

Εύλο γα, γεν νά ται το ε ρώ τη μα ή η α πο ρί α πολ λών, για τί αυ τή η με γά λη 
Ε ΘΕ ΛΟ ΝΤΙΚΗ συμ με το χή των Κρη τι κών στο Μα κε δο νι κό Α γώ να, 1903-1908 
και 1912-1913; Η α πά ντη ση εί ναι ό τι οι σχέ σεις της Κρή της με τη Μα κεδο νί α, 
δια χρο νι κά, ή ταν ά ρι στες και πα ρα δο σια κά εί χαν εν σω μα τω θεί στη νο ο τρο πί α 
των κα τοί κων τους, ό πως ι στο ρι κά τεκ μη ριώνεται. Στο στρα τό του Με γά λου 
Α λε ξάν δρου υ πη ρε τού σαν κρή τες το ξό τες, πε ρί φη μοι για τις ι κα νό τη τές τους, 
ε νώ ο ναύ αρ χος Νέ αρ χος του στό λου του μα κε δό να βα σι λιά ή ταν Κρη τι κός· ο 
κα θέ νας θα προ στρέ ξει σε βο ή θεια του άλ λου. Αρ κε τές ε κα το ντα ε τί ες αρ γό τε-
ρα, στον Ε ρω τό κρι το του Βι τζέ ντζου Κορ νά ρου, βρί σκου με έ να α κό μα τεκ μή ριο 
της φι λί ας Κρη τών και Μα κε δό νων. Ο Χα ρί δη μος, το ρη γό που λο της Κρή της, 
και ο Νι κό στρα τος, ο α φέ ντης της Μα κε δο νί ας, θε με λιώνουν αυ τή τη φι λί α με 
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α μοι βαί ους όρ κους και υ πό σχο νται πως, αν η πε ρί στα ση το ε πι βάλ λει, ο κα θέ-
νας θα προ στρέ ξει σε βο ή θεια του άλ λου.

ΝΙ ΚΟ ΣΤΡΑ ΤΟΣ «...Σ’ αγά πην έ ναν α δελ φόν έ χεις ε μπι στε μέ νο.

τη τζό για (στε φά νι) την ο λό-

χρυ ση και τη φι λί α μου έ χεις. 

τσι χώ ρας μου, τα πλού τη 

μου ό ρι ζε σα δι κά σου.

ΧΑ ΡΙ ΔΗ ΜΟΣ: Μή να μου δί-

χως ντή ρη σι σε κά θε σου 

χρειά, να ζή σεις κι α γά πα 

με ώ στε να ζω, και μη με λη-

σμο νή σεις. 

(Ε ρω τό κρι τος σελ. 132-133)

Και αυ τή η υ πό σχε ση, τη ρή-
θη κε κα τά γράμ μα και α πό τις 
δύ ο πλευ ρές. Στη διάρ κεια των 
Κρη τι κών Ε πα να στά σε ων (1866-
1869) ε να ντί ον των Τούρκων, 
αρ κε τοί Μα κε δό νες κα τέ βη καν 
στην Κρή τη ε θε λο ντι κά για να 
βο η θή σουν στον α γώ να των Κρη-
τι κών. Στην πο λύ νε κρη μά χη του 
Βα φέ Χα νί ων στις 12 Ο κτω βρί ου 

1966 με τα ξύ των νε κρών ή ταν και ο Μα κε δό νας Α να στά σιος Βα φειά δης α πό τη 
Σιά τι στα. Στη μά χη αυ τή φο νεύ θη κε και ο υ πο λο χα γός Α λέ ξαν δρος Πρα ΐ δης. (Εί-
ναι ο πρώ τος νε κρός α ξιω μα τι κός που ε ξήλ θε α πό τη Σ.Σ. Ευελ πί δων το 1857). 
Πολ λοί Μα κε δό νες ε πί σης, ε θε λο ντι κά πο λέ μη σαν στην Κρή τη το 1826, το 1844 
ε να ντί ον των Τούρ κων και σε άλ λες πε ριό δους. Και οι Κρη τι κοί α ντα πέ δω σαν την 
προ σφο ρά και τις θυ σί ες τους πολ λα πλάσια, πο λε μώ ντας για την α πε λευ θέ ρω ση 
της Μα κε δο νί ας. Ένιω θαν την α πε λευ θέ ρω ση των α δελ φών σκλα βω μέ νων Μα κε-
δό νων σαν δι κή τους υ πό θε ση. Άλ λω στε, ο α γνός ε θνι κι σμός α νέ κα θεν κό χλα ζε 
στην Κρή τη. Ο έ ρω τας προς την ε λευ θε ρί α ή ταν μια πε λώ ρια κι νη τή ρια δύ να μη, 
που τους ο δή γη σε α πό το Νό το για να πά νε στο Βορ ρά της Ε πι κρά τειάς μας. 
Τους έσπρω χνε η ορ μή της πο λε μι κής ρά τσας και η πα ρά δο ση των α τε λεί ω των 
α πε λευθε ρω τι κών α γώ νων. Γι’ αυ τό η Κρή τη έ γινε στρα τό πε δο προ ε τοι μα σί ας 
μα χη τών-α νταρ τών, έ μπε δο, θα λέ γα με στη στρατιω τι κή ο ρο λο γί α, που τρο φο-
δο τού σε το ΜΑ 1903-1908 και αρ γό τε ρα το 1912-1913, με άν δρες που ή ταν 
α πο φα σι σμέ νοι να πολε μή σουν για τη Μα κε δο νί α, βά ζο ντας ό πως πά ντα οι Κρη-
τι κοί «τη λευ τε ριά πιο πά νω α πό τη ζω ή» (Π. Πρε βε λά κης) και πα ρα μέ νο ντας «η 
Κρή τη των τυ ράν νων α κοί μη τη φο βέ ρα» (Κ. Πα λα μάς).
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«...Πώς βρέ θη καν α πό τα κρη τι κά βου νά στην α πό με ρη αυ τή μα κε δο νι κή γω νιά, 
που μό νο α κου στά την εί χαν, τό σοι πολ λοί Κρη τι κοί, εί ναι α πό τα θαυ μα στά της 
ελ λη νι κής ψυχής. Έ μα θαν ό τι ζη τού νταν πα λι κά ρια πρό θυ μα να παί ξουν τη ζω ή 
τους σ΄ έ να ε θνι κό σκο πό και έ τρε ξαν για τη σωτη ρί α των α δελ φών Μα κε δό νων και 
ο λό κλη ρος η Κρή τη εί χε με τα βλη θεί σε στρα τό πε δο του Μα κε δο νι κού Α γώ νος».

(Γε ώρ γιος Μό δης, Μο να στη ριώ της, Μα κε δο νο μά χος και αρ γό τε ρα Υ πουρ γός 
του Βε νι ζέ λου)

Το 1908 η ελ λη νι κή κυ βέρ νη ση α νέ θε σε τη διεύ θυν ση των ε πι χει ρή σε ων στο 
Μα κε δο νικό Κο μι τά το, στο ο ποί ο ε ντά χθη κε και ο συ νταγ μα τάρ χης πυ ρο βο λι κού 
Πα ναγιώ της Δα κλής. Πα ράλ λη λα, νέ α ελ λη νι κά και βουλ γά ρι κα Σώ μα τα ει σήλ θαν 
στη Μα κε δο νί α, ώ στε ο α ριθ μός τους έ φτα σε στα 80 ελ λη νι κά και 110 βουλ γαρικά. 
Ε ντω με τα ξύ, στις 11 Ιου λί ου 1908 έ γι νε το κί νη μα των Νε ό τουρ κων στη Θεσ σα-
λο νί κη. Ε ξαγ γέλ θη καν υ πο θέ σεις για την κατάρ γη ση των τρο μο κρα τι κών με θό-
δων και συ μπε ρι φο ρών των Τούρ κων, που έ γιναν δε κτές α πό τους υ πό δου λους 
χρι στια νούς της Βαλ κα νι κής και πί στε ψαν σε έ να κα λύ τε ρο μέλ λον ε λευ θε ρί ας 
και ι σό τη τας. Έ τσι, το κί νη μα αυ τό έ θε σε τέλος στον πο λύ χρο νο και ε ξο ντω τι κό 
Μα κε δο νι κό Α γώ να. Δυ στυ χώς, ό μως, οι ελπί δες αυ τές σύ ντο μα δια ψεύ στη καν 
και ό λοι πεί στη καν ό τι στο νέ ο κα θε στώς υ πήρ χε ευερ γε τι κή θέ ση μό νο για τους 
μω α με θα νούς Τούρ κους και συ νε χίστη κε η νέ α ε θνι κι στι κή πο λι τι κή της Τουρ κί ας 
για την ε ξό ντω ση των Ελ λή νων. 

Ο Μα κε δο νι κός Α γώ νας εί ναι με γά λος σταθ μός στη νε ό τε ρη ι στο ρί α μας. 
Ή ταν έ νας α γώ νας ι διό μορ φος, πα ρά ξε νος και α νορ θό δο ξος που έ γι νε, ΚΥ ΡΙΩΣ, 
με τα ξύ Ελλή νων και Τούρ κων, σε έ δα φος που κα τεί χε η Τουρ κί α. Αφύ πνι σε τον 
ελ λη νι σμό, μα ταί ω σε τον α φελ λη νι σμό της Μα κε δο νί ας μας και την αυ το νό μη ση 
ή την προ σάρ τη σή της στη Βουλ γα ρί α. Προ ε τοί μα σε το έ δα φος και δη μιούρ γη σε 
ευ νο ϊ κές προ ϋ πο θέ σεις για τις διεκ δι κή σεις της Ελ λά δας στο χώ ρο της Βαλ κα νι κής 
Χερ σο νή σου. Έ κρι νε, τέ λος, την τύ χη του βό ρειου ελλη νι κού πλη θυ σμού, ό πως θα 
προ κύ ψει α πό τους ε θνι κούς α πε λευ θε ρω τι κούς θριάμ βους που ε πα κο λού θη σαν 
κα τά τους Βαλ κα νι κούς Πο λέ μους 1912-1913. 

Ο Ε λευ θέ ριος Βε νι ζέλος ως πρω θυ πουρ γός, σε ο μι λί α του πριν την έ ναρ ξη των 
Βαλ κα νι κών Πο λέ μων 1912-1913 ε ξαί ρει τη ση μα σί α του Μα κε δο νι κού Α γώ να και 
υ πο δει κνύ ει το χρέ ος, να α πο δο θεί τι μή σε ό λους τους συ ντε λε στές του: «Λό γοι 
ε θνι κοί ε πι βάλ λουν να γί νει ο ΜΑ το ευαγ γέ λιον της ελ λη νι κής φυ λής. Α ξί ζει να 
στε φα νω θεί ο α μυ ντι κός ε θνι κός ε κεί νος α γώνας, ο ο ποί ος έ σβη σε την ντρο πήν 
του 1897, διό τι το πα ρά δειγ μα των η ρω ι κών ε θελο ντών ε ξύ πνη σε και α να θάρ ρη-
σε ο λό κλη ρο το α πο θαρ ρη μέ νον Έ θνος. Να, για τί πρέ πει να τι μού νται ά πα ντες οι 
πρω το πό ροι ε κεί νοι, για κα θα ρούς ε θνι κούς μελ λο ντικούς σκο πούς και για πα ρά-
δειγ μα των με τα γε νε στέ ρων»11.

Ο Μα κε δο νι κός Α γώ νας υ πήρ ξε η α φε τη ρί α των νι κη φό ρων α πε λευ θε ρω τι κών 
α γώ νων του 1912-1913 και η δικαί ω ση δεν άρ γη σε να έρ θει. Και στους πο λέ μους 
αυ τούς οι Κρη τι κοί δεν έ μει ναν ου δέ τε ροι και α μέ το χοι, α νε ξάρ τη τα αν η Κρή τη 

11 Μά ντα κα, Γιάν νη, Μα κεδο νι κός Α γώ νας 1903-1908, ό.π., ο πι σθό φυλ λο έκ δο σης 2005.
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-Η Κρη τι κή Πο λι τεί α- βρι σκό ταν α κό μη κά τω 
α πό την ε πι κυ ριαρ χί α του Σουλ τά νου και 
οι Κρη τι κοί παρέ μει ναν ε ντός ει σα γω γι κών 
«τούρ κοι υ πή κο οι». Ό μως, στην Κρή τη η ε πι-
στράτευ ση προ χω ρού σε πα ράλ λη λα με ε κεί-
νην (17 Σε πτεμ βρί ου 1912) στην υ πό λοι πη 
χώρα και μέ χρι τις 27 Σε πτεμ βρί ου συ γκρο-
τή θη καν 16 λό χοι, οι ο ποί οι μό λις κη ρύχθη-
κε ο πό λε μος με τα φέρ θη καν στον Πει ραιά. 
Με αυ τούς και άλ λους που στάλ θη καν στη 
συ νέ χεια α πό την Κρή τη συ γκρο τή θη καν 
στην Α θή να τέσ σε ρα Τάγ ματα Κρη τών, α πό 
τα ο ποί α τα τρί α α πο τέ λε σαν το Α νε ξάρ τη-
το Σύ νταγ μα Κρη τών που δια τέ θη κε στο 
στρα τό Η πεί ρου και το 4ο Τάγ μα στο στρα τό 
Θεσ σα λί ας, ως Α νε ξάρ τη το Τάγ μα12.

Στις 5 Ο κτω βρί ου που κη ρύ χθη κε ο Α΄ 
Βαλ κα νι κός Πό λε μος, το Α νε ξάρ τη το Σύ νταγ-
μα Κρη τών έ φθα σε με πλοί α στον Πει ραιά. 
Οι Κρη τι κοί πα ρα τε ταγ μέ νοι, ευ θυ τε νείς, 
α γέ ρω χοι πα ρή λα σαν προς την Α θή να και 
έ γι ναν α ντι κεί με νο θερ μών εκ δη λώ σε ων σε 
ένα πα ρα λή ρη μα ε θνι κού εν θου σια σμού. Ας 
μη ξε χνά με ό τι οι Κρη τι κοί εί χαν γί νει θρύ λος 
στην ελ λη νι κή συ νεί δη ση για τις α τε λεί ω τες 
ε πα να στά σεις τους (πά νω α πό 30). Και βέ βαια, 
έ νιω θαν να τους συ νο δεύ ει η αί γλη του κρη τι-
κού πρω θυ πουρ γού Ελ. Βε νι ζέ λου, ο ο ποί ος 
α ποτε λού σε έ ναν ι σχυ ρό πό λο έλ ξης για κά θε 
Κρη τι κό. Μά λι στα, ο ί διος ο Βε νι ζέλος στις 14 
Ο κτω βρί ου 1912, πα ρά δω σε στο διοι κη τή 
α ντι συ νταγ μα τάρ χη πε ζι κού Λά μπρο Συ να-
νιώ τη τη ση μαί α του Συ ντάγ μα τος και υ πή χθη 
στον στρα τό Η πείρου, ό που έ λα βε μέ ρος στις 
μά χες Πέ ντε Πη γα διών (24-27 Ο κτω βρί ου), 
Πε στών (29 Ο κτω βρί ου), και α πό το Δε κέμ-
βριο 1912 μέ χρι τις 21 Φε βρουα ρί ου 1913 
στις θρυ λι κές και φο νι κές μά χες Α ε το ρά χης, 
Μα νω λιά σας και Μπι ζα νί ου. Ο Κω στής Κα πι-
δά κης, εθε λο ντής φοι τη τής της Νο μι κής στον 

12 Αρ χεί ο ΓΕΣ/ΔΙΣ φ. 169/Α/120-149 και ΓΕΣ/ΔΙΣ Ο Ελ λη-
νι κός Στρα τός κα τά τους Βαλ κα νι κούς Πο λέμους 1912- 1913, 
τό μος Α΄. Αθή να, 1998, σελ. 23.
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«Ιε ρό Λό χο Κρη τών Φοι τη τών» και με τέπει τα προ ϊ στά με νος της Γραμ μα τεί ας του 
Ε φε τεί ου Κρή της γρά φει: «Εκ των 1400 αν δρών του Τάγ μα τος που εί χε ε ντα χθεί ο 
Λό χος Φοι τη τών έ μει ναν ζώ ντες 567. Οι λοι ποί 833 εί χαν πέ σει στο πε δί ο της Μά χης 
και το Τάγ μα ορ γα νώ θη κε σε Διλο χί α» 13.

Ο «ΙΕΡΟΣ ΛΟ ΧΟΣ ΚΡΗ ΤΩΝ ΦΟΙ ΤΗ ΤΩΝ» υ πα γό ταν στο 1ο Τάγ μα Κρη τών του Α νε-
ξάρ τη του Συ ντάγ μα τος Κρη τών. Ο Ιε ρο λο χί της Ιω άν νης Κ. Χα τζι δά κης, και με τέ πει τα 
γε ω πό νος, στο βι βλί ο του «Η ρώ ον Πο λε μι στών» το 1927, μας δί νει μια πλή ρη και συ-
νο πτι κή ει κό να της ορ γά νω σης και της δρά σης αυ τού του η ρω ι κού Λό χου. Γρά φει:

«Ο Κρη τι κός Ε θε λο ντι κός Λό χος α πε τε λέ σθη εκ 250 φοι τη τών και σπου δα στών, 
οί τι νες ε γκα τα λεί ψα ντες τα μα θη τι κά θρα νί α, έ σπευ σαν α μέσως με τά την κή ρυ-
ξιν των Βαλ κα νι κών Πο λέ μων αυ θορ μήτως να χύ σω σιν και αυ τοί το αί μα των ως 
Ιε ρο λο χί ται του 1821, υ πέρ της α πε λευ θε ρώ σε ως των υ πό τον Τουρ κι κόν Ζυ γόν 
στε να ζό ντων α δελφών μας. 

Έ λα βον μέ ρος απ’ αρ χής μέ χρι τέ λους εις την γι γα ντο μα χί αν του Η πει ρω τικού 
Α γώ νος. Διε δρα μά τι σαν κύ ριον ρό λον εις την μά χη των Πε στών, κυ ριεύ σαντες και 
δύ ο πυ ρο βό λα - πρώ τοι ει σελ θό ντες εις Πε στά... 

Η 21η Φε βρουα ρί ου 1913, η μέ ρα πα ρα δό σε ως του Μπι ζα νί ου, εύ ρεν αυ τούς 
α πέ να ντί του και εις α πό στα σιν 200 μό λις μέ τρων. Αλ λά και το έγ γραφον της πα-
ρα δό σε ως των Ιω αν νί νων κα τα τέ θη εις χεί ρας των. Και δι’ αυ τών, με τα βι βά σθη 
εις Γε νι κόν Αρ χη γεί ον... 

Εις τον Δεύ τε ρον Βαλ κα νι κόν Πό λε μον, τον κα τά της Βουλ γα ρί ας, ει σήλ θον εις 
Ξάν θην και Γκιου μουλ τζί ναν (Κο μο τη νή). Διέ τρε ξαν μέ γα μέ ρος της Μα κεδο νί ας 
και της Θρά κης.

Έ φθα σαν νι κη ταί μέ χρι της Ρο δό πης και πέ ραν του Νευ ρο κο πί ου, ό τε ε πρό λαβεν 
την προ έ λα σίν των η Συν θή κη Ει ρή νης - διό τι ά λως, θα ει σήρ χο ντο εις Σό φιαν...

Ο Λο χα γός των Πέ τρος Σαλ τα μπά σης, ε φο νεύ θη εις Μπι ζά νι. Ο διοι κη τής του 
τάγ μα τος Σταύ ρος Ρή γας, ε τραυ μα τί σθη εν μέ σω αυ τών. 

Αι α πώ λειαι του Λό χου Κρη τών Φοι τη τών εις νε κρούς, τραυ μα τί ας και θα νό ντας 
εκ των κα κου χιών του πο λέ μου, υ πε ρέ βη σαν τους 160 εκ των 250 που απετέλουν 
αρ χι κώς το σύ νο λον»14.

Το 4ο Τάγ μα Ε θε λο ντών Κρη τι κών με διοι κη τή τον ταγ μα τάρ χη Γε ώρ γιο Π. 
Κο λο κο τρώ νη, εγ γο νό του Θ. Κο λο κο τρώ νη15, (σκο τώ θη κε στις 12 Ιου λί ου 1913, 
μα χό με νος στην Ά νω Τσου μα γιά), δια τέ θη κε στον Στρα τό Θεσ σα λί ας, στην VII 
Με ραρ χί α. Πο λέ μη σε ηρω ι κά στα Στε νά της Πέ τρας, στην α πε λευ θέ ρω ση της 
Κα τε ρί νης (15 Ο κτω βρί ου. 1912), στη μά χη των Γιαν νι τσών (19-20 Ο κτω βρί ου 
1912) και ή ταν το πρώ το τάγ μα που ει σήλθε στη Θεσ σα λο νί κη στις 26 Ο κτω-

13 Κε λα ϊ δή, Πά ρι, Κρη τι κοί Ε θε λο ντές στους Α πε λευ θε ρω τι κούς Πο λέ μους 1912-1913, Α θή να 1995. Ε πι πλέ ον 
σημειώ νε ται ό τι «το έγ γρα φο πα ρά δο σης του Μπι ζα νί ου πα ρα δό θη κε στον Ιε ρό Λό χο Φοι τη τών». Βλέ πε 
και ΓΕΣ/ΔΙΣ, Β΄ τό μος, σελ. 420 κ.ε. και Πα ράρ τη μα, σελ. 697.

14 Κε λα ϊ δή, Πά ρι, Κρη τι κοί Ε θε λο ντές στους Α πε λευ θε ρω τι κούς Πολέ μους 1912-1913, Α θή να 1995, σελ. 
204-206.

15 Κε λα ϊ δή, Πά ρι, Κρη τι κοί Ε θε λο ντές στους Α πε λευ θε ρω τι κούς Πο λέ μους 1912-1913, Α θή να 1995, σελ. 180 
και 185.
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βρί ου 1912, ως ε μπρο σθο φυλα κή της με ραρ χί ας16.
Στο τάγ μα αυ τό υ πη ρετού σε και ο αν θυ πο λο χα γός Ιω άν νης Α λεξά κης (1885-1985), 

με τέ πει τα α ντι στρά τη γος (μια ε ξαί ρε τη στρα τιω τι κή και συγ γραφι κή φυ σιο γνω μί α). Κα-
τά το Β΄ Βαλ κα νικό Πό λε μο το τάγ μα έ λα βε μέ ρος στη μά χη του Κιλ κίς- Λα χα νά (19-21 
Ιου νί ου 1913), ε νταγ μέ νο στην VI Με ραρ χί α. Ε πί σης, έ λα βε μέ ρος στην α πε λευ θέ ρω ση 
του Σι δη ρο κά στρου (26-27 Ιου νί ου 1913) και έ φθα σε μέ χρι Τσου μα γιά (12-14 Ιου λί ου 
1913). Οι α πώλειες του τάγ μα τος αυ τού ή ταν οι με γα λύ τε ρες α πό ό λες τις άλ λες α ντί-
στοιχες μο νά δες του Ελ λη νι κού Στρα τού (α πό τους 1000, ε πέ ζη σαν μό νο 50!).

Α πο κο ρύ φω μα της συμμε το χής και της συμ βο λής των Κρη τι κών για την α πε-
λευ θέ ρω ση της Μα κε δο νίας και της Η πεί ρου κα τά τους Βαλ κα νι κούς Πο λέ μους 
1912-1913 α πο τε λούν και οι μαθη τές του Γυ μνα σί ου Χα νί ων17. Στον προ αύ λιο 
χώ ρο του 1ου Γυ μνα σί ου Χα νίων υ πάρ χει το μνη μεί ο που α πα θα να τί ζει τους 40 
ή ρω ες μα θη τές. 

Στις τρεις πλευ ρές του μνη μεί ου εί ναι χα ραγ μέ να τα ο νο μα τε πώ νυ μα των μα-
θη τών και στην πρό σοψη οι πα ρα κά τω στί χοι: 

«ΓΙΑ ΤΗΣ ΕΛ ΛΑ ΔΟΣ ΤΗΝ ΤΙ ΜΗ
ΜΕ Τ’ ΑΡ ΜΑ ΤΑ ΣΤΟ ΧΕ ΡΙ

Ε ΤΡΕ ΞΑ ΜΕ ΑΠ’ ΤΟ ΣΚΟ ΛΕΙΟ
ΣΤΑ ΣΚΛΑ ΒΩ ΜΕ ΝΑ ΜΕ ΡΗ.

ΜΑ ΒΟ ΛΙ ΜΑΥ ΡΟ ΞΕ ΣΚΙ ΣΕ
ΤΑ ΣΤΗ ΘΗ ΜΑΣ ΜΙΑ ΜΕ ΡΑ

ΣΤΗΣ ΜΑ ΧΗΣ ΤΟΝ Α ΝΑ ΒΡΑ ΣΜΟ
ΓΙΑ ΤΗ ΓΛΥ ΚΕΙΑ ΜΗ ΤΕ ΡΑ

Α ΔΕΡ ΦΙΑ ΜΙ ΜΗ ΘΗ ΤΕ ΜΑΣ
ΣΑΝ ΤΟ ΖΗ ΤΑ Η ΠΑ ΤΡΙ ΔΑ
ΤΟΝ ΝΙ ΚΗ ΤΗ Ο ΘΑ ΝΑ ΤΟΣ

ΕΙΝΑΙ ΧΑ ΡΑ ΚΙ ΕΛ ΠΙ ΔΑ»

Ως ε θε λο ντές κα τα τάχτη καν στον Στρα τό (VII Mε ραρ χί α) και οι δύ ο γιοι του Ελ. 
Βε νι ζέ λου: ο 19χρο νος Κυ ριά κος και ο 18χρο νος Σο φο κλής, εύ ελ πις τό τε, ως Λοχί-
ας. Στο Α νε ξάρ τη το Σύ νταγ μα Κρη τών υ πή γο ντο ε πί σης ο Λό χος των εξ Α με ρι κής 
ε θε λο ντών, ο Λό χος Δι δα σκάλων (ή ταν εύ κο λο οι Κρη τι κοί δά σκα λοι, ως Τούρ κοι 
υ πή κο οι, να υ πη ρε τή σουν στη Μα κε δο νί α) κ.ά. Η δύ ναμη του Συ ντάγ μα τος α νερ-
χό ταν στους 3500 εκ παι δευμένους και ε τοι μο πό λε μους άν δρες. Στο Σύ νταγ μα 
υ πη ρε τού σαν οι κρη τι κοί αν θυ πο λο χα γοί: Ιω άν νης Α λε ξά κης, Ιω άν νης Αρ χαύ λης, 
Ιω άν νης Γε ρου κά κης, Αν δρέ ας Γυ πα ρά κης, Α ντώ νης Κλω νι ζά κης, Ρούσ σος Κούν-
δου ρος, Ιω άν νης Λα γου μι τζά κης, Εμ μα νου ήλ Λι ναρ δά κης, Ιω άν νης Μα ρι νά κης, 

16 ΓΕΣ/ΔΙΣ, Ο Ελ λη νι κός Στρα τός κα τά τους Βαλ κα νι κούς Πο λέ μους, τό μος Α΄, 1998, σελ. 118.
17 Η ρώ ον του Γυ μνα σί ου Χα νί ων. (Α πο κα λυ πτή ρια 25 Μαρ τί ου 1921). Το πρώ το μνη μό συ νο τε λέ στη κε 

στις 8 Δεκεμ βρί ου 1913.
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Σταύ ρος Μα ρινά κης, Α Νά θαι νας, Μι χα ήλ Ξυ λού ρης, Νι κό λα ος Πα πα δά κης, Εμ μα-
νου ήλ Πα πα δο γιάν νης, Μι χα ήλ Πα τε ρά κης, Στρα τής Στρα τί κος κ.ά. 

Α ξί ζει να μνη μο νεύ σου με και τον πρώ το πα νε πι στη μια κό δά σκα λο Χρή στο 
Μα κρή α πό τα Σελ λιά Ρε θύ μνου, ε θε λο ντή στο σώ μα των 120 αν δρών του συ νε-
παρ χιώ τη του Στυ λια νού Κλει δή, ο ο ποί ος α νέ λαβε και το σώ μα με τά τον θά να το 
του Κλει δή. Έ πε σε, η ρω ι κά μα χό με νος, στο Δρίσκο Ιω αν νί νων, στις 28 Νο εμ βρί ου 
1912, σε η λι κί α 32 ε τών. Στην κε ντρι κή εί σο δο του Πα νε πι στη μί ου Α θη νών, υ πάρ-
χει ε ντοι χι σμέ νη μαρ μά ρι νη στή λη στην ο ποία α να γρά φε ται: «Χρή στος Μα κρής, 
υ φη γη τής Θε ο λο γί ας, έ πε σεν εις τους κα τά των Τούρ κων Πο λέ μους 1912-1913».

Για τί η Κρή τη εί χε εκ παι δευ μέ νους και ε τοι μο πό λε μους άν δρες; Ι δού η α πά ντη ση!
Η Κρή τη, ό πως εί ναι γνω στό, πα ρέ με νε α κό μα κά τω α πό την ε πι κυ ριαρ χί α 

του Σουλ τά νου18, ο ο ποί ος «θα χα λού σε τον κό σμο» με διε θνή δια βή μα τα, αν 
η Κρη τι κή Πο λι τεί α δια τη ρού σε στρα τό. Ό μως, πο λύ προ νο η τικά ο Ε λευ θέ ριος 
Βε νι ζέ λος α ντί για στρα τό που θα προ κα λού σε έ ντο νες α ντιδρά σεις εί χε ι δρύ σει 
το 1907 την «Πο λι το φυ λα κή» ως ε πι κου ρι κό σώ μα της Χω ροφυ λα κής, με αρ χη-
γό τον ταγ μα τάρ χη πυ ρο βο λι κού Αν δρέ α Μομ φε ρά το «για την ε ξα σφά λι ση της 
ε σω τε ρι κής τά ξης στην Κρή τη και την προ στα σί α της», ώ στε να α να γκα στούν 
εκ των πραγ μά των οι λε γό με νες προ στά τι δες Με γά λες Δυ νάμεις να α πο χω ρή-
σουν α πό το νη σί. Τα γε γο νό τα ε ξε λί χθη καν ό πως α κρι βώς τα εί χε προ νο ή σει 
ο Βε νι ζέ λος. Δη λα δή, με τά την ί δρυ ση της «Πο λι το φυ λα κής» τον Ο κτώ βριο του 
1907, οι Με γά λες Δυ νά μεις το 1908 δή λω σαν ό τι θα α πο χω ρή σουν τμη μα τι κά. 
Και στις 13 Ιου λί ου 1909 έ φυ γαν α πό την Κρή τη και οι τε λευ ταί οι ευ ρω παί οι 
στρα τιώ τες. Ω στό σο, με την πρό σκληση μιας κλά σης πε ρί που 1000 αν δρών για 
την Πο λι το φυ λα κή, κά θε χρό νο, στο τέ λος του 1912 εί χαν εκ παι δευ τεί πε ρί που 
5.000 άν δρες. Αυ τός εί ναι ο κύ ριος λό γος που οι Κρη τι κοί στους ΒΠ βρέ θη καν 
εκ παι δευ μέ νοι και ε τοι μο πό λε μοι. Στην πραγμα τι κό τη τα δη λα δή η «Πο λι το φυ-
λα κή» ή ταν τα κτι κός στρα τός. Ε πι κε φα λής και εκ παι δευ τές τέ θη καν τον πρώ το 
χρόνο 40 α ξιω μα τι κοί και 80 υ πα ξιω μα τι κοί του Ελ λη νι κού Στρα τού, οι ο ποί οι 
φαινο με νι κά δια γρά φτη καν α πό τη δύ ναμή του για να μη δη μιουρ γη θούν τουρ-
κι κές α ντι δρά σεις. Συ γκρο τή θη καν 2 τάγ ματα. Το πρώ το με έ δρα τα Χα νιά και 
το δεύ τε ρο το Η ρά κλειο και ε ξο πλί στη καν με του φέ κια Μάν λιγ χερ.

Το Α νε ξάρ τη το Σύ νταγμα Κρη τών ε κτός α πό την κύ ρια δρά ση του στην Ή πει-
ρο (Μά χες Αρ γυ ρο κά στρου, Πρε μέ της, Κο ρυ τσάς, Μο σχό πο λης κ.ά.) τις ο ποί ες 
δεν θα α να λύ σου με19, στις αρ χές Ιου λί ου 1913 με τα φέρ θη κε α πό τους Α γί ους 
Σα ρά ντα στην Κα βά λα, ε κτός α πό το Ι Ι Ι Τάγ μα του, που πα ρέ μει νε στην Κο ρυ τσά. 

18 Η ε πί ση μη α να κή ρυ ξη της έ νω σης της Κρή της με την Ελ λά δα έ γι νε την 1η Δε κεμ βρί ου 1913. Τό τε 
α πο κα λύ φθη κε και η μαρ μά ρι νη ε πι γρα φή στο Φρού ριο του Φιρ κά στο λι μά νι των Χα νί ων στην ο ποί α 
α να γρά φε ται:

ΤΟΥΡ ΚΟ ΚΡΑ ΤΙΑ ΕΝ ΚΡΗ ΤΗ
1669-1913

Η ΤΟΙ 267 Ε ΤΗ, 7 ΜΗ ΝΕΣ, 7 Η ΜΕ ΡΑΙ
Ε ΤΗ Α ΓΩ ΝΙΑΣ

19 ΓΕΣ/ΔΙΣ, Ο Ελ λη νι κός Στρα τός 1912- 1913, τό μος Β΄, 1991, σελ. 391-392.
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Έ λα βε μέ ρος στην α πε λευ θέ ρω ση της Ξάν θης (13 Ιου λί ου 1913), της Κομο τη νής 
(15 Ιου λί ου 1913) και πο λε μώ ντας έ φθα σε μέ χρι το Νευ ρο κό πι (24 Ιου λί ου 1913). 
Στις 14 Αυ γού στου 1913 με το νο μά στη κε σε 14ο Σύ νταγ μα Πε ζι κού και τέ λος στις 
8 Ια νουα ρί ου 1914 ε πα νήλθε στα Χα νιά, ό που έ γι νε δε κτό με παλ λα ϊ κό εν θου σια-
σμό και έ τυ χε λα μπρής πα νη γυ ρι κής υ πο δο χής20.

Ε πι πλέ ον του Ελ λη νι κού Τα κτι κού Στρα τού και του «Ε θε λο ντι κού Στρα τού 
της Κρή της» δη μιουρ γή θη καν τα ε θε λο ντι κά σώ ματα των «Προ σκό πων», τα 
ο ποί α πολ λα πλώς ε νί σχυ σαν και βο ή θη σαν τον Τα κτι κό Στρα τό, πο λε μώ ντας 
για την α πε λευ θέρω ση της Μα κε δο νί ας και της Η πεί ρου. Οι ε θε λο ντές αυ τοί, 
α φού έ δω σαν τον όρκο του στρα τιώ τη και ορ γα νώ θη καν σε ι διαί τε ρα τμή μα τα, 
Σώ μα τα Εθε λο ντών, με ε πι κε φα λής α ξιω μα τι κούς ή ο πλαρ χη γούς ε ντά χθη καν 
στο στρα τό Θεσ σα λί ας και στο στρα τό Ηπεί ρου, α να λαμ βά νο ντας διά φο ρες 
α πο στο λές στη διάρ κεια του πο λέ μου. Συ νο λι κά, ορ γα νώ θη καν 77 σώ μα τα κρη-
τών ε θε λο ντών δύ να μης 3.556 αν δρών, 9 Μα κε δό νων δύ να μης 211 αν δρών, 
9 Η πει ρω τών δύ να μης 446 αν δρών. Οι ε θε λο ντές πρό σκο ποι α πό τα λοι πά 
μέ ρη της Ελ λά δας α νήλ θαν σε 1812 άν δρες. Έ τσι, από το σύ νο λο των 6.025 
ε θε λο ντών, οι 3.556 ή ταν α πό την Κρή τη και α πό τα 95 ε θε λο ντι κά σώ μα τα, 
τα 77 ή ταν α πό την Κρή τη21. Στα σώ μα τα αυ τά συμ με τεί χαν ό λοι σχε δόν οι μα-
κε δο νομά χοι του ΜΑ, ως αρ χη γοί σω μά των, ο πλαρ χη γοί, πρά κτο ρες, ο πλί τες 
κ.τ.λ., οι ο ποί οι εί χαν με γά λη πο λε μι κή ε μπει ρί α και γνώ ση της Μα κε δο νί ας και 
είχαν πά ρει δια στά σεις γι γά ντων στη συ νεί δη ση του λα ού. Στην πρό σκλη ση 
του Βε νι ζέ λου για την τά ξη και την α στυ νό μευ ση της Θεσ σα λο νίκης με τά την 
α πε λευ θέ ρω σή της, α ντα πο κρί θη καν πά νω α πό 1.500 ε θε λο ντές χω ροφύ λα κες 
α πό την Κρή τη και, ως γνω στό, η συ νει σφο ρά τους ή τα α ξιό λο γη.

Η συμ βο λή και οι θυ σί ες των Κρη τι κών στο Μα κε δο νι κό Α γώ να 1903-1908 και 
στους Βαλκα νι κούς Πο λέ μους 1912-1913, ή ταν με γά λη, απο τε λε σμα τι κή, η ρω ι κή, 
α ξιο θαύ μα στη, και, α πο κλει στι κά Ε ΘΕ ΛΟ ΝΤΙ ΚΗ. Τα ό σα α νέ φε ρα σε γεγο νό τα, χρο-
νο λο γί ες, α ριθ μούς και ο νό μα τα δεν ή ταν κα θό λου υ περ βο λι κά, ούτε ε γκω μια στι κά, 
ού τε πολ λά. Τα πει νά, ε ξι στό ρη σα ο ρι σμέ νες πο λε μι κές δραστη ριό τη τες, πρό βα λα, 
ί σως, μό νο λί γους ή ρω ες, ε λά χι στους πρω τα γω νι στές και με ρι κούς Κρη τι κούς, κα-
τα θέ το ντας με τον «πρέ πο ντα λό γο» τα α πα ραί τητα στοι χεί α. 

