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 >>  KΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ 

Στη διεύθυνση www.seetha.gr υπάρχει ανανεωμένος ιστότοπος του Συνδέσμου στον οποίο έχουν αναρτηθεί παλαιότερα τεύχη των Εθνικών Επάλξεων σε μορφή PDF

Η αμφισβήτηση  για τη διδασκαλία της Αρχαί-
ας Ελληνικής γλώσσας σήμερα, θεωρουμέ-
νης μαζί με τα Λατινικά από μερίδα Ελλήνων 
πνευματικών ανθρώπων ως νεκρής γλώσσας 

σύμφωνα με δήλωσή τους, είναι ασφαλώς ένα σημα-
ντικό γεγονός στην χώρα που κατά τον Οδυσσέα Ελύ-
τη (και όχι μόνο) γέννησε τον Όμηρο, τον πιο γνωστό 
παγκόσμια αρχαίο Έλληνα ποιητή. Αλλά ενώ αυτά ακούγο-
νται και συζητούνται στη χώρα μας  χωρίς να  θεωρηθούμε αρ-
χαιολάτρες (καίτοι αυτό είναι τίτλος τιμής), ας δούμε τι λέγεται 
στην υπόλοιπη Ευρώπη. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα πρό-
σφατα δημοσιεύθηκαν στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο,  η 
Αγγλία  με τα Iris Projects, ξεκίνησε σαν πιλοτικό πρόγραμμα 
το 2006 και εισήγαγε με επιτυχία τα Λατινικά σε δεκάδες δη-
μόσια σχολεία. Το αμέσως επόμενο βήμα κατά το σχέδιο, ήταν 
να εισαχθεί η Αρχαία Ελληνική, ώστε τα παιδιά να μάθουν σε 
βάθος, τον τρόπο να σκέπτονται και να χειρίζονται τα …αγ-
γλικά!  Βέβαια εδώ θα απαντήσει κάποιος με την συνηθισμέ-
νη Αγγλική έκφραση «It seems everything Greek to me….» ( 
Όλα μου φαίνονται Ελληνικά [δυσνόητα]). Η απάντηση έρχε-
ται και πάλι από την Αγγλία από την διευθύντρια του προγράμ-
ματος Lorna Robinson, η οποία είναι πεπεισμένη ότι η κλασι-
κή ελληνική γλώσσα, θα μπορούσε να αποδειχθεί ακόμη πιο 
δημοφιλής και ιδιαίτερα χρήσιμη:

«Τα αρχαία Ελληνικά είναι απλά μια υπέροχη γλώσσα, γε-
μάτη από όμορφα λόγια και συναρπαστικές ιδέες. Τα έργα 
στην αρχαία Ελλάδα έχουν διαμορφώσει τη μελέτη των μα-
θηματικών, της επιστήμης και του πολιτισμού για αιώνες. Τα 
παιδιά θα το απολαύσουν και θα επωφεληθούν από τις πά-
μπολλες χρήσεις κι εφαρμογές των Ελληνικών στην ζωή μας. 
Δομή, τρόπος σκέψης, λύση προβλημάτων, κατανόηση εν-
νοιών, φαντασία, ετυμολογία, ορθογραφία, παραγωγή νέων 
λέξεων… Σίγουρα λοιπόν όλη αυτή η μεθοδολογία σκέψης 
βοηθά με τα αγγλικά και τη δομή τους!...»  

Το ερώτημα που τίθεται λοιπόν είναι αν για τους Άγγλους 
θεωρούνται ιδιαίτερα χρήσιμα τα Αρχαία Ελληνικά, για την πα-
ραπέρα εμπέδωση της γλώσσας τους, έστω και σε περιορισμέ-
νο επίπεδο κάποιου σχεδίου εκμάθησης, είναι επιτρεπτό στην 
χώρα μας να υφίστανται σκέψεις  κατάργησης ή έστω μείωσης 
της διδασκαλίας τους με το σκεπτικό της “νεκρής γλώσσας”; 
Είναι γεγονός ότι δεν χρησιμοποιούμε την γλώσσα μας όπως 
στην εποχή του Ομήρου ή του Περικλή. Το σύνολο  όμως της 
χρησιμοποιούμενης νέας Ελληνικής, έχει τις ρίζες της στα αρ-
χαία Ελληνικά. 

Εύλογα αναρωτιόμαστε αν όλα αυτά οφείλονται σε μια, κα-
κώς κατά την άποψή μας  προσπάθεια απλοποίησης της γλώσ-
σας μας ή σε μια εσκεμμένη προσπάθεια αλλοτρίωσης της και 
απομάκρυνσης των επόμενων γενεών από τις ρίζες τους, γλωσ-
σικές, θρησκευτικές και ιστορικές. Ότι από τα δύο και αν συμ-

βαίνει, είναι τραγικά επικίνδυνο και απαράδεκτο. 
Ο  Ελύτης και ο Σεφέρης λοιπόν αλλά και η σοφία 

της ποίησής τους είναι περισσότερο επίκαιροι παρά 
ποτέ… Ίσως επίκαιρη είναι και η ρήση  του Κικέρωνα: 

«quaeso, ut ratio praeveniat risum tuum: nihil enim 
est foedius risu irrisione dignissimo» (Πρόσεχε καλά 

το δικό σου γέλιο. Διότι δεν υπάρχει πιο ταπεινωτικό 
πράγμα από ένα γέλιο πού σε κάνει περίγελο) Η συγκεκρι-

μένη άποψη είναι ίσως ιδιαίτερα χρήσιμη, συνδυασμένη με το 
αποφθεγματικό επιφώνημα του ιδίου ρήτορα, σε μια από τις 
ρήσεις του που έμειναν στην ιστορία: «Ο tempora! o mores!»  
(ω καιροί! ω ήθη!). 