Ο με γά λος Κρη τι κός Κα ζα ντζά κης δί νει τη γε νι κή ε ξή γη ση γρά φοντας: 

«...Δεν ξέ ρω αν υ πάρ χει στον κό σμο μια άλ λη χώ ρα, ό που οι άν θρω ποί 

της βλέ πουν τον πό νο, τη θυ σί α, την α το μι κή τους κα τα στρο φή α πό 

τό σο ύ ψος... Υ πάρ χει και κά τι άλ λο ό μως στην Κρή τη. Υ πάρ χει κά ποια 

φλό γα-ψυ χή. Κά τι πιο πά νω απ’ τη ζω ή και απ’ το θά να το, που εί ναι 

δύ σκο λο να το ο ρίσεις. Υ πάρ χει αυ τή η πε ρη φά νια, το πεί σμα, η πα λι-

κα ριά, η α ψη φι σιά, η λε βε ντιά μα ζί τους...»22. 

20 Κε λα ϊ δή, Πά ρι, Κρη τι κοί Ε θε λο ντές στους Α πε λευ θε ρω τικούς Πο λέ μους 1912- 1913, Α θή να 1995, σελ. 182 
και Ε φη με ρί δα «Νέ α Ε πο χή Χα νί ων, φύλ λο 9 Ια νουα ρί ου 1914.

21 ΓΕΣ/ΔΙΣ, Ο ελ λη νι κός Στρα τός κα τά τους ΒΠ 1912- 1913, 1988, τό μος Α΄, σελ. 20.
22 Μά ντα κα Γιάν νη, Κρή τες Μα κε δο νο μά χοι, ο.π. σελ. 121.
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 ΜΟ ΔΗΣ, ΓΕ ΩΡ ΓΙΟΣ Ο Μα κεδο νι κός Α γώ νας, Ε ται ρεί α Μα κε δο νι κών Σπου δών, Θεσ σα λο νί κη.

Ε πά ξια, λοι πόν, με συ γκί νη ση, ευ λά βεια, υ πε ρη φά νεια και θαυ μα σμό 

τι μού με ό λους ε κεί νους τους στρα τευ μέ νους και ε θε λο ντές ό λης της 

Ελ λά δας, που πο λέ μησαν, δει νο πά θη σαν, τραυ μα τί στη καν και θυ σιά-

στη καν στο βω μό του με γά λου εθνι κού χρέ ους, α πε λευ θε ρώ νο ντας 

τη Μα κε δο νί α, την Ή πει ρο την Κρή τη, και τα νη σιά του Αι γαί ου. 
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ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ ΘΕ ΜΕ ΛΙΩ ΔΕΙΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ
Ι ΣΧΥΣ - Ε ΘΝΙ ΚΟ ΣΥΜ ΦΕ ΡΟΝ -

ΛΟΓΙ ΚΗ ΤΟΥ ΚΡΑ ΤΟΥΣ
Ε άν θε λή σου με τώ ρα να με τα φερ θού-

με στο πε δί ο της Διε θνούς Πο λι τι κής, τό τε 
συ να ντού με τον ο ρι σμό - ή ορ θό τε ρα την 
πε ρι γρα φή - του φαι νο μέ νου της Ι σχύ ος 
α πό τον πατέ ρα της Σχο λής του Πο λι τι κού 
Ρε α λι σμού Hans J. Morgenthau, ο ο ποί ος 
(στα μνη μειώ δη έρ γα του “Politics Among 
Nations”, “In Defense of the National 
Interest” κ.λπ.) ό ρι σε - ή α κρι βέ στε ρα 
πε ριέ γρα ψε - την Ι σχύ ως: την ι κα νό τη τα 
ε πι βο λής μιας πο λι τικής βου λή σε ως (α κρι-
βέ στε ρα: του εμ φο ρου μέ νου υ πό μιας 
πο λι τι κής βου λή σε ως: «Willensträger»).

Ο Morgenthau α να γνω ρί ζει στην ε πι-
δί ω ξη της ι σχύ ος (Μachtstreben) έ να 
βα σι κό κί νη τρο, το ο ποί ο θε ω ρεί τυ πι κό 
αλ λά και ου σια στι κό (konstitutiv) για 
την πο λι τι κή δρά ση, ό πως α κρι βώς η 
ε πι δί ω ξη του κέρ δους εί ναι τυ πι κό αλ λά 
και ου σια στι κό κίνη τρο της οι κο νο μι-
κής δρά σε ως. Ε λέ χθη, εξ άλ λου, ό τι ο 
Μorgenthau πε ριέ γρα ψε την ισχύ ως 
ι κα νό τη τα ε πι βο λής της ι δί ας βου λή σε-
ως ε ντός ε νός δε δο μέ νου α νταγω νι σμού 
βου λή σε ων. Ση μειω τέ ον ό τι η δια δι κα σί α 

της διε θνούς πο λι τι κής εί ναι μια κα τά-
στα ση πολ λα πλώς δυ να μι κή, μη δέ ποτε 
τε τε λε σμέ νη υ πό την αυ στη ρή έν νοια 
του ό ρου, αλλά διαρ κώς χα ρα κτη ρι ζο μέ-
νη α πό την δια πά λη και δια μά χη μετα ξύ 
α ντα γω νι ζο μέ νων συμ φε ρό ντων - και 
των βου λήσε ων που υ πο κρύ πτο νται πί-
σω α πό τα συμ φέ ρο ντα αυ τά.

Η τε λευ ταί α πα ρα τή ρη ση εί ναι κρί σι μη 
για να κα τα νο ή σου με την φύ ση και το πε-
ριε χό με νο της Διε θνούς Πο λι τι κής: Αυ τή 
δεν εί ναι, κατ’ ου σί αν, τί πο τε άλ λο α πό μί α 
συ νε χής α ναμέ τρη ση πο λι τι κών βου λή σε-
ων: προ τά σε ων, υ πο δεί ξε ων, α ξιώ σε ων, 
α ντι προ τά σε ων, ά ρα βου λή σε ων που 
ζη τούν ε πι μό νως να ε πι βληθούν, διό τι 
α πό την ε πι βο λή της μιας ή της άλ λης, εν 
ό λω ή εν μέρει, ε ξαρ τά ται η ε ξυ πη ρέ τη ση 
συ γκεκρι μένων συμ φε ρό ντων. Η μί α πο λι-
τι κή βούλη ση (politischer Willen) ε να ντί ον 
της άλ λης: αυ τή εί ναι η ου σί α της Διε θνούς 
Πο λι τι κής, α πό την σκο πιά του Πο λι τι κού 
Ρε α λι σμού, που έ χει α πό λυτη ε πί γνω ση 
του ά ναρ χου χα ρα κτή ρα του διε θνούς συ-
στή μα τος και της α που σί ας μιας διε θνούς 
εν νό μου τά ξε ως, και δεν α φή νε ται να πα-
ρα συρ θεί α πό ιδε α λι στι κές, α νι στό ρη τες ή 
ε ξω πραγ μα τι κές προ σεγ γί σεις πε ρί δή θεν 

της διε θνούς πο λι τι κής εί ναι μια κα τά-της διε θνούς πο λι τι κής εί ναι μια κα τά-
στα ση πολ λα πλώς δυ να μι κή, μη δέ ποτε 

Στο πε δί ο της αν θρώ πι νης κοι νω νί ας, «Ι σχύς» ση μαί νει, κα τά την 

πα ροι μιώ δη ρή ση του κο ρυ φαί ου Γερ μα νού συγ γρα φέ ως Max

Weber, κά θε δυ να τό τη τα ε πι βο λής, ε ντός μιας κοι νω νι κής σχέ σε-

ως, της ι δί ας βου λή σε ως ε να ντί ον μιας άλ λης, α κό μη και πα ρά την 

εμ φά νι ση α ντι στά σε ως αλ λά και α νε ξαρ τή τως του πό θεν α πορ ρέ ει 

αυ τή η δυ να τότης. Συ να φώς, ο Γερ μα νός φι λό σο φος Φρει δε ρί κος 

Νί τσε θε ω ρεί την Ι σχύ ως τον πραγ μα τι κό σκο πό της ζω ής, γρά-

φοντας ε πί λέ ξει: «Ε κεί ό που βρή κα ζω ή, ε κεί βρή κα και θέ λη ση για 

δύ να μη. Α κό μα και στην θέ λη ση του υ πη ρέ τη βρή κα την θέ λη ση δύ να μη. Α κό μα και στην θέ λη ση του υ πη ρέ τη βρή κα την θέ λη ση 

του ε ξου σια στή». Ο του ε ξου σια στή». Ο BertrandBertrandBertrand RussellRussell γρά φει ό τι η ση μα σί α της Ι σχύ- γρά φει ό τι η ση μα σί α της Ι σχύ-

ος για την Πο λι τι κή εί ναι α ντί στοι χη της ση μα σί ας της Ε νερ γεί ας ος για την Πο λι τι κή εί ναι α ντί στοι χη της ση μα σί ας της Ε νερ γεί ας ος για την Πο λι τι κή εί ναι α ντί στοι χη της ση μα σί ας της Ε νερ γεί ας ος για την Πο λι τι κή εί ναι α ντί στοι χη της ση μα σί ας της Ε νερ γεί ας ος για την Πο λι τι κή εί ναι α ντί στοι χη της ση μα σί ας της Ε νερ γεί ας 

για την Φυ σι κή, ε νώ ο για την Φυ σι κή, ε νώ ο KarlKarl DeutschDeutsch συ νέ κρι νε τον ρό λο της  συ νέ κρι νε τον ρό λο της  συ νέ κρι νε τον ρό λο της  συ νέ κρι νε τον ρό λο της IIσχύ ος 

στην Διε θνή Πο λι τι κή με το ρό λο του Χρή μα τος στην Οι κο νο μί α.στην Διε θνή Πο λι τι κή με το ρό λο του Χρή μα τος στην Οι κο νο μί α.στην Διε θνή Πο λι τι κή με το ρό λο του Χρή μα τος στην Οι κο νο μί α.στην Διε θνή Πο λι τι κή με το ρό λο του Χρή μα τος στην Οι κο νο μί α.στην Διε θνή Πο λι τι κή με το ρό λο του Χρή μα τος στην Οι κο νο μί α.
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«διεθνούς κοι νω νί ας», «τέ λους ι στο ρί ας», 
«υ περ βά σε ως των ε θνών-κρα τών / των 
α ντα γω νι σμών ι σχύ ος» κ.λπ.

Εξ άλ λου, η Ι σχύς καθ’ ε αυ τήν εί ναι, 
κα τά την α ντί λη ψη του Μorgenthau, 
«wertneutral» (α ξια κώς ου δέ τε ρη), δε-
δο μέ νου ό τι μπο ρεί να χρη σι μο ποι η θεί 
ε ξί σου για θε τι κούς ή αρ νη τι κούς σκο-
πούς. Ε πί πα ρα δείγ μα τι, η Ι σχύς μπο ρεί 
να χρη σι μεύ σει προς ε πι τυ χή ά μυ να ε νός 
έ θνους έ να ντι ξέ νης ε πι θέ σε ως ή ε πι βου-
λής, ή, α ντι θέτως, προς ε πί τευ ξιν ι μπε-
ρια λι στι κής ε ξα πλώ σε ως. Αυ τή η «η θι κή 
αμ φι ση μί α» του φαι νο μέ νου της Ισχύ ος 
εί ναι που ευ θύ νε ται για την τε ρα στί α σύγ-
χυ ση που πα ρα τη ρεί ται σε με ρί δα γνω μη-
γη τό ρων και α κα δη μα ϊ κών, πνευ μα τι κών 
ή και πο λι τι κών αν δρών, οι ο ποί οι συ χνά 
μοιά ζουν να αι σθά νο νται «ά βο λα» έ να ντι 
του φαι νο μέ νου της Ι σχύ ος και πα ρα σύ-
ρο νται στο να α πο δίδουν πε ρισ σό τε ρη 
βά ση απ’ ό,τι θα άρ μο ζε στις φρα στι κές 
δια κη ρύ ξεις και στα ι δε ο λο γι κά ψι μύ θια, 
α δυ να τώ ντας να κα τα νο ή σουν ό τι τα 
τε λευ ταί α χρησι μο ποιού νται για να κα λύ-
ψουν α πλώς την τρα χύ τα τη και α δυ σώ πη-
τη α να μέτρη ση ι σχύ ος και συμ φε ρό ντων 
στο διε θνές γί γνε σθαι.

Δεν εί ναι διό λου τυ χαί ο ό τι ο πο λύς 
Mορ γκε ντά ου συ νέ δε σε ευ θέ ως την Ι σχύ 
με το συμ φέ ρον, και εν προ κει μέ νω το 
Eθνι κό Συμ φέ ρον ε νός ε κά στου Κρά τους 
(national interest), δο θέ ντος ό τι τα Κρά τη 
α πο τε λούν τους βα σι κούς δρώ ντες του 
διε θνούς συ στή μα τος, του λά χι στον α πό 
το έ τος 1648 και ε ντεύ θεν, δη λα δή α πό 
την ε πο χή της Ει ρή νης της Βε στφα λί ας 
και του Ο σνα μπρύκ (Westphälischer-
Osnabrücker Frieden), η ο ποί α θε ω ρή θη-
κε ως η α παρ χή του συγ χρό νου διε θνούς 
συ στή ματος. Τα Ε θνι κά Κρά τη (nation-
states) απο τε λούν ε πί τρει σή μι συ αιώ νες 
τις βα σι κές συ νι στώ σες, τους θε με λιώ δεις 

παί κτες (actors, players) του διε θνούς 
συ στή μα τος, παρ’ ό λες τις ε πί μο νες προ-
σπά θειες κα τά την διάρ κεια των τε λευ ταί-
ων, ι δί ως, ε τών να υ πο νο μευ θεί αυ τή η 
θε με λιώ δης αρ χή της Ε θνι κής Κυ ριαρ χί ας 
(souverainetι nationale) - προ σπά θειες, 
οι ο ποί ες προ δή λως κα τα βάλ λο νται, ε πί 
των η με ρών μας, α πό την πλευ ρά της 
Hγε μο νι κής Πα γκο σμί ου Δυ νά με ως - αλ-
λά και α πό την πλευ ρά δια φό ρων Πε ρι-
φε ρεια κών και δευ τε ρε ου σών Δυ νά με ων 
του διε θνούς συ στή μα τος.

Εξ άλ λου, τό σον η έν νοια της Ι σχύ ος 
ό σον και αυ τή του Ε θνι κού Συμ φέ ρο ντος 
συ ναρ τώ νται με μί αν άλλην έν νοια, ή τοι 
ε κεί νην της Λο γι κής του Κρά τους (Raison 
d’ Etat / Staaträson), έν νοια η ο ποί α α πορ-
ρέ ει α πό τον Friedrich Meinecke, ό πως άλ-
λω στε και η προ α να φερ θεί σα έν νοια του 
Ε θνι κού Συμ φέρο ντος (Staatsinteresse). 
Ο μέ γας ε κεί νος ι στο ρι κός προσ διό ρι σε 
την Staatsräson (την Λο γι κή του Κρά τους) 
ως α φο ρώ σα εις το να α να γνω ρί σει αυ τό 
(το Κρά τος δη λα δή) τον ε αυ τό του και το 
περι βάλ λον του και, συ να κο λού θως, ε πί 
τη βά σει αυ τής της α να γνω ρί σε ως και 
των πο ρι σμά των της, να χα ράσ σει τα 
α ξιώ μα τα της δρά σε ως και ε νερ γεί ας του. 
Κα τά τον Φρει δε ρί κο Μά ϊ νε κε, δε δο μέ νης 
της μο ναδι κό τη τος του Κρά τους (και του 
γε ω πο λι τι κού, γε ω στρα τη γι κού, γε ω οι κο-
νο μι κού και διε θνο πο λι τι κού πε ρι βάλ λο-
ντός του), η ε πι λο γή των ο δών προς τον 
ε πι διω κό με νο σκοπό δεν μπο ρεί ει μη να 
εί ναι, εκ των πραγ μά των, πε ριο ρι σμέ νη. 
Προ χω ρώ ντας δε πε ραι τέ ρω, ο Meinecke 
θε ώ ρη σε ότι, εν τη αυ στη ρά εν νοί α ο ρώ-
ντες τα πράγ μα τα, δεν μπο ρεί πα ρά να 
υ πάρ χει, στο συ γκε κρι μέ νο πε ρι βάλ λον 
και στην δε δο μέ νη συ γκυ ρί α, μί α και μό-
νη ο δός προς τον ε πι διω κό με νο σκο πό, 
ή τοι η κα λύ τε ρη δυ να τή. Δη λα δή, κα τά 
τον ο ρι σμό του Meinecke, σε κά θε δε δο-



7979ΙΣΧΥΣ - ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ - ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΡΙΣΕΙΣ - ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ

μέ νη χρο νι κή στιγ μή υ φί στα ται για έ να 
έ κα στον Κρά τος μί α και μό νη ι δε ώ δης 
γραμ μή δρά σε ως, αυ τή την ο ποί α α πο-
κα λεί “ideale Staaträson” (ι δε ώ δη Λο γι κή 
του Κράτους). Το να την α να γνω ρί σει και, 
κατ’ α κο λου θί αν, να ε νερ γή σει ε πί τη βά-
σει αυ τής, τού το α πο τε λεί την μεί ζο να 
πρό κλη ση για τον πο λι τι κό ι θύ νο ντα, τον 
Staatsmann (statesman).

Ορ μώ με νος εκ της προ α να φερ θεί-
σης συλ λο γι στι κής του Meinecke, ο 
Morgenthau α νέ πτυ ξε τον ό ρο του «α ντι-
κει με νι κού συμ φέ ρο ντος» (objektives 
Interesse), εν νο ώ ντας ό τι στο διε θνές 
δι πλω μα τι κό-πο λιτι κό πε δί ο υ πάρ χει για 
κά θε παί κτη του συ στή μα τος (Έ θνος-Κρά-
τος) σε κά θε φάση του παι γνί ου έ νας και 
μό νος δυ νη τι κός ά ρι στος δρό μος, μί α και 
μό νη δυ νη τι κή α ρί στη ε πι λο γή, α σχέ τως 
του ε άν ο παί κτης την α να γνω ρί ζει και 
προ βαί νει, εν τέ λει, σε αυ τήν - η ό χι.

Εξ άλ λου, προς α πο φυ γήν ο ρι σμέ-
νων πα ρερ μη νειών, πρέ πει να διευ κρι νι-
σθεί ό τι η σύγ χρο νη εκ δο χή της Σχο λής 
του Πο λι τι κού Ρε α λι σμού (Νεο-Ρε α λι-
σμός) α ντι λαμ βά νε ται, βε βαί ως, την 
έν νοια του Συμ φέ ρο ντος, ό πως και την 
έν νοια της Ι σχύ ος, κα τά τρό πον πο λυ-
λει τουρ γι κό (multifunktional), δη λα δή 
ουδό λως πε ριο ρί ζει τις έν νοιες αυ τές 
στο στε νώς θε ω ρού με νο στρα τιω τι κό 
πε δί ο αλ λά, απ’ ε να ντί ας, τις ερ μη νεύ ει 
κα τά τρό πον ώ στε να συμπε ρι λαμ βά νο-
νται πο λι τι κο δι πλω μα τι κές, οι κο νο μι κές, 
αν θρω πο γε ω γρα φικές και πο λι τι σμι κές 
πα ρά με τροι.

Πε ραι τέ ρω, η Iσχύς εί ναι ά μορφη, 
κα τά την πε ρί φη μη δια τύ πω ση του 
Μax Weber, o ο ποί ος μά λι στα χρη σι μο-
ποιού σε προς τούτο την ελ λη νι κή λέ ξη 
“amorph”, α ντί της γερ μανι κής “gestalt-
los“, εν νο ώ ντας διά του ό ρου αυ τού την 
Iσχύ ως την γε νι κή αι τία της πραγ μα το-

ποι ή σε ως μιας πο λι τι κής βου λή σε ως, 
η ο ποί α ε πιφέ ρει με τα βο λές πα ντός 
εί δους. Συγ χρό νως ό μως, η Iσχύς εί ναι 
και πο λύ μορ φη (polymorph) υπό την 
έν νοια της πο λυ σχι δί ας των μορ φών εμ-
φα νί σε ως και των αι τί ων γε νέ σε ώς της.

Α ΝΤΑ ΓΩ ΝΙ ΣΜΟΙ Ι ΣΧΥ ΟΣ ΚΑΙ
Ι ΔΕ ΟΛΟ ΓΙ ΚΗ «ΝΟ ΜΙ ΜΟ ΠΟΙ Η ΣΗ»
Εν προ κει μέ νω, να ση μειώ σου με και 

κά τι α να φο ρι κώς προς μιαν άλ λη ευ ρύ τα-
τα δια δε δο μέ νη πα ρε ξή γη ση που α φο ρά 
στην σύγ χυση, η ο ποί α συ χνέ στα τα πα-
ρα τη ρεί ται με τα ξύ ε πι διω κο μέ νων συμ-
φε ρό ντων, αφ’ ε νός, και κα νο νι στι κών/ 
α ξια κών/ ι δε ο λο γι κών «εν δύ σε ων» αυ τών 
των συμ φε ρό ντων, αφ’ ε τέ ρου. Και ό μως, 
θα ώ φει λε να εί ναι πα σί δη λον ό τι σε 
κά θε ε πο χή κά θε παί κτης του δια κρα τι-
κού συ στή μα τος ε πι χει ρεί να «εν δύ σει» 
ι δε ο λο γι κώς τα υ πη ρε τού με να υ πό του 
ιδί ου συμ φέ ρο ντα και να πα ρά σχει στους 
ε πι διω κο μέ νους σκο πούς του την καταλ-
λη λό τε ρη δυ να τή ι δε ο λο γι κή / κα νο νι στι-
κή / «η θι κή», ού τως ει πείν, νο μιμο ποί η ση 
(«normative Legitimierung» κα τά τον 
Κα θη γη τή Gottfried-Karl Kindermann). 
Τού το, ό μως, επ’ου δε νί ε πι τρέ πε ται να πα-
ρα πλα νά τον σο βα ρό και ψύ χραι μο πο λι-
τι κό ιθύ νο ντα ή δι πλω μά τη ή πνευ μα τι κό 
τα γό ή στρα τιω τι κό η γή το ρα ως προς τα 
πραγ μα τι κά δια κυ βεύ μα τα και τις - για να 
θυ μη θού με τον Θου κυ δί δη - «α λη θέ στα-
τες αι τί ες», που υ πο κρύ πτο νται πί σω α πό 
τις «ες το φανε ρόν λε γό με νες».

Συ να φώς, ε πι κρα τεί συ χνά η πλά νη 
ό τι αρ κεί ή θα αρκού σε η εκ μέ ρους 
ό λων των α ντι συμ βαλ λο μέ νων με ρών 
του διε θνούς συ στήμα τος δια κή ρυ ξη 
πί στε ως στα αυ τά ι δε ώ δη και στις αυ τές 
α ξί ες ή η υ ιο θέ τη ση, εκ μέ ρους ό λων, των 
ι δί ων πο λι τι κοκοι νω νι κών προ τύ πων, 
ι δε ο λο γι κών προ τι μή σε ων κλπ, προ κει-
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μένου να παύ σει, αίφ νης, να υ φί στα ται 
οιοσ δή πο τε α ντα γω νι σμός συμ φέ ρο ντος 
με τα ξύ τους. Βε βαί ως, πρό κει ται πε ρί πλά-
νης, η ο ποί α δεν α ντέ χει σε καμ μί α σο βα-
ρή κρι τι κή ού τε στην ι στο ρι κή ε ξέ τα ση: 
Η ρα γδαί α ε ξά πλω ση του Χρι στια νι σμού 
σε έ να ευ ρύ τα το φά σμα χω ρών, λα ών και 
πο λι τι σμών ου δό λως ε πέ φε ρε την δια κη-
ρυσ σόμε νη υ πό του ι δί ου κα τί σχυ ση της 
αιω νί ας ει ρή νης, συ ναλ λη λί ας και α γά πης 
με τα ξύ των αν θρώ πων (που κα τά τα λοι-
πά ε πρέ σβευαν / ώ μνυαν, ά πα ντες, στον 
ίδιο Θε ό της ει ρή νης, συ να δελ φώ σε ως 
και α γά πης!), αλ λά, απ’ ε να ντί ας, πα ρέσχε 
πολ λές φο ρές πρώ της τά ξε ως «νο μι μο ποι-
η τι κό» άλ λο θι για α γριω τά τους πο λέ μους, 
α πη νείς διώ ξεις α ντι πά λων κ.ο.κ. Το αυ τό 
συ νέ βη, εξ άλ λου, τό σο στην πε ρί πτω ση 
του φαι νο μέ νου της Δη μο κρα τί ας ό σο 
και στην πε ρί πτω ση του Σο σια λι σμού / 
Κομ μου νι σμού. Η ε πι κράτη ση των ι δί ων 
ή α δελ φών ι δε ω δών και κα θε στώ των ου-
δό λως α πέ τρε ψε κρά τη τα ο ποί α ώ μνυαν 
στα ι δε ώ δη αυ τά α πό το να διε ξά γουν πο-
λέ μους, και μά λι στα με ι διαί τε ρη έ ντα ση 
και προ θυ μί α.

Το ί διο συ νέ βη και προ κει μέ νου πε-
ρί άλ λων ι δε ο λο γιών ή πο λι τι κών συ-
στημά των. Η Γαλ λι κή Ε πα νά στα ση, ι δί ως 
η δεύ τε ρη, ρι ζοσπα στι κή, φά ση της 
(Τρο μο κρα τί α), ση μα δεύ θη κε α πό μί αν 
α σύλ λη πτη για τα δε δο μέ να της ε πο-
χής ε κεί νης ό ξυν ση του πο λε μο χα ρούς 
πνεύ μα τος και μια ε ξα γω γή της Επα να-
στά σε ως διά του πο λέ μου σε ο λό κλη ρη 
την Ευ ρώ πη (ο πο λύς Πα να γιώ της Κον-
δύ λης ο μί λη σε πε ρί «εκ δη μο κρα τι σμού 
του Πο λέ μου» / “Demokratisierung des 
Krieges”!). Α ντί στοι χα φαι νό με να συ νό-
δευ σαν, ως γνω στόν, και την Ο κτω βρια-
νή Ε πα νά στα ση του 1917 στην πά λαι πο-
τέ τσαρι κή Ρωσ σί α. Α ξιο ση μεί ω το εί ναι, 
εν προ κει μέ νω, ό τι η πο λι τικο ϊ δε ο λο γι κή 

συγ γέ νεια δεν κα τέ στη δυ να τή ή ε παρ-
κής για να α πο τρέ ψει την εκ δή λω ση, και 
δη κα τά τρό πον τρα χύ και α συν θη κο λό-
γη το, του α ντα γω νι σμού συμ φε ρό ντων 
με τα ξύ π.χ. της ΕΣ ΣΔ και της Κί νας, ή 
με τα ξύ της πά λαι πο τέ Ο.Σ.Δ. της Γιου-
γκο σλα βί ας και της Λ.Δ. της Αλ βα νί ας. 
Αλ λά και α πό την άλ λην πλευ ρά, εί ναι 
γνω στό ό τι η με γά λη υ πε ρα τλα ντι κή 
Δη μο κρα τί α, που σή με ρα μά λι στα τυγ-
χά νει να α πο τελεί την η γε μο νεύ ου σα 
Δύ να μη στο διε θνές σύ στη μα, δη λα δή 
οι Ηνω μέ νες Πο λι τεί ες της Α με ρι κής, 
έ χει στο ε νερ γη τι κό της πε ρισ σό τε ρες 
α πό 235 πο λε μι κές ε πι χει ρή σεις και 
ε μπλο κές πα ντός εί δους στο εγ γύ τε ρο 
και α πώ τε ρο στρα τη γι κό της πε ριβάλ-
λον, και ό λα αυ τά ε νώ με τρά μό λις 230 
έ τη α νε ξαρ τή του κρα τι κής υ πάρ ξε ως. 
Για τον λό γο αυ τόν, άλ λω στε, δια κε κρι μέ-
νοι Α με ρι κα νοί συ ντη ρη τι κοί-ρε α λιστές 
α να λυ τές κά νουν λό γο πε ρί του «Μύ θου 
των φι λει ρη νι κών Δη μο κρα τιών».

Με τις α νω τέ ρω γε νό με νες πα ρα τηρή-
σεις προ σεγ γί σα με μί αν α διά ψευ στη α λή-
θεια της Δι πλω μα τί ας, ό τι δη λα δή: τα Κρά-
τη, οι ε πι μέ ρους δρώ ντες του διε θνούς 
συ στή μα τος, α κολου θούν την ε πι δί ω ξη 
συ γκε κρι μέ νων συμ φε ρό ντων τους α σχέ-
τως ι δε ο λο γι κής/ κα νο νι στι κής εν δύ σε ως/ 
νο μι μο ποι ή σε ως. Μά λι στα, ι στο ρι κά, μπο-
ρεί να βε βαιω θεί ό τι σε πλεί στες ό σες πε-
ρι πτώ σεις πα ρα τη ρού με μί α δια χρο νι κώς 
και διε πο χι κώς α ναλ λοί ω τη - ή πά ντως 
στα θε ρά - συ μπε ρι φο ρά ο ρι σμέ νων Κρα-
τών ως προς την υ πε ρά σπι ση των Ε θνι-
κών Συμ φε ρό ντων τους, πα ρά τις κα τά 
και ρούς (ε νί ο τε θε α μα τι κές) δια φο ρο ποι-
ή σεις ή με τα βο λές σε ό,τι αφο ρά στην πο-
λι τι κή, την ι δε ο λο γί α, την κοι νω νί α κ.λπ. 
Ι στο ρι κώς δε κα τα δεικνύ ε ται ό τι πο λύ 
σπου δαιό τε ρη ση μα σί α για την λει τουρ-
γί α τους ως γε ω στρα τη γι κών δρώ ντων 
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έ χει η θέ ση τους εί τε ως Ναυτι κών Δυ νά-
με ων («See Powers» / «Seemächte») εί τε 
ως Η πειρω τι κών Δυ νά με ων (Continental 
Powers / Kontinentalmächte), εί τε ως 
Η πει ρω τι κών Δυ νά μεων που ε πι διώ κουν 
και ε πι τυγ χά νουν να α να δει χθούν σε 
Ναυ τι κές Δυ νά μεις («Naval Powers» / 
«maritime Mächte»).

ΤΥ ΠΟ ΛΟ ΓΙ Α ΚΑΙ ΙΕ ΡΑΡ ΧΗ ΣΗ Ε ΘΝΙ ΚΩΝ 
ΣΥΜ ΦΕ ΡΟ ΝΤΩΝ

Ως Ε θνι κά Συμ φέ ρο ντα νο ού νται, 
κατ’ αρ χήν και κατ’ αρ χάς, το συμ φέ ρον 
ε πι βιώ σε ως / αυ το συ ντηρή σε ως ε νός 
Κρά τους και της κα θε στη κυ ί ας τά ξε ώς 
του, δη λα δή:

 η δια φύ λα ξη της ε δα φι κής του 
α κε ραιό τη τος και της Ε θνι κής Κυριαρ-
χί ας του,

 η πα ρε μπό δι ση και α πο σό βη ση 
α νε πι θυ μή των περιο ρι σμών της τε λευ-
ταί ας, εκ μέ ρους ξέ νου πα ρά γο ντος,

 η πε ρι φρού ρη ση του ι σχύ ο ντος 
κοι νω νι κο πο λι τικού συ στή μα τος και 
συ στή μα τος α ξιών.

Πε ραι τέ ρω, στα Ε θνι κά Συμ φέ ρο ντα 
ε νός ε κά στου Κρά τους συ γκα τα λέ γο νται: 

 η προ στα σί α της ζω ής, τι μής και 
πε ριου σί ας των πο λι τών του οπου δή πο-
τε στο ε ξω τε ρι κό,

 η δια σφά λι ση της δι κής του θέ σε-
ως ι σχύ ος και επιρ ρο ής, πά ντο τε σε συ-
νάρ τη ση με ε κεί νη άλ λων Κρα τών-παι-
κτών του διε θνούς συ στή μα τος,

  η πα ντο ει δής αύ ξη ση 
της ι σχύ ος και ε πιρ ρο ής του 
(στρα τιω τι κής-γε ω στρα τη-
γι κής, οι κο νο μι κής-ε νερ-
γεια κής, πο λι τι κο δι πλω-
μα τι κής, πο λι τι στι κής-
γε ω πο λι τι σμι κής 
κ.λπ.),

 η πε ρι φρού ρη ση, κα τά πρώ τον, 
και ε νί σχυ ση, κα τά δεύ τε ρον, του κύ-
ρους και της α ξιο πι στί ας του διε θνώς.

Προ φα νώς - δε δο μέ νης και της πο λυ-
μορ φί ας αλ λά και του δυ να μι κού χα ρα-
κτή ρα τό σο του Κρά τους, ως συστή μα τος 
καθ’ ε αυ τού, ό σο και του δια κρα τι κού συ-
στή μα τος εν γέ νει - τα Κρά τη ε πι διώ κουν 
ταυ το χρό νως την ι κα νο ποί η ση πολλών 
δια φο ρε τι κών συμ φε ρό ντων, δια φο ρε τι-
κής με τα ξύ των βαθ μί δος και σημα σί ας. 
Ω στό σο, παρ’ ό λες τις ε πι φα νεια κές α ντι-
φά σεις, υ πάρ χει σα φώς μί α ε σώ τε ρη λο-
γι κή στην δο μή, την συ νάρ τη ση και την 
επι δί ω ξη των συμ φε ρό ντων αυ τών. Η 
πυ ρα μί δα των Ε θνι κών Συμ φερό ντων και 
Σκο πών σχε διά ζε ται, βε βαί ως, α πό την 
ε πι φορ τι σμένη με το σπου δαιό τα το αυ-
τό κα θή κον ι θύ νου σα ε λίτ ε νός ε κά στου 
Κρά τους (staatstragende Elite) με την 
ε ποι κο δο μη τι κή σύ μπρα ξη ό λων των ι θυ-
νό ντων με ρών του συ στή μα τος (Πο λι τι κή 
Η γε σί α, Δι πλω μα τι κή Υ πη ρε σί α, Δο μές 
Πα ρα γω γής Στρα τη γι κής και Πο λι τι κής 
για την Ε θνι κή Α σφά λεια και Ά μυ να, Συμ-
βού λιο Ε θνι κής Α σφα λεί ας, Στρα τιω τι κή 
Η γε σί α, Δο μές Πα ρα γω γής Οι κο νο μι κής 
και Ε νερ γεια κής Πο λι τι κής, Ι δε ο λο γι κοί 
Μη χα νι σμοί Κρά τους κοκ). Εί ναι πρό δη-
λο ό τι, στην πρά ξη, η ιε ράρ χη ση των 
Ε θνι κών Συμ φε ρό-
ντων, 
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α κό μη δε πε ρισ σό τε ρο η επι λο γή των 
κα ταλ λη λο τέ ρων μέ σων προς ι κα νο ποί-
η σίν τους, συ ναρ τά ται ά με σα προς το 
ποιόν και την ταυ τό τη τα μιας (εξ α ντι κει-
μέ νου μι κρής, ο λι γά ριθ μης) ο μά δος που 
εί ναι ε πι φορ τι σμέ νη με την λή ψη των 
σχε τι κών α πο φά σε ων.

Ο Gottfried-Karl Kindermann, ι δρυ-
τής της Σχο λής του Πο λι τι κού Νε ο-Ρε-
α λι σμού του Μο νά χου, μα θη τής του 
Hans J. Morgenthau, πα ρα δί δει - στα 
«Θε μελιώ δη Στοι χεί α Διε θνούς Πο λι τι-
κής», το μνη μειώ δες ει σα γω γι κό του σύγ-
γραμ μα στον κό σμο της Δι πλω μα τί ας 
(«Grundelemente der Weltpolitik. Eine 
Einführung») - την α κό λου θη Τυ πο λο γί α 
ε θνι κών συμ φε ρό ντων:

 Πραγ μα τι κά συμ φέ ρο ντα (reale 
Ιnteressen) θε ω ρεί ε κεί να, η ι κα νο ποί-
η ση/ε ξυ πη ρέ τηση των ο ποί ων ε πι διώ-
κε ται συ γκε κρι μέ να α πό πλευ ράς του 
Κρά τους και της ι θυ νού σης ε λίτ, εί τε 
αυ τό συμ βαί νει φα νε ρά εί τε κρυ φί ως.

  Ε ι  κ ο  ν ι  κ ά  σ υ μ  φ έ  ρ ο  ν τ α 
(Scheininteressen) θε ω ρεί ε κεί να, τα 
ο ποί α το Κρά τος και η ι θύ νου σα ε λίτ του 
Κρά τους ε πι διώ κουν δια κη ρυ κτι κώς, 
των ο ποί ων δη λα δή την ε ξυ πη ρέ τη ση 
έ χουν δια κη ρύ ξει ως ε πι δίω ξή τους (για 
λό γους εί τε διε θνο πο λι τι κής εί τε ε σω πο-
λι τι κής σκο πι μό τητος), χω ρίς ω στό σο να 
συ νο δεύ ουν αυ τές τις δια κηρύ ξεις με 
συ γκε κρι μέ νες ε νέρ γειες, οι ο ποί ες και 
θα ο δη γού σαν στην έ μπρα κτη ι κα νο ποί-
η ση των εν λό γω συμ φε ρό ντων.

 Δυ νη τι κά συμ φέ ρο ντα (potenti-
elle Interessen) θε ω ρού νται ε κεί να τα 
συμ φέ ρο ντα ε νός Κρά τους «άλ φα», τα 
ο ποί α υ φί στα νται δυ νά μει εντός του 
διε θνούς συ στή μα τος πλην ό μως στην 
συ γκε κρι μέ νη χρο νι κή συ γκυρί α δεν 
μπο ρούν να ε πι διω χθούν συ γκε κρι μέ-
να, α πό πλευ ράς του Κρά τους «α» και 

της ι θυ νού σης ε λίτ. Πρό κει ται για τους 
πε ρίφη μους «σκο πούς τύ που ε άν- τό τε» 
(“if-then-goals”), δη λα δή για σκο πούς, 
η πρα κτι κή ε πι δί ω ξη και εκ πλή ρω ση 
των ο ποί ων ε ξαρ τά ται ά με σα α πό την 
με τα βολή της διε θνούς δι πλω μα τι κής 
και στρα τη γι κής κα τα στά σε ως.

Προ σέ τι, ο φεί λου με να υ πο γραμ μί σου-
με την ε ντυ πω σια κή στα θε ρό τη τα, την 
ο ποί αν εμ φα νί ζουν οι Με γά λες, Με σαί ες 
και Μι κρές Δυ νά μεις κα τά την ε πι δί ω ξη 
αυ ξή σε ως της Ι σχύ ος τους, στο διά βα 
της Ι στο ρί ας, και κατ’ ε πέ κτα ση κα τά την 
ε ξυ πη ρέ τη ση των Ε θνι κών Συμ φε ρό ντων 
τους - α σχέ τως, ε πα να λαμ βά νου με, των 
οιων δή πο τε ε πι μέ ρους ε περ χο μέ νων ή 
ε πελ θου σών δια φο ρο ποι ή σε ων και με-
ταβο λών ι δε ο λο γι κού-πο λι τι κού χα ρα κτή-
ρος. Για να α να φέ ρου με με ρι κά α πτά και 
προ σι τά σε ό λους πα ρα δείγ μα τα, ας θυ μη-
θού με την πε ρί πτω ση της κατ’ εξο χήν Μεί-
ζο νος Ναυ τι κής Δυ νά με ως (Sea Power): 
της Με γά λης Βρε ταν νί ας, καθ’ ό σον αυ τή 
α πο τε λεί κλασ σι κό παρά δειγ μα συ νε χί-
σε ως και διαιω νί σε ως των γε ω πο λι τι κών 
και γε ω στρα τη γι κών α ντι λή ψε ων πε ρί 
Ε θνι κής Ι σχύ ος, Ε θνι κού Συμ φέ ρο ντος και 
Δι πλω μα τί ας, α νά τις ε πο χές: Η Με γά λη 
Βρε ταν νί α, ε πί τέσ σε ρεις και πλέ ον αιώ-
νες, α κο λού θη σε πα γί ως, ε πι μό νως και 
με θο δι κώς - και συ νε χί ζει να α κο λου θεί 
- την πο λι τι κή της πα ρε μπο δί σε ως της 
εμ φα νίσε ως ε νός ε νιαί ου Η πει ρω τι κού Πό-
λου Ι σχύ ος στην α πέ να ντι αυ τής κει μέ νη 
η πει ρω τι κή μά ζα (Ευ ρώ πη).

Προς τον σκο πό αυ τόν, εξ άλ λου η 
Γηραιά Αλ βιών σχε δί α σε και α κο λού θη σε 
τα πε ρί φη μα «balance of power politics», 
την Πο λι τι κή της Ι σορ ρο πί ας Ι σχύ ος, πά-
ντο τε με τον στό χο της πα ρε μπο δί σε-
ως της κα τι σχύ σε ως μιας Δυ νά με ως στο 
η πει ρω τι κό bloc της Δυ τι κής Ευ ρα σί ας. 
Ο μοί ως, εμ φο ρού με νη πάντα α πό την ι δί α 
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γε ω πο λι τι κή α ντί λη ψη των πραγ μάτων, η 
θα λασ σο κρά τει ρα Αγ γλί α πε ρι φρού ρη σε 
ε πί δύ ο αιώ νες πε ρί που πα ντοιο τρό πως 
την ε δα φι κή α κε ραιό τη τα του «Κρά τους-
Φύ λα κα των Στε νών», ή τοι του Τουρ κι κού 
Κρά τους, α σχέ τως ε άν αυ τό εί χε ο σμα νι-
κή-σουλ τα νι κή ή κεμα λι κή ή με τα κε μα λι-
κή μορ φή - πά ντο τε προς ε πί τευ ξιν του 
ι δί ου μεί ζο νος στρα τη γι κού σκο πού, ο 
ο ποί ος και ή ταν η α νά σχε ση της εν δε χο-
μέ νης κα θό δου της Η πει ρω τι κής / Χερ σαί-
ας Δυ νά με ως Ρωσ σί ας προς τις θερ μές 
θά λασ σες του Νό του, το Αι γαί ο και την 
Με σό γειο, γε γο νός το ο ποί ο αυ το δι καί ως 
θα έ θε τε εν κιν δύ νω ζω τι κά Ε θνι κά Συμ φέ-
ρο ντα του British Empire και, με τέ πει τα, 
της Κοι νο πο λι τεί ας (Commonwealth of 
Nations). Ση μειω τέ ον δε ό τι η πο λιτι κή 
αυ τή του Λον δί νου ί σχυε α δια τα ρά κτως 
και α σχέ τως ό χι μό νον της πο λι τι κής-πο λι-
τεια κής μορ φής του Κρά τους των Στε νών 
αλ λά και α νε ξαρ τή τως ε πί σης του ε άν η 
Ρωσ σί α ή ταν τσα ρι κή ή μπολ σε βι κι κή - ή, 
σή με ρα, με τα-σο βιε τι κή!

Α πό την σκο πιά των στρα τη γι κών, 
δι πλω μα τι κών και α μυ ντι κο πο λι τι κών, 
ε γκε φά λων της Ναυ τι κής Δυ νά με ως «Βρε-
ταν νί α», το πρό βλη μα ή ταν η Η πει ρω τι κή 
Δύ να μη (εν προ κει μέ νω η Ρωσ σί α), ό χι το 
τσα ρι κό ή το κομ μουνι στι κό κα θε στώς. 
Άλ λω στε, πα νο μοιό τυ πη υ πήρ ξε η συ-
μπε ρι φο ρά της Η γε μο νι κής Δυ νά με ως 
και έ να ντι πά σης άλ λης Η πει ρω τι κής 
Δυ νά με ως, η ο ποί α κά ποιαν στιγ μή διεκ-
δί κη σε για τον ε αυ τόν της την η γε μο νί α 
στο μόρ φω μα της Δυτι κής Ευ ρα σί ας που 
α πο κα λού με Ευ ρώ πη, α σχέ τως του ε άν η 
πε ρί ης ο λό γος α νερ χο μέ νη Η πει ρω τι κή 
Δύ να μη ή ταν, κα τά συ γκυ ρί αν:

 η Ι σπα νί α,
 η Γαλ λί α του Να πο λέ ο ντος,
 η Α γί α Ρωσ σί α των Ρω μα νώφ,
 η Γερ μα νί α του Κά ϊ ζερ Γου λιέλ μου,

 η Γερ μα νί α του Χί τλερ ή
 η Ρωσ σί α των Σο βιέτ.
Με α φο πλι στι κήν ει λι κρί νεια, άλ λω-

στε, ο μο λό γη σε το γε γο νός αυ τό ου δείς 
κα τώ τε ρος του Σερ Ου ΐν στων Τσώρ-
τσιλ λ: «Για τε τρα κό σια χρό νια η ε ξω τε ρι-
κή πο λι τι κή της Αγ γλί ας υ πήρ ξε να α ντι-
τί θε ται στην ι σχυρό τε ρη, ε πι θε τι κώ τε ρη, 
η γε μο νι κώ τε ρη Δύ να μη στην (γη ραιά) 
ή πει ρο και, ι διαι τέ ρως, να α πο τρέ πει το 
εν δε χό με νο να πέ σουν οι Κά τω Χώ ρες 
στα χέ ρια μιας τέ τοιας Δυ νά με ως… Πα-
ρα τη ρή σα τε ό τι η πο λι τι κή της Αγ γλί ας 
δεν ε ξε τά ζει ποιο έ θνος εί ναι ε κεί νο που 
ε πι ζη τεί την ε πι κυ ριαρ χί α ε πί της Ευ ρώ-
πης. Το ζή τη μα δεν εί ναι ε άν πρό κει ται 
για την Ι σπα νί α ή για την Γαλ λι κή Μο ναρ-
χί α ή για την Γαλ λι κή Αυ το κρα το ρί α ή 
για το Γερ μα νι κό Ρά ϊχ ή για το κα θε στώς 
του Χί τλερ. Δεν έ χει κα θό λου να κά νει 
με άρ χο ντες ή έ θνη. Την α πα σχο λεί απο-
κλει στι κώς το ποιος εί ναι ο ι σχυ ρό τε ρος 
ή ο δυ νά μει κυ ρί αρ χος τύ ραν νος».

Α ΝΑ ΛΥ ΣΗ ΣΥ ΣΧΕ ΤΙ ΣΜΟΥ Ι ΣΧΥ ΟΣ
Τε ρά στια ση μα σί α για την ε πι τυ χή η 

μη ε ξυπη ρέ τη ση των Ε θνι κών Συμ φε ρό-
ντων έ χει η α νά λυ ση του Συ σχε τι σμού 
Ι σχύ ος (Machtkonstellation), την ο ποί α 
ε πι χει ρεί σε κά θε δε δο μένη χρο νι κή συ-
γκυ ρί α η ι θύ νου σα ε λίτ ε νός Κρά τους. 
Η α νά λυ ση του συ σχε τισμού ι σχύ ος 
(Machtkonstellationsanalyse) κατ’ ου σί-
αν α πο σκοπεί στο να α πα ντή σει στο μεί-
ζον ε ρώ τη μα πε ρί του ε άν, κα τά πό σον 
και κα τά ποί ον τρό πον οι δρώ ντες ε ντός 
ε νός δε δο μέ νου συ σχε τι σμού ι σχύ ος εί-
ναι σε θέ ση να ε πι βά λουν την πο λι τι κή 
βού λη σή τους, ά ρα να ι κα νο ποι ή σουν 
τα δι κά τους Ε θνι κά Συμ φέ ρο ντα.

Έ χει πα ρα τη ρη θεί ό τι τα Κρά τη κα-
τά την δι πλω μα τι κή τους συ μπε ρι φο ρά 
τεί νουν πά ντο τε να ε πι διώ κουν, διά της 
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ι κα νο ποι ήσε ως των συ γκε κρι μέ νων συμ-
φε ρό ντων τους, την βελ τί ω ση - ή, πά-
ντως, του λά χι στον την στα θερο ποί η ση 
- της θέ σε ως ι σχύ ος των, ενώ σε κά θε 
πε ρί πτω ση τεί νουν να πα ρε μπο δί ζουν 
ή να α πο τρέ πουν την ε πι δεί νω ση της 
θέ σε ώς τους. Είναι α ξί ω μα ιε ρό και α πα-
ρά βα το της Δι πλω μα τι κής Ι στο ρί ας και 
της Διε θνούς Πο λι τι κής ό τι ε θε λου σί α, 
αυ τό βου λη και ά νευ α νταλ λάγ μα τος πα-
ραί τη ση α πό τις ι δί ας ι σχύ ος α πο τε λεί για 
πο λι τι κούς δρώ ντες - για πο λι τι κά υ πο κεί-
με να - του διε θνούς συ στή μα τος (δη λα δή 
για Κρά τη) συ μπε ρι φο ρά τό σον μη τυ πι-
κή ό σον και η ε θε λου σί α, αυ τό βου λος και 
ά νευ α νταλ λάγ μα τος πα ραί τη σις α πό του 
ι δί ου κέρ δους προ κει μέ νου πε ρί παι κτών 
του χώ ρου της Οι κο νομί ας.

Η Ι σχύς, ως ι κα νό της ε πι βο λής της 
ι δί ας βου λή σε ως, του ι δί ου συμ φέ ρο-
ντος, έ να ντι άλ λων, μπο ρεί να ε πι τευ χθεί 
με δια φό ρους τρό πους. Το φά σμα των 
σχε τι κών δυ να το τή των εί ναι τε ρά στιο 
και ε κτεί νε ται α πό την τε χνη έ ντως σχε-
δια σθεί σα και ε φαρ μοσθεί σα ε πι κοι νω-
νια κή/ προ πα γαν δι στι κή ε πί θε ση μέ χρι 
τον α νη λε ή Ψυ χο λο γι κό Πό λε μο και α πό 
την δια κρι τι κή ε πί κλη ση α σκή σε ως της 
υ φι στα μέ νης οι κο νο μι κής, δι πλω μα τι κής 
ή και στρα τιω τι κής Ι σχύ ος μέ χρι την πλή-
ρη ε ξο λό θρευ ση πά σης α ντι στά σε ως διά 
της χρή σε ως στρα τιω τι κών μέ σων. Έ τσι 
φθά νου με σε έ να άλ λο, λί αν ση μα ντι κό, 
ση μείο, ε κεί νο της χρή σε ως βί ας ή της 
α πει λής χρή σε ως βί ας, ά ρα της ε πι κλή σε-
ως της Ι σχύ ος υ πό την σκλη ρά μά λι στα 
μορ φή της (hard power). Εί ναι γε γο νός 
ό τι η ε πί κλη ση της Ι σχύ ος ε νός Κρά τους 
εκ μέ ρους του ιδί ου, και μά λι στα της 
στρα τιω τι κής ι σχύ ος του, απο τε λεί το τε-
λευ ταί ο, το α κρό τα το μέ σον α σκή σε ως 
της Ι σχύ ος (ultima racio λα τι νι στί).

Εν τού τοις, εί ναι αυ τό α κρι βώς το 

τελευ ταί ο, το α κρό τα το μέ σο, το ο ποί ο 
 κα τά την δια τύ πω ση του Kindermann 
 έ χει «ε ξαι ρε τι κή σημα σί α, ι δί ως για 
την σφαί ρα της Διε θνούς Πο λι τι κής και 
της Δι πλω μα τί ας, η οποί α α πό νο μι κής/
δι και ϊ κής α πό ψε ως εί ναι α τε λής, ως γνω-
στόν. Διό τι, ό ταν ο ξύ νε ται η διέ νε ξη και 
ο α ντα γω νι σμός συμ φε ρό ντων με τα ξύ 
δύ ο Κρα τών / Πό λων Ι σχύ ος του συ στή-
μα τος, τό τε η χρή ση βί ας, πραγ μα τι κή 
η α πει λου μέ νη, εκ μέ ρους ε νός Κρά τους 
ε να ντί ον ε νός άλ λου, α πο τε λεί ε κεί νην 
την τε λευ ταί α ζώ νη κλι μα κώ σε ως, στην 
ο ποί α πλέ ον δια κυ βεύ ο νται η ζω ή και ο 
θά να τος των αν θρώ πων ου μην αλ λά και 
αυ τή α κό μη η ύ παρ ξη του ε νός ή του άλ-
λου πο λι τι κοκοι νω νι κού συ στή μα τος».

Συ νε πώς, προ ει δο ποιεί ο Kindermann, 
«οια δή πο τε α νά λυ ση Συ σχε τι σμού Ι σχύ-
ος, και συ να κο λού θως, οιαδή πο τε συ μπε-
ρι φο ρά οιου δή πο τε Κρά τους / δρώ ντος 
του διε θνούς συ στή μα τος, που δεν λαμ βά-
νει ε παρ κώς υπ’ό ψιν το ση μεί ο αυ τό και 
δεν πράτ τει α να λό γως, εί ναι μα κρο προ θέ-
σμως κα τα δι κα σμέ νη σε σο βα ρή μεί ω ση 
της α ξιο πι στί ας του, και τε λι κώς σε ζη μί α 
των Ε θνι κών Συμ φε ρό ντων του».

Κα τά την τυ πο λο γί α του Kindermann, 
οι αλ λη λε ξαρ τώ με νες πα ρά με τροι και τα 
κρι τή ρια ι σχύ ος ε νός Κρά τους εί ναι:

 Η πο σό της, η ποιό της, η έ κτα ση 
και η τρω τό της των ι δί ων στρα τιω τι κών 
μέ σων. Εν προ κει μέ νω, εί ναι αυ το νό η το 
ό τι έ χει ι διαί τε ρη ση μα σί α το ε άν και 
κα τά πό σον υ φί στα ται ι κα νό της/δυ να-
τό της, α πό τε χνο λο γι κής και οικο νο μι-
κής α πό ψε ως, προς αυ τάρ κεια / ι δί αν 
πα ρα γω γή και συ ντή ρη ση ο πλι κών συ-
στη μά των, δε δο μέ νου ό τι εν ε να ντί α 
πε ρι πτώσει ο δη γού με θα σε κα θε στώς 
ε ξαρ τή σε ως α πό τρί τους, γε γο νός με 
ποι κί λες στρα τη γι κές και πο λι τι κές συ-
νέ πειες και ε πι πτώσεις.
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 Η τε χνο λο γι κή και οι κο νο μι κή 
Ι σχύς ε νός Κρά τους, η Ι σχύς της πα ρα-
γω γι κής του βά σε ως, ο βαθ μός ε ξαρ τή-
σε ως ή α νε ξαρ τη σί ας α πό το ε ξωτε ρι-
κό, α πό οι κο νο μι κής και τε χνο λο γι κής 
α πό ψε ως, κα θώς και η ι κα νό της και 
δυ να τό της ε φαρ μο γής ή α σκή σε ως Οι-
κο νο μι κής-Ε νερ γεια κής Δι πλω μα τί ας 
προς ε πί τευ ξιν ε θνι κών στρα τη γι κών-
πο λι τι κών σκο πών.

 Ο βαθ μός Ε θνι κής Συ νο χής α πό 
πά σης α πό ψε ως (πο λι τι κής, κοι νω νι κής, 
ε θνο πο λι τι σμι κής, ε θνο λο γικής, ψυ χο-
λο γι κής).

 Ο βαθ μός συ ναι νέ σε ως - ή μη 
- προ κει μέ νου πε ρί της ε πι διώ ξε ως και 
ε πι τεύ ξε ως μει ζό νων Ε θνι κών Συμ φε-
ρό ντων και Σκο πών, και μά λι στα ό χι 
μό νον ε ντός του ι δί ου ε θνο κρα τι κού 
συ στή μα τος αλ λά, εν δε χο μέ νως, και 
ε ντός τρί των. Ε πί πα ρα δείγ μα τι, ας ση-
μειω θεί η ση μα σί α του φιλο-ισ ρα η λι νού 
λό μπυ ε πιρ ρο ής ε ντός των Η νω μέ νων 
Πο λι τειών της Α με ρι κής.

 Ο βαθ μός πρα κτι κής χρή σε ως των 
δυνη τι κώς υ φι στα μέ νων μέ σων ι σχύ ος 
του Κρά τους προς ε πί τευ ξιν των α κο-
λουθου μέ νων Ε θνι κών Συμ φε ρό ντων, 
κά τι το ο ποί ο ευ θέ ως ε ξαρ τά ται α πό την 
η γε μο νι κή ι δε ο λο γί α του συ γκε κρι μέ νου 
Κρά τους, την άρ χου σα δηλ. κοι νω νι κή 
ι δε ο λο γί α.

 Ο βαθ μός α ξιο πι στί ας ε νός Κρά-
τους στο διε θνές σύ στη μα (κρι σι μώ τα τη 
πα ρά με τρος!).

 Ο βαθ μός ε πιρ ρο ής - πά σης φύ-
σε ως - την ο ποί αν α σκεί έ να Κρά τος 
ε πί ενός άλ λου, α κό μη και χω ρίς την 
προ σφυ γή στην χρήση οι κο νο μι κής, 
δι πλω μα τι κής ή στρα τιω τι κής Ι σχύ ος ή 
την ε πί κλη σή της.

 Η προ σω πι κή ι κα νό της και το 
προσω πι κό χά ρι σμα των συ γκε κρι μέ-

νων α τό μων που συ να παρ τί ζουν την 
ι θύ νου σα πο λι τι κή, διοι κη τι κή, δι πλω μα-
τι κή και στρα τιω τι κή ε λίτ ε νός Κρά τους. 
Αλ λά και α ντι στρό φως -κά τι ε ξί σου 
ση μα ντι κό- η ορ θή α να γνώ ριση της 
ποιό τη τος και της ι κα νό τη τος των α τό-
μων που συ να παρ τί ζουν την α ντί στοι χη 
ε λίτ του α ντι πά λου Κρά τους.

Η Α νά λυ ση του Συ σχε τι σμού Ι σχύ ος 
κα τά κανό να α πο σκο πεί στο να δια κρι-
βω θεί ο κα ταλ λη λό τε ρος τρό πος προ κει-
μέ νου να ε πι διω χθεί η προ σφο ρό τε ρη 
για το συ γκε κρι μέ νο Κρά τος / παί κτη 
του συ στή μα τος Πο λι τι κή Ι σορ ρο πί ας 
του Συ στή μα τος («balance of power pol-
itics» / «Gleichgewichtspolitik»). Με τον 
ό ρο αυ τόν εν νο ού με μί α, κα τά την πε ρί-
φημη ρή ση του Kindermann, «τυ πι κή 
συ μπε ρι φο ρά» Κρα τών ή συ να σπι σμών 
Κρα τών («typische Verhaltensweise») 
στο διά βα της Ι στο ρί ας της Δι πλω μα τί ας. 
Έ χει πα ρα τη ρηθεί, άλ λω στε, ό τι τού το 
συμ βαί νει α κό μη και προ κει μέ νου πε ρί 
Κρα τών, τα ο ποί α διέ πο νται α πό πο λι τι-
κο ϊ δε ο λο γι κώς διά φο ρα ή και α ντί θε τα 
συ στή μα τα. Με τά την Α νά λυ ση Συ σχε τι-
σμού Ι σχύ ος, έ να Κρά τος προ χω ρεί στην 
δια βού λευ ση με το έ τε ρον Κρά τος - ή με 
έ τε ρα Κρά τη - προ κει μέ νου να ε πι τύ χει 
την κα λύ τε ρη δυ να τή ε ξυ πη ρέ τη ση των 
Ε θνι κών του Συμ φε ρό ντων. 

ΔΙΑ ΚΡΑ ΤΙ ΚΕΣ / ΔΙΕ ΘΝΕΙΣ ΚΡΙΣΕΙΣ
Έ χει κα τα δει χθεί ι στο ρι κώς ό τι οι 

συ γκρού σεις, δη λα δή οι α ντι θέ σεις συμ-
φε ρό ντων (υ λι κών ή α ξια κών) που χα-
ρα κτη ρί ζουν το δια κρα τι κό σύ στη μα 
και οι ο ποί ες φαί νο νται ή εί ναι α νε πί λυ-
τες, διέρ χο νται κά πο τε μί α ο λι γώ τε ρο 
ή πε ρισ σό τε ρο πε ριο ρι σμέ νη χρο νι κώς 
φά ση, κα τά την διάρ κεια της ο ποί ας οι 
κατ’ αρ χάς και ε πί μακρόν λαν θά νου σες 
α ντι θέ σεις συμ φε ρό ντων κλι μα κώ νο-
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νται, ο πό τε αυ ξά νε ται α να λό γως και ο 
κίν δυ νος μιας α νοι κτής πο λε μι κής α ντι-
πα ρα θέ σε ως. Αυ τή η χρο νι κή φά ση α πο-
δί δε ται στην πα γκό σμια βι βλιο γρα φί α 
με την αρ χαί α ελ λη νι κή λέ ξη «κρί ση» 
(εκ του ρή ματος «κρί νω»).

Συ νε πώς, έ νας α πό τους βα σι κούς 
στό χους της ε πι στη μο νι κής έ ρευ νας εί ναι 
η διά γνω ση του τρό που, διά του ο ποί ου 
δια κρα τι κές συ γκρού σεις, κλι μα κούμε-
νες μέ χρι του ση μεί ου που α πο κα λού με 
«κρί ση», μπο ρούν να επι λυ θούν ή του-
λά χι στον να ε κτο νω θούν, ού τως ώ στε 
να ε ξευ ρε θεί ο α πα ραί τη τος χρό νος για 
την προ σφυ γή σε με θό δους, οι ο ποί ες θα 
κα τα στή σουν την έκρη ξη της πο λε μι κής 
συρ ρά ξε ως ο λι γώ τε ρο πι θα νή. 

Ο ΡΙ ΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΡΙ ΣΕ ΩΣ
Στο ε πί πε δο της θε ω ρη τι κής ε ξε τάσε-

ως προ κύ πτουν πολ λές δυ σχέ ρειες, αρ-
χής γε νο μέ νης α πό την α ξιο ση μεί ωτη δυ-
σκο λί α ε νός κοι νώς α πο δε κτού ο ρι σμού 
της ιδί ας της εν νοί ας της κρί σε ως. Ε κεί νο, 
πά ντως, στο ο ποί ο ά πα ντες μπο ρού με να 
συμ φω νή σου με εί ναι ό τι η κρί ση α πο τε λεί 
- χρο νι κώς και αι τιακώς - έ να εν διά με σο 
στά διο σε μια νο η τή κλί μα κα εκ κι νού σα 
α πό την α ντί θεση συμ φε ρό ντων, στην μί α 
πλευ ρά, και φθά νου σα μέ χρι την α πει λή 
πο λε μι κής συρ ρά ξε ως ή και την πο λε μι κή 
σύρ ρα ξη, στην άλ λη πλευ ρά.

Ε πί τη βά σει του α να λυ τι κού, θε ω-
ρη τι κού κι ε μπει ρι κο ϊ στο ρι κού ο πλο-
στασί ου του νε ο-ρε α λι στι κού διε θνο-
λο γι κού υ πο δείγ μα τος, προ χω ρού με 
στην διά κρι ση δύ ο φά σε ων κρί σε ων 
στο διε θνές σύ στη μα, αφού βε βαί ως, 
προ η γου μέ νως, ε πι χει ρή σου με την κα-
τα γρα φή ο ρι σμέ νων ο ρι σμών. Έ νας 
α πό τους πρώ τους εξ αυ τών α νά γε ται 
στον James A. Robinson, o ο ποί ος το 
1962, στο πε ρί φη μο βιβλί ο του «The 

Concept of Crisis in Decision Making», 
πα ρα θέ τει τρί α βα σι κά γνω ρί σμα τα, τα 
ο ποί α, κα τά την ά πο ψή του, χα ρα κτη ρί-
ζουν κά θε κρί ση:

 την δυ να τό τη τα να δια πι στω θεί 
η α φε τη ρί α / πη γή της συ γκρούσε ως 
α πό πλευ ράς των ι θυ νό ντων της λή ψε ως 
α πο φά σε ων,

 την ύ παρ ξη δια θε σί μου χρό νου 
α ντι δρά σε ως, α σχέ τως του ε άν αυ τός εί ναι 
μα κρός ή βρα χύς (ή και βρα χύ τα τος),

 την (σχε τι κή πά ντο τε για κά θε 
δρώ ντα του διε θνούς συ στή μα τος) ι διαί-
τε ρη ση μα σί α των δια κυ βευο μέ νων συμ-
φε ρό ντων (υ λι κών / α ξια κών).

Βά σει αυ τού του πρώ του, χρη στι κού, 
ο ρι σμού ο Charles F. Hermann οι κο δό-
μη σε την δι κή του «Θε ω ρί α Κρίσε ων» 
(Crisis Theory). Στο βι βλί ο του «Crisis In 
Foreign Policy - A Simulation Analysis» 
δια κρί νει ε πί σης τρί α χα ρα κτη ρι στι κά 
κρί σε ων:

 την α πει λή ε να ντί ον στό χων (συμ-
φε ρό ντων / α ξιών) οι ο ποί οι έ χουν υ ψη-
λή προ τε ραιό τη τα για τον δρω ντα (κρά-
τος / ι θύ νου σα ε λίτ),

 τον πε ριο ρι σμέ νο χρό νο που δια θέ-
τει ο δρων για την λή ψη α πο φά σε ως,

 το στοι χεί ο του αιφ νι δια σμού των 
ι θυ νό ντων λήψε ως α πο φά σε ων ε νός διε-
θνούς δρώ ντος (κρά τους). 

Ο προ α να φερ θείς ο ρι σμός α πε τέ λεσε 
την βά ση για πο λυά ριθ μες με λέ τες στις 
Η νω μέ νες Πο λι τεί ες της Α με ρι κής, την 
Ο μο σπον δια κή Δη μο κρα τί α της Γερ μα νί-
ας και άλ λες προ ηγ μέ νες Δυ τι κές χώ ρες. 
Κα τά την διάρ κεια των δε κα ε τιών του ’60 
και του ’70, οι πε ρί κρί σε ων ο ρι σμοί των 
Robinson και Herrmann ε μπλου τί σθη καν 
με στοι χεί α της Συ στη μι κής Θε ω ρί ας. Ο 
Glenn Snyder και ο Paul Diesing, στην 
πε ρί φη μη με λέ τη τους «Conflict Among 
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Nations: Bargaining, Decisionmaking and 
System Structure in International Crises», 
όρι σαν την κρί ση ως ε ξής: «Μί α διε θνής 
κρί ση εί ναι μί α συ νέ χεια δια δρά σε ων με-
τα ξύ Κυ βερ νή σε ων δύ ο ή πε ρισ σο τέ ρων 
Κυ ριάρ χων Λα ών ε ντός μιας ε ντεινο μέ νης 
διε νέ ξε ως, η ο ποί α ευ ρί σκε ται ή δη στο 
με ταίχ μιο του πο λέ μου, συ μπε ρι λαμ βά-
νο ντας ή ε μπε ρι κλεί ο ντας συγ χρό νως την 
πα ρά στα ση μιας υ ψη λής πο λε μι κής α πει-
λής.» Ο Edward L. Morse ό ρισε την κρί ση 
ως την «αιφ νι δί α εμ φά νι ση μιας κα τα στά-
σε ως, η οποί α α παι τεί α πό έ να ή πε ρισ σό-
τε ρα κρά τη, ε ντός ε νός σχε τι κά βρα χέ ως 
χρονι κού δια στή μα τος, μί α ε πι λο γή (υ πό 
την έν νοια της α πο φά σε ως) με τα ξύ δια-
φορε τι κών ή και α ντι θε τι κών με τα ξύ των, 
αλ λά ση μα ντι κών (ή θε ω ρου μέ νων ως ση-
μα ντι κών) στό χων». Ό πως, πα ρα δείγ μα τος 
χά ριν, με τα ξύ του στόχου της πο λε μι κής 
συρ ρά ξε ως ή της συ νε χί σε ως ε νός ή δη 
διε ξα γο μέ νου πο λέμου, αφ’ ε νός, και της 
συν θη κο λο γή σε ως, αφ’ ε τέ ρου.

ΤΥ ΠΟ ΛΟ ΓΙ Α ΚΑΙ ΔΙΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ
ΔΙΕ ΘΝΩΝ ΚΡΙΣΕ ΩΝ

Προ κει μέ νου να διευ κο λύ νουν την 
συ στη μα το ποί η ση των ο ρι σμών και των 
κρι τη ρί ων της εν νοί ας της κρί σε ως, ορι-
σμέ νοι Α με ρι κα νοί ε πι στή μο νες, υ πό τον 
Robert North, α νέ πτυ ξαν το πρό γραμ μα 
υπό την ε πω νυ μί α «Stanford Studies Ιn 
Conflict Αnd Integration». Στο πλαί σιο 
του εν λό γω προ γράμ ματος με λε τή θη-
κε ε κτε νώς η χρο νι κή και αι τια κή συ νέ-
χεια μιας σει ράς κρί σε ων, α πό ε κεί νην 
που ο δή γη σε στον Πρώ το Πα γκό σμιο 
Πό λε μο (Κρί ση Ιου λί ου 1914) μέχρι την 
Κρί ση της Κού βας. Προ σέ τι, ι διαί τε ρη 
ση μα σί α για την Θε ω ρί α των Κρί σε ων 
εί χε το πρό γραμ μα ICB (International 
Crises Behaviour Project), το ο ποί ο ορ γα-
νώ θη κε υ πό την διεύ θυν ση του Michael 

Brecher και ε στί α σε στην συ μπε ρι φο ρά 
των ε πι μέ ρους δρώ ντων. Διε ρευ νή θη σαν 
οι περι πτώ σεις 390 κρί σε ων λα βου σών 
χώ ραν στο χρο νι κό διά στη μα 1938-1976. 
Α ντι κεί με να της ε ρεύ νης α πε τέ λε σαν: 

 η διε ρεύ νη ση και διά γνω ση γε νι-
κώς ι σχυό ντων προ τύ πων κρί σε ων,

 η δια τύ πω ση μιας γε νι κής θε ω-
ρί ας ή θε ω ρί ας γενι κής ι σχύ ος για την 
συ μπε ρι φο ρά των κρα τών σε κρί σεις,

 η δια τύ πω ση και ε πα λή θευ ση υ πο-
θέ σε ων σχε τι κά με τις ε πι πτώ σεις ποι-
κί λων πα ρα γό ντων, ό πως - ι διαι τέ ρως 
- του άγ χους, λό γω του αιφ νι δια σμού 
και του πε ριο ρι σμέ νου χρό νου, κα τά 
την δια μόρ φω ση και λή ψη α πο φά σε ων 
σε κα τα στά σεις κρί σε ων.

Κα τά την οι κο δό μη ση του δι κού του 
υ πο δείγ μα τος, ο Μπρέ χερ συ νέ δε σε ποι-
κίλα στοι χεί α τό σο α πό την μέ χρι τό τε 
διε θνο λο γι κή πα ρά δο ση ό σο και α πό την 
συ στη μι κή θε ω ρί α και ο νό μα σε το πρό τυ-
πό του «Δο μι κό Ε μπει ρι σμό» (Structural 
Empirism). Έ να θε με λιώ δες χα ρα κτη ρι-
στι κό του προ γράμ μα τος “ICB” εί ναι η 
προ σπά θεια α να λύ σε ως μιας κρί σε ως με 
την βο ή θεια ενός ε πα κρι βώς προσ διο ρι-
σμέ νου πλαι σί ου ε ρευ νη τι κών στοι χεί ων. 
Η τυ πολο γί α αυ τή α φο ρά κυ ρί ως τις Δια-
στά σεις της Κρί σε ως («Crisis Dimension»). 
Ως δια στά σεις της κρί σε ως εν νο ού νται, 
με τα ξύ άλ λων:

 έ ξω θεν προ ερ χό με νες ε χθρο-
πρα ξί ες,

 α πει λού με νες α ξί ες και συμ φέ-
ρο ντα,

 πο σο τι κά και ποιο τι κά με γέ θη των 
α ντι πά λων ή των συμ μά χων,

 έ ντα ση κρί σε ως,
 διάρ κεια κρί σε ως,
 ε πι κοι νω νια κά πρό τυ πα,
 α πο τε λέ σμα τα.
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Ε πί σης, ι διαί τε ρη ση μα σί α α πο δί δε-
ται στην τυ πο λο γί α των ι διο τή των των 
δρώ ντων / πρω τα γω νι στών της κρί σε-
ως. Εν προ κει μέ νω, α να λύ ο νται τα α κό-
λουθα ση μεί α:

 συ στη μι κή α να φο ρά / συ στη μι κό 
πλαί σιο (πε ρι φε ρεια κό, ευ ρύ τερο διε-
θνές / πα γκό σμιο κλπ),

 γε ω γρα φι κό / γε ω πο λι τι κό / γε ω-
στρα τη γι κό / γε ω οι κο νο μι κό / ε νερ γεια-
κό πλαί σιο,

 αν θρω πο γε ω γρα φι κό / γε ω πο λι τι-
σμι κό / ε θνο πο λιτι σμι κό πλαί σιο (δη μο-
γρα φι κά δε δο μέ να, ι στο ρί α του συ γκε κρι-
μέ νου ε θνοκρα τι κού δρώ ντος, θρη σκεί α, 
πα ρά δο ση, πο λι τι κό σύ στη μα),

 α μυ ντι κο πο λι τι κό / α μυ ντικο στρα-
τιω τι κό πλαί σιο (στρα τιω τι κή ι σχύς).

Εξ άλ λου, ε ξέ χου σα ση μα σί α έ χει το 
σύ στη μα λή ψε ως α πο φά σε ων. Ε ρευ νη-
τέ α εί ναι, εν προ κει μέ νω:

 η δο μή και σύν θε σή του (α πό πο-
σο τι κής και ποιο τι κής α πό ψε ως)

 η φι λο σο φί α του
 ο τρό πος λει τουρ γί ας του
 τα χα ρα κτη ρι στι κά του
 η ε μπει ρί α προ γε νε στέ ρων κρί-

σε ων και η λει τουργί α του συ στή μα τος 
σ’ αυ τές

 το πο λι τι κο ψυ χο λο γι κό και ε πι κοι-
νω νια κό πε ριβάλ λον (εν δο κρα τι κό / εν-
δο συ στη μι κό και δια κρα τι κό / διε θνές) 

 οι πα ρα στά σεις / προ σλή ψεις ε κά-
στου δρώ ντος περί της κρί σε ως κλπ.

Ο ο ρι σμός της κρί σε ως α πό πλευ ράς 
Μπρέ χερ εκ κι νεί α πό τρεις βα σι κές προ-
ϋπο θέ σεις:

 ό τι α πει λού νται βα σι κά συμ φέ ρο-
ντα / βα σι κές α ξί ες

 ό τι υ φί στα ται η πι θα νό της ε μπλoκής 
σε στρα τιω τι κή α να μέ τρη ση και

 ό τι ο χρό νος α ντι δρά σε ως εί ναι 
πε ριο ρι σμέ νος. 

Αυ τή η έ ξω θεν προ ερ χο μέ νη κα τά-
στα ση προ κα λεί, κα τά την κρί ση των 
ε πι στημό νων, άγ χος (stress) στο κρα τι κό 
σύ στη μα λή ψε ως α πο φά σε ων, α κρι βώς 
εξ αι τί ας του γε γο νό τος ότι α πει λού-
νται ση μα ντι κά συμ φέ ρο ντα (υ λι κά ή 
α ξια κά) του συ στή μα τος (κράτους), σε 
συ νάρ τη ση βε βαί ως και με τον χρο νι-
κό πε ριο ρι σμό. Σε συ σχε τι σμό με το 
υ πό δειγ μα της Πο λι τι κής Κυ βερ νη τι κής, 
ο Μπρέ χερ α ντι με τω πί ζει το κρατι κό 
σύ στη μα λή ψε ως α πο φά σε ων ως μια 
διαρ κή δια δι κα σί α α να τρο φο δο τή σεως 
με το πε ρι βάλ λον του τε λευ ταί ου, ά ρα 
και με το α ντί πα λο μέ ρος, τον α ντίπα λο 
δρώ ντα (κρά τος), ε νώ -προ δή λως - ο πα-
ρά γων χρό νος α πο κτά ε ξέ χου σα, ε νί οτε 
κα θο ρι στι κή, ση μα σί α.