Κρίνεται σκόπιμο να περιλάβουμε ολόκληρο το ποίημα του 
Οδυσσέα Ελύτη, από το οποίο και είναι ο τίτλος του Κυρίου 
Άρθρου μας.

ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ (1959) 
ΤΑ ΠΑΘΗ  Β’

Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική·
το σπίτι φτωχικό στις αμμουδιές του Όμηρου.
Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου στις αμμουδιές του Όμηρου.
Εκεί σπάροι και πέρκες
ανεμόδαρτα ρήματα
ρεύματα πράσινα μες στα γαλάζια
όσα είδα στα σπλάχνα μου ν’ ανάβουνε
σφουγγάρια, μέδουσες
με τα πρώτα λόγια των Σειρήνων
όστρακα ρόδινα με τα πρώτα μαύρα ρίγη.
Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου, με τα πρώτα μαύρα ρίγη.
Εκεί ρόδια, κυδώνια
θεοί μελαχρινοί, θείοι κι εξάδελφοι
το λάδι αδειάζοντας μες στα πελώρια κιούπια·
και πνοές από τη ρεματιά ευωδιάζοντας
λυγαριά και σχίνο
σπάρτο και πιπερόριζα
με τα πρώτα πιπίσματα των σπίνων
ψαλμωδίες γλυκές με τα πρώτα πρώτα Δόξα Σοι.
Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου, με τα πρώτα πρώτα Δόξα Σοι!
Εκεί δάφνες και βάγια
θυμιατό και λιβάνισμα
τις πάλες ευλογώντας και τα καριοφίλια.
Στο χώμα το στρωμένο με τ’ αμπελομάντιλα
κνίσες, τσουγκρίσματα
και Χριστός Ανέστη
με τα πρώτα σμπάρα των Ελλήνων.
Αγάπες μυστικές με τα πρώτα λόγια του Ύμνου.
Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου, με τα πρώτα λόγια του Ύμνου!

Το Διοικητικό Συμβούλιο
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«…Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική…»
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΓPAΦEIA:
KTIPION ΣXOΛHΣ

EΘNIKHΣ AMYNHΣ
ΠEΔION APEΩΣ
113 62 AΘHNAI

THΛ./FAX: 210-88.11.853
E-mail: seethaee@gmail.com

http://www.seetha.gr.

IΔIOKTHTHΣ:
Σ.E.EΘ.A.
Εκδότης:

Λάμπρος Καζάκος,
Αντιστράτηγος ε.α.

Πρόεδρος Δ.Σ. 
του Συνδέσμου

Διευθυντής
και Πρόεδρος

της Συντακτικής
Eπιτροπής:

Εμμανουήλ Καναβάκης,
Αντιστράτηγος ε.α.

Mέλη της
Συντακτικής Eπιτροπής:

Δημήτριος Φράγκου
Αντιστράτηγος ε.α.

Σπύρος Μπελεγράτης
Υποστράτηγος ε.α.

Kωνσταντίνος Zαχαράκης,
Yποστράτηγος Xωρ. ε.α.

Νικόλαος Τσίγκας,
Γεν. Δ/ντής 

Υπ. Δικαιοσύνης ε.τ.

Συνδρομές:
Προαιρετικές

προς τον Σ.E.EΘ.A. για τις
«ΕΘΝΙΚΕΣ EΠAΛΞEIΣ»

Eπιμέλεια: «Ηλιαία»
Yψηλάντου 25 - 106 75 Aθήνα 

Τηλ./Fax.: 210-72.18.223
E-mail: iliea@otenet.gr

Εκτύπωση:
Τυπογραφείο Ελληνικού 

Στρατού

Tο δημοσιευόμενα κείμενα 
εκφράζουν απόψεις των συγγραφέων. 

H χρησιμοποιούμενη γλώσσα είναι 
της επιλογής των συγγραφέων, ενώ 
η εν γένει εικονογράφηση γίνεται με 

μέριμνα του περιοδικού.

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση άρθρων 
των «Εθνικών Επάλξεων» με την 

προϋπόθεση αναγραφής της πηγής

Στο εξώφυλλο:
Η Μονή Αρκαδίου στην Κρήτη, 
αρχαιότητες της Κνωσού και 
Φαιστού, ο δίσκος της Φαιστού και  
η ύψωση της Ελληνικής σημαίας 
στην Κρήτη (Σπύρος Καγιαλές, 
Ακρωτήρι 1897).

ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ:

«Τη γλώσσα μου έδωσαν 
ελληνική» ................ 3
Το ερώτημα που τίθεται είναι αν για 
τους Άγγλους θεωρούνται ιδιαίτερα 
χρήσιμα τα Αρχαία Ελληνικά, για την 

παραπέρα εμπέδωση της γλώσσας τους, έστω και σε περι-
ορισμένο επίπεδο κάποιου σχεδίου εκμάθησης, είναι επι-
τρεπτό στην χώρα μας να υφίστανται σκέψεις κατάργησης 
ή έστω μείωσης της διδασκαλίας τους με το σκεπτικό της 
“νεκρής γλώσσας”;  

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

ΚΡΗΤΗ. 100 χρόνια ελευθερίας (1913-2013).  
Από τις Κρητικές Επαναστάσεις ως 
την Κρητική Πολιτεία και την Ένωση ........6
Υπό κ. Απόστολου Γ. Παπαϊωάννου, Ομ. Καθηγητή

Η επικαιρότητα των Αγώνων, η ανυπο-
λόγιστη αξία της Ελευθερίας, οι θυσί-
ες των προγόνων σε συνδυασμό με τη 
γνώση της Ιστορίας και τη συνειδητο-
ποίηση της εθνικής ταυτότητας αποτε-
λούν