Α ξιο ση μεί ω το στο υ πό δειγ μα του 
Μπρέ χερ εί ναι ε πί σης το γε γο νός της 
κα τατμή σε ως της πε ριό δου κρί σε ως σε 
τρείς χρο νι κές φά σεις:

 την φά ση της ε νάρ ξε ως, χα ρα κτη-
ρι ζο μένη α πό μια προ δή λως η υ ξη μέ νη 
α πει λή - ή, ορ θό τε ρα, α πό μί α πρό δη λη 
α πό τομη αύ ξη ση της α πει λής

 την φά ση της ο ξύν σε ως, χα ρα κτη-
ρι ζο μέ νη α πό αυ ξα νό με νο άγ χος και 
συ να κό λου θες με τα βο λές στην συ μπε-
ρι φο ρά των δρώ ντων και

 την φά ση της ε κτο νώ σε ως, χα-
ρα κτη ρι ζο μέ νη α πό α ντι δρά σεις των 
δρώ ντων προς την κα τεύθυν ση της α πο-
κλι μα κώ σε ως, κα θώς και μί α συ νε πα κό-
λου θη α πο μεί ω ση του άγ χους ε ντός του 
συ στή μα τος λή ψε ως α πο φά σε ων.

Ση μειω τέ ον ό τι ε πί τη βά σει αυ τού 
του υ πο δείγ μα τος ο Michael Brecher 
και ο Benjamin Geist διε ρεύ νη σαν τους 
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Α ρα βο ϊσ ρα η λι νούς Πο λέ μους των ε τών 
1967 και 1973. Μί α σύ γκρι ση των α νω τέ-
ρω πα ρα τε θέ ντων ο ρι σμών και, συ να κο-
λού θως, η α νά λυσή τους με γνώ μο να τα 
κρι τή ρια του νε ορ ρε α λι στι κού διε θνο λο-
γι κού υ πο δείγ μα τός ο δη γεί στην δια τύ-
πω ση ε νός ο ρι σμού του φαι νο μέ νου της 
κρί σε ως, ο ο ποί ος πε ρι λαμ βά νει ο πωσ-
δή πο τε τις α κό λου θες προ ϋ πο θέ σεις: 

 Α πει λή βα σι κών συμ φε ρό ντων / 
α ξιών του κρά τους, στα όμ μα τα πάντο-
τε και κα τά την α ντί λη ψη των κρα τι κών 
ι θυ νό ντων λή ψε ως α πο φά σε ων.

 Α νά γκη (πραγ μα τι κή ή προ σλαμ-
βα νο μέ νη ως τοιαύτη υ πό των ι θυ νό-
ντων) λή ψε ως α πο φά σε ως ε ντός πε ριο-
ρι σμέ νου χρο νι κού διαστή μα τος. 

Ο ως ά νω ο ρι σμός βα σί ζε ται, εν πολ-
λοίς, στην σω ρευ θεί σα πεί ρα και γνώ ση 
του Σε μι να ρί ου Διε θνούς Πο λι τι κής του 
Λου δο βι κεί ου-Μα ξι μι λια νεί ου Πα νεπι-
στη μί ου του Μο νά χου, υ πό την διεύ-
θυν ση του Κα θη γη τού Gottfried-Karl 
Kindermann, ι δρυ τού της Σχο λής του Πο-
λι τι κού Νεο-Ρε α λι σμού στο Μό να χο και 
μα θη τού του πα τρός της Σχο λής του Πο-
λι τι κού Ρε α λι σμού Hans J. Morgenthau. 
Εν προ κει μέ νω, προ κρίνε ται η α κό λου θη 
εκ δο χή ο ρι σμού μιας διε θνούς κρί σε ως: 
«Διεθνής κρί ση εί ναι μί α ε πα νεκ δο χή ή 
ο ξυμ μέ νη εκ δο χή μιας δια κρα τι κής συ-
γκρου σια κής κα τα στά σε ως, πραγ μα τι κή 
ή προ σλαμ βα νο μέ νη ως τοιαύ τη υ πό των 
ιθυ νό ντων λή ψε ως πο λι τι κών α πο φά σε-
ων - ή των πα ρα τη ρη τών -, ως συ νέ πεια 
της ο ποί ας α να μέ νε ται μια ε πα νεμ φα-
νι ζο μέ νη ή έ τι πε ραι τέ ρω αυ ξα νο μέ νη 
α πει λή για την ει ρή νη ή κλι μά κω ση μιας 
ή δη ε κρα γεί σης πο λε μι κής συρ ρά ξε ως ή 
α ντι στοί χου κα τα στά σε ως.» 

Σε κά θε πε ρί πτω ση, κρί ση εί ναι μια 
συ γκρου σια κής φύ σε ως ο ξεί α α πει λή 
ε ναντί ον του διε θνο πο λι τι κού και στρα-

τη γι κού status quo, η ο ποί α α παι τεί ά με-
ση α ντίδρα ση και α πό φα ση. Πε ραι τέ ρω 
για την ε παρ κέ στε ρη κα τα νό η ση του 
φαι νο μένου πρέ πει να έ χου με υπ’ ό ψιν 
μας τα ε ξής:

 Η (κρα τι κή) πο λι τι κή δρά ση κα τευ-
θύ νε ται πά ντο τε, του λά χι στον τυ πι κώς, 
α πό θε σμο θε τη μέ να όρ γα να (ι θύ νου σα 
ε λίτ λή ψε ως α πο φά σε ων).

 Το στοι χεί ο της ε μπλο κής σε στρα-
τιω τι κή α να μέτρη ση, καί τοι συ νη θέ στα-
τα πα ρόν κα τά την διάρ κεια της κρί σε ως 
(ως ο λι γώτε ρο ή πε ρισ σό τε ρο ι σχυ ρό 
εν δε χό με νο), ΔΕΝ α πο τε λεί α πα ραί τη τη 
προ ϋ πό θεση του φαι νο μέ νου της διε-
θνούς κρί σε ως: Υ πήρ ξαν ε πα νει λημ μέ-
νες κρί σεις στις σχέ σεις των Η νω μέ νων 
Πο λι τειών και Ευ ρω πα ϊ κών Δυ νά με ων 
ή της Ευ ρω παϊ κής Ε νώ σε ως εν γέ νει, ή 
και των Η νω μέ νων Πο λι τειών και του Ισ-
ρα ήλ, χω ρίς, εν τού τοις, να συ νυ πάρ χει 
εν προ κει μέ νω το στοι χεί ο της στρα τιω-
τι κής α ναμε τρή σε ως.

 Οι πε ρί α πει λών ε κτι μή σεις / προ-
σλή ψεις εκ μέ ρους των ι θυ νό ντων λή-
ψε ως α πο φά σε ων δεν α ντα πο κρί νο νται 
ο πωσ δή πο τε σε (ούτε συ νε πά γο νται 
κατ’ α νά γκην) πραγ μα τι κές α πει λές εις 
βά ρος κρα τι κών βα σι κών συμ φε ρό ντων 
/ α ξιών. Οι θε σμι κώς προ βλε πό με νοι και 
κα το χυ ρω μέ νοι ι θύ νο ντες λή ψε ως α πο-
φά σε ων δρουν πρω τί στως ε πί τη βά σει 
της ι δί ας αυ τών α ντι λή ψε ως και προ σλή-
ψε ως, ά ρα υ πο κει με νι κών κρι τη ρί ων, 
αλ λά, πα ρά ταύ τα, εν ώ ρα κρί σε ως, η 
ε κτί μη σή τους έ χει τον χα ρα κτή ρα και 
την ση μα σί α α ντι κει με νι κής α πει κο νί σε-
ως της πραγ μα τι κό τη τος.

 Οι ι θύ νο ντες λή ψε ως α πο φά σε ως 
έ χουν πε ριο ρισμέ νο χρό νο α ντι δρά σε ως 
στην διά θε σή τους. Ως ή δη ε λέ χθη, εί ναι 
α κρι βώς αυτή η αί σθη ση της χρο νι κής 
α σφυ ξί ας - σε συ νάρ τη ση με την ε πα-
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πει λού με νη ζημί α μει ζό νων ή ζω τι κών 
ε θνι κών συμ φε ρό ντων - που ο δη γεί πολ-
λα πλα σια στικά σε κα τά στα ση άγ χους.

 Η έ κρη ξη μιας κρί σε ως δεν εκ-
πλήσ σει ού τε ε πι τρέ πε ται να εκ πλήσ σει 
τους ι θύ νο ντες λή ψε ως α πο φά σε ων, 
του λά χι στον ό ταν οι ί διοι ευ θύ νο νται 
ή συ νευ θύ νο νται για την έ κρη ξή της 
(ό πως στην πε ρί πτωση του Gamal Abdel 
Nasser το 1967 ή του στρα τιω τι κού 
καθε στώ τος των Α θη νών το 1974 ή της 
Αρ γε ντι νής το 1982).

 Κα τά την διάρ κεια μιας διε θνούς 
κρί σε ως, οι διεθνείς δρώ ντες (κρά τη) 
κι νη το ποιούν την Ι σχύν τους, ού τως 
ώ στε να ε πι βά λουν την βού λη σή τους 
έ να ντι του α ντι πά λου και να προ στα τεύ-
σουν τα δια κυ βευό με να α γα θά (ε θνι κά 
συμ φέ ρο ντα). 

 Συ να φώς, κά θε διε θνής κρί ση συ-
νι στά και μί α δοκι μα σί α για τον βαθ μό 
α ξιο πι στί ας ε νός Κρά τους στο διε θνές 
σύ στη μα. Η α ξιο πι στί α α πο τε λεί κρι σι-
μώ τα τη πα ρά με τρο της ι σχύ ος ε νός 
Κρά τους, και η τυ χόν τρώ ση της πο λύ 
δύ σκο λα ε που λώ νε ται. 

 Κά θε σύ στη μα, ά ρα και κά θε πο-
λι τι κό σύ στη μα, εί ναι τό τε και μόνον 
τό τε μα κρο προ θέ σμως βιώ σι μο, ό ταν 
κα τορ θώνει να α ντι με τω πί σει μό νο του 
την ε να ντί ον του α πει λή. Εν ε να ντί α πε-
ρι πτώ σει, εί ναι εύ λο γες και βά σι μες οι 
αμφι βο λί ες για το ποιόν, την δο μή και 
την λει τουρ γί α ε νός συ στή μα τος κα θώς 
και για την ταυ τό τη τα, τον ρό λο και τις 
ι κα νό τη τες της ι θυ νού σης ε λίτ.

 Ι διαι τέ ρως πρέ πει να υ πο γραμ μι-
σθεί ο κίν δυ νος να θε ω ρη θεί ό τι ο Χει-
ρι σμός Κρί σε ων κα τέ στη σε πε ριτ τή και 
ά σκο πη την Στρα τη γι κή Θε ω ρί α και Σχε-
δί α ση στην Σύγ χρο νη Διε θνή Πο λι τική. 
Εί ναι πα ροι μιώ δης η ρή ση ε ξέ χο ντος Α με-
ρι κα νού πο λι τι κού: «Today there is no 

lon-
ger 
s u c h  a 
t h i n g  a s 
strategy ; 
there is only cri-
sis management!» 
(Robert S. McNamara, 
Υ πουρ γός Α μύ νης ε πί 
Κέν νε ντυ). Ου δέν πα ρα πλα-
νη τι κώ τε ρον! Ό πως ε παρ κώς 
έ χουν κα τα δεί ξει - και αυ στη-
ρώς προ ει δο ποι ή σει - οι Carnes 
Lord, Colin Gray και λοι ποί, ο Χει ρι-
σμός Κρί σε ων εί ναι μί α πτυ χή μό νον, 
ή έ νας τρό πος, της Στρα τη γι κής, επ’ 
ου δε νί όμως το υ πο κα τά στα τό της! 

ΔΙ ΠΛΩ ΜΑ ΤΊ Α
«Έ νας «Statesman» (κρα τι κός α νήρ) 

δεν αρ κεί να με τρά ται μό νον ως προς 
τις προ θέ σεις του. Εν α ντι θέ σει προς 
τον φι λό σο φο, ο κρα τι κός ι θύ νων ο φεί-
λει και να ε φαρ μό ζει στην πρά ξη το 
όρα μά του».

Τα προ α να φερ θέ ντα λό για του δια-
τε λέ σα ντος Υ πουρ γού Ε ξω τε ρι κών και 
Συμ βού λου Ε θνι κής Α σφα λεί ας των Η ΠΑ 
Χέν ρυ Κίσσι γκερ (Henry Kissinger) α πο-
δί δουν την α ξί α της Δι πλω μα τί ας στον 
βαθ μό που αυ τή α πο τελεί το κατ’ ε ξο χήν 
ερ γα λεί ο που δια θέ τει ο κρα τι κός ι θύ νων 
για την πραγμα το ποί η ση των σχε δί ων, 
βου λή σε ων και ο ρα μα τι σμών του - με 
έ να λό γο: για την ά σκη ση πο λι τι κής. 

Το Grand Larousse ο ρί ζει την Δι πλω-
μα τί α ως: 

 την επι στή μη και πρά ξη των Διε-
θνών Σχέ σε ων και της α ντα πο κρί σε ως 
με τα ξύ Κυ βερνή σε ων 
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 την 
δια δρο μή, 
την λει τουρ γί α 
και τον τρό πο ερ γα σί-
ας ε κεί νου που εκ προ σω-
πεί το Κρά τος του εί τε ε ντός 
ξέ νου Κρά τους εί τε σε forum διε-
θνών δια πραγ μα τεύ σε ων

 το Σώ μα το ο ποί ο συ να παρ τί ζε ται 
από τους πε ρί ων ο λό γος α ντι προ σώ-
πους, δη λα δή το Δι πλω μα τι κό Σώ μα. 

Ο Heinrich End, δια τε λέ σας α νώ τα τος 
α ξιω μα τού χος της Δι πλω μα τι κής Υ πη ρε-
σί ας της Ο μο σπον δια κής Δη μο κρα τί ας 
της Γερ μα νί ας κα τά το διά στη μα 1963-
1968, πε ρι γρά φει την Δι πλω μα τί α ως «πά-
σαν μορ φή ε νερ γεί ας με άλ λο Κρά τος, 
προς το συμ φέ ρον του ι δί ου Κρά τους 
ή της κοι νό τη τος Κρα τών εκ της ο ποί ας 
προ έρ χε ται ο δρων». Συ να φώς, το Δι πλω-
μα τι κό Σώ μα, η Δι πλω ματι κή Υ πη ρε σί α, 
ο ρί ζε ται ως το ερ γα λεί ο διά του ο ποί ου 
η ε ξω τε ρι κή πο λι τική ε νός Κρά τους ε πι-
βάλ λει / πραγ μα το ποιεί τους σκο πούς 
της. Κα τά τον ο ρισμό του Kindermann, 
εξ άλ λου, «Δι πλω μα τί α εί ναι πά σα μορ-
φή διε θνο πο λι τι κής πραγ μα το ποι ή σε ως 
των σκο πών και εκ προ σω πή σεως των 

συμ-
φε ρό-
ντων 
ε νός υ πο-
κει μέ νου του 
Διε θνούς Δι καί ου 
στο διε θνές πλαί σιο 
μέ σω της ε πι κοι νω νί-
ας, ι διαι τέ ρως μέ σω των 
δια βου λεύ σε ων, με έ τε ρα 
υ πο κεί με να του Διε θνούς Δι-
καί ου». Ως υ πο κεί με να του Δ.Δ. 
εν νο ού νται, βε βαί ως, στο υ φι στά με-
νο α πό του 1648 Βε στφα λια νό διε θνές 
σύ στη μα, κατ’ ε ξο χήν τα α νε ξάρ τη τα και 
κυ ρί αρ χα Κρά τη. Εν τού τοις, υ πο κεί με να 
Διε θνούς Δι καί ου δεν α πο τε λούν μό νον 
Κρά τη αλ λά και δια κρα τι κές συμ μα χί ες, 
συ να σπι σμοί Κρα τών, το Βα τι κα νό, ο 
Διε θνής Ε ρυ θρός Σταυ ρός ή α κό μη και 
υ πε ρε θνι κές ε νώσεις κα θώς και ο ρι σμέ-
νοι Μη Κυ βερ νη τι κοί Ορ γα νι σμοί.

Σταθ μό στην ε ξέ λι ξη της διε θνούς Δι-
πλωμα τί ας α πε τέ λε σε το πε ρί φη μο Συ-
νέ δριο της Βιέν νης (1814-1815), ό που, 
με τα ξύ πολ λών άλ λων, ε τέ θη σαν και 
διευ θε τή θη σαν κα τά τρό πον ι κα νο ποι-
η τι κό, για πρώ τη φο ρά, μί α σει ρά α πό 
σχε τι κά θέ μα τα - ό ρα την Τε λι κή Πρά-
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ξη του Συ νε δρί ου της Βιέν νης, της 9ης 
Ιου νί ου 1815. Εί ναι α ξιο μνη μό νευτο 
ό τι τα ό σα αυ τή δια λάμ βα νε, ως προς 
την δι πλω μα τι κή πρα κτι κή, ε πί ε πο χής 
Μέτ τερ νιχ, πε ριε λή φθη σαν - ε νά μι συ 
αιώ να αρ γό τε ρα - στην Διε θνή Σύμ βαση 
της Βιέν νης για τις Δι πλω μα τι κές Σχέ-
σεις, της 18ης Α πρι λί ου 1961 (άρ θρον 
14). Πε ραι τέ ρω, εί ναι α ξιο ση μεί ω το ό τι, 
μέ χρι το τέ λος του 19ου αι., οι Δι πλω-
μά τες ε θε ω ρού ντο ως προ σω πι κοί α πε-
σταλ μέ νοι των Μο ναρ χών τους, ή σαν 
δη λα δή, τυ πι κώς και ου σια στι κώς, οι 
εκ πρό σω ποι των Δυ να στών και Η γε-
μό νων, στους ο ποί ους εί χαν ορκι σθεί 
πί στη και α φο σί ω ση. «Η πρόσ δε σή τους 
στην Δυ να στεί α ή ταν ο πα τριωτι σμός 
τους», κα τά την πε ρί φη μη δια τύ πω ση 
του Pietro Gerbore.

Aυ τή η α ντί λη ψη έ μελ λε να δο κι μα σθεί 
συνε πεί α της Γαλ λι κής Ε πα να στά σε ως αλ-
λά και της προ η γη θεί σης Α με ρι κα νι κής, 
ο πό τε και ε τέ θη το ζή τη μα της συμ με το χής 
των Α ντι προ σώ πων του Έ θνους στις υ πο-
θέ σεις της Ε ξω τε ρι κής Πο λι τι κής. Τό σον 
ο πο λι τι κός Φι λε λευ θε ρισμός ό σον και ο 
Ε θνι κι σμός, οι κυ ρί αρ χες πο λι τι κο ϊ δε ο λο γι-
κές τά σεις του 19ου αιώ νος, ε πέ φε ραν, σε 
πρώ τη φά ση, ση μα ντι κώ τατες α να τρο πές 
ως προς την μέ χρι τό τε α κο λου θου μέ νη 
Δι πλω μα τι κή Πρα κτι κή. Ω στό σο, φαί νε ται 
ό τι τε λι κώς ε πε κρά τη σε η α ντί λη ψη κο ρυ-
φαί ων Φι λε λευ θέρων και με τριο πα θών 
Συ ντη ρη τι κών φι λο σό φων του 17ου και 
του 18ου αιώ νος, ό πως ο John Locke, o 
Βα ρώ νος Montesquieu, o Edmund Burke 
και άλ λοι, κα θώς και ε ξε χό ντων δι πλω μα-
τών ό πως ο Ταλ λε ϋ ράν δος, σύμ φω να με 
την ο ποί α η ου σια στι κή διε ξα γω γή και 
ά σκη ση της ε ξω τε ρι κής πο λι τι κής ε νός 
Κρά τους πα ρα μέ νει - και ο φεί λει να πα ρα-
μέ νει α κό μα και ε ντός ε νός δη μοκρα τι κού 
πο λι τι κού συ στή μα τος - εις τας χεί ρας της 

Ε κτε λε στι κής Ε ξου σί ας και να α πο τε λεί 
υ πό θε ση, κυ ρί ως, της Κυ βερ νή σε ως και 
ό χι της Βου λής.

Το Α με ρι κα νι κό Σύ νταγ μα (1787) ρύθ-
μι σε τα ό ρια συμ με το χής του Κο γκρέσ-
σου στην ό λη δια δι κα σί α πα ρα γω γής και 
α σκή σε ως της Ε ξω τε ρι κής Πο λι τι κής. Εξ 
άλ λου, τα Γαλ λι κά Ε πα να στα τι κά Συ ντάγ-
μα τα (1791, 1793, 1795) ή σαν κα τά τού το 
ρη ξι κέ λευ θα, καθ’ ό σον πα ρέ δι δαν την 
Ε ξω τε ρι κή Πολι τι κή και την Δι πλω μα τί α 
σχε δόν καθ’ ο λο κλη ρί αν στα χέ ρια του 
Νο μο θετι κού Σώ μα τος, της Βου λής (α κρι-
βέ στε ρα: Ε θνο συ νε λεύ σε ως / Αssemblée 
Nationale). Στην πο ρεί α, ω στό σο, ό πως 
ε λέ χθη, έ γινε α πο δε κτό ό τι α κό μα και τα 
δη μο κρα τι κά Κρά τη έ χουν α νά γκη σχε δια-
σμού και α σκή σε ως της Δι πλω μα τί ας α πό 
μί α (πε ριο ρι σμέ νη εκ των πραγ μά των) 
ο μά δα ι θυ νό ντων, ε ντός του κυ βερ νη τι-
κού σχή μα τος, με την υ πο στή ρι ξη μιας 
(ε πίσης πε ριο ρι σμέ νου α ριθ μού) ο μά δος 
ε παγ γελ μα τιών Δι πλω μα τών και Ε μπει-
ρογνω μό νων - ε πο μέ νως, α πό μί α ι θύ νου-
σα (πο λι τι κή και υ πη ρε σια κή) ε λίτ.

Ο ρό ση μο στην ε ξέ λι ξη της Δι πλω-
μα τι κής Πρα κτι κής υ πήρ ξε ο Α΄ Πα γκό-
σμιος Πό λε μος (1914-18). Το τέ λος του 
Α΄ Πα γκο σμί ου Πολέ μου και οι Ου ϊλ σω-
νια νές α ντι λή ψεις που, προς στιγ μήν του-
λά χι στον, ε φάνη σαν να ε πι κρα τούν στο 
πα γκό σμιο δι πλω μα τι κό στε ρέ ω μα, έ κα-
μαν πολ λούς να πι στεύ σουν ό τι ει σήλ θα-
με πλέ ον στην «ε πο χή της πα ρακ μής της 
Δι πλω ματί ας», κα τά την πε ρί φη μη ρή ση 
του Hans J. Morgenthau. Με την φρά ση 
αυ τή, ο πα τήρ της Σχο λής του Πο λι τι κού 
Ρε α λι σμού εν νο ού σε την με τα βο λή του 
πε ριε χο μέ νου, του ο πλο στα σί ου και του 
πε δί ου κα θη κό ντων της Δι πλω μα τί ας 
ό χι μό νον α πό πο σο τι κής αλ λά και α πό 
ποιο τι κής α πό ψε ως - με τα βο λή ό ντως 
θε α μα τι κή με τά το 1918 και βε βαί ως, πο-
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λύ πε ρισ σό τε ρο, με τά το 1945, η ο ποί α 
άλ λω στε ο δή γη σε και ο δη γεί, έ κτο τε, 
πολ λούς να ο μι λούν για το τέλος της 
ε πο χής της «Μυ στι κής Δι πλω μα τί ας».

Πράγ μα τι, η κα τά στα ση, α πό πλευ-
ράς Δι πλωμα τι κής Πρα κτι κής, εί ναι σή-
με ρα προ δή λως δια φο ρε τι κή α πό ό,τι 
ή ταν, ε πί παρα δείγ μα τι, τον 18ο, τον 
19ο ή α κό μα και κα τά τις αρ χές του 
20ου αιώ νος. Πολ λοί πα ρά γο ντες συ νε-
τέ λε σαν στην ε ξέ λι ξη αυ τή: 

Πρώ τον, η ε πα να στα τι κο ποί η ση της 
ε πι κοι νω νί ας, η ο ποί α μά λι στα, του λά-
χιστον α πό την σκο πιά των πιο τολ μη-
ρών, υ πο στη ρί ζε ται ό τι κα τέ στη σε ως 
και πε ριτ τή την ύ παρ ξη και δρά ση Δι-
πλω μα τών ε ξο πλι σμέ νων με ευ ρεί ες 
δι καιοδο σί ες και ε ξου σί ες εκ προ σω-
πή σε ως και δια βου λεύ σε ως σε τρί τα 
Κρά τη, α φού η ε πι κοι νω νί α με τα ξύ των 
ι θυ νό ντων δια φό ρων Κρα τών, σε διά-
φο ρα ε πί πε δα λή ψε ως α πο φά σε ων και 
α σκή σε ως πο λι τι κής, μπο ρεί πλέ ον να 
εί ναι ά με ση, απ’ ευ θεί ας και α πό λυ τη.

Συ να φώς, ε θε ω ρή θη ό τι η ε πι κοι νω-
νια κή ε πα νά στα ση κα τέ στη σε εν πολ-
λοίς πε ριτ τή και την άλ λη - πα ρα δο-
σια κά σπου δαιό τα τη - λει τουρ γί α των 
Δι πλω ματών, ή τοι ε κεί νη της συλ λο γής 
και της α να λύ σε ως πλη ρο φο ριών πε-
ρί της χώ ρας στην ο ποί α δια μέ νουν, 
α φού, πλέ ον, οι θαυ μα στές τε χνο λο γι κές 
ε ξε λί ξεις στον χώ ρο των ε πι κοι νω νιών 
κα τέ στη σαν δυ να τή την πρό σβα ση, 
και μά λι στα σε ε ξαι ρε τι κά βρα χύ χρό-
νο, σε πη γές πλη ρο φο ριών (ο λο έ να και 
πε ρισ σό τε ρο μά λι στα: α νοι κτές πη γές 
πλη ρο φο ριών) προ κει μέ νου πε ρί της 
πο λι τι κής, οι κονο μι κής, πο λι τι σμι κής ή 
α κό μη και στρα τιω τι κής κα τα στά σε ως 
του ε νός ή του άλ λου Κρά τους.

Έ νας άλ λος πα ρά γων που συ νε τέ λε-
σε στην πε ρι γρα φεί σα ε ξέ λι ξη υ πήρ ξε, 

α σφα λώς, η α νά πτυ ξη και θέ σπι ση της 
πο λυ με ρούς Δι πλω μα τί ας (Multilateral 
Diplomacy), ι δί ως με τά το πέ ρας του 
Β΄ Πα γκο σμί ου Πο λέ μου. Πε ραι τέ ρω, η 
ε ξαι ρε τι κή - από πο σο τι κής και ποιο τι-
κής α πό ψε ως - α νά πτυ ξη του Τύ που και, 
εν συ νε χεί α, των η λε κτρο νι κών Μέ σων 
Μα ζι κής Ε νη με ρώ σε ως ε πί σης έ θε σε σε 
σο βα ρή δο κι μασί α την πα ρα δο σια κή 
Δι πλω μα τι κή Πρα κτι κή και τους φο ρείς 
της, στον βαθ μό που οι εκ πρό σω ποι των 
ΜΜΕ, σε ο ρι σμέ νες πε ρι πτώ σεις του λά-
χι στον, εμ φα νίζο νται - ή και ό ντως εί ναι 
- κα λύ τε ρα, πλη ρέ στε ρα και τα χύ τε ρα 
ε νη με ρω μέ νοι πε ρί των διε θνών δρω μέ-
νων απ’ ό,τι οι α ντί στοι χοι δι πλω μά τες 
σε διά φορες χώ ρες.

Εξ άλ λου, δεν μπο ρεί να α γνο η θεί και 
το γε γο νός ό τι, σε αυ ξα νό με νο βαθ μό 
ε σχά τως, οι πο λι τι κοί ι θύ νο ντες λή ψε ως 
α πο φά σε ων δια κρί νο νται α πό την τά ση, 
ε νί ο τε υ περ βο λι κή, να πα ρα κά μπτουν την 
προς τού το θε σπι σμέ νη και εκπαι δευ μέ νη 
Δι πλω μα τι κή Υ πη ρε σί α, α να θέ το ντας κύ-
ρια κα θή κο ντα εκ προ σωπή σε ως της χώ-
ρας τους, διε ξα γω γής δια πραγ μα τεύ σε ων 
κλπ. σε προ σω πι κής των ε πι λο γής, ad hoc 
ο ρι σθέ ντες, α πε σταλ μέ νους, συμ βού λους 
κοκ. Η προ α να φερ θεί σα πρα κτι κή (το «σύ-
στη μα των συμ βού λων» / «Beratersystem» 
ή «Consulting-System») και η συ να κό λου-
θη, με ρι κή έ στω, ε ξου δε τέ ρω ση - κατ’ 
ου σί αν - της Δι πλω μα τι κής Υ πη ρε σί ας 
α νά γε ται στο α με ρι κα νι κό Προ ε δρι κό (και 
εντό νως προ σω πο πα γές) Σύ στη μα δια κυ-
βερ νή σε ως, κα θί στα ται δε ο ρα τή στην 
δι πλω μα τι κή πρα κτι κή το αρ γό τε ρο α πό 
την ε πο χή της Προ ε δρί ας Φρα γκλί νου Ντε-
λά νο Ρού σβελ τ. Ο Franklin D. Roosevelt 
(ιδί ως μέ σω του Συμ βού λου του, Harry 
Hopkins) ε πα νει λημ μέ νως πα ρα μέ ρι σε 
τον Υ πουργό του ε πί των Ε ξω τε ρι κών Hull 
και την ι θύ νου σα γρα φειο κρα τί α του Σταί-
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ητ Ντη πάρ τμε ντ (administration). Ο μοί ως, 
ο Χέν ρυ Κίσ σι γκερ, ως Σύμ βου λος Ε θνι κής 
Α σφα λεί ας του Προ έ δρου Νί ξον με τα ξύ 
1969 και 1973, λει τουρ γού σε, κατ’ ου σί-
αν, ως ο ε πι κε φα λής της Α με ρι κα νι κής 
Δι πλω μα τί ας και ρύθ μι ζε πά σης φύ σε ως 
ζη τή μα τα πα ρακά μπτο ντας την γρα φειο-
κρα τί α του Υ πουρ γεί ου Ε ξω τε ρι κών. Α ντί-
στοι χες κατα στά σεις γνω ρί ζου με και α πό 
άλ λα προ ηγ μέ να Δυ τι κά Κρά τη. Έ τσι, στην 
περί πτω ση της Ο μο σπον δια κής Δη μο κρα-
τί ας της Γερ μα νί ας, ο Egon Bahr, επι κε-
φα λής-δια πραγ μα τευ τής της Ε πι τρο πής 
Διε ξα γω γής Δια βου λεύ σε ων την επο χή 
της πε ρί φη μης «Ostpolitik» της Κυ βερ νή-
σεως Willy Brandt (Κυ βέρ νη ση Brandt / 
Scheel), διε ξή γε τις δια βου λεύ σεις με τους 
ι θύνο ντες της Μό σχας χω ρίς κατ’ ου σί αν 
συμ με το χή της Γερ μα νι κής Πρε σβεί ας της 
Μό σχας, αλ λ’ απ’ ευ θεί ας με τον Σο βιε τι κό 
Υ πουρ γό Ε ξω τε ρι κών Gromyko.

Η πρα κτι κή αυ τή, καί τοι υ πό ο ρι-
σμέ νες συνθή κες σκό πι μη, κα λόν εί ναι 
να α σκεί ται με την δέ ου σα προ σο χή, 
διό τι, άλ λως, μπο ρεί να ο δη γή σει σε 
ε πι ζή μια για τα συμ φέ ρο ντα ε νός Κρά-
τους α πο τε λέσμα τα. Η Δι πλω μα τί α πα-
ρα μέ νει, κα τά την πε ρί φη μη έκ φρα ση 
του Kindermann, «Staatskunst», ή τοι η 
Τέ χνη / Ε πι στή μη του Κρά τους, και υ πό 
την έν νοιαν αυ τήν εί ναι μια υ πό θε ση, η 
ο ποί α πρέ πει να α σκεί ται, κα τά κα νό να, 
α πό τους προς τού το εκ παι δευ θέ ντες 
ι θύ νο ντες. Βε βαί ως, εί ναι αυ το νό η τη 
προ ϋ πό θε ση της ο μα λής και α πο τε λε-
σμα τι κής α σκή σε ως της Δι πλω μα τί ας ό τι 
οι ι θύ νο ντες που θα ε πω μι σθούν αυ τό 
το τό σο σπου δαί ο και ε θνι κώς κρί σι μο 
έρ γο ο φεί λουν να έ χουν την α πό πά σης 
α πό ψε ως πλη ρέ στε ρη και αρ τιό τε ρη εκ-
παί δευ ση, να υπό κει νται σε διαρ κή και 
ου σια στι κή ε πι μόρ φω ση και, φυ σι κά, 
να δια κα τέ χονται στον μέ γι στο βαθ μό 

α πό αί σθη μα ευ θύ νης και υ πη ρε σί ας 
του Ε θνι κού Συμφέ ρο ντος.

Η Δι πλω μα τι κή Υ πη ρε σί α εί ναι, κα-
τά κα νό να, το ερ γα λεί ο («Ιnstrument» / 
«tool») διά του ο ποί ου η Ε ξω τε ρι κή Πο λι-
τι κή ε ξυ πη ρε τεί την ε πι βο λή των σκο πών 
της. Η ση μα σί α της Δι πλωμα τί ας εί ναι 
με γά λη, και α πο τε λεί μοι ραί ο σφάλ μα 
για οιο δή πο τε Κρά τος να υ πο τι μά την 
α ξί α της. Eν τού τοις - και παρ’ ό λη την 
α να ντίρ ρη τη α ξί α της Δι πλω μα τί ας -, θα 
ή ταν ο μοί ως α σύγ γνω στο σφάλ μα, για 
την ι θύνου σα ε λίτ ε νός Κρά τους, το να 
α γνο ή σει ό σα ση μεί ω νε ο μέ γας Κα γκελ-
λά ριος της Γερ μα νί ας Ό θων φον Βί σμαρ κ 
στα γρα πτά του, την ε πο χή α κρι βώς του 
θριάμ βου της Δι πλω μα τί ας: «Ε κεί νη η 
μά ζα σο βα ρό τητος και ε νερ γεί ας που 
χρειά ζε ται προ κει μέ νου να δια σφα λι σθεί 
η εκ πλή ρω ση μιας γρα πτής Συν θή κης 
ε λά χι στα μπο ρεί να ε νερ γο ποιη θεί μό-
νον και μό νον χά ρις εις το γράμ μα της 
Συνθή κης, ε άν δεν υ φί στα ται το ί διον 
συμ φέ ρον του α ντι συμ βαλ λομέ νου μέ-
ρους στην ε πι βο λή της».

Υπ’ αυ τήν την έν νοια, συ μπλη ρώ νει 
και ο πο λύς Kindermann, η πο λι τι κή 
ι σχύς και ε πε νέρ γεια των δι πλω μα τικών 
Συμ φώ νων / Συν θη κών δεν εί ναι στα θε-
ρά, αλ λ’ ε ξαρ τά ται α πό τον με τα βλη τό 
βαθ μό ε ντά σε ως της πε ρι φρου ρή σε ώς 
των, εκ μέ ρους των Κρα τών που ε ξεπό-
νη σαν και υ πέ γρα ψαν αυ τά τα δι πλω μα-
τι κά Σύμ φω να. 

Ε μείς οι Έλ λη νες δια θέ το με, άλ λω στε, 
πι κράν ι δί αν πεί ραν: Αρ κεί να α να λογι-
σθού με το πό σον ε τί μη σαν οι συ νο μο-
λο γή σα ντες Σύμ μα χοί μας την Συν θή κη 
των Σε βρών (1920) - η ο ποί α έ μελ λε να 
α πο δειχθεί, ε ντός βρα χυ τά του μό νον 
χρο νι κού δια στή μα τος, πε ρισ σότε ρο 
εύ θραυ στη και α πό την πε ρι λά λη τη πορ-
σε λάνη του Πα ρι σι νού προ α στεί ου.
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Το ψηφιδωτό εθνοτήτων και θρησκειών ή αιρέσεων που συνθέτει το σύγ
χρονο τουρκικό κράτος είναι κληρονομιά της πολυεθνικής Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας. Δύο εθνότητες, η επίσημη τουρκική και η κουρδική και 
δύο ισλαμικές τάσεις, η ορθόδοξη σουννίτικη και η σιίτικη αλεβί, αλλά 

και δεκάδες θραύσματα ποικίλων εθνοτήτων και θρησκειών, συναποτελούν τον 
πληθυσμό της σύγχρονης Τουρκίας. 

Γεγονός είναι ότι υπάρχει ιδιαίτερη δυσκολία για τη μελέτη  έρευνα των εθνο
τικών ομαδώσεων στην Τουρκία, διότι δεν υπάρχουν επίσημα διαθέσιμα στοιχεία, 
ενώ είναι δύσκολη και κάθε διερεύνηση για την παροχή σχετικής γνώσης. Η επίση
μη στάση του τουρκικού κράτους αντανακλάται και στην εξαιρετικά περιορισμένη 
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βιβλιογραφία για τα θέματα αυτά. Είναι χαρακτηριστικές, οι πολύ προσεκτικές 
διατυπώσεις στις ελάχιστες σχετικές αναφορές κυρίως τούρκων μελετητών αλλά 
και αρκετών δυτικών τουρκολόγων, που επιθυμούν να μην διαταράξουν τις σχέ
σεις τους με την τουρκική πολιτεία�. Ίσως η μόνη σημαντική και ολοκληρωμένη 
μελέτη της εθνοτικής πραγματικότητας στην Τουρκία, είναι o ογκώδης τόμος των 
700 περίπου σελίδων, που εκδόθηκε στη Γερμανία, υπό τη διεύθυνση και τον 
συντονισμό των Peter Alford Andrews και Rudiger Benninghaus. Ο μνημειώδης 
αυτός τόμος περιέχει την πληρέστερη χαρτογράφηση εθνοτήτων, θρησκειών και 
την καταλογογράφηση 47 εθνοτικών ομάδων�. 

Εξετάζοντας το γνωσιολογικό υπόβαθρο για τις εθνοτικές ομάδες στην Τουρκία πα
ρατηρούμε τα εξής�: Η ακριβής χαρτογράφηση των εθνοτικών ομάδων στην Τουρκία 
είναι προβληματική, καθώς το πληροφοριακό υπόβαθρο είναι φτωχότατο, συγκριτικά 
ακόμη και με άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής όπως το Ιράν και το Αφγανιστάν. Εί
ναι χαρακτηριστικό πως οι υπάρχουσες ελάχιστες μελέτες ασχολούνται με συγγενικές 
εθνοτικές υποομάδες και καμιά δεν διερευνά μη τουρκικές ομάδες. Οι περισσότερες 
από αυτές τις μελέτες μπορούν να θεωρηθούν από έναν εξωτερικό παρατηρητή πως 
επιδιώκουν αποκλειστικά τη στοιχειοθέτηση της τουρκικότητας βάσει του νέου ρεπου
μπλικανικού ήθους. Αντίστοιχες τάσεις παρατηρούνται και στην ιστοριογραφία. Είναι 
η ιστοριογραφία εκείνη που συνειδητά διαστρεβλώνει τα ιστορικά δεδομένα, για να 
αποδείξει πως οι αλλοεθνείς ομάδες είναι και αυτές τουρκικής προέλευσης. Το �98�, 
μελέτη τούρκου ερευνητή για τους Κούρδους, γράφτηκε αποκλειστικά και μόνο για 
να αποδειχθεί πως Κούρδοι και Τούρκοι είναι ένα και το αυτό. Αντίθετα, ο Besikci, 
μοναδικός τούρκος ανθρωπολόγος που εξέδωσε ολοκληρωμένη μελέτη πάνω σε 
κουρδικές ομαδώσεις, φυλακίστηκε για την προσπάθειά του. Αλλά και δυτικοί γλωσ
σολόγοι που διεξήγαγαν τοπικές έρευνες είτε χρειάστηκε να τις διακόψουν απότομα 
μετά από κρατική παρέμβαση είτε ποτέ δεν τους δόθηκε άδεια να εργαστούν.

Η Τουρκία αποτελεί ένα μωσαϊκό μειονοτήτων των οποίων ο χαρακτήρας είναι 
ποικίλος: θρησκευτικός, γλωσσικός, εθνοτικός κ.τ.λ. Είναι χαρακτηριστικό ότι η τελευ
ταία απογραφή που κατέγραψε γλωσσικές μειονότητες έγινε το �965. Έκτοτε, δεν 
διατίθενται επίσημα δημογραφικά στοιχεία, που να καταγράφουν με λεπτομέρεια τις 
επιμέρους ιδιαιτερότητες του τουρκικού πληθυσμού. Ακόμα χαρακτηριστικότερο είναι 
αυτό που συνέβη στην περίπτωση των Κούρδων. Οι Κούρδοι ανήκουν σε ένα φύλο 
του οποίου η παρουσία στην περιοχή ανάγεται σε απώτατες ιστορικές περιόδους, 
πολύ πριν την άφιξη των πρώτων τουρκικών φύλων στην Ανατολία. Η γλώσσα τους, 
ξεχωριστός κλάδος της ινδοευρωπαϊκής γλωσσικής οικογένειας, συγγενεύει περισσό
τερο με την επίσης ινδοευρωπαϊκή «κλιτική» περσική ενώ δεν έχει καμία συγγένεια 
με την «συγκολλητική» ουραλοαλταϊκή τουρκική γλώσσα της οποίας η προέλευση, η 
δομή και η μορφολογία είναι τελείως διαφορετικές. Παρά την πασιφανή διαφορετική 

� Βλ. Στέφανος Πεσμαζόγλου, Ευρώπη - Τουρκία: Ιδεολογία και Ρητορεία, τομ. �ος, Αθήνα �99�, σελ. �44.
� Πρόκειται για το βιβλίο Alford Andrews, Peter (επιμέλειαεισαγωγή), Ethnic Groups in the Republic of 

Turkey, Wiesbaden �00�, που θεωρείται ήδη κλασικό στο είδος του. Ένα μεγάλο μέρος των στοιχείων που 
παρουσιάζονται σε αυτή τη μελέτη προέρχεται από τον συγκεκριμένο συλλογικό τόμο που περιέχει άρθρα 
μερικών από τους σημαντικότερους σύγχρονους τουρκολόγους και μελετητές της Τουρκίας.

� Βλ. Alford Andrews, ο.π. σελ. 4�, 4�, 49.  
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καταγωγή των Κούρδων, ήδη από τη δεκαετία του �9�0 το κεμαλικό κράτος είχε απο
πειραθεί να διαγράψει την ιδιαίτερη κουρδική ταυτότητα χαρακτηρίζοντάς τους στα 
επίσημα κρατικά κείμενα με τον παραπλανητικό ευφημισμό, «ορεσίβιοι Τούρκοι» και 
οι ευφημισμοί δεν σταμάτησαν εκεί. Κατά τη δεκαετία του �980 οι «ορεσίβιοι Τούρκοι» 
είχαν πλέον μετατραπεί σε «ανατολικούς Τούρκους». 

Πρέπει να σημειωθεί ότι η τουρκική στάση απέναντι στην έννοια της εθνικότητας, 
εν γένει, υπήρξε σε μεγάλο βαθμό μετεξέλιξη του οθωμανικού θεσμού των millet4. 
Σε μία πολυεθνική αυτοκρατορία όπως η Οθωμανική, η έννοια της ταυτότητας 
δεν οριζόταν στη βάση των γλωσσικών, εθνοτικών ή άλλων χαρακτηριστικών των 
επιμέρους πληθυσμιακών ομάδων, αλλά στη βάση της θρησκείας ή του δόγματος 
που ακολουθούσαν. Καθώς, λοιπόν, το επίσημο οθωμανικό δόγμα ήταν η σουνιτική 
εκδοχή του Ισλάμ, μετά τη δημιουργία του τουρκικού κράτους το σουνιτικό δόγμα 
ανάχθηκε σε ειδοποιό στοιχείο της τουρκικής εθνικής ταυτότητας. Αποτέλεσμα αυ
τού του ιδεολογήματος ήταν να θεωρούνται επισήμως Τούρκοι ακόμα και αυτοί που 
δεν χρησιμοποιούσαν (ή και δεν γνώριζαν) την τουρκική γλώσσα, μόνο και μόνο 
επειδή ήταν σουνίτες μουσουλμάνοι. Και το αντίθετο, τουρκόφωνοι οπαδοί άλλων 
δογμάτων ή εκδοχών του Ισλάμ δεν θεωρούνταν εθνικώς γνήσια τέκνα της τουρκικής 
πατρίδας. Εννοείται ότι η διάκριση αυτή είχε καταστροφικά αποτελέσματα. Συχνά 
πόλωσε το κοινωνικό κλίμα οδηγώντας σε διώξεις, διακρίσεις, ακόμα και σφαγές, ενώ 
εξώθησε ολόκληρες πληθυσμιακές ομάδες στον κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό 
αποκλεισμό. Οι αλεβίτες αποτελούν το πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα.

Πριν την ανάλυση των επιμέρους εθνοτικών σχηματισμών, είναι ενδιαφέρον να 
εξετάσουμε το απογραφικό σύστημα που έχει υιοθετηθεί στην Τουρκία από το �9�6 
και μετά. Η απογραφική πολιτική του επίσημου τουρκικού κράτους, είναι άμεσα 
συνυφασμένη με τις διακυμάνσεις της συμπεριφοράς απέναντι στις μειονοτικές 
ομάδες και ως εκ τούτου αξίζει να γίνει μια σύντομη αναφορά στις μεθοδολογίες 
της. Η πρώτη απογραφή της τουρκικής δημοκρατίας πραγματοποιήθηκε το �9�7, 
μετά από πολέμους, που είχαν ως αποτέλεσμα την αλλαγή της πληθυσμιακής σύ
στασης της πάλαι ποτέ Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. 

Το �9�6 ιδρύθηκε η κρατική στατιστική υπηρεσία κι ένα χρόνο αργότερα πραγ
ματοποιήθηκε η πρώτη επίσημη απογραφή του πληθυσμού της μεταοθωμανικής 
περιόδου, η οποία μάλιστα διεξήχθη με σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους κατά 
το πρότυπο των απογραφών των μεγάλων δυτικοευρωπαϊκών χωρών. Χάρη στην 
απογραφή αυτή διαπιστώθηκε η ηλικία, το φύλο, η οικογενειακή κατάσταση, η 
μόρφωση, η μητρική γλώσσα, η θρησκεία και το επάγγελμα όλων των πολιτών 

4 Τα millet στην οθωμανική αυτοκρατορία συνιστούσαν εκείνες τις πολυεθνοτικές κοινότητες ή τις πλη
θυσμιακές ομάδες που είχαν τον δικό τους ξεχωριστό θρησκευτικό ηγέτη, ο οποίος διέθετε πολιτικές και 
ενίοτε δικαστικές αρμοδιότητες, ενώ μπορούσε να επιβλέψει και να κυρώσει ορισμένα είδη δικαιοπραξίας. Ο 
θεσμός δεν διέκρινε μεταξύ διαφορετικών εθνικών ή γλωσσικών ομάδων, αλλά αποκλειστικά θρησκευτικών 
και δογματικών. Έτσι, π.χ., ο ορθόδοξος πατριάρχης κατά παράδοση Έλληνας εκπροσωπούσε όλους τους 
ορθοδόξους της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ανεξαρτήτως γλώσσας ή εθνικής προέλευσης.

Ο ρόλος των millet σε όλη τη σχετική βιβλιογραφία καταλαμβάνει κεντρική θέση. Η τουρκική βιβλιογραφία 
δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο καθεστώς των millet ως κατ’ εξοχήν δείγμα της ανεξιθρησκίας των Οθωμανών 
και κατά προέκταση των Τούρκων. Αυτό είναι το πρώτιστο στοιχείο που αναδεικνύεται για να αμβλύνει τις 
επικρατούσες ευρωπαϊκές αντιλήψεις περί εξολόθρευσης των χριστιανών. 
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της τουρκικής δημοκρατίας. Τα αποτελέσματα της απογραφής ανακοινώθηκαν 
επισήμως, ενώ πίνακες, σχόλια και συμπεράσματα δημοσιεύθηκαν σε τρίτομο 
έργο με τη φροντίδα των αρμοδίων κρατικών φορέων.

Από το �9�5 και μέχρι το �990, διεξαγόταν γενική απογραφή του πληθυσμού 
κάθε πέντε χρόνια. Μόνο η απογραφή του �940 είχε δειγματοληπτικό χαρακτή
ρα με ερωτήσεις που υποβλήθηκαν σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα, το οποίο 
αντιστοιχούσε στο 0.5% του συνολικού πληθυσμού της χώρας. Και αυτή η διαδι
κασία, όμως, ήταν χρήσιμη αφού διαπιστώθηκαν κάποια γενικά χαρακτηριστικά 
του πληθυσμού. Η μορφή των απογραφικών δελτίων, αλλάζει σε κάθε απογραφή 
όπως και το είδος των ερωτήσεων, ωστόσο η τεχνική της απογραφής παραμένει 
σταθερή μέχρι σήμερα. Πρόκειται για μια de facto τεχνική που έχει στόχο την 
καταγραφή των ιδιοτήτων του πληθυσμού. 

Τα γενικά χαρακτηριστικά των απογραφών, που έλαβαν χώρα στην Τουρκία, 
κωδικοποιημένα παρουσιάζουν την εξής μορφή:

• Ακολουθείται de facto τακτική
• Πραγματοποιούνται κάθε πέντε χρόνια
• Ολοκληρώνονται μέσα σε μια μέρα, κατά την οποία επιβάλλεται απαγόρευση 

της κυκλοφορίας
• Η απογραφή θεωρείται εθνικό καθήκον
• Η απογραφή διεξάγεται με τέτοιο τρόπο, ώστε οι πληροφορίες που συλλέ

γονται να δίνουν τη δυνατότητα εξαγωγής γρήγορων συμπερασμάτων για την 
πληθυσμιακή κατάσταση στη χώρα.

Το ανώτατο συμβούλιο στατιστικής σε συνεδρίαση που πραγματοποίησε το 
�976 αποφάσισε πως από την επόμενη απογραφή (�980) και στο εξής η διαδι
κασία θα επαναλαμβάνεται κάθε δέκα χρόνια. Για τις δύο επόμενες απογραφές 
τηρήθηκε αυτός ο κανόνας, αλλά μετά από την απογραφή του �990 δεν μεσολά
βησε κενό δέκα χρόνων, καθώς μία απογραφή με περιορισμένο ερωτηματολόγιο 
έλαβε χώρα το �997. Ενώ σε άλλες χώρες η απογραφή διεξάγεται στις αρχές του 
χρόνου, στην Τουρκία αποφασίστηκε να πραγματοποιείται στα τέλη Οκτωβρίου, 
όταν τελειώνουν οι αγροτικές υποχρεώσεις και η παραμονή στους προσωρινούς 
οικισμούς στα βουνά για την εκτροφή ζώων και οι κάτοικοι επιστρέφουν στις χει
μερινές, μόνιμες κατοικίες τους5. 

Οι κάτοικοι της Τουρκίας που αυτοπροσδιορίζονται ως Τούρκοι, σύμφωνα με 
την επίσημη κρατική εκδοχή του όρου, αγγίζουν το 80% του πληθυσμού. Δεν 
αποτελούν, ωστόσο, μία απολύτως ομοιογενή ομάδα. Σε μεγάλο βαθμό είναι δυνα

5 Πληθυσμιακά η Τουρκία το �9�7, σύμφωνα με την πρώτη της απογραφή, είχε μόλις πάνω από �0 εκα
τομμύρια κατοίκους, το �950 γύρω στα �0 εκατομμύρια, το �980 45 εκατομμύρια, ενώ σήμερα υπολογίζε
ται περίπου στα 65 εκατομμύρια. Η ηλικιακή δομή του πληθυσμού είναι ουσιαστικά νέα, εφόσον το 50% 
είναι κάτω των �9 ετών. Ο μέσος όρος διαβίωσης έχει μετατοπιστεί από �5 χρόνια στη δεκαετία του �950, 
στα 60 το �980, ενώ η παιδική θνησιμότητα ποικίλλει από περιοχή σε περιοχή από το υψηλό �8% (στις 
δυτικές περιοχές) στο υψηλότερο �5% στις ανατολικές. Η γεωγραφική κινητικότητα από την επαρχία στα 
αστικά κέντρα, ανάμεσα στις περιφέρειες και ανάμεσα στις πόλεις, θεωρείται μεγάλη συγκριτικά με άλλες 
χώρες. Οι βασικές μετακινήσεις είναι από Ανατολάς προς Δυσμάς. Η Κωνσταντινούπολη, η Άγκυρα και η 
Σμύρνη απορρόφησαν μεταπολεμικά το 40% της εσωτερικής μετανάστευσης. Ανάμεσα στο �/5 και το �/6 
του πληθυσμού (�0�� εκατομμύρια) κατοικούν στην Κωνσταντινούπολη. 



�0�ΤΟ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΜΩΣΑΪΚΟ - ΟΙ ΕΘΝΟΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ

τόν να διακρίνουμε τοπικές διαφοροποιήσεις που εντοπίζονται στη διάλεκτο, την 
ενδυμασία, τα τοπικά ήθη και έθιμα αλλά και τις αντιλήψεις. Οι διαφοροποιήσεις 
αυτές αντιπροσωπεύουν διαφορετικά ιστορικά βιώματα. Πρέπει να επισημάνουμε 
ότι η ένταση αυτών των τοπικών διαφορών, αμβλύνεται τα τελευταία χρόνια υπό 
την πίεση της αστικοποίησης. Αν πάντως διακρίνουμε σε ομάδες που διαθέτουν 
σε γενικές γραμμές κοινά χαρακτηριστικά, ο πιο πρόσφορος χωρισμός θα περι
λάμβανε τρεις κυρίως ομαδοποιήσεις: τους Τούρκους που είναι απόγονοι των 
παλαιών οθωμανικών κτήσεων επί ευρωπαϊκού εδάφους και μετανάστευσαν ή 
μεταφέρθηκαν σταδιακά στην Τουρκία με την ανάδυση των Εθνικών Κρατών στα 
Βαλκάνια, τους Τούρκους της Ανατολίας και τους Τούρκους της Κεντρικής Ασίας 
(μετανάστες και απόγονοι μεταναστών από την περιοχή του Καυκάσου).

Η ομάδα της Ανατολίας αντιπροσωπεύει την πιο «γνήσια» φυλετικά εκδοχή του 
Τούρκου ή τουλάχιστον αυτή υπήρξε η επίσημη άποψη του πρώιμου κεμαλικού κρά
τους. Τα χαρακτηριστικά που αποδόθηκαν στον Τούρκο της Ανατολίας φυσική αντοχή, 
παροιμιώδης υπομονή, πείσμα, υπερηφάνεια, φιλόξενη διάθεση, μακροθυμία, αλλά 
και μοιρολατρία, προβλήθηκαν συχνά σαν τα θεμελιώδη συστατικά της τουρκικής 
ιδιοσυγκρασίας. Ο γεωγραφικός χώρος εξάπλωσής τους είναι όπως προδίδει και το 
όνομά τους τα υψίπεδα της Ανατολίας όπου ζουν διεσπαρμένοι σε μικρές κοινότητες, 
χωριά και κωμοπόλεις. Η κύρια απασχόλησή τους είναι η καλλιέργεια της γης και η 
κτηνοτροφία. Στην ίδια ομάδα θεωρείται ότι ανήκουν και οι κάτοικοι των τουρκικών 
παραλίων στο Αιγαίο και τη Μαύρη θάλασσα αν και ως προς τα πολιτισμικά τους χα
ρακτηριστικά δεν ταυτίζονται με τους 
κατοίκους των υψιπέδων. Η διαφοροποί
ηση είναι φυσιολογική αν σκεφτεί κανείς 
τις διαφορετικές πολιτισμικές παραστά
σεις στις οποίες εκτίθενται οι πληθυσμοί 
που διαβιούν κοντά στη θάλασσα. Τα 
τελευταία χρόνια η εντατικοποίηση της 
αστικοποίησης, ο εκβιομηχανισμός και 
η εισαγωγή καταναλωτικών συνηθειών 
έχουν σε μεγάλο βαθμό ελαττώσει τις 
τοπικές διαφοροποιήσεις και οι διακρί
σεις υφίστανται πλέον σε επίπεδο ταξικό 
και επαγγελματικό. Η εποχιακή, ωστόσο, 
μετακίνηση του ορεινού πληθυσμού για 
την εξασφάλιση βοσκοτόπων παραμένει 
βασικό χαρακτηριστικό της καθημερι
νής ζωής στα υψίπεδα και υπολογίζεται 
ότι ένα εκατομμύριο περίπου Τούρκοι 
εξακολουθούν να διάγουν ημινομαδικό 
βίο. Μεταξύ αυτών συμπεριλαμβάνονται και 600.000 Yörük. Πρόκειται για ασιατικής 
καταγωγής Τούρκους, των οποίων την ύπαρξη το κράτος αρνείται ασφαλώς να 
αναγνωρίσει. Οι Yörük είναι τουρκόφωνοι και οργανωμένοι σε νομαδικές φατρίες. 

Τούρκος χωρικός
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Χαρακτηριστικά της ταυτότητάς τους είναι η ιδιαίτερη φυλετική τους οργάνωση, η 
ενδογαμία και οι κτηνοτροφικές τους ασχολίες. Αν και ένα τμήμα των νομάδων Yörük 
δείχνει τα τελευταία χρόνια την τάση για μόνιμη εγκατάσταση, το φαινόμενο δεν έχει 
πάρει ακόμα μαζικές διαστάσεις. Η αλήθεια πάντως είναι ότι η μόνιμη εγκατάσταση 
φαίνεται να σημαίνει και αφομοίωση γι’ αυτήν την πληθυσμιακή ομάδα καθώς δια
λύονται οι φυλετικοί δεσμοί. Χαρακτηριστικό για την πολιτισμική τους βαθμίδα είναι 
ότι στις μετακινήσεις μερικών από τις πολλές φυλές που τους απαρτίζουν, οι καμήλες 
παραμένουν το κύριο μέσο μεταφοράς. Το μεγαλύτερο τμήμα του πληθυσμού των 
Yörük εντοπίζεται στις επαρχίες Μανίσα, Μπαλικεσίρ, Κιουτάχεια και ιδιαίτερα στην 
επαρχία του Εσκί Σεχίρ. Η κυριότερη φυλή που διατηρεί πλήρως τον νομαδικό τρόπο 
ζωής της και εξακολουθεί να διαμένει σε σκηνές ονομάζεται Saçikarali. Ως προς το 
θρήσκευμα είναι σουνίτες μουσουλμάνοι, αν και μια υποομάδα τους φαίνεται να ακο
λουθεί τον αλεβιτισμό. Η υποομάδα αυτή εντοπίζεται κυρίως στο Αφιόν Καραχισάρ, 
το Εμίρνταγ, το Μπιλετσίκ και το Μποζουγιούκ.

Η δεύτερη ομαδοποίηση είναι οι Τούρκοι που είναι απόγονοι των παλαιών 
οθωμανικών κτήσεων. Η σταδιακή μετακίνησή τους (�878�9�4) στη σημερινή 
τουρκική επικράτεια, υπήρξε αποτέλεσμα της έξωσής τους από τα αναδυόμενα εθνι
κά κράτη στον βαλκανικό χώρο αλλά και συνέπεια των Βαλκανικών Πολέμων και 
του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Πολλοί απ’ αυτούς τοποθετήθηκαν από το τουρκικό 
κράτος στα χωριά που εγκαταλείφθηκαν από τους Έλληνες το �9��. Στις αγροτικές 
περιοχές που εγκαταστάθηκαν ανέπτυξαν τη γεωργική οικονομία και υιοθέτησαν 
αντίστοιχο τρόπο ζωής. Μεγάλο τμήμα όμως από αυτούς κατέληξε στα αστικά 
κέντρα με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη ζωή, τις συνήθειες και τις επαγγελματικές 
τους δραστηριότητες. Η Αδριανούπολη, το Τεκίρνταγ, το Κικλαρελί, η Νιγκντέ, το 
Μπιλετσίκ και η Προύσα αποτελούν τις κυριότερες αστικές τους εστίες.

Πληθυσμιακά συγκροτούν τον πιο συμπαγή δημογραφικά πυρήνα των δυτικών 
τουρκικών παραλίων6. Παρουσιάζει ενδιαφέρον ότι ως προς τα πολιτικά τους χαρα
κτηριστικά αποτελούν ίσως την πλέον φιλελεύθερη ομάδα. Η θέση της εγκατάστα
σής τους έχει συμβάλλει τα μέγιστα σε αυτό καθώς, εξαιτίας του τουρισμού και της 
έντονης αστικοποίησης των παραλίων, έρχονται συχνότερα σε επαφή με τα δυτικά 
πρότυπα. Η εκβιομηχάνιση της περιοχής την μετέτρεψε σε πόλο έλξης ξένων επεν
δύσεων ιδιαίτερα γερμανικών κεφαλαίων και εργατικού δυναμικού με αποτέλεσμα 
η εργατική τάξη συχνά να υπερεκπροσωπείται. Το κατά κεφαλήν εισόδημα των 
κατοίκων κυμαίνεται στα �.800  4.000 δολάρια και καταλαμβάνει, ως εκ τούτου, τη 
δεύτερη υψηλότερη θέση σε ολόκληρη την τουρκική επικράτεια (την πρώτη θέση 
με κατά κεφαλήν εισόδημα 6.�00 δολαρίων καταλαμβάνει η επαρχία Κοτσαελί, που 
βρίσκεται δίπλα στην επαρχία Κωνσταντινουπόλεως). Οι αναπτυγμένες υποδομές 
και η οικονομική ανάπτυξη της περιοχής δεν οφείλονται αποκλειστικά και μόνο στις 

6 Κοντά στις παραθαλάσσιες περιοχές, η Τουρκία έχει νοτιοευρωπαϊκό μεσογειακό κλίμα. Όχι όμως 
στην ενδοχώρα της. Οι έντονες γεωγραφικές και κλιματολογικές αντιθέσεις έχουν άμεση σχέση και με τη 
γενικότερη οικονομική και οικιστική ανάπτυξη. Για διοικητικούς λόγους, η Τουρκία διαιρείται σε οκτώ γεω
γραφικές περιοχές, που, ως έναν βαθμό, αντανακλούν και τις περιβαλλοντικές μεταπτώσεις. Τα παραπάνω 
έχουν σαν αποτέλεσμα οι πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές να βρίσκονται στις δυτικές ακτές με αποκορύ
φωμα τις βορειοδυτικές.
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υπάρχουσες ευνοϊκές για την οικονομική δραστηριότητα συνθήκες. Με την κατακό
ρυφη ανάπτυξη του τουρισμού μετά τα μέσα της δεκαετίας του �970 κυρίως το 
τουρκικό κράτος ακολούθησε μια συνειδητή πολιτική ανάπτυξης της περιοχής που 
έκτοτε αποτελεί την ευρωπαϊκή βιτρίνα του κράτους. Πρέπει να σημειωθεί ότι σε 
αυτό είχε συμβάλει και η υπάρχουσα ήδη ευρωπαΐζουσα παράδοση, κληρονομιά 
των ελληνικών πληθυσμών που είχαν ζήσει στην περιοχή μέχρι το �9��.

Παράλληλα, όμως, με το υψηλό βιοτικό επίπεδο, στις περιφέρειες των αστικών 
κέντρων της περιοχής (ιδιαίτερα στη Σμύρνη) έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία 
τριάντα χρόνια μεγάλες παραγκουπόλεις, στις οποίες η εθνοτική προέλευση και 
το βιοτικό επίπεδο των κατοίκων παρουσιάζει μια εντελώς διαφορετική εικόνα. 
Πρόκειται, κυρίως, για οικονομικούς εσωτερικούς μετανάστες από τις νοτιοανα
τολικές επαρχίες και την καρδιά της Ανατολίας. Μεταξύ των ανθρώπων αυτών 
(μεγάλο ποσοστό των οποίων είναι Κούρδοι) απαντάται ένα τελείως διαφορετικό 
σύστημα αξιών περισσότερο συμβατό με τον παραδοσιακό τρόπο ζωής της υπαί
θρου. Η θρησκευτικότητα αυτών των ομάδων είναι εντονότερη με αποτέλεσμα 
και τα πολιτικά τους χαρακτηριστικά να διαφοροποιούνται τείνοντας περισσότερο 
στον ισλαμισμό και τον συντηρητισμό. Η δημογραφική αλλοίωση της περιοχής 
συνεχίζεται και στις μέρες μας, καθώς κατά πάγια κρατική τακτική επιδιώκεται 
η εγκατάσταση εκτοπισμένων Κούρδων με τελικό σκοπό των αφομοίωσή τους 
από το πολιτισμικά και οικονομικά δυναμικότερο τουρκικό στοιχείο των δυτικών 
παραλίων.

Η τρίτη σημαντικότερη ομάδα του τουρκικού πληθυσμού με τουρκική εθνική 
συνείδηση είναι όσοι έχουν κεντροασιατική προέλευση. Μεταξύ τους περιλαμβάνο
νται οι Τουρκομάνοι και οι Τατάροι της Κριμαίας. Ακριβή δημογραφικά στοιχεία για 
το μέγεθος του πληθυσμού των Τατάρων δεν υπάρχουν, καθώς κατά πάγια κρατική 
τακτική οι τουρκόφωνοι σουνιτικοί πληθυσμοί στην Τουρκία δεν καταγράφονται 
ως προς τα ιδιαίτερα δημογραφικά τους χαρακτηριστικά. Ο ερχομός τους στη ση
μερινή τουρκική επικράτεια συντελέστηκε κατά κύματα από το �78� και μετά ως 
αποτέλεσμα των ρωσσοτουρκικών συρράξεων. Αρχικά εγκαταστάθηκαν στο βαλ
κανικό χώρο απ’ όπου εκδιώχθηκαν κατά τα έτη �877�878. Σήμερα, έχουν πλέον 
αφομοιωθεί σε μεγάλο βαθμό, χωρίς όμως να έχουν χάσει πλήρως τη συνείδηση της 
διαφορετικής τους προέλευσης. Ο πληθυσμός τους αν και γεωγραφικά διεσπαρμένος 
παρουσιάζει πυκνότερη συγκέντρωση στα χωριά της επαρχίας του Εσκί Σεχίρ (�6 πε
ρίπου χωριά). Στην επαρχία της Άγκυρας καταγράφεται η ύπαρξη τεσσάρων χωριών 
και στα Άδανα τριών. Η διάλεκτός τους, που μιλιέται πλέον μόνο από τα ηλικιωμένα 
μέλη των κοινοτήτων, είναι από τις πλησιέστερες στην επίσημη παλαιά οθωμανική 
γλώσσα. Τα τελευταία χρόνια έγιναν προσπάθειες διατήρησης των ιδιαίτερων πολι
τισμικών τους χαρακτηριστικών, με τη δημιουργία πολιτιστικών συλλόγων για τη 
διάδοση των λαϊκών χορών και της παραδοσιακής τους μουσικής, οι προσπάθειες 
όμως αυτές φαίνεται πως δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Οι Τουρκομάνοι γεωγραφικά εντοπίζονται στη δυτική και κεντρική Ανατολία. Οι 
διάλεκτοί τους, όμως, διαφέρουν από τις αντίστοιχες των Τούρκων της Ανατολίας. 
Μεγάλο μέρος του τουρκικού πληθυσμού υποστηρίζει ότι έχει τουρκομανικές ρίζες, 
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πράγμα που δεν πρέπει να θεωρείται απίθανο 
καθώς η παρουσία των Τουρκομάνων στην 
περιοχή χρονολογείται εδώ και αρκετούς 
αιώνες. Οι γνήσιοι ωστόσο Τουρκομάνοι δεν 
έχουν όλοι εγκατασταθεί μόνιμα σε συγκεκρι
μένο χώρο και εξακολουθούν ως ένα βαθμό 
να διατηρούν τη φυλετική τους οργάνωση 
και τον ημινομαδικό τους βίο. Ως προς τη 
θρησκευτικότητά τους διακρίνονται και αυτοί 
σε δύο ομάδες: μία ομάδα που ακολουθεί το 
σουνιτικό δόγμα και μία που πρεσβεύει τον 
αλεβιτισμό. Είναι πάλι χαρακτηριστικό ότι δεν 
διαθέτουμε επίσημα δημογραφικά στοιχεία 
για την πρώτη ομάδα, που αποτελείται από 
σουνίτες. Αυτό που μπορεί να ειπωθεί με 
σχετική ασφάλεια είναι ότι μεγάλο μέρος του 
πληθυσμού τους εντοπίζεται στην περιοχή 

του Ικονίου. Μία σημαντική επισήμανση είναι ότι συχνά επικρατεί σύγχυση αναφο
ρικά με την ταυτότητα των σουνιτών Τουρκομάνων και των Yörük, καθώς πολλοί 
που ανήκουν στη δεύτερη εθνοτική ομάδα έλκουν την καταγωγή τους από τους 
Τουρκομάνους. Οι τελευταίοι μπορούν συχνά να χαρακτηριστούν ως Yörük, αλ
λά στη συγκεκριμένη περίπτωση ο όρος έχει γενική σημασία που βασίζεται στην 
ομοιότητα του νομαδικού τρόπου ζωή τους και όχι σε φυλετική συγγένεια (κάτι 
αντίστοιχο με τον όρο βλάχοι στα ελληνικά που κατά καιρούς χρησιμοποιήθηκε 
καταχρηστικά για να περιγράψει διαφορετικούς νομαδικούς πληθυσμούς του ελ
ληνικού χώρου). Η διάκριση μεταξύ των αναγνωρισμένων Τουρκομάνων και των 
χωρικών ή κατοίκων των πόλεων κατά τη διαδικασία 
της αφομοίωσής τους στηριζόταν μέχρι πρόσφατα 
στον ημινομαδικό τρόπο ζωής τους, αλλά πλέον με 
τη σταδιακή εξαφάνιση του εποχιακού νομαδισμού, 
η διάκριση βασίζεται ολοένα και περισσότερο στην 

Τουρκομάνος

Yörük



�05ΤΟ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΜΩΣΑΪΚΟ - ΟΙ ΕΘΝΟΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ

αίσθηση ότι υπάρχει κοινή ιστορία και κοινός ιστορικός δεσμός μεταξύ των με
λών της ομάδας. 

Στην περίπτωση των αλεβιτών7 Τουρκομάνων τα στοιχεία για το πληθυσμιακό 
τους μέγεθος είναι περισσότερα, αλλά δεν βασίζονται σε αξιόπιστες πηγές. Οι εκτι
μήσεις για τον αριθμό τους κυμαίνονται μεταξύ οκτώ και δεκαοκτώ εκατομμυρίων. 
Ένας παραπάνω λόγος που δεν επιτρέπει να εξάγει κανείς σαφή συμπεράσματα 
για το πραγματικό μέγεθος του πληθυσμού τους, έχει να κάνει και με τον μυστικι
στικό και απόκρυφο χαρακτήρα του δόγματος. Αναφερόμαστε στην παράδοση 
του takiya σύμφωνα με την οποία επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια του αλεβίτη 
πιστού η αποκάλυψη, ή όχι, της θρησκευτικής του ταυτότητας. 

Η εσωτερική συνοχή των θρησκευτικών κοινοτήτων εξασφαλίζεται από την ύπαρξη 
ενός Nτεντέ που είναι ό,τι πιο κοντινό διαθέτουν οι αλεβίτες στο θεσμό του ιερατείου. 
Εναλλακτική ονομασία για τον Ντεντέ είναι Οτσάκ Ζαντέ. Πρόκειται για τον επικεφαλής 
μιας «εστίας» πνευματικής δραστηριότητας, μιας συγκεκριμένης κοινότητας αλεβιτών 
που μπορούν να κατοικούν σε τόπους πολύ απομακρυσμένους από την έδρα του 
Ντεντέ τους. Αρχηγός της τοπικής κοινωνίας είναι ο Μπαμπά, που μπορεί να ταυτίζε
ται με τον Ντεντέ, υπό την εξουσία του οποίου συνάπτονται ειδικοί δεσμοί μεταξύ 
παντρεμένων ζευγαριών που κατά κάποιο τρόπο αδελφοποιούνται. Η παραβατική και 
η ανήθικη συμπεριφορά ελέγχεται ενδοκοινοτικά μέσω του δικαστικού θεσμού του 
σοργκού αγινί. Τα παραπτώματα κρίνονται «πρωτοδίκως» από το κοινοτικό αυτό δικα
στήριο και εν συνεχεία εξετάζονται μία φορά το χρόνο από την ετήσια συγκέντρωση 
που ονομάζεται αγίνι τσεμ και μπορεί εν ανάγκη να επιβάλει την προσωρινή έξωση 
των μελών της κοινότητας που αρνούνται να συμμορφωθούν. Πέρα από τη δικαστική 
λειτουργία στην ιεροτελεστία του αγίνι τσεμ (μυστηρίου της ένωσης) εκτυλίσσεται το 
μυστήριο της «αδελφοποίησης» που προαναφέραμε, κατά το οποίο δύο νεοφώτιστοι 
άνδρες μαζί με τις συζύγους τους ενώνονται μυστικιστικά8. Η ιεροτελεστία αποτέλεσε 

7 Η πρώτη και μοναδική σοβαρή ανθρωπολογική μελέτη που ασχολείται σε εύρος και αποκλειστικά με 
την κοινότητα των αλεβί είναι του Altan Gokalp, Tères rouges et bouches noires, Παρίσι �980. Ο τουρκολόγος 
 ισλαμολόγος Altan Gokalp, αναλύοντας το κοινωνικοθρησκευτικό τοπίο της Τουρκίας, τοποθετεί την ετε
ρόδοξη αυτή τάση των αλεβί ανάμεσα στις τρεις κυρίαρχες συνιστώσες: Πρώτη συνιστώσα, η καθεστωτική 
λαϊκή  κοσμική  κεμαλική κληρονομιά ρήξης με το οθωμανικό ισλαμικό παρελθόν: «Η κεμαλική ιδεολογία 
συνιστά θεσμικά, κοινωνιολογικά, πολιτικά και ιστορικά ένα κεντρικό «παράδειγμα» σε αλληλόδραση με τους 
δύο άλλους πόλους της κοινωνικοθρησκευτικής διελκυστίνδας». Δεύτερη συνιστώσα, η σουνίτικη πλειο
ψηφία είναι εκείνη η οποία διατρέχεται από τον ισλαμιστικό αναβρασμό και διεκδικεί την επιστροφή στον 
θρησκευτικό Νόμο, τη Sharia. Προπύργιο του σουνίτικου ισλαμισμού είναι τα αγροτικά βάθη της Ανατολίας 
(που έμειναν άθικτα από τους εκκοσμικευτικούς κεμαλικούς νόμους από άγνοια και αδράνεια και όχι επειδή 
αντιστάθηκαν). Οι αλεβί συγκροτούν την τρίτη συνιστώσα, στην οποία αρκετοί δίνουν βαρύνουσα  ισότιμη 
 σημασία ως αποτελεσματικό αντίβαρο στον σουνίτικο φονταμενταλισμό. Η κοινότητα των Τούρκων κατά 
κανόνα, αλλά και των Κούρδων, ΑλεβίΜπεχτασί σιίτικής παράδοσης, διαφέρει σημαντικά από τους πέρσες 
σιίτες (αν και κατηγορήθηκαν στο παρελθόν ως πράκτορές τους). Με εκατομμύρια πιστών αποτελούν, σύμ
φωνα με τις εκτιμήσεις του GokaIp, περίπου το �/4 του συνολικού πληθυσμού της χώρας.

8 Πρέπει να σημειωθεί ότι ο αλεβιτισμός δεν έχει εθνοτική ταυτότητα. Ακόλουθους του αλεβιτισμού συνα
ντάμε σε πολλές εθνοτικές ομάδες στην Τουρκία (Τουρκομάνους, Κούρδους, Αμπντάλ κ.τ.λ.). Ο αλεβιτισμός 
στις περισσότερες περιπτώσεις υπερβαίνει τα όρια των εθνοτικών σχηματισμών. Ένας τούρκος αλεβίτης 
βρίσκεται πιο κοντά στον κούρδο ομόδοξό του παρά στο σουνίτη ομοεθνή του και το αντίθετο. Δεν είναι 
μάλιστα καθόλου σπάνιο το φαινόμενο «αφύσικων» σουνιτικών κουρδοτουρκικών συμμαχιών στις περι
πτώσεις των διώξεων εναντίον των αλεβιτών συμπατριωτών τους. Ο αλεβιτισμός αποτελεί την τουρκική 
ερμηνεία του σιιτικού Ισλάμ που συνδέεται με το Ιράν και την περσική ισλαμική εκδοχή. Οι σιίτες ήταν οι 
οπαδοί του εξάδελφου και γαμπρού του Προφήτη, του Αλί. Το όνομα Αλεβί, άλλωστε, σημαίνει ακριβώς 
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το έναυσμα για την επινόηση πολλών συκοφαντιών και ανυπόστατων κατηγοριών 
που περιλάμβαναν φανταστικές αιμομιξίες, μαγγανείες και ακολασίες. Τα διαβόητα 
«μουμ σεντί», τα κοινοτικά όργια στα οποία υποτίθεται ότι επιδίδονται οι αλεβίτες, 
αποτέλεσαν κοινό τόπο στα σουνιτικά στερεότυπα γι’ αυτούς τους ετερόδοξους μου
σουλμάνους. Το παρωνύμιο που τους αποδόθηκε είναι «μουμ σεντιρενλέρ» (αυτοί 
που σβήνουν τα κεριά και συνεκδοχικά αυτοί που παίρνουν μέρος σε απόκρυφες 
ιεροτελεστίες). Οι αλεβίτες από την άλλη, εξαιτίας αυτής της συκοφαντικής πρακτικής 
χαρακτηρίζουν τους σουνίτες με την ονομασία αγκζί καρά, ήτοι «μαύρο στόμα». Όπως 
ήταν αναμενόμενο, η εχθρική στάση της σουνιτικής πλειοψηφίας, που εκδηλώθηκε 
μάλιστα ανοικτά με τη μορφή διώξεων ή ακόμα και σφαγών, ενίσχυσε την κοινοτική 
αλληλεγγύη των αλεβιτών και αύξησε τη συσπείρωσή τους9.

Οι αλεβίτες αντιμετωπίζονται ως αιρετικοί από το σουνίτικο Ισλάμ, που κατά 
κανόνα σημαίνει ως μημουσουλμάνοι. Η σιίτικη γνωστική έμπνευση της θρησκείας 

αυτό: ακόλουθος του Αλί. Αμέσως μετά τον θάνατο του Μωάμεθ ξέσπασε διαμάχη για τη διαδοχή του. 
Ο Αλί υπήρξε ο χαμένος της υπόθεσης, καθώς μαζί με την ελπίδα της διαδοχής έχασε και τη ζωή του. Οι 
ακόλουθοί του αποσπάστηκαν από τον ισλαμικό σουνιτικό κορμό και αποτέλεσαν έκτοτε τους σιίτες. Το 
σιιτικό δόγμα υπήρξε η βάση του αλεβιτισμού και τα στοιχεία που διαφοροποιούν το τελευταίο από το 
σουνιτισμό δεν περιορίζονται μόνο στο δόγμα, αλλά και στην πράξη. Ο αλεβιτισμός αποτελεί και μορφή 
κοινοτικής οργάνωσης που διαθέτει μηχανισμούς επίλυσης των ενδοκοινοτικών διαφορών. Η ποικιλία 
των ονομάτων του είναι μεγάλη: μπεκτασί, κιζιλμπάς, ταχτατζί κ.τ.λ., δεν πρέπει όμως να μας προκαλεί 
σύγχυση, καθώς όλοι αυτοί οι όροι ανταποκρίνονται απλώς σε ομαδοποιήσεις του ίδιου θρησκευτικού συ
στήματος που είχε ως εισηγητή του τη μυστηριώδη μορφή του Χατζή Μπεκτάς. Ο Χατζή Μπεκτάς έζησε 
κάπου μεταξύ του ��ου και του �4ου αιώνα και τα γνωστά περιστατικά του βίου του αποτελούν ένα μείγμα 
αντιφατικών παραδόσεων που δεν μας επιτρέπουν να υποστηρίξουμε τίποτε με βεβαιότητα για τη δράση 
του. Ένα ακόμα στοιχείο διαφοροποίησης του αλεβιτισμού είναι η ιεραρχική του οργάνωση που περιλαμ
βάνει τέσσερις βαθμίδες μύησης (ασίκης, δερβίσης, ντεντέ ή μπαμπά και ντεντέμπαμπα). Μέσα στον ίδιο 
τον αλεβιτισμό υφίσταται η διάκριση μεταξύ μπεκτασήδων και αλεβιτών μπεκτασήδων. Σύμφωνα με τους 
δεύτερους, η ιδιότητα του αλεβίτη είναι αποκλειστικά κληρονομική και κανείς έξω από την κοινότητα δεν 
μπορεί να ενταχθεί στον αλεβιτισμό. Στους αλεβίτες, η τέλεση της θρησκευτικής λειτουργίας γίνεται κρυφά. 
Για το λόγο αυτό, οι αλεβίτες δεν πάνε αλλά και δεν έχουν τζαμιά. Κάθε άτομο είναι ενσωματωμένο σε ένα 
δίκτυο αλληλεξαρτήσεων που τα συνδέει ως πραγματικούς κοινωνούς. 

9 Ο αλεβιτισμός υπήρξε στρατηγικός σύμμαχος του κεμαλισμού κατά τα πρώιμα στάδια των μεταρρυθμί
σεων. Οι αρχές του θρησκευτικού κινήματος, προσέγγιζαν κατά παράδοξο τρόπο σε πολλά σημεία το κοινω
νικοπολιτικό μοντέλο που επιθυμούσε να επιβάλει ο Κεμάλ. Η βελτιωμένη θέση της γυναίκας, η απόρριψη 
των υπερσυντηρητικών ηθικών αξιών και των ακραίων εξωτερικών χαρακτηριστικών του Ισλαμισμού, η 
έννοια της αλληλεγγυότητας ήταν χαρακτηριστικά της βιωμένης θρησκευτικότητας των αλεβιτών που 
προσαρμόζονταν εύκολα στο κεμαλικό κήρυγμα. Ο κεμαλισμός αποπειράθηκε έντεχνα να εκμεταλλευτεί 
αυτές τις εκλεκτικές συγγένειες για να εξυπηρετήσει τους σκοπούς του, αλλά σύντομα η σχέση αυτή με τον 
αλεβιτισμό θυσιάστηκε στο βωμό των εσωτερικών αντιφάσεων του καθεστώτος. Ο Κεμάλ απέδωσε σημασία 
στη διαμόρφωση μιας νέας εθνικής συνείδησης για το τουρκικό κράτος που οραματιζόταν να δημιουργή
σει. Το ΈθνοςΚράτος είχε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και ο σουνιτισμός, ως θρησκευτική εκδήλωση 
της πλειοψηφίας, επιλέχθηκε ως δομικό στοιχείο της νέας εθνικής ταυτότητας. Ο αλεβιτισμός αποτελούσε 
λοιπόν απόκλιση, μια παραφωνία που έπρεπε να εκλείψει στο όνομα της αφομοίωσης. Η παρουσία του 
ακύρωνε το ιδεολόγημα του ΈθνουςΚράτους και καθώς είχε εξυπηρετήσει τον σκοπό του ήταν πλέον 
καιρός να φύγει από τη μέση. Το ιστορικό των διώξεων εναντίον των αλεβιτών χρονολογείται ήδη από τα 
πρώτα χρόνια της εμφάνισής του και είχε εν μέρει θρησκευτικό και εν μέρει πολιτικό χαρακτήρα. Για τους 
ορθόδοξους σουνίτες, οι αλεβίτες είναι «χειρότεροι από τους άπιστους». Το �5�� ο Σουλτάνος Σελίμ Α΄ ο 
«Τρομερός» βασάνισε και εκτέλεσε 40.000 αλεβίτες ηλικίας από 7 έως 70 ετών. Οι πιο πρόσφατες διώξεις 
διατηρούν τη θρησκευτική τους βάση, αλλά ενεργοποιούν παράλληλα και άλλα ιδεολογικά αντανακλαστικά 
του τουρκικού εθνικισμού. Τα γεγονότα της Σεβάστειας όπου δολοφονήθηκαν σαράντα αλεβίτες κατά τη 
διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα, η σφαγή του Καραμάν Μαράς στη δεκαετία του ’70, η πυρπόληση ενός 
ξενοδοχείου πάλι στη Σεβάστεια το �99� που οδήγησε σε φρικτό θάνατο �7 άτομα και πάμπολλα άλλα 
παραδείγματα, κατέδειξαν με τραγικό τρόπο ποια είναι τα αποτελέσματα της συνεργασίας των κρατικών 
αρχών με τα ακραία εθνικιστικά και ισλαμιστικά στοιχεία. 
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τους και οι ιδιαιτερότητες του τυπικού διαμορφώνουν ορισμένα από τα κυρίαρχα 
χαρακτηριστικά της ετερότητας και των πρακτικών τους. Μάχονται ενάντια στον 
σουνίτικο φανατισμό και ολοκληρωτισμό. Η θρησκευτική τους ενδοστρέφεια και 
κυρίως η ιστορική τους αντιπαλότητα με τη σουνίτικη πλειοψηφία, τους κάνει ιδιαί
τερα δεκτικούς στον κεμαλικό διαχωρισμό ανάμεσα στην έκφραση πίστης τους 
στον ιδιωτικό χώρο και την παρουσία τους στο δημόσιο χώρο. Η στάση τους αυτή 
επέδρασε στην προσαρμοστικότητά τους ως μετανάστες στις μεγάλες πόλεις της 
Τουρκίας, αλλά και στη Γερμανία. Σύμφωνα με κοινωνιολογικές μελέτες, η αδιαφο
ρία τους για τις ορθόδοξες μουσουλμανικές συνήθειες προκαλεί τις αντιδράσεις 
των σουνιτώνμεταναστών. Για τους αλεβί, η θρησκεία είναι κάτι περισσότερο από 
πίστη: είναι λόγος ύπαρξης  «γεννιέται κανείς αλεβί αλλά δεν γίνεται»  μοτίβο 
που επαναλαμβάνει σε όλες τις σχετικές μελέτες του ο Gokalp. Είναι επομένως μια 
θρησκεία χωρίς προσηλυτισμό και χωρίς στρατολογίες.

Οι διαχρονικές αντιθετικές σχέσεις με την ορθόδοξη σουνίτικη παράδοση έχουν 
διαμορφώσει ένα αντίβαρο στον ισλαμιστικό φονταμενταλισμό. Και όμως για χά
ρη αυτής της συντηρητικής ορθόδοξης ισλαμικής πλειοψηφίας, οι κεμαλιστές δεν 
επέτρεψαν στους αλεβί να συμμετέχουν στα υψηλά κλιμάκια της εξουσίας και του 
στρατού. Όσες φορές οι αλεβί απαίτησαν είτε την κατάργηση της κατήχησης στο 
Κοράνι, με βάση αποκλειστικά τους σουνίτικους κανόνες, είτε τη διάλυση της διεύ
θυνσης θρησκευτικών υποθέσεων, εφόσον δεν περιελάμβανε υποδιεύθυνση για τις 
ετερόδοξες τάσεις, δεν εισακούστηκαν. Ένα τελευταίο στοιχείο ιδεολογίας αξίζει να 
επισημανθεί: Σύμφωνα με μελετητές, οι αλεβίτες στο συλλογικό υποσυνείδητό τους 
αισθάνονται ως παραμελημένη και διωκόμενη θρησκευτική μειονότητα, που τείνει 
να αυτοπροσδιορίζεται ως μη προνομιούχα κοινωνική ομάδωση. Ένας πρόσθετος 
λόγος που η παρουσία τους ανησυχεί τις ιθύνουσες ομάδες είναι οι δεσμοί των αλεβί 
με τους αλαουίτες της Συρίας, και επομένως το ενδεχόμενο ενεργοποίησής τους σε 
περίπτωση γενικότερης αποσταθεροποίησης της Τουρκίας.

Ο πολυπληθέστερος εθνοτικός σχηματισμός στην Τουρκία είναι οι Κούρδοι�0. Σύμ
φωνα με τους μετριοπαθέστερους υπολογισμούς, ο αριθμός τους στην τουρκική επι
κράτεια ανέρχεται σε 5 εκατομμύρια. Οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις τους εντοπίζονται 
σε έντεκα από τις νοτιοανατολικές επαρχίες της Τουρκίας, αν και η εικόνα της γεωγρα
φικής διασποράς τους δεν είναι τόσο απλή όσο φαντάζει εν πρώτοις��. Η πλειονότητα 

�0 Μια διευκρίνιση για τη χρήση της ορολογίας είναι απαραίτητη σε αυτό το σημείο. Μιλώντας κανείς 
για τους Κούρδους βρίσκεται πλέον σε αμηχανία αν θα πρέπει να τους κατηγοριοποιήσει ως εθνοτική ή 
εθνική ομάδα. Παρά την απουσία ενός οργανωμένου κουρδικού κράτους που θα αποτελούσε την εθνική 
εστία αναφοράς για τους κουρδικούς πληθυσμούς βρίσκονται διεσπαρμένοι μεταξύ τριών διαφορετικών 
κρατών Ιράν, Ιράκ, Τουρκία, χωρίς να αναφερθούμε στις σημαντικότατες κοινότητες της κουρδικής δια
σποράς είναι πλέον δυνατόν να μιλήσει κανείς για μία αναδυόμενη εθνική συνείδηση συμβατή με τους 
κλασικότερους ορισμούς της έννοιας. 

�� Οι σουνίτες Κούρδοι σύμφωνα με τα εγκυρότερα υπάρχοντα στοιχεία εντοπίζονται στις επαρχίες 
Χακάρι, Βαν, Σιίρτ, Μπιτλίς, Μους, Ντιγιάρμπακιρ, Ούρφα. Μικρότερης πυκνότητας σουνιτικοί πληθυσμοί 
βρίσκονται στις επαρχίες Καρς, Μαρντίν, Μπινγκιέλ, Ερζερούμ, Ελαζίγκ, Τουντσελί, Ερζινκάν, Αντιγιαμάν, 
Μαλάτια, Γκαζιαντέπ, Κ. Μαράς, και Χατάι. Για τους αλεβίτες Κούρδους τα στοιχεία φανερώνουν την ύπαρξη 
συμπαγών πληθυσμών στις επαρχίες, Μπινγκιέλ (ιδιαίτερα στις υποεπαρχίες Κάρλιοβα και Κιί), Τουντσελί, 
Ερζινκάν, Σιβάς (Σεβάστεια;), Γιοζγκάτ, Ελαζίι, Μαλάτια, Κ. Μαράς (ιδιαίτερα στο Ελμπιστάν και το Παζαρτσίκ) 
και Καϊζερί (Πινάρμπασι, Σαρίζ και Τομαρζά). Διάσπαρτοι πληθυσμοί αναφέρονται στις επαρχίες Αντιγιαμάν, 
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των Κούρδων έχει την αίσθηση ότι ανήκει σε μία διακριτή εθνοτική 
ομάδα��, ετεροπροσδιοριζόμενη σε σχέση με τις τουρκικές και χριστια
νικές μειονότητες με τις οποίες συμβιώνει. Θα ήταν όμως λάθος να 
υποστηρίξουμε ότι επικρατεί ομοφωνία ως προς την κουρδική ταυτό
τητα. Αν θεωρήσουμε τη γλώσσα ως ένα από τα βασικά στοιχεία που 
ορίζουν την εθνοτικότητα, είμαστε αναγκασμένοι να κάνουμε μερικές 
προκαταρκτικές επισημάνσεις. Η κουρδική γλώσσα�� είναι χωρισμένη 
σε αρκετές διαλέκτους. Η κυριότερη ομάδα διαλέκτων ονομάζεται 
Κιρμάντζι. Ένα κομμάτι του πληθυσμού της περιοχής χρησιμοποιεί τη 
γλώσσα Ζαζά που έχει στενές συγγένειες με τα Ιρανικά με τα οποία 
συγγενεύει και η Κιρμάντζι. Συχνά υπάρχει η τάση να θεωρείται η Ζαζά 
μία από τις διαλέκτους της Κουρδικής, αλλά κάτι τέτοιο είναι λάθος. 
Ένας ομιλητής της Κιρμάντζι δεν είναι σε θέση να καταλάβει κάποιον 
που χρησιμοποιεί τη Ζαζά. Ένας ομιλητής της Ζαζά, ωστόσο, είναι συ
νήθως σε θέση να καταλάβει λίγα Κιρμάντζι. Την κατάσταση περιπλέκει 
ακόμα περισσότερο το γεγονός ότι δεν είναι λίγοι εκείνοι που ενώ γνω
ρίζουν και χρησιμοποιούν μόνο τα Τουρκικά θεωρούν τους εαυτούς 
τους Κούρδους. Η κουρδική ταυτότητα των ομιλητών της Ζαζά δεν 
γίνεται απ’ όλους αποδεκτή και συχνά η εθνοτική κατηγοριοποίηση 
αυτών των ανθρώπων είναι περισσότερο θέμα πολιτικής σκοπιμότητας�4. 

Αν στραφούμε στη θρησκευτικότητα αυτών των πληθυσμών για να αναζητή
σουμε ένα προσδιοριστικό στοιχείο της ταυτότητάς τους, η κατάσταση μάλλον 
περιπλέκεται περισσότερο. Πέρα από τις δύο βασικές θρησκευτικές κατευθύνσεις 

Γκαζιαντέπ, Χατάι, Κιρσεχίρ, Νεβσεχίρ, Σαμψούντα και Τοκάτ. Οι κοινότητες των Γεζίντι εντοπίζονται κοντά 
στα σύνορα με τη Συρία και το Ιράκ. Σε πρόσφατες περιόδους (κατά τελευταία �0 χρόνια), σύμφωνα με 
στοιχεία των Γεζίντι της διασποράς, μεγάλος αριθμός χωριών καταστράφηκε ή καταλήφθηκε από Τούρ
κους μουσουλμάνους. Από τα ��� χωριά των Γεζίντι που μαρτυρούνταν στην περιοχή, 48 υποτίθεται ότι 
εξακολουθούν να κατοικούνται.

�� Σύμφωνα με τον Martin M. van Bruinassen, οι περισσότεροι Κούρδοι, αν και έχουν ισχυρή συνείδη
ση συμμετοχής σε ξεχωριστή εθνοτική ομάδα που τους διαφοροποιεί ιδιαίτερα απ’ τους Τούρκους δεν 
έχουν καταλήξει σε μια κοινά αποδεκτή απ’ όλους συναντίληψη ως προς το τι συνιστά αυτή την εθνοτική 
ταυτότητα και ως προς το πού χαράσσονται τα σύνορα της εθνοτικής τους ομάδας. Ένας κάπως χαλαρός 
λειτουργικός ορισμός, τον οποίο θα αποδέχονταν οι περισσότεροι κούρδοι εθνικιστές και που προτείνει ο 
Bruinassen, είναι ο ακόλουθος: «Κούρδοι είναι όλοι οι ιθαγενείς που ομιλούν διαλέκτους που ανήκουν στις 
ιρανικές γλώσσες Kurmanchi ή Zaza, όπως επίσης όλοι εκείνοι που ομιλούν την τουρκική γλώσσα αλλά που 
διατείνονται πως κατάγονται από οικογένειες που μιλούσαν τις ως άνω διαλέκτους και που ακόμη (ή πάλι) 
θεωρούν τον εαυτό τους ως Κούρδο». Βλ. Martin M. van Bruinassen, «The Ethnic identity of the Kurds» στο 
Peter Alford Andrews, Ethnic Groups in the Republic of Turkey, ό,π. σ. 6��.

�� Σύμφωνα με τους γλωσσολόγους δεν χωράει αμφιβολία πως η κουρδική γλώσσα είναι ινδοευρωπαϊκή, 
παρακλάδι της Ιρανικής. Η επίσημη καθεστωτική τουρκική αντίληψη, δίνοντας άλλη διάσταση στις δάνειες 
λέξεις, παρουσιάζει την κουρδική γλώσσα ως παραφθορά της Τουρκικής.

�4 Πολλοί πάντως είναι οι ομιλητές της Ζαζά οι οποίοι αυτοπροσδιορίζονται ως Κούρδοι. Η σύγχυση 
αναφορικά με την ταυτότητά τους επιτείνεται μεταξύ άλλων και από τις προσπάθειες των κούρδων εθνικι
στών να τους εμφανίσουν ως Κούρδους προκειμένου να παρουσιάσουν μια διαστρεβλωμένη εικόνα της 
δημογραφίας της περιοχής. Ίσως να μοιάζει ειρωνικό, αλλά η επίσημη κρατική προπαγάνδα συνετέλεσε κι 
αυτή στην ταύτιση των «Ζαζά» με τους Κούρδους θεωρώντας τους κομμάτι του ίδιου «προβλήματος». Οι 
σουνίτες ομιλητές της Ζαζά στο παρελθόν αισθάνονταν αρκετά διακριτοί από τους αλεβίτες ομογλώσσους 
τους, ώστε να συμμετέχουν σε διώξεις εναντίον τους, αν και κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να ισχύει πλέον. Οι 
σουνίτες Κούρδοι από την πλευρά τους αναγνωρίζουν την ύπαρξη πολιτισμικών, αλλά ακόμα και φυσιογνω
μικών χαρακτηριστικών που τους διαφοροποιούν από τους σουνίτες ομιλητές της Ζαζά. 
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που έχουμε ήδη συναντήσει (σουνίτες και αλεβίτες), ένα τμήμα του πληθυσμού 
(όχι μικρότερο από �0.000) ακολουθεί το θρήσκευμα Γεζίντι. Πρόκειται για δόγμα 
που προέκυψε από θρησκευτικό συγκρητισμό και πιστεύεται ότι προήλθε από την 
πρώιμη ισλαμική σχισματική σέκτα Hawāriğ. 

Γενικότερα, οφείλουμε να παρατηρήσουμε ότι η κουρδική ταυτότητα προκύπτει σε 
μεγάλο μέρος από τη συνείδηση της ετερότητας αυτών των πληθυσμών σε σχέση με 
τους τουρκικούς σύνοικους πληθυσμούς. Έτσι, πέρα από τη διαφορά στον γλωσσικό 
κώδικα, οι Κούρδοι έχουν διαφορετική πολιτισμική ταυτότητα. Η μουσική, τα λαϊκά 
έπη, οι χοροί, η ενδυμασία, τα έθιμα (ιδιαίτερα όσα συνδέονται με το γάμο) διαφέρουν 
κατά ουσιώδη τρόπο από τις αντίστοιχες τουρκικές πολιτισμικές πραγματικότητες.

Την πολυπλοκότητα της κουρδικής παρουσίας αυξάνει έτι περαιτέρω η διασπορά των 
κουρδικών πληθυσμών στις μεθοριακές ζώνες μεταξύ του Ιράκ, του Ιράν, της Τουρκίας 
και της Συρίας. Η αίσθηση της κοινής ταυτότητας αυτών των πληθυσμών είναι αξιοση
μείωτη. Υφίστανται, μάλιστα, διασυνοριακές επαφές μεταξύ φύλων ή οικογενειών που 
στηρίζονται στη μετανάστευση, στο εμπόριο, αλλά πάνω απ’ όλα στο λαθρεμπόριο, που 
αποτελεί και το κυριότερο μέσο οικονομικού προσπορισμού. Την αίσθηση κοινής φυλε
τικής καταγωγής ενισχύει το γεγονός ότι σε κρίσιμες ιστορικές περιόδους, όλες αυτές οι 
περιοχές λειτούργησαν ως χώροι καταφυγής και διάσωσης των διωκόμενων Κούρδων. 
Οι δεσμοί αυτοί είναι χαλαροί και εκδηλώνονται σποραδικά, σε περιόδους όμως κρίσεων 
και όταν εμφανίζεται ένας κοινά αποδεκτός ηγέτης ή μια κοινά αποδεκτή ιδεολογία, οι 
δεσμοί αυτοί μετατρέπονται σε κοινωνική και πολιτική πραγματικότητα.

Από τα πρώτα χρόνια της ίδρυσης του σύγχρονου τουρκικού κράτους η κρα
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τική πολιτική απέναντί τους υπήρξε ανοικτά εχθρική�5. Οι συστηματικές προσπά
θειες αφομοίωσής�6 τους ξεκίνησαν, όπως είδαμε, με τη γλωσσική πολιτική που 
επιδίωκε την εξαφάνιση της κουρδικής γλώσσας�7. Η προσπάθεια αυτή φαίνεται 
πλέον να ανατρέπεται ενόψει της διαδικασίας ένταξης της Τουρκίας στην Ε.Ε. με 
πιο πρόσφατο δείγμα τη χρήση της Κουρδικής για πρώτη φορά στα τουρκικά μέ
σα μαζικής ενημέρωσης�8. Μένει, ωστόσο, να διαπιστωθεί η ειλικρίνεια αυτών των 
προσπαθειών στο βάθος του χρόνου. Όπως κι αν έχει το πράγμα, η πολιτική της 
αφομοίωσης φάνηκε προς στιγμήν να φέρνει καρπούς καθώς κατά τη δεκαετία 
του ’60 το κίνημα της αστυφιλίας έσπρωξε πολύ μεγάλα τμήματα του κουρδικού 
πληθυσμού στα αστικά κέντρα κι ένα τμήμα της νέας γενιάς έπαψε να μαθαίνει 
Κουρδικά�9. Δεν ήταν μάλιστα λίγοι οι Κούρδοι που άρχισαν να δηλώνουν Τούρκοι 
χωρίς να είναι δυνατό να διαπιστωθεί ο βαθμός της ειλικρίνειας αυτών των δηλώ
σεων. Η δεκαετία του ’70 και το σχετικά βελτιωμένο καθεστώς ελευθεριών που 
επικράτησε επέτρεψε την εκ νέου ανάδυση του κουρδικού εθνικισμού. Η κουρδική 
νεολαία ξανάρχισε να μαθαίνει την κουρδική γλώσσα και μια νέα κουρδική συνεί
δηση άρχισε να αναδύεται με ριζοσπαστικά πολιτικά χαρακτηριστικά, τα οποία 
εκδηλώθηκαν κατά τη δεκαετία του �980, όταν ξέσπασε ο ένοπλος κουρδικός 
αγώνας. Η δεκαετία του �990 έριξε τους Κούρδους σε νέες περιπέτειες μετά 
την τουρκική στρατιωτική αντίδραση στη δράση του ΡΚΚ�0 που κατέληξε στη 

�5 Ο τουρκικός εθνικισμός αμέσως μετά την ίδρυση του τουρκικού κράτους, αδυνατώντας να επιβληθεί 
στον περιβάλλοντα ισχυρότερο στρατηγικά χώρο (ΕΣΣΔ και τα προτεκτοράτα του Ιράν, του Ιράκ, της Συ
ρίας), έστρεψε την επιθετικότητά του στους απροστάτευτους Κούρδους. Έκτοτε, δεν έπαψε να λειτουργεί 
ο κύκλος της καταστολής, εξέγερσης, περαιτέρω καταστολής. Όμως, όπως έχει επισημανθεί από τον δημο
σιογράφο Άλκη Κούρκουλα, θα ήταν εσφαλμένο να θεωρηθεί όπως συχνά γίνεται ότι ο όρος «Κούρδοι» 
είναι αυτομάτως συνώνυμος με το όρο «αντίτούρκοι». Πέρα από τις προαιώνιες αντιθέσεις, υπάρχουν και 
ισχυροί παλαιοί δεσμοί ανάμεσα στους δύο λαούς, υπάρχουν και φάσεις όπου από κοινού συμμετείχαν σε 
σφαγές και γενοκτονίες.

�6 Ο Dogu Ergil παρατηρεί ότι οι Κούρδοι, αποκομμένοι από την υπόλοιπη χώρα λόγω του ότι κατοικούσαν 
στις απομακρυσμένες ορεινές περιοχές την νοτιοανατολικής Τουρκίας, διηρημένοι σε φυλές και οικονομικά 
εξαρτημένοι από τους τοπικούς γαιοκτήμονες, δεν επηρεάστηκαν από την πολιτική της αφομοίωσης και 
εκσυγχρονισμού που εφάρμοζε το νέο καθεστώς. Βλ. Dogu Ergil, Το Κουρδικό Πρόβλημα, στο Σύγχρονη 
Τουρκία, ΕΛΙΑΜΕΠ, (επιμ Θ. Βερέμης), εκδόσεις Παπαζήση, σελ. ��4.  

�7 Η επίσημη καθεστωτική αντίληψη όλων των συστημικών κομμάτων με οριακές διαφορές αναμεταξύ 
τους κυρίως σε θέματα τακτικής αντιμετώπισης δε θα δεχτεί ποτέ την ύπαρξη μιας ξεχωριστής κουρδι
κής ταυτότητας. Από κοινού με τη γραφειοκρατία, τους ιδεολόγους και κατασταλτικούς μηχανισμούς θα 
επιδιώξουν σταθερά τον εκτουρκισμό. Οι πιο ανοιχτές και φιλελεύθερες αντιλήψεις θα εντοπίσουν τη ρίζα 
του κακού στην οικονομικοκοινωνική, εκπαιδευτική και πολιτισμική υπανάπτυξη της Ανατολικής Τουρκί
ας, προτείνοντας σχετικές μεταρρυθμίσεις, χωρίς όμως καμία ειδική αναφορά στα εθνοτικά και γλωσσικά 
ζητήματα. 

�8 Αξίζει να σημειωθεί ότι για τους Κούρδους είναι το σύγχρονο, «εξευρωπαϊσμένο» τουρκικό κράτος 
που τους κυνήγησε περισσότερο από κάθε άλλη σουλτανική εξουσία στη διάρκεια του Οθωμανισμού. Μια 
δυτική, ευρωπαϊκή ιδέα εκείνη του εθνικισμού, είναι που εισήχθη στην Τουρκία και μετουσιωμένη στον 
τουρκικό εθνικισμό (ενίοτε και Παντουρκισμό) θα οδηγήσει στην καταστολή του Άλλου.

�9 Μερικά από τα αποτελέσματα αυτής της εσωτερικής μετανάστευσης οδήγησαν σε δημογραφικές 
παραδοξότητες. Η Κωνσταντινούπολη π.χ. είναι αυτή τη στιγμή η πόλη με τον μεγαλύτερο κουρδικό πλη
θυσμό στον κόσμο. Είναι περιττό να σημειώσουμε ότι οι κουρδικοί αυτοί πληθυσμοί που κατέλαβαν τις 
εξαθλιωμένες περιφέρειες των αστικών κέντρων βρέθηκαν στο οικονομικό και κοινωνικό περιθώριο, ενώ 
δεν ήταν λίγες οι εντάσεις που προέκυψαν εξαιτίας αυτού του αποκλεισμού.

�0 Το ΡΚΚ, ιδρυθέν το �978 από τον Αμπντουλάχ Οτζαλάν, πρώην φοιτητή της Σχολής Οικονομικών 
Επιστήμων του Πανεπιστημίου της Άγκυρας, και μερικούς συνεργάτες του κήρυττε το κατά κάποιο τρόπο 
αντιφατικό ιδεώδες με μαρξιστικέςλενινικές αρχές αλλά και θέσεις ‹‹Κουρδικού εθνικισμού››. Το ΡΚΚ γρή
γορα απέκτησε ευρεία λαϊκή βάση και δημοτικότητα, επιτυχία που εν μέρει οφειλόταν στη δυσαρέσκεια 
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σύλληψη 
Οτσαλάν 
και τη διά
λυση του κι
νήματος��. 

Με τη σύλληψη του Οτσαλάν το �999, το κουρδικό ζήτημα εισήλθε σε μια νέα ιστο
ρική φάση, η οποία, ωστόσο, δεν έχει ακόμη διαγράψει τον κύκλο της ύστερα, μάλιστα, 
από τις πιο πρόσφατες εξελίξεις καθίσταται πολύ δύσκολο να προβλεφθεί η τελική της 
έκβαση. Χαρακτηριστικό στοιχείο της νέας αυτής περιόδου στάθηκε η μερική ύφεση 
του ένοπλου αγώνα των Κούρδων, η ανάδυση νέων δυνάμεων και παραγόντων στον 
πολιτικό ορίζοντα του κουρδικού ζητήματος και ο ριζικός αναπροσανατολισμός πα
λαιότερων σημαντικών γεωπολιτικών παικτών. Ενδεικτικά αναφέρουμε την ανάδειξη 
και επικράτηση της τουρκικής εκδοχής του πολιτικού ισλάμ όπως εκφράστηκε με το 
Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, (ΑΚP, Adalet ve Kalkύnma Partisi) και τη μετεωρική 
εμφάνιση του πρωθυπουργού Ερντογάν, τη φαινομενική τουλάχιστον οριστικοποίηση 

που είχε προκληθεί λόγω της διάλυσης κουρδικών οργανώσεων εκ μέρους της τουρκικής κυβέρνησης 
και της απαγορεύσης κάθε δραστηριότητας που εξέφραζε την κουρδική ταυτότητα. Παγιδευμένοι σε μια 
παραδοσιακή κοινωνία που αποτελούνταν από φυλές, μια κοινωνία με ανισότητες, οι νεαροί Κούρδοι βρή
καν στο ΡΚΚ έναν ελκυστικό και ενωτικό σκοπό. Νέοι και νέες είδαν την οργάνωση σαν ένα μέσον, τόσο 
για προσωπική χειραφέτηση όσο και σαν πολιτικό κίνημα. Το ΡΚΚ ήταν έτοιμο να υποστεί τις θυσίες που 
συνεπάγεται ο ένοπλος αγώνας κέρδισε σημαντική υποστήριξη για τους στρατηγικούς του στόχους, που 
ήταν ο έλεγχος των εδαφών που κατοικούνται από Κούρδους. Βλ. Dogu Ergil, ο.π. σελ. ��8. 

�� Αποτέλεσμα της δεκαπενταετούς σύρραξης που ακολούθησε μέχρι τη σύλληψη του Οτσαλάν το �999, 
ήταν η εσωτερική αναγκαστική μετακίνηση �.000.000 περίπου κατοίκων των νοτιοανατολικών επαρχιών, 
η εκκένωση και καταστροφή �.000 χωριών και ο θάνατος τουλάχιστον �7.000 ανθρώπων. Βλ. ενδεικτικά, 
Mathew Randall, Rubbing the Salt in the Wounds - A Study of Media, Power and Immigration, Norderstedt 
(�009) σ. �4. 
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της ευρωπαϊκής ενταξιακής προοπτικής της Τουρκίας, την αμερικανική εισβολή στο 
Ιράκ και τις ριζικές ανακατατάξεις που αυτή προκάλεσε, καθώς οδήγησε για πρώτη 
φορά στη δημιουργία ενός ισχυρού αυτόνομου κουρδικού πόλου στο πλούσιο σε 
ενεργειακούς πόρους βόρειο Ιράκ. Η τελευταία αυτή εξέλιξη και τα πολιτικοοικονο
μικά της παρεπόμενα εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για τις όμορες χώρες που 
φιλοξενούν σημαντικούς αριθμητικά κουρδικούς πληθυσμούς και δρουν ως διαρκής 
καταλύτης των πολιτικών εξελίξεων. Είναι, ως εκ τούτου, χρήσιμο να προχωρήσουμε 
σε μια σύντομη ανασκόπηση των ιστορικών ορόσημων που χαρακτήρισαν τις τύχες 
του κουρδικού ζητήματος τις τελευταίες δεκαετίες.

Η δεκαετία του �990 ξεκίνησε ευοίωνα για τις επιδιώξεις του κουρδικού ένοπλου 
αγώνα και για ένα σύντομο χρονικό διάστημα φάνηκε ότι οι στόχοι για εθνική απο
κατάσταση των Κούρδων βρίσκονταν κοντά στην υλοποίησή τους. Η στρατηγική 
όμως επιλογή του PKK για διμέτωπο αγώνα εναντίον τόσο των τουρκικών δυνά
μεων όσο και του φυσικού συμμάχου των Κούρδων της Τουρκίας δηλαδή του 
ιρακινού Δημοκρατικού Κουρδικού Κόμματος (PDK, Partîya Demokrata Kurdistan) 
του Μασούντ Μπαρζανί�� σε συνδυασμό με τη δυναμική αντίδραση του τουρκι
κού κράτους, που δεν δίστασε να απειλήσει τη Συρία ακόμη και με πόλεμο για τη 
συνεχή υποστήριξη που παρείχε στον Οτσαλάν οδήγησε στην απομόνωση του 
PKK�� και είχε ως κατάληξη τη σύλληψη του κούρδου ηγέτη στην Κένυα. 

Η στάση του Οτσαλάν ύστερα από τη σύλληψή του εγκαινίασε μία νέα προσέγ
γιση για την επίλυση του κουρδικού ζητήματος. Ο κούρδος ηγέτης, προς έκπληξη 
όλων όσων περίμεναν ότι θα υιοθετούσε μια σκληρή και αγέρωχη στάση απέναντι 
στο επίσημο τουρκικό κράτος, χρησιμοποίησε πολύ πιο διαλλακτική γλώσσα, επι
διώκοντας την πολιτική λύση του κουρδικού ζητήματος μέσω διαπραγματεύσεων 
ανάμεσα στις τουρκικές Αρχές και το κουρδικό στοιχείο�4. Ως ένδειξη καλής θέλη
σης προέβη σε δηλώσεις με τις οποίες ζητούσε από τους κούρδους ενόπλους του 
PKK να αποσυρθούν από τα τουρκικά εδάφη και να διακόψουν τις επιχειρήσεις 
τους�5. Πριν από την τελική απαγόρευσή του 4 χρόνια αργότερα, το νόμιμα εκλεγ
μένο κουρδικό Λαϊκό Δημοκρατικό Κόμμα (HADEP, Halkın Demokrasi Partisi) από 
κοινού με το PKK έσπευσαν να υιοθετήσουν τη νέα αυτή γραμμή. H μονομερής 
εκεχειρία που κήρυξε την ίδια χρονιά (�999) το PKK, και η οποία διήρκεσε μέχρι 
το �004, είχε ως αποτέλεσμα να περιοριστούν αισθητά οι συγκρούσεις και να επα
νέλθει ως έναν βαθμό μια επίφαση ομαλότητας στις νοτιοανατολικές επαρχίες�6.

Η νέα μεταβλητή που εισήλθε τώρα στην κουρδική εξίσωση ήταν ο ευρωπαϊκός 
παράγοντας και η ενταξιακή προοπτική της Τουρκίας. Η επίσημη αναγνώριση της γεί
τονος ως υποψήφιας προς ένταξη χώρας, κατά τη σύνοδο κορυφής στο Ελσίνκι στις 

�� Βλ. Aliza Marcus, Blood and Belief: the PKK and the Kurdish fight for Independence, New York and London 
(�007) σ. �47.

�� Βλ. Kemal Kirişçi, “The Future of Turkish Policy towards the Middle East” στο Barry M. Rubin, Kemal 
Kirişçi (επ.), Turkey in World Politics: An Emerging Multiregional Power, Colorado and London (�00�) σ. 96.

�4 Βλ. Michael M. Gunter, The Kurds Ascending, New York (�008), σ. 7.
�5 Βλ. Aryeh Shmuelvitz, “Turkey  The Capture of Φcalan and its Aftermath” στο Bruce MaddyWeitzman 

(επ.) Middle East Contemporary Survey, τ. ΧΧΙΙΙ (�999), Tel Aviv (�00�), σ. 6��. 
�6 Βλ. Kerim Yildiz, The Kurds in Turkey: EU Accession and Human Rights, London (�005), σ. �06�07.



���ΤΟ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΜΩΣΑΪΚΟ - ΟΙ ΕΘΝΟΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ

�0�� Δεκεμβρίου του �999, αποτέλεσε το έναυσμα που δρομολόγησε μία σειρά δι
στακτικών μεταρρυθμίσεων με αβέβαιη μέχρι τώρα έκβαση�7. Το προαπαιτούμενο της 
εκπλήρωσης των κριτηρίων της Κοπεγχάγης και η ανάγκη εναρμόνισης της τουρκικής 
νομοθεσίας ώστε να ανταποκρίνεται στο κοινοτικό κεκτημένο είχαν ενδιαφέρουσες 
επιπτώσεις στις σχέσεις του τουρκικού κράτους με το κουρδικό του στοιχείο.

Ένα από τα πρώτα δείγματα αυτής της επιφαινόμενης αλλαγής της τουρκικής 
στάσης αποτέλεσε η μετατροπή της θανατικής καταδίκης του Οτσαλάν σε ισόβια 
και η οπωσδήποτε εντυπωσιακή ανάδυση και εκλογική επικράτηση του μετριοπα
θούς ισλαμιστικού κόμματος του Ερντογάν (AKP) στις εκλογές τις �ης Νοεμβρίου 
του �00��8. Την ίδια άλλωστε χρονιά άρθηκε και το καθεστώς εκτάκτου ανάγκης 
(ΟΗΑL) που είχε επιβληθεί συνολικά στις νοτιοανατολικές “κουρδικές” επαρχίες 
τον Ιούλιο του �987�9 και ξεκίνησαν οι πρώτες σοβαρές προσπάθειες εναρμόνισης 
με τα ευρωπαϊκά θέσμια. Η προσήλωση που επέδειξε ο νέος πρωθυπουργός στην 
ενταξιακή πορεία της χώρας και η φαινομενική τουλάχιστον προθυμία του να προ
χωρήσει στις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις, ακόμη και ενάντια στις αντιστάσεις του 
κεμαλικού πολιτικού, δικαστικού και στρατιωτικού κατεστημένου, συνέβαλαν ώστε 
η Τουρκία να εξασφαλίσει την πολυπόθητη έγκριση για την επίσημη έναρξη των 
διαπραγματεύσεων στις �7 Δεκεμβρίου �004�0 και γέννησαν ελπίδες για τη βελτί
ωση των όρων ζωής των Κούρδων της Τουρκίας και για την τελική εξομάλυνση 
της κατάστασης στις νοτιοανατολικές επαρχίες.

Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες στιγμές της νέας προσέγγισης που επιχείρησε 
να επιβάλει ο Ερντογάν ήταν και η δημόσια παραδοχή της ύπαρξης του κουρδι
κού προβλήματος. Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι είχε προηγηθεί η εκ 
νέου ανάφλεξη των συγκρούσεων στις κουρδικές περιοχές, όταν τον Ιούνιο του 
�004 το PKK κήρυξε την παύση της εκεχειρίας που είχε μονομερώς υιοθετήσει. 
Παρόλα αυτά, τον Μάρτιο του �005 ο Ερντογάν, στην πρώτη από ιδρύσεως του 
τουρκικού κράτους επίσημη επίσκεψη τούρκου πρωθυπουργού στο Ντιγιάρμπακιρ 
 στο κουρδικό, δηλαδή, προπύργιο των νοτιοανατολικών επαρχιών δεν δίστασε 
να μιλήσει ανοικτά για το κουρδικό ζήτημα και για τα σοβαρότατα λάθη που είχε 
διαπράξει η Τουρκία στο παρελθόν. Εκ του παραλλήλου, προέβη και σε γενικόλο
γες δηλώσεις με τις οποίες υποστήριζε ότι η λύση είναι εφικτή με «περισσότερη 
δημοκρατία, περισσότερα πολιτικά δικαιώματα, περισσότερη ευημερία»��. Η κίνη
σή του αυτή, που χαιρετίστηκε από κορυφαία στελέχη του φιλοκουρδικού DTP 
ως «θαρραλέο βήμα», συνάντησε άμεσα την αντίδραση των εθνικιστικών κύκλων 

�7 Βλ. Steven Blockmans, “Consolidating the Enlargement Agenda for South Europe”, στο Steven 
Blockmans, Sacha Prechal (επ.) Reconciling the Deepening and Widening of the European Union, Cambridge 
(�007), κεφ. 4. σ. 6�6�.

�8 Βλ. Kostas Ifantis, “Whither Turkey? Greeces Aegean Options” στο Constantine Arvanitopoulos (επ.) 
Turkey’s Accession to the European Union: An Unusual Candidacy, Heidelberg (�009), σ. ��5.

�9 Yildiz, ό.π., σ. 44.
�0 Βλ. Presidency Conclusions – Brussels, �6/�7 December �004, �6��8/�/04 REV �, (� Φεβρουαρίου 

�005).
�� Βλ. Michael M. Gunter “Turkey’s Floundering EU Candidacy and its Kurdish Problem”, στο π. Middle East 

Policy, τ. ΧΙV, αρ. �, Άνοιξη �007, σ. ��8 και Οmer Erzeren, “Turkey’s Kurdish Question: “More Democracy, 
More Citizens’ Rights, More Prosperity”” στον διαδικτυακό τόπο http://www.qantara.de/webcom/show_ar
ticle.php/_c476/_nr4�5/i.html 
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και του κεμαλικού κατεστημένου��. Η κατάσταση δεν άργησε να εκτραχυνθεί εκ 
νέου, όταν τον Μάιο του �005 ο τουρκικός στρατός πραγματοποίησε εκτεταμένες 
εκκαθαριστικές επιχειρήσεις, που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο �00 κούρδων 
αυτονομιστών. Οι συγκρούσεις και οι ταραχές που συντάραξαν ξανά την Τουρκία 
το Μάρτιο του �006�� φάνηκαν τελικά να θέτουν εν αμφιβόλω την αποτελεσματι
κότητα και τις ειλικρινείς προθέσεις του τούρκου πρωθυπουργού, αλλά και την 
ικανότητά του να επιβληθεί στο πολιτικοστρατιωτικό κατεστημένο�4. 

Οι ελπίδες που γέννησαν οι δηλώσεις του Ερντογάν το �005 φάνηκαν, λοιπόν, να 
εξανεμίζονται από τα γεγονότα που ακολούθησαν. Οι νέες επιχειρήσεις του τουρκικού 
στρατού στο βόρειο Ιράκ το �008 περιέπλεξαν έτι περισσότερο την κατάσταση�5. Πο
λύ σύντομα, ασφαλώς, έγινε εμφανές ότι η δοκιμασμένη συνταγή της στρατιωτικής 
δράσης εναντίον των Κούρδων δεν επρόκειτο να φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα. 
Η εντυπωσιακή εκλογική επιτυχία του φιλοκουρδικού DTP στις εκλογές της �9ης Μαρτί
ου του �009 πριν από την τελική απαγόρευση του κόμματος το Δεκέμβριο του ίδιου 

�� Βλ. ενότητα “Qvo Vadis? After �004: European Union Membership still a Rough Path” στο Yonah 
Alexander, Edgar H. Brenner και Serhat Tutuncuoglu Krause (επ.), Turkey: Terrorism, civil rights, and the 
European Union, New York (�008), σσ. 689690.

�� Στο ίδιο, “Document no. ���: Terror activities after December �00� and reemergεnce of the Kurdistan 
Workers’ Party (PKK)”, σσ. 6997�6 όπου παρουσιάζεται αναλυτικό χρονολόγιο της δράσης του PKK και των 
τουρκικών αντιδράσεων μέχρι τον Ιανουάριο του �007.

�4 Βλ. το σχετικό άρθρο “Natonalism: Modest Reforms to curb Kurdish Offensive” του Delphine Strauss, 
στo φ. της �8.06. �0�0 των Financial Times.

�5 Βλ. Cengiz Ηandar, “The Kurdish Question: The Reasons and Fortunes of the Opening” στο π. Insight 
Turkey, τ. ��, αρ.4, (�009) σ. �4.
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έτους απείλησε με συρρίκνωση την εκλογική βάση του AKP. Μπροστά στον κίνδυνο 
διαρροής των ψηφοφόρων που είχαν πιστέψει στην ειλικρίνεια των πρωθυπουργικών 
δηλώσεων του �005, ο Ερντογάν αποφάσισε να εξαγγείλει την πολιτική του «Δημοκρατι
κού Ανοίγματος», τον Ιούλιο του �009�6. Το πολιτικό αυτό πρόγραμμα, που είναι επίσης 
γνωστό και ως «Κουρδικό Άνοιγμα» ή «Πρόγραμμα Εθνικής Ενότητας», παραμένει στην 
πραγματικότητα μια νεφελώδης διακήρυξη αρχών που ανακοινώθηκε σε έντονα δρα
ματικούς τόνους από τον πρωθυπουργό και από προβεβλημένα στελέχη του κόμματός 
του�7. Οι στόχοι που έχουν τεθεί περιλαμβάνουν την ενίσχυση των πολιτικών ελευθεριών 
και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη διεύρυνση της συζήτησης, ώστε να 
ληφθεί υπόψη η ακαδημαϊκή έρευνα και να εξασφαλιστεί η συμμετοχή περισσότερων 
κοινωνικών φορέων, τη μελέτη, τέλος, αντίστοιχων προβλημάτων σε άλλες χώρες, με 
σκοπό να διαμορφωθεί ένα χρήσιμο μοντέλο προσαρμοσμένο στα τουρκικά δεδομένα. 
Συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας δεν έχει προβλε
φθεί, με το αιτιολογικό ότι οι τελικές αποφάσεις πρέπει να ληφθούν με ψυχραιμία, ώστε 
να εξασφαλιστεί η μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση�8.

Το πολυδιαφημισμένο «Δημοκρατικό Άνοιγμα» έχει βρεθεί στο στόχαστρο των 
κεμαλικών και στρατιωτικών κύκλων, ενώ ήδη δέχτηκε σοβαρότατο πλήγμα το �009, 
όταν με απόφαση του ανώτατου συνταγματικού δικαστηρίου απαγορεύτηκε το DTP, 
που αποτελούσε τον σημαντικότερο φιλοκουρδικό πολιτικό φορέα. Τη δυσπιστία 
και την απογοήτευση των Κούρδων απέναντι στην ειλικρίνεια των κυβερνητικών 
εξαγγελιών επιδείνωσαν και άλλα γεγονότα, όπως η σύλληψη μελών του PKK, που 
είχαν επιστρέψει στην Τουρκία ύστερα από τη χορήγηση αμνηστίας, και η δίωξη και 
σύλληψη δεκάδων κούρδων πολιτικών, δημάρχων και δημοσιογράφων με την κατη
γορία ότι συνεργάζονται με το PKK ή ότι απεργάζονται το διαμελισμό του κράτους�9. 
Κάτω από αυτές τις συνθήκες δεν αποτέλεσε έκπληξη η επαναδραστηριοποίηση 
του PKK στις αρχές του περασμένου Ιουνίου με την αιματηρή βομβιστική επίθεση 
σε λεωφορείο στην Κωνσταντινούπολη και την ανανέωση των συγκρούσεων στα 
τουρκοϊρακινά σύνορα, η οποία κλιμακώθηκε με την ανάπτυξη στην περιοχή τουρ
κικών στρατιωτικών δυνάμεων. Η έκρυθμη κατάσταση, αν και δείχνει τον τελευταίο 
καιρό αόριστα σημάδια εκτόνωσης, προοιωνίζει την κατάρρευση του «Δημοκρατικού 
Ανοίγματος» στο οποίο είχε επενδύσει τόσο πολύ η κυβέρνηση Ερντογάν. 

Οι φωνές που ζητάνε την εκ νέου κήρυξη καθεστώτος εκτάκτου ανάγκης στις νο
τιοανατολικές επαρχίες έχουν πληθύνει, και ο τούρκος πρωθυπουργός έχει αρχίσει 
να βλέπει τη δημοτικότητά του να φθίνει. Υπό το βάρος των τελευταίων εξελίξεων 
και με τον νεοοθωμανικό εθνικισμό να βρίσκεται σε έξαρση, μεγάλο τμήμα της 
επικίνδυνα συρρικνούμενης εκλογικής βάσης του ΑKP φαίνεται ότι έχει παύσει να 
γοητεύεται από την προοπτική της ειρηνικής επίλυσης του κουρδικού ζητήματος, 
την οποία ευαγγελιζόταν η πολιτική του «Δημοκρατικού Ανοίγματος». Το γεγονός 

�6 Ηandar, ό.π., supra, και ειδικότερα, σ. �6. 
�7 Στο ίδιο, σ. ��.
�8 Βλ. τις σχετικές δηλώσεις του τούρκου Υπουργού Εσωτερικών Besir Atalay στις �9/7/�009. Περίληψη 

στον διαδικτυακό τόπο http://www.worldbulletin.net/news_detail.php?id=4540� 
�9 Βλ. το άρθρο της Ibon Villealbeitia “Violence wrecks Turkey’s opening to Kurds” στις ��/6/�0�0 στον 

διαδικτυακό τόπο του πρακτορείου Reuters http://www.reuters.com/article/idUKTRE65L�Z0�0�006�� 
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αυτό σε συνδυασμό με τις επερχόμενες εκλογές του �0�� έχει φέρει τον πρωθυπουρ
γό Ερντογάν σε δύσκολη θέση: Η εγκατάλειψη του «Δημοκρατικού Ανοίγματος» θα 
εκλαμβανόταν ως πολιτική αποτυχία του ίδιου, ενώ ταυτόχρονα θα οδηγούσε σε 
ισχυροποίηση του κεμαλικούστρατιωτικού κατεστημένου, που αποδεικνύεται εξαιρε
τικά ανθεκτικό. Η συνέχιση, συνεπώς, της ίδιας πολιτικής κινδυνεύει να συρρικνώσει 
επικίνδυνα την εκλογική βάση του AKP και να υπονομεύσει τη δημοτικότητα του 
πρωθυπουργού, οδηγώντας τον σε εκλογική ήττα, η οποία θα ανακόψει απότομα 
τη μεταρρυθμιστική δυναμική των τελευταίων χρόνων.

Κατά μήκος των τουρκοσυριακών συνόρων και ιδιαίτερα στην επαρχία Χατάι 
(Αλεξανδρέτα) εντοπίζεται η πλειοψηφία της αραβόφωνης μειονότητας της Τουρκίας. 
Σύμφωνα με εκτιμήσεις ο πληθυσμός τους ανέρχεται σε 800.000  �.000.000 ενώ οι συ
ντηρητικότεροι υπολογισμοί κάνουν λόγο για 600.000. Η περιοχή παραχωρήθηκε στην 
Τουρκία το �9�9, περίοδο κατά την οποία οι αραβόφωνοι της περιοχής αποτελούσαν 
τα �/� του πληθυσμού. Έκτοτε, χάρη στις συστηματικές προσπάθειες του τουρκικού 
κράτους, η δημογραφική εικόνα της περιοχής αλλοιώθηκε, χωρίς ωστόσο να χάσει 
τον αραβικό της χαρακτήρα. Τόσο η παραχώρηση της περιοχής στην Τουρκία όσο 
και η πολιτική που ακολούθησε το τουρκικό κράτος αποτελούν έκτοτε μόνιμο σημείο 
τριβής των συροτουρκικών σχέσεων. Ο αραβικός/αραβόφωνος πληθυσμός διακρίνεται 
σε τρεις κατηγορίες ως προς το θρήσκευμά του: σουνίτες, αλεβίτες και χριστιανοί.

Η πρώτη κατηγορία εντοπίζεται κατά κύριο λόγο στις επαρχίες Μαρντίν, Ούρφα, 
Σιίρτ και ίσως στην επαρχία Χατάι, ενώ μικρότερες ομάδες υπάρχουν στο Μους, το 
Ντιγιάρμπακιρ, το Μπιτλίς και το Γκαζιαντέπ. Τα στοιχεία γι’ αυτή την ομάδα είναι 
λιγοστά, αλλά, καθώς φαίνεται, η ομάδα διακρίνεται από φυλετική οργάνωση, η 
εσωτερική συνοχή της οποίας στηρίζεται στην ενδογαμία και την κοινή γλώσσα. 
Το πληθυσμιακό της μέγεθος πρέπει να προσεγγίζει τους �50.000.

Η δεύτερη κατηγορία αραβοφώνων είναι οι επονομαζόμενοι Νουσαΐρι που 
πρεσβεύουν τη δική τους εκδοχή του αλεβιτισμού. Ο πληθυσμός της σύμφωνα με 
ανεπίσημα στοιχεία ίσως φτάνει τους �00.000. Οι περιοχές στις οποίες συναντάμε τη 
μεγαλύτερη πυκνότητα συγκέντρωσης των Νουσαΐρι βρίσκεται στην επαρχία Χατάι, 
στα Άδανα και στην επαρχία Ιτσέλ. Ο πληθυσμός στην επαρχία Χατάι είναι συγκεντρω
μένος στην παράλια ζώνη νότια του Ισκεντερούν, αλλά και γύρω από το Σαμανταγί και 
το Αμίκ Γκελού. Οι εγκαταστάσεις τους συγκροτούνται από χωριά με χαλαρή κοινοτι
κή οργάνωση. Μία δευτερεύουσα σε μέγεθος πληθυσμιακή ομάδα εντοπίζεται στην 
περιοχή Τσουκουρόβα νοτίως των Αδάνων από το Γιουμουρταλίκ μέχρι τη Μερσίνα. 
Μεγάλος αριθμός αράβων Νουσαΐρι μετακινούνται στην παραπάνω περιοχή από την 
επαρχία Χατάι ως εποχιακοί εργάτες. Οι μετακινήσεις αυτές ενίοτε γίνονται δύο φορές 
το χρόνο κατά την περίοδο της συγκομιδής του βαμβακιού και των πορτοκαλιών. Η 
επιλογή της εποχιακής μετανάστευσης στον συγκεκριμένο χώρο όπου εντοπίζονται 
χριστιανικοί αραβικοί πληθυσμοί είναι συνειδητή, καθώς επιτρέπει στους Νουσαΐρι 
να κρύψουν την ταυτότητά τους μέσα σε έναν σχετικά φιλικό πληθυσμό.

Ο όρος Νουσαΐρι έχει υποτιμητικές συνδηλώσεις και χρησιμοποιείται από τα άτο
μα που δεν ανήκουν στην κοινότητα. Οι ίδιοι προτιμούν να αυτοαποκαλούνται αλαβί 
και θεωρούν ότι οι δογματικές τους αντιλήψεις είναι πληρέστερες από των ομόδοξων 



��7ΤΟ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΜΩΣΑΪΚΟ - ΟΙ ΕΘΝΟΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ

κούρδων και τούρκων αλεβιτών. Εξαιτίας αυτής τους της πεποίθησης, οι Νουσαΐρι απο
καλούν τους υπόλοιπους αλεβίτες αμί, δηλαδή τυφλούς. Σημαντική διαφορά αποτελεί 
η θέση της γυναίκας στους νουσαΐρι αλαβί, καθώς δεν της επιτρέπεται να συμμετάσχει 
στις θρησκευτικές συναντήσεις ούτε να μυηθεί στις απόκρυφες διδασκαλίες.

Η είσοδος στη σέκτα γίνεται μέσα από μυητικές διαδικασίες, τις οποίες επιβλέπει 
ένας σαΐχ, που εξετάζει τον υποψήφιο με μια κατήχηση που γίνεται σε τρία στάδια. Η 
πνευματική καθοδήγηση του μυημένου γίνεται από τον σάιχ ή από έναν Χάι Αλ Αχί
ρα ή αλλιώς «αδελφό του επόμενου κόσμου», ο οποίος αναλαμβάνει και την ευθύνη 
για το νεοεισερχόμενο μέλος. Τα νιόπαντρα ζευγάρια τίθενται υπό την εποπτεία ενός 
μεγαλύτερου σε ηλικία ζεύγους που στα αραβικά ονομάζεται ιιμπίν και στα τουρκικά 
σααντίτς. Μεγάλη σημασία αποδίδεται σε μία ιερή ερμηνεία, ένα είδος εξήγησης προς 
τους ταλίμπ, δηλαδή τους μυημένους. Γι’ αυτήν υπεύθυνος είναι ο επονομαζόμενος 
μουρσίντ, ένας ηλικιωμένος σαΐχ. Οι μουρσίντ και οι σαΐχ ανταλλάσσουν συχνά επισκέ
ψεις ενισχύοντας έτσι τη συνοχή της ευρύτερης θρησκευτικής κοινότητας.

Το αξίωμα των σαΐχ είναι κληρονομικό και ανήκει σε συγκεκριμένες οικογένειες 
που ονομάζονται χαβάς και θεωρείται ότι έχουν ευγενική καταγωγή. Η ενδογαμία 
εφαρμόζεται αυστηρότερα στις γυναίκες απ’ ό,τι στους άνδρες. Τα μυημένα άρρενα 
μέλη της κοινότητας μπορούν να διαλέξουν τη σύζυγό τους και από άλλες αλεβιτικές 
κοινότητες, αν αυτές κριθούν κατάλληλες μετά από εξέταση. Οι γυναίκες όμως των 
αλαβί μπορούν να παντρευτούν μόνο μυημένους άνδρες που ανήκουν στην κοινότητα, 
ενώ ο γάμος με σουνίτες μουσουλμάνους θεωρείται αυστηρώς απαγορευμένος. 

Οι πρόσληψη των σουνιτών από τους αλαβί είναι τελείως αρνητική και θεωρού
νται ομάδα εχθρικά διακείμενη. Η αλήθεια είναι ότι η σουνιτική αντίληψη για τους 
αλαβί δεν διαφέρει σε τίποτε από την αντίστοιχη για τους υπόλοιπους αλεβίτες. 
Οι χριστιανοί θεωρούνται φιλικότερη ομάδα και οι αλαβί συμμετέχουν ακόμα και 
σε μερικούς από τους εορτασμούς τους.

Η τρίτη και τελευταία ομάδα αράβων/αραβοφώνων, είναι οι ορθόδοξοι χριστιανοί 
Άραβες, που υπάγονται στο πατριαρχείο της Αντιοχείας που εδρεύει στη Δαμασκό. Οι 
εκτιμήσεις για το πληθυσμιακό μέγεθός τους ποικίλλουν και πάλι, καθώς δεν υπάρχουν 
επίσημα στοιχεία. Διάφοροι υπολογισμοί ανεβάζουν τον αριθμό τους σε 7.000�0.000 
περίπου. Οι κύριες εγκαταστάσεις τους εντοπίζονται στην επαρχία Χατάι στην πόλη 
της Αντιόχειας και τη γύρω περιοχή της, αλλά και στη Μερσίνα. Η αραβική ορθόδοξη 
εκκλησία διέθετε �00.000 περίπου μέλη την εποχή της προσάρτησης της περιοχής στην 
Τουρκία (�9�9). Οι τουρκικές όμως αρχές αποδύθηκαν έκτοτε σε μία ενορχηστρωμένη 
και συστηματική εκστρατεία εκτουρκισμού. Η διδασκαλία των αραβικών στα σχολεία 
απαγορεύθηκε, ενώ τα αραβικά επίθετα αντικαταστάθηκαν από τουρκικά. Συμπαγείς 
τουρκικοί πληθυσμοί μεταφέρθηκαν στην περιοχή, η οποία εποικίστηκε μεθοδικά. 
Η κατάσταση έγινε ακόμα χειρότερη μετά το πραξικόπημα του �980 και την εντατι
κοποίηση της εκτουρκιστικής εκστρατείας. Το κλίμα τρομοκρατίας και ανασφάλειας 
που επικράτησε οδήγησε σε σταδιακή έξοδο τόσο τους μουσουλμάνους όσο και τους 
χριστιανούς Άραβες που μετανάστευσαν στη Συρία, την Ιορδανία, το Ισραήλ και εν 
συνεχεία στη δυτική Ευρώπη και την Αυστραλία. Οι μέχρι τότε ανθούσες επισκοπές 
του Ερζερούμ, της Μερσίνας, του Ντιγιάρμπακιρ και της Αντιόχειας παρήκμασαν τε
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λείως και οι επισκοπικοί θώκοι εκκενώθηκαν. Όσοι παρέμειναν στην επαρχία Χατάι 
αισθάνονται πλέον περισσότερο ανασφαλείς εξαιτίας του μεταναστευτικού κύματος 
που άλλαξε τη δημογραφία της περιοχής. Παρά τις διώξεις, η συνείδηση της ιδιαίτερης 
ταυτότητας αυτών των αραβικών πληθυσμών παραμένει ισχυρή και δεν είναι λίγοι αυ
τοί που επιστρέφουν στην επαρχία για να μεγαλώσουν τα παιδιά τους. Ανάμεσα στις 
χριστιανικές κοινότητες και τις κοινότητες αλαβί έχει μάλιστα αναπτυχθεί ένα ιδιαίτερο 
αίσθημα αλληλεγγύης ενόψει του κοινού κινδύνου που αντιμετωπίζουν.

Πέρα από την αραβική ορθόδοξη κοινότητα της επαρχίας Χατάι, μία άλλη χριστιανι
κή κοινότητα εντοπίζεται στην επαρχία Μαρντίν. Πρόκειται για αραμαίους χριστιανούς 
που ανήκουν στην συριακή εκκλησία καθώς και μία μικρή ομάδα που έχει προσχωρή
σει στην καθολική ουνία. Ο αριθμός τους υπολογίζεται κάπου μεταξύ �0.000  40.000 
και βρίσκονται εγκατεστημένοι στο υψίπεδο του Τουρ Αμπντίν της επαρχίας Μαρντίν. 
Η θρησκευτική τους δραστηριότητα εστιάζεται γύρω από τα παμπάλαια μοναστήρια 
του Τουρ Αμπντίν, όσα απέμειναν από την κάποτε ακμάζουσα μοναστική πολιτεία της 
περιοχής. Οι περισσότεροι (�5.000 περίπου) ζουν στα δεκαπέντε χωριά του υψιπέδου 
κι ένα μικρότερο τμήμα του πληθυσμού στις πόλεις Μαρντίν, Σαβούρ, Κιλίτ, Ιντίλ και 
Νουσαϊντίν. Πολλοί έχουν μεταναστεύσει στην Κωνσταντινούπολη (��.000 εκ των οποίων 
οι 4.000 μετά το �980). Γλώσσα τους είναι η Τουρόγιο που ανήκει στη σημιτική οικογέ
νεια και ταξινομείται ως νεοαραμαϊκή. Η εκκλησιαστική τους γλώσσα είναι η κλασική 
Συριακή που ανήκει στις νεκρές γλώσσες. Στο δυτικό Τουρ Αμπντίν χρησιμοποιούσαν 
και μια διάλεκτο της Αραβικής, ενώ ένα μικρό τμήμα του πληθυσμού μιλούσε Κουρδικά. 
Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν προέρχεται παραδόξως από τους κούρ
δους μουσουλμάνους με τους οποίους συνοικούν. Σε πολλές περιπτώσεις οι αραμαίοι 
χριστιανοί έχουν δεχτεί ενοχλήσεις και επιθέσεις από τους Κούρδους οι οποίες δεν οφεί
λονται τόσο στις θρησκευτικές διαφορές όσο στη σχετική ευμάρεια που διακρίνει την 
κοινότητά τους και αποτελεί αντικείμενο φθόνου. Η αποτυχία της κρατικής εξουσίας και 
των τοπικών αξιωματούχων να τους προστατεύσουν από την κουρδική επιθετικότητα 
τούς έχει κάνει καχύποπτους απέναντι στο καθεστώς, ενώ το αίσθημα ανασφάλειας 
τούς εξώθησε σε μαζική εσωτερική και εξωτερική μετανάστευση.

Άλλες χριστιανικές μειονότητες που ζουν στην τουρκική επικράτεια περιλαμβάνουν 
τους μονοφυσίτες Αρμένιους και τους Έλληνες της Κωνσταντινούπολης και της Ίμβρου. 
Δημογραφικά εκπροσωπούνται από πολύ μικρές ομάδες πληθυσμού που συνιστούν 
ό,τι απέμεινε από τις κάποτε ακμάζουσες και ιστορικότατες αυτές κοινότητες. Ο �0ος 
αιώνας και οι γνωστές ιστορικές περιπέτειες είχαν ως τραγική τους κατάληξη τις δύο 
γενοκτονίες που εξουθένωσαν τόσο το αρμενικό όσο και το ελληνικό στοιχείο. 

Σε αυτό το σημείο κρίνεται χρήσιμο να γίνει σύντομη αναφορά σε μια θρησκευτική 
ομάδα τους κρυπτοχριστιανούς, για τους οποίους τα υπάρχοντα στοιχεία φαίνεται να 
υποδεικνύουν ότι έχουν εκλείψει από το δημογραφικό χάρτη της Τουρκίας. Είναι αλή
θεια ότι μέχρι τη δεκαετία του �9�0 υπήρχαν διάσπαρτες μαρτυρίες από ανεξάρτητους 
παρατηρητές για την ύπαρξη μιας τέτοιας θρησκευτικής ομάδας, ενώ κατά καιρούς 
αναδύονται σχετικές πληροφορίες που αναφέρονται σε ανεδαφικές και εντυπωσιοθηρι
κές εκτιμήσεις για τη δράση και τον αριθμό αυτής της πολυσυζητημένης (δυστυχώς όχι 
σοβαρά) θρησκευτικής μειονότητας. Πρέπει να σημειωθεί ότι η υπάρχουσα επιστημο
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νική βιβλιογραφία 
αγνοεί παντελώς 
το θέμα, ενώ τα 
σχετικά έργα εξε
τάζουν τον κρυπτο
χριστιανισμό μόνο 
ως προς την ιστο
ρική του εξέλιξη, 
αντιμετωπίζοντάς 
τον σαν φαινόμενο 
που έχει εκλείψει ή 
έχει τέλος πάντων 
μια εντελώς περι
θωριακή και άγνω
στη στην έρευνα σύγχρονη παρουσία. Όπως είναι επόμενο από την ίδια τη φύση του 
κρυπτοχριστιανισμού, η καταγραφή και η τεκμηρίωση στοιχείων αναφορικά με τον 
αριθμό και τον εντοπισμό των μελών του είναι από δύσκολη έως αδύνατη. 

Ο κρυπτοχριστιανισμός αποτέλεσε φαινόμενο που αναπτύχθηκε σε περιόδους διωγ
μών και καταναγκαστικών εξισλαμισμών του χριστιανικού πληθυσμού της οθωμανικής 
αυτοκρατορίας. Τα παραδείγματα είναι άφθονα και κοινό ιστορικό χαρακτηριστικό 
όλων των κρυπτοχριστιανικών ομάδων (Κλωστοί, Γυριστοί, Σταυριώτες, και Κρωμλή
δες του Πόντου, Λινοπάμπακοι της Κύπρου, Κερίμηδες και Κουρμούληδες της Κρήτης 
κ.τ.λ.) είναι ότι στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων ο εξισλαμισμός γινόταν 
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πλήρης μετά τη δεύτερη γενιά ενεργού κρυπτοχριστιανισμού. Μόνο οι κοινότητες 
που επέστρεφαν στην προγονική πίστη μέσα σε σύντομο σχετικά διάστημα από την 
εικονική τους εξωμοσία παρέμειναν τελικά χριστιανικές. Ένα επιπλέον στοιχείο που 
συνηγορεί στην εξαφάνιση του φαινομένου από τη σημερινή Τουρκία είναι το γεγονός 
ότι μία από τις αιτίες επιβίωσης αυτών των πληθυσμών στο οθωμανικό κράτος ήταν 
η συμβίωσή τους με αμιγείς κοινότητες που διατηρούσαν τη χριστιανική τους πίστη 
και προσέφεραν έτσι ένα σημαντικό στήριγμα στις ηθικές αντοχές των κρυπτοχριστια
νών. Με την υποχρεωτική μετακίνηση των χριστιανικών πληθυσμών από το τουρκικό 
κράτος, όποιοι τυχόν κρυπτοχριστιανικοί πληθυσμοί επιβίωσαν από τη λαίλαπα της 
γενοκτονίας και του πολέμου θα βρέθηκαν αποκομμένοι από τους ομοδόξους τους 
και από το μοναδικό ίσως παράγοντα που υποβοηθούσε τη διπλή αυτή θρησκευτική 
τους στάση. Συμπερασματικά, είναι μάλλον απίθανο να εξακολουθούν να υπάρχουν 
ακόμα υπολογίσιμες κρυπτοχριστιανικές ομάδες στο σύγχρονο τουρκικό κράτος.

Οι εθνοτικοί, μειονοτικοί, θρησκευτικοί, γλωσσικοί σχηματισμοί που περιγράφη
καν παραπάνω δεν συμπληρώνουν σε καμία περίπτωση το δημογραφικό μωσαϊκό 
της Τουρκίας. Δεν έχουν συμπεριληφθεί  στην ανάλυση αυτή, όλες εκείνες οι ομάδες 
που ακόμα κι αν εμφανίζονται δημογραφικά ισχυρές, η στρατηγική και πολιτική 
τους σημασία είναι περιορισμένη και ο βαθμός ταύτισής τους με την «τουρκική 
εθνική ταυτότητα» είναι αρκετά υψηλός. Οι περιπτώσεις αυτές εμπίπτουν περισσό
τερο στα γνωστικά και ερευνητικά πεδία όσων θεραπεύουν την εθνολογία και την 
ανθρωπολογία. Έτσι, π.χ., δεν κάναμε λόγο για τους Εβραίους της Τουρκίας ή για 
τους μουσουλμανικούς πληθυσμούς που μετανάστευσαν στη χώρα από την Βουλ
γαρία, τις πρώην σοβιετικές δημοκρατίες, τα Βαλκάνια, την Κίνα κ.τ.λ. Σύμφωνα με 
πρόχειρους υπολογισμούς, στη σύγχρονη Τουρκία εντοπίζονται 47 τουλάχιστον 
διαφορετικές τέτοιες ομάδες και πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η έρευνα και η μελέ
τη τους βρίσκεται ακόμα στα σπάργανα. Αξίζει να διατυπώσουμε την ευχή οι σχε
τικές μελέτες να επαυξηθούν και να εντατικοποιηθούν μέσα στα επόμενα χρόνια. 
Αποτελούν μοναδική και ουσιαστικότατη πηγή γνώσεων για τη γείτονα χώρα που 
συχνά παρουσιάζει μια στρεβλή εικόνα στον σύγχρονο μέσο Έλληνα, μια εικόνα 
φιλτραρισμένη και αλλοιωμένη από σφαλερά εθνικά στερεότυπα που εμποδίζουν 
την εξαγωγή χρήσιμων και ρεαλιστικών συμπερασμάτων για το σημερινό πρόσωπο 
της Τουρκίας. 
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Η Φυ σι κή σαν επι στή μη, ό πως 
δι δά σκε ται στα σχο λεί α, βα σί-

ζε ται στους κλα σι κούς νό μους, όπως 
αυ τοί που δια τυ πώ θη καν α πό τον 
Νεύ τω να πριν 400 χρό νια πε ρί που. Ο 
Ι σα άκ Νεύ των (Νιού τον, Αγ γλ. Isaac 
Newton Ά ι ζακ Νιού τον) ή ταν άγγλος 
φυ σι κός και μα θη μα τι κός (4 Ια νουα ρί-
ου 1643 - 31 Μαρ τί ου 1727). Θε ω ρεί-
ται πα τέ ρας της κλασι κής Φυ σι κής, 
κα θώς ξε κι νώ ντας α πό τις πα ρα τη-
ρή σεις του Γα λι λαί ου αλ λά και τους 
νό μους του Κέ πλερ για την κί νη ση 
των πλα νη τών δια τύ πω σε τους τρεις 
μνη μειώ δεις νό μους της κί νη σης και 
τον πε ρι σπού δα στο «νό μο της βα ρύτη-
τας» (που ο θρύ λος α να φέ ρει πως 
α να ζή τη σε με τά α πό πτώ ση μή λου 
α πό μια μη λιά). Με γά λης ι στο ρι κής 
ση μα σί ας υ πήρ ξαν α κό μη οι με λέ τες 
του γύ ρω α πό την έν νοια του φω τός 
κα θώς ε πί σης και η συμ βο λή του στη 
θε με λί ω ση των σύγ χρο νων μα θη μα τι-

κών και συ γκε κρι μέ να ε πί του δια φο ρι-
κού και ο λο κλη ρω τικού λο γι σμού.

Ο Νεύ των γεν νιέ ται χω ρίς πα τέ ρα. 
Τα τρί α πρώ τα χρό νια της ζω ής του 
μέ νει μα ζί με τη μη τέ ρα και τη για γιά 
του. Κα τό πιν η μη τέ ρα του, Χάν να, 
πα ντρεύ ε ται για δεύ τε ρη φο ρά και 
φεύ γει α πό το σπί τι, α φή νο ντας το μι-
κρό Ι σα άκ στα χέ ρια της για γιάς του. 
Ό ταν ο πα τριός πε θαί νει ε πί σης, με τά 
α πό ο κτώ χρό νια, η μη τέ ρα γυ ρί ζει στο 
χω ριό με τα τρί α ετε ρο θα λή α δέρ φια 
του, δύ ο κο ρί τσια και έ να α γό ρι. Εί-
ναι γνω στό ό τι ο Νεύ των, ως νε α ρός, 
κρα τού σε έ να «α μαρ τιο λό γιο», έ ναν 
κα τά λο γο δη λα δή ό που ση μείω νε τις 
α μαρ τί ες που πί στευε ό τι διέ πρατ τε. 
Μέ σα ε κεί α να φέ ρε ται στη μητέ ρα του 
και στον πα τριό του και έ τσι γνω ρί ζου-
με ό τι έ νιω θε ζή λια και μνησι κα κί α για 
το γε γο νός ό τι ε κεί νη τον ά φη σε α πό 
μι κρό για να ξα να πα ντρευτεί. Πι στεύ-
ε ται γε νι κά ό τι η προ σω πι κό τη τά του, 
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στρυφ νή και α ντι κοι νω νι κή, 
κα θώς δια μορ φώ θη κε αρ γό τε-
ρα, α ναμ φι σβή τη τα ε πη ρε ά στη-
κε α πό το ό τι δεν εί χε γνω ρί σει 
τον πα τέ ρα του και το ό τι η μη τέ-
ρα του τον ά φη σε μό νο του στη 
μι κρή ε κεί νη η λι κί α. Τις πρώ τες 
σπου δές του τις ο λο κλή ρω σε στο 
κο ντι νό Γκρά ντχαμ. Το 1661, ο νε α-
ρός Νεύ των ει σά γε ται στο Κολ λέ γιο 
Τρί νι τι του Καί μπρι τζ. Λαμ βά νει το 
πρώ το πτυ χί ο του το 1665 και με υ πο-
τρο φί α, με τά α πό τρί α χρόνια (1668) 
ο λο κλη ρώ νει το με τα πτυ χια κό του. 
Στο με τα ξύ ε κλέ γε ται μέ λος της πανε πι-
στη μια κής κοι νό τη τας και αρ χί ζει έ τσι 
την ε πί ση μα ε ρευ νη τι κή στα διο δρο μί α 
του. Με τη θε ω ρί α της πα γκό σμιας 

έλ ξης, ο Νεύ των α ντι με-
τώ πι σε θεμε λιώ δη ε ρω-
τή μα τα που α πα σχο λού-
σαν τη Φυ σι κή για και ρό 
και πρό σφε ρε μι α σα φή 
και γό νι μη κο σμο λο γι κή 
α ντί λη ψη, που γρή γο ρα 
υ πε ρίσχυ σε της α ντί στοι-
χης καρ τε σια νής. Α κό μη, 
συ νει σέ φε ρε με ου σια στι-
κό τρόπο στην ο πτι κή 
και συ γκε κρι μέ να στη θε-
ω ρί α χρω μά των, ό που 
α πέ δει ξε πει ραμα τι κά 
ό τι το η λια κό φως α πο-
τε λεί ται α πό ε πι μέ ρους 

χρώ μα τα πα-
ρέ χο ντας την 
πιο ε ναρ γή 
θε ω ρί α του 
17ου αιώ να 
στον κλά-
δο αυ τό. 
Με την 
ε πι νό η-
ση του 
δια-
φο ρι-
κού 
και 

ο λο κλη ρω τι-
κού λο γι σμού ει σή γα γε 

στα μα θη μα τι κά έ να ερ γα λεί ο έ τοι-
μο να δώ σει ά με σες λύ σεις σε πολ λά 
μα θη μα τικά και φυ σι κά προ βλή μα τα 
αλ λά και με πλα τιά πε ρι θώ ρια βελ τί-
ω σης. Τις πε ρισσό τε ρες φο ρές χά ρη 
σε α πει ρο στι κές με θό δους, ο Νεύ των 
ερ γά στη κε α πο τελε σμα τι κά ε πά νω 

στρυφ νή και α ντι κοι νω νι κή, 
κα θώς δια μορ φώ θη κε αρ γό τε-
ρα, α ναμ φι σβή τη τα ε πη ρε ά στη-
κε α πό το ό τι δεν εί χε γνω ρί σει 
τον πα τέ ρα του και το ό τι η μη τέ-
ρα του τον ά φη σε μό νο του στη 
μι κρή ε κεί νη η λι κί α. Τις πρώ τες 
σπου δές του τις ο λο κλή ρω σε στο 
κο ντι νό Γκρά ντχαμ. Το 1661, ο νε α-
ρός Νεύ των ει σά γε ται στο Κολ λέ γιο 
Τρί νι τι του Καί μπρι τζ. Λαμ βά νει το 

χρώ μα τα πα-
ρέ χο ντας την 
πιο ε ναρ γή 
θε ω ρί α του 
17ου αιώ να 
στον κλά-
δο αυ τό. 
Με την 
ε πι νό η-
ση του 
δια-
φο ρι-
κού 
και 

ο λο κλη ρω τι-
κού λο γι σμού ει σή γα γε 
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σε προ βλή μα τα που σή με ρα φι λο ξε-
νού νται σε δια κε κρι μέ να πε δί α των 
μα θη μα τι κών: τρι γω νο με τρι κές σει ρές, 
πε πε ρα σμέ νες δια φο ρές, τα ξι νό μη ση 
κα μπυ λών. Α σχο λή θη κε α κό μη με την 
γε ω με τρί α, κλα σι κή και α να λυτι κή, τη 
θε ω ρί α α ριθ μών και την άλ γε βρα, για 
την ο ποί α μά λι στα συ νέ τα ξε το ση-
μα ντι κό Arithmeticζ Universalis, έ να 
δι δα κτι κό βι βλί ο ό που γί νεται σα φής 
δια χω ρι σμός και με θο δο λο γι κή α ντι-
πα ρά θε ση α νά με σα στην (πρα κτι κή) 
α ριθ μη τι κή και την άλ γε βρα και ό που 
α να πτύσ σο νται γε νι κές μέ θο δοι επί-
λυ σης βα σι κών αλ γε βρι κών προ βλη-
μά των με ση μα ντι κή συ νει σφο ρά στη 
θεω ρί α των ε ξι σώ σε ων.

Στα τέ λη του 19ου αιώ να οι θε τι κοί 
ε πι στή μο νες πί στευαν ό τι γνώ ριζαν σχε-
δόν ό λα ό σα α φο ρούσαν τη Φυ σι κή. 
Οι νόμοι της κί νη σης ό πως δια τυ πω θή-
καν α πό τον Νεύ τω να και ε πι βε βαιώ θη-
καν μα κρο σκο πι κά από τον Κο πέρ νι κο 
και τον Γα λι λαί ο, η θεω ρη τι κή ερ γα σί α 
ε νο ποί η σης του η λε κτρι σμού και μα-
γνη τι σμού α πό τον Μά ξουελ, οι νόμοι 
της θερ μο δυ να μι κής και της κι νη τι κής 
θε ωρί ας α πο τε λούν ά ρι στα ερ γα λεί α 

στην ερ μη νεί α ε νός με γά λου φά σμα τος 
φαι νο μέ νων. Παρόλα αυ τά στις αρ χές 
του 20ου αιώ να ση μα ντι κές ε ξε λί ξεις 
έ φε ραν ε πα νά στα ση στον κό σμο της 
Φυ σι κής.

Ο σκο πός αυ τού του κει μέ νου εί ναι 
να πα ρου σιά σει με α πλά λό για και χω-
ρίς δύ σκο λα μα θη μα τι κά δυο πε ρί ερ γα 
φαι νό με να τα ο ποί α δεν υ πα κού ουν 
στην νευ τώ νεια μη χα νική: το φαι νό με νο 
δια στο λής του χρό νου, ό πως προ βλέ πε-
ται α πό την αρ χή της σχε τι κότη τας του 
Α ϊν στά ιν, κα θώς ε πί σης το πα ρά δο ξο 
του τα ξιδίου των δι δύ μων.

Η ΔΙΑ ΣΤΟ ΛΗ ΤΟΥ ΧΡΟ ΝΟΥ
Η ζω ή και το έρ γο του Αλ βέρ του Α ϊν στά ιν

Ο Άλμπερ τ Α ϊν στά ιν που α πό πολ-
λούς θε ω ρεί ται ως ο με γα λύ τε ρος φυσι-
κός του 20ου αιώ να, γεν νή θη κε στην 
Ουλ μ (Ulm) της Γερ μα νί ας στις 14 Μαρ τί-
ου του 1879 και πέ θα νε στις 18 Α πρι λί ου 
του 1955 στο Πρίν στον (Princeton) του 
Νιού Τζέρ σε ϋ (New Jersey) των Η ΠΑ σε 
η λι κί α 75 ε τών. Εί ναι ο θε με λιω τής της 
Θε ω ρίας της Σχε τι κό τη τας.

Το 1905 δη μο σί ευ σε τέσ σε ρα άρ-
θρα στο ε πι στη μο νι κό πε ριο δικό Χρο-
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νι κά της Φυ σι κής (Annalen der Physik) 
(τό μος 17). Στο πρώ το α πό αυ τά έ δω σε 
την ε ξή γη ση του φω το η λε κτρι κού φαι-
νο μέ νου, για την ο ποί α του απο νε μή-
θη κε το βρα βεί ο Νό μπελ το 1921. Στη-
ρί χθη κε στην υ πό θε ση της κβά ντω σης, 
η ο ποί α εί χε ει σα χθεί με ρι κά χρό νια 
νω ρί τε ρα α πό τον Πλαν κ (Planck) για 
ερ μη νεί α της α κτι νο βο λί ας του μέ λα-
νος σώ μα τος. Οι δύ ο αυ τές ερ γα σί ες 
των Πλαν κ και Α ϊν στά ιν α πο τέ λε σαν 
την αρ χή της κβα ντι κής μη χα νι κής. 
Αρ γό τε ρα ο Α ϊν στά ιν ε να ντιώ θη κε στη 
θε ω ρί α των κβά ντα, για τί δεν μπο ρού-
σε να πι στέ ψει την τυ χαιό τη τα του κό-
σμου ό τι δηλα δή «ο Θε ός παί ζει ζά ρια». 
Ε δώ κρί νε ται σκό πι μο να ενη με ρω θεί ο 
α να γνώ στης για το τι εί ναι κβά ντα. Η 
θε ω ρεί α αυ τή βα σί ζε ται στο γε γο νός 
ό τι ο ρι σμέ νες «κα τα στά σεις» μπο ρούν 
να υ πάρ ξουν μό νο σε συ γκε κρι μέ νες 
τι μές σαν σκα λο πά τια, ε νώ στις εν διά-

μεσες αυ τών, α νά με σα δηλα δή στα 
σκα λο πά τια δεν μπο ρούν να σταθούν 
(ή αν σταθούν, η κα τά στα σή τους είναι 
α στα θής) και γρή γο ρα α να ζη τούν το 
σκα λί τους.

Στο τρί το α πό τα άρ θρα που δη μο-
σί ευ σε το 1905 ο Α ϊν στά ιν δια τύ πω σε 
την ει δική θε ω ρί α της σχε τι κό τη τας 
και στο τέ ταρ το έ δει ξε ό τι α πό αυ τήν 
συ νά γε ται ο διά ση μος τύ πος E = mc2 
(γε νι κή θε ω ρί α της σχε τι κό τη τας) που 
δη λώ νει τη δυ να τό τη τα και την ι σο δυ-
να μί α αλ λη λο με τατρο πής ε νέρ γειας 
και μά ζας, ο ρί ζο ντας έ τσι, ως ε νιαί ο χώ-
ρο την υ λο-ε νέρ γεια. Το Νο έμ βριο του 
1915, ο Α ϊν στά ιν πα ρου σί α σε τη γε νι κή 
θε ω ρί α της σχε τι κό τητας σε μί α σει-
ρά δια λέ ξε ων ε νώ πιον της Πρω σι κής 
Α κα δη μί ας Ε πι στη μών. Το 1919 κα τά 
τη διάρ κεια μί ας η λια κής έ κλει ψης, ο 
Σερ Άρ θουρ Έντιν γκτον (Eddington) 
πα ρα κο λού θη σε το φως α στέ ρων κα-
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θώς αυτοί περ νού σαν κο ντά α πό τον 
ή λιο. Οι με τρή σεις του συμ φω νού σαν 
με τη θε ωρί α της σχε τι κό τη τας και το 
γε γο νός αυ τό έ κα νε τον Α ϊν στά ιν διά-
ση μο. Το πώς α κρι βώς α πο δεί χθη κε 
δεν εί ναι του πα ρό ντος.

Το 1952 του προ τά θη κε η προ ε δρί α 
του νε ο σύ στα του κρά τους του Ισ ρα ήλ, 
την ο ποί α αρ νή θη κε.

Η διαστο λή του χρό νου
Η θε ω ρί α της σχε τι κό τη τας βα σί ζε ται 

στην έ ξης αρ χή: «ό λοι οι νόμοι της φυ-
σι κής εί ναι ί διοι σε ό λα τα α δρα νεια κά 
συ στή μα τα α να φο ράς» και στην υ πό θε-
ση «ό τι η τα χύ τη τα του φω τός εί ναι ί δια 
σε ό λα τα σύ στη μα α να φο ράς και ίση με 
c=3 Χ 108 m/sec».

Προ κει μέ νου να α ντι λη φθού με σύ-
ντο μα και α πλά το φαι νό με νο της 
δια στο λής ή συ στο λής του χρό νου, 
δη λα δή το φαι νό με νο κα τά το ό ποιο ο 
χρό νος δεν ρέ ει το ί διο ό ταν έ να γε γο-
νός πα ρα τη ρεί ται α πό 2 πα ρα τη ρη τές 

που έ χουν κά ποια σχε τι κή τα χύτη τα 
με τα ξύ τους, θεω ρού με έ να ό χη μα 
ό πως στο σχή μα 1. Το ό χη μα αυ τό 
εί ναι έ να βα γό νι ό που βρί σκεται έ νας 
άν θρω πος που θα τον πού με Α λέ κο 
και κρα τά έ ναν φα κό, ε νώ στην ο ροφή 
του βα γο νιού υ πάρ χει έ νας κα θρέ πτης 
και ό λο το βα γό νι κι νεί ται προς τα δε-
ξιά με τα χύ τη τα V1.

Αν ο Α λέκος α νά ψει τον φα κό τό τε 
α πό αυ τόν θα εκ πεμ φθεί φως (φω τει νός 
παλ μός για την α κρί βεια), ο ό ποιος θα κι-
νη θεί προς τα πά νω, θα α να κλα στεί στον 
κα θρέ πτη και θα ε πι στρέ ψει σε χρό νο 

t1=α πό στα ση που δια νύ θη κε / τα χύ τη τα

Και ε πει δή η α πό στα ση εί ναι ί ση με 2 
φο ρές το ύ ψος του βα γο νιού τό τε ο 
χρό νος θα εί ναι:

t1=2 φο ρές το ύ ψος βα γο νιού /
τα χύ τη τα φω τός

Και αν πούμε ό τι η τα χύ τη τα του φω τός 
εί ναι c και το ύ ψος του βα γο νιού d τό τε 
έ χου με:

t1=2d/c

Αν τώ ρα πούμε ό τι έ νας άλ λος 
άνθρω πος που τον λέ νε Βαγ γέ λη εί-
ναι έ ξω α πό το βα γό νι τό τε αυ τός τι 
θα έ βλε πε; Θα έ βλε πε στο βα γό νι που 
κι νείται α πό τα δε ξιά με τα χύ τη τα V1 

να γεν νά ται έ νας φω τει νός παλ μός ο 
ό ποιος θα α να κλώ ταν στην ο ρο φή 
και θα ε πέ στρε φε στον άν θρω πο που 
εί ναι μέ σα. Η δια δρο μή τό τε του παλ-
μού θα ή ταν αυ τή που φαί νε ται στο 
πα ρα κά τω σχή μα 2.

Για τον Βαγγέ λη, ό ταν το φως φτά-
σει στο κά το πτρο θα έ χει πε ρά σει x

y

Σχήμα 1

Α

καθρέπτης

 

 

d
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χρό νος Δt2 και το φως θα έ χει δια νύ σει 
α πό στα ση c x Δt2, ε νώ το βα γό νι V1x 
Δt2. Τό τε προ κύπτει έ να τρί γω νο ό πως 
στο σχή μα 3.

Και ε πει δή σε κά θε ορ θο γώ νιο τρί γω νο 
ι σχύ ει το γνω στό πυ θα γό ρειο θε ώ ρη μα: 

(βά ση μι κρή)2 + (βά ση με γά λη)2=
(υ πο τεί νου σα)2

στην πε ρί πτω ση μας θα εί ναι:

(V1xΔt2)2+c2=(cΔt2)2

και αν λύ σου με προς Δt θα έ χου με

Δt2=d/√( c2-V12)=d/c/√( 1-V12/ c2) 

Αλ λά, ό πως βλέ που με, το Δt εί ναι 
ο μισός χρό νος της κί νη σης του φω τει-
νού παλ μού, α φού μέ χρι στιγ μής ε ξε-
τά ζου με τα φαι νό με νο μέ χρι την α νά-
κλα ση. Ά ρα, ο συ νο λι κός χρό νος εί ναι 

Σχήμα 2 x

y Διεύθυνση της ταχύτητας του βαγονιού

 

 

u * Δt

Σχήμα 3

d

c * Δt
2

u * Δt
2
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ο tο λι κος=2 x Δt2  που εί ναι διαφο ρε τι κός 
κα τά έ ναν παρά γο ντα και μά λι στα 
ο χρό νος του έ ξω πα ρα τη ρη τή 
εί ναι μεγαλύτερος. Ά ρα για 
τον έ ξω παρα τη ρη τή το Βαγ-
γέ λη ο χρό νος περ νά πιο 
γρή γο ρα! Δη λα δή έ χου με 
δια στεί λει το χρό νο.

ων εί ναι κα τά 30 
φο ρές με γα λύ τε ρος α πό το χρό νο ζω ής 
του α κί νη του μιο νίου. Το φαι νό με νο της 
δια στο λής του χρό νου συ να ντά ται και 
σε έ να άλ λο πα ρά δο ξο· αυ τό των δί δυ-
μων, που θα ε ξε τα στεί στη συ νέ χεια.

ΤΟ ΠΑ ΡΑ ΔΟ ΞΟ ΤΩΝ ΔΙ ΔΥ ΜΩΝ
Προ η γου μέ νως είδα με με α πλό 

τρό πο την ερ μη νεί α της δια στο λής 
του χρό νου  που συμ βαί νει ό ταν έ χου-
με την πα ρα τή ρη ση ε νός γε γο νό τος 
α πό δια φο ρε τι κά συ στή μα τα α να φο-

ων εί ναι ων εί ναι κα τά 30 

 που εί ναι διαφο ρε τι κός 
κα τά έ ναν παρά γο ντα και μά λι στα 
ο χρό νος του έ ξω πα ρα τη ρη τή 
εί ναι μεγαλύτερος. Ά ρα για 

Σύγ χρο νες με λέ τες
Η δια στο λή του χρό νου εί ναι έ να 

πραγ μα τι κό φαι νό με νο και έ χει ε πι βε-
βαιω θεί με διά φο ρα πε ιρά μα τα. Τα 
μιό νια λόγου χά ρη, που εί ναι α στα θή 
σω μα τί δια με βά ρος ίσο με 267 φο ρές 
με γα λύ τερο του η λε κτρο νί ου αλ λά με φορ-
τί ο ίσο με αυ τό του η λε κτρο νί ου, έ χουν 
χρό νο ζω ής μό νο 2,2μs, ό ταν η μέ τρη ση 
γί νε ται α πό έ να σύ στη μα που η ρε μεί, ε νώ 
16μs ό ταν το ρο λό ι κι νεί ται μα ζί τους!

Το 1976 πει ρά μα τα με μιό νιο πραγ-
μα το ποι ή θη καν στο ερ γα στή ριο του 
ευ ρω πα ϊ κού κέ ντρου πυ ρη νι κών ε ρευ-
νών (CERN) στην Γε νεύ η. Ε κεί, α ριθ μός 
μιο νιών διο χε τεύ τη καν στον με γά λο κυ-
κλι κό ε πι τα χυ ντή όπου α πέ κτη σαν τα χύ-
τη τες κο ντά σε αυ τή του φω τός 0,994c. 
Με το πεί ραμα αυ τό δια πι στώ θη κε ό τι ο 
χρό νος της ζω ής των κι νούμενων μιονί-
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ράς. Έ να άλ λο εν δια φέ ρον πα ρά δο-
ξο που έρ χε ται ως συ νέ πεια της δια-
στο λής του χρό νου εί ναι αυ τό των 
δί δυ μων.

Το πρό βλη μα
Ας θε ω ρή σου με λοι πόν 2 ει κο σά-

χρο νους δί δυ μους: τον Α λέ κο και τον 
Βαγ γέ λη. Ο Α λέ κος εί ναι πιο ρι ψο κίν δυ-
νος και ξε κι νά για έ να τα ξί δι προς έ να 
άλ λο η λια κό σύ στη μα που α πέ χει 30 έ τη 
φω τός α πό τη Γη. Για το ταξί δι αυ τό θα 
κά νου με 2 πα ρα δο χές: η πρώ τη εί ναι 
ό τι ο Α λέ κος τα ξι δεύ ει με την τα χύ τη τα 
του φω τός και η άλ λη ό τι μόλις φτά σει 
στο άλ λο η λια κό σύ στη μα μπο ρεί να 
α ντι στρέ ψει την κί νησή του α κα ριαί α, 
δη λα δή χω ρίς καμί α κα θυ στέ ρη ση.

Έ τσι, λοι πόν, ο Α λέ κος φεύ γει! Ό ταν ο 
Α λέ κος γυρ νά, τι βλέ πει; Οι πα λιές πό λεις 
έ χουν ε πε κτα θεί, ο τρό πος ζω ής έ χει αλ-
λά ξει, τα συ στή μα τα συ γκοι νω νιών έ χουν 
αλ λά ξει ε ντυ πω σια κά. Ο α δελ φός του ο 
Βαγγέλης εί ναι έ νας γέ ρος 80 ε τών. Από 
την άλ λη, ο Α λέ κος έ χει γε ρά σει μό νο 10 
χρό νια, εί ναι δη λα δή 30 ε τών. Κι αυ τό, 
ε πει δή το ρο λό ι του α νά γκασε τις βιο λο-
γι κές του λει τουργί ες να ε πι βρα δυν θούν 
κα τά το δια στη μικό του τα ξί δι.

Τώ ρα, βέ βαια, υ πάρ χει έ νας με γά λος 
α ριθμός ε ρω τη μά των! Ποιος δί δυ μος 
τα ξί δευ σε με την τα χύ τη τα του φω τός; 
Διό τι για τον Βαγ γε λά κη ο Α λέ κος α πο-
μα κρύν θη κε με την τα χύ τη τα του φω τός 
και με τά ε πέ στρε ψε ε νώ για τον Α λέ κο ο 
Βαγ γε λά κης α πο μα κρύν θη κε α πό αυ τόν 
και με τά ε πέ στρε ψε, αν θε ω ρή σει τον 
ε αυ τό του α κί νη το.

Η λύ ση!
Προ κει μέ νου να α να λυ θεί αυ τό 

το πα ράδο ξο πρέ πει να το νιστεί ό τι 
το τα ξί δι δεν εί ναι α πο λύ τως ί διο 

για τους 2 α δελ φούς, ό πως ί σως σας 
ω θή σα με να πι στεύ ε τε. Ο Α λέ κος έ χει 
υπο στεί τις συ νέ πειες μιας σει ράς 
α πό ε πιτα χύν σεις και ε πι βρα δύν σεις, 
ε νώ ο Βαγ γέ λης εί χε πά ντα μια ο μα λή 
κί νη ση. Αυ τό σημαίνει ό τι ο Α λέ κος 
βρί σκε ται σε έ να μη α δρα νεια κό σύ-
στη μα αλλά ε πι τα χυ νό με νο σύστη μα 
α να φο ράς και ως εκ τού του το ταξί δι 
του δεν ε μπί πτει στους νόμους της ει-
δι κής θε ω ρί ας της σχε τι κό τη τας. Α πό 
την άλ λη, ο Βαγ γέ λης ή τα νε σε έ να 
α δρα νεια κό σύ στη μα και έ τσι μπο ρού-
με να κά νου με προ βλέ ψεις με βά ση 
την ει δι κή θεωρία της σχε τι κό τη τας. 
Αν μπο ρού σα με να α ντιλη φθού με την 
τε τρα διά στα τη α πει κό νι ση του ταξι-
διού του Α λέ κου θα βλέ πα με ό τι αυ-
τός υ πό κει ται σε τε ρά στιες δυ νά μεις 
που πραγ ματι κά αλ λά ζουν τον βιο λο-
γι κό του χρό νο. Τα μα θη μα τι κά ί σως 
στην περί πτω ση αυ τή εί ναι πολ λά και 
πε ρί πλο κα ώ στε να μας δώ σουν τη 
θε ω ρη τι κή α πό δει ξη του πα ρά δο ξου. 
Στην πε ρί πτω ση αυ τή θα πρέ πει να 
ο ρί σου με την έν νοια του κα νο νι κού 
χρό νου, να προσ διο ρί σου με δη λα δή 
το χρό νο που συν δέ ε ται με τη με τα-
τό πι ση του κά θε δί δυ μου, δη λαδή το 
χρό νο που θα πρέ πει να με τρή σου με 
για τον κά θε δί δυ μο αν χω ρί ζα με το 
γεγο νός σε α πει ρο ε λά χι στα δια στή μα-
τα και θε ωρού σα με το κά θε διά στη μα 
σαν α δρανεια κό.

Με άλ λα λό για, το πα ρά δο ξο των 
δι δύμων γί νε ται πα ρά δο ξο διό τι δεν 
υ φί στα ται. Δη λα δή δεν α πο τε λεί πρό-
βλη μα, διό τι τα 2 τα ξί δια δεν μπο ρούν 
να συ να ντη θούν στην ι δί α εκ φώ νη ση! 
Γί νε ται πα ρά δο ξο α πό τη στιγ μή που 
θέ λου με να ξε γε λά σου με αυ τόν που 
το α κούει και δεν γνω ρί ζει το ε σφαλ-
μέ νο του συλ λο γι σμού μας.
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Ο 
Νεύ των στο τέ λος του Με σαί ω να της Δύ σης εί πε ότι ο χρό νος 

εί ναι α πό λυ τα οι κου με νι κός! Ο Α ϊν στά ιν στην αρ χή του 20ου αιώ-

να α πέ δει ξε ό τι ε πι πλέ ον ο χρό νος εί ναι ε λα στι κός και συ στέλ λε ται η 

δια στέλ λε ται λό γω της κί νη σης. Τα γή ι να γρή γο ρα τα ξί δια σε κα μιά 

πε ρίπτω ση δεν θα αυ ξή σουν το χρό νο της ζω ής μας. Το α ντί θε το μάλ-

λον. Η τα χύ τη τα θα αυ ξή σει τις πι θα νό τη τες να χάσου με τη ζω ή μας. 

Α πό την άλ λη, ο χρό νος για κά θε άν θρω πο εί ναι υ πο κει με νικός. Αρ κεί 

να σκε φτού με ό τι έ νας φιλό σο φος θα έ λε γε ό τι ο δια στη μι κός δί δυ μος 

Α λέ κος δεν εί ναι μι κρό τε ρος απλά δεν έ ζη σε 50 χρο νιά α πό τη ζω ή του! 

Το α ναμ φί βο λο εί ναι ό τι η σύγ χρο νη φυ σι κή α πο τε λεί μια νέ α ο πτι κή 

τής πραγ μα τι κό τη τας και α νοί γει νέ ους ο ρί ζο ντες και προ ο πτι κές στην 

α να ζή τη ση του αν θρώπου για την αρ χή του κό σμου.
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ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΕΤΟΣ

ΕΚΔΟΣΗΣ
ΑΞΙΑ

€

1 70 Κατασκοπεία 1970 0.59
2 84 Ιστορία Σταυροφοριών - Τόμος Γ’ 1976 0.88
3 92 Προβλήματα πολέμου στην Αρχαία Ελλάδα 1981 0.88
4 99 Η Επανάσταση του 1821 1983 1.17
5 100 Γ΄ Παγκόσμιος Πόλεμος (Τζον Χάκκετ) 1983 1.17
6 107 Θεωρία και κείμενα Διεθνούς Δικαίου 1985 1.32
7 108 Ο επιτήδειος ουδέτερος 1985 1.17
8 109 Ο Μ. Αλέξανδρος και η ΔΜ του Μακεδονικού στρατού 1986 0.88
9 110 Παντουρκισμός 1986 0.88

10 111 Το δικαίωμα να είσαι άνθρωπος - Τόμος Γ’ 1986 1.03
11 112 Εισαγωγή στη Στρατηγική 1987 0.44
12 113 Ιστορία Β’ Παγκοσμίου Πολέμου - Τόμος Α’ 1988 0.88
13 116 Διοίκηση και Ηγεσία (Δνση Μελετών ΓΕΣ) 1988 0.44
14 117 Πρακτικές Οδηγίες Δκσης Μικρών Κλιμακίων (Δνση Μελετών ΓΕΣ) 1988 0.15
15 118 Διοικητική 1988 0.29

16 121 Οι Γερμανικές Εκστρατείες στα Βαλκάνια (Κέντρο Ιστορίας των Η.Π.Α.)
(Μετάφραση - Απόδοση Αντγου ε.α. Νικόλαου Κολόμβα) 1994 0.88

17 122 Προσωπικός Υπολογιστής (Τχη Παν. Βαχαβιόλου) 1989 0.29
18 124 Γεροντική ή Τρίτη Ηλικία (Χατζημπαλλή Ελευθ.) 1991 0.29
19 125 Οι Επικίνδυνοι Άνδρες - Τόμος Α’ (Αντγου ε.α. Χρήστου Φωτόπουλου) 1994 2.93
20 126 Οι Επικίνδυνοι Άνδρες - Τόμος Β’ (Αντγου ε.α. Χρήστου Φωτόπουλου) 1995 2.93

21 128 Το Ημερολόγιο μιας Καταστροφής
(Μετάφραση Yπτγου ε.α. Κων\νου Κανακάρη) 1996 2.05

22 129 Στρατιωτική Επιθεώρηση 1883-1884 1995 1.47

23 130 Θεματικό Ευρετήριο Μελετών Στρατιωτικής Επιθεώρησης και 
Συγγραμάτων 1981-1995 1996 1.47

24 131 Στρατιωτική Επιθεώρηση  - 1ο τεύχος Μάιος/1883 1998 0.88

25 132 Διεθνείς Συμφωνίες, Συνθήκες και Συμβάσεις
(Υπτγου Γεωργίου Γκορέζη) 2000 0.88

26 133 Ο Πόλεμος και οι Άνθρωποι (Στγου Depeney) Ανατύπωση 
Εκδόσεως της Στρατιωτικής Επιθεώρησης Ιουλίου 1939 1998 4.40

27 134 Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων 1828 - 1998 - Τόμος Α’ 
(Αντγου ε.α. Χρήστου Φωτοπούλου) 1997 2.35

28 135 Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων 1828 - 1998 - Τόμος Β’
(Αντγου ε.α. Χρήστου Φωτοπούλου) 1998 2.35

29 136 Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων 1828 - 1998 - Τόμος Γ’ 
(Αντγου ε.α. Χρήστου Φωτοπούλου) 1998 2.35

30 137 Πακτωλός γνώσεων, παροιμιών και γνωμικών 2000 1.47

31 138 Εγχειρίδιο του Καλού Διοικητού 
(Αντγου ε.α. - Νομικού Θεοδώρου Λ. Γούλα) 2000 1.47

32 139 Θεματικό Ευρετήριο Μελετών (1991-2001) & 
Ευρετήριο Συμπληρωματικών Εκδόσεων (1991-2001) 2002 4.00

33 140 Αναμνήσεις ενός Ευέλπιδος του ‘40 
(Υπτγου ε.α. Γεωργίου Μπερδέκλη) 2011 5.00

34 ΔΙΑΦ. 21 «Ωδές» του Α. Κάλβου 1992 7.34

35 ΔΙΑΦ. 29
(ΔΕΚ. 11) Η Έμμεσος Στρατηγική (B. H. Liddell Hart) 2001 2.93

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
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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 Τέλος της Μικρασιατικής Εκστρατείας, Α΄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 29 Ελληνική Αντεπίθεση 1940 1963 2.05
20 30 Χειμεριναί Επιχειρήσεις - Ιταλική Επίθεσις 1941 1966 1.47
21 31 Αγώνες εις Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (1940-41) 1956 1.76
22 32 Το Τέλος μιας Εποποιίας Απρίλιος 1941 1959 14.62
23 33 Η Μάχη της Κρήτης 1941 1961 2.20
24 34 Επίτομη Ιστορία Ελλ./Ιταλ.-Ελλ./Γερμ. Πολέμου (1940-1941) 1984 2.64
25 40 Το Ελληνικό Εκστρατευτικό Σώμα της Κορέας, 1950-65 1977 1.47
26 45 Η Υγειονομ. Υπηρεσία κατά τη Μικρασιατική Εκστρατεία (1919-22) 1966 2.05
27 46 Η προς Πόλεμον Προπαρασκευή του Ελληνικού Στρατού (1923-1940) 1969 10.96
28 47 Ανεφ/σμοί-Μεταφοραί κατά τη Μικρασιατική Εκστρατεία (1919-22) 1967 2.64
29 48 Εφοδ/μοί του Στρατού σε Όπλα και Πυρ/κά ΠΖ-ΠΒ (1940-41) 1982 1.17
30 49 Η Υγειον. Υπηρεσία κατά τον Πόλεμο 1940-41 1982 0.88
31 50 Ευρετήριο Πολεμικών Γεγονότων Ελληνικού Έθνους 1989 2.05
32 51 Αγώνες και Νεκροί του Ελληνικού Στρατού, 1940-45 1989 7.92
33 56 Ο Ελληνοτουρκικός Πόλεμος 1897 1993 3.23
34 57 Η Ειρηνευτική Αποστολή στη Σομαλία 1996 2.49

35 58 Ο Ελληνικός Στρατός στη Μέση Ανατολή, 1941-45
(Ελ Αλαμέιν-Ρίμινι-Αιγαίο) 1996 2.64

36 59 Αρχεία Εθνικής Αντίστασης (1941-1944), 8 τόμοι 1998 28.00

37 60 Αρχεία Εμφυλίου Πολέμου (1944-1949), 16 τόμοι 1998 52.00

38 61 Ιστορία του Ελληνικού Στρατού 1997 2.35

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΓΕΣ/ΔΙΣ



Α/Α
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΒΙΒΛΙΟΥ
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ΕΤΟΣ

ΕΚΔΟΣΗΣ

ΑΞΙΑ

€

39 62 Η Ελληνική Δύναμη στην Αλβανία (ΕΛΔΑΛ) (Απρ.-Αυγ. 1997) 1998 2.35
40 63 A Concise History of the Balkan Wars 1912-1913 1998 2.93
41 64 An Index of Events in the Military History of Greek Nation 1998 2.93
42 65 An Abridged History of the Greek-Italian & Greek-German War, 1940-41 1997 2.93
43 66 Ο Βορειοηπειρωτικός Αγώνας 1997 2.93
44 67 An Abridged of the Hellenic Army Participation in the World War I 1999 3.37
45 68 History of the Hellenic Army 1821-1997 1999 4.25
46 69 Στρατιωτική Οργάνωση & Πολεμική Τέχνη των Αρχαίων Ελλήνων 1999 9.68
47 71 Η Συνοπτική Ιστορία του Γενικού Επιτελείου Στρατού (1901-2001) 2001 6.93
48 73 Επίτομη Ιστορία της Εκστρατείας στη Μικρά Ασία, 1919-1922 2002 8.65
49 74 The Battle Of Crete 2002 10.07
50 75 Η Υγειονομική Υπηρεσία κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους, 1912-1913 2002 7.52
51 76 The struggle for Macedonia and the events in Thrace, 1904-1908 2003 6.40
52 77 A Concise History of the Compain in M. Asia, 1919-22 2004 16.20

53 78 Ιστορικές Ονομασίες Ενεργών Συνταγμάτων και Ταξιαρχιών (ΠΖ-ΤΘ-ΕΔ) 2004 12.40

54 79 Ιστορία της Οργάνωσης του Ελληνικού Στρατού, 1821-1954 2006 11.00
55 80 Ο Οπλισμός του Ελληνικού Στρατού (1866-2004) 2008 5.48

56 81 Ευρετήριο Αρχείου Καποδιστριακής Περιόδου:
Στρατιωτικά Τεκμήρια (1827-1833) 2007 1.27

57 82 Concice History of the Hellenic Army General Staff 2007 4.35

58 83
Η Σημασία των Ιστορικών Αρχείων στην Αντικειμενική Συγγραφή 
της Ιστορίας-Φορείς που τηρούν Ιστορικά Αρχεία-Διαδικασίες 
Πρόσβασης στο Αρχειακό Υλικό

2009 1.89

59 84 Οι Ελληνοαμερικανοί Εθελοντές στην Εθνική Αντίσταση 2005 12.50

60 85 Η Συμβολή της Ελλάδας στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο 2009 4.16

61 301 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 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).
- Το Γραφείο Ενημέρωσης Κοινού, Λ. Μεσογείων 227-231 (Υπουργείο Εθνικής Άμυνας)
τηλ: 210-6598661, 210-6598666.
- Το ΕΚΕΜΣ Αθήνας (τηλ: 210-7652478, 210-7675495).
- Το Στρατιωτικό Πρατήριο 1ης Στρατιάς.
- Τα Στρατιωτικά Πρατήρια Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ Σωμάτων Στρατού.

Η τιμή διάθεσης των βιβλίων σε τρίτους, πλην του προσωπικού του ΥΕΘΑ, προσαυξάνεται κατά 40%.
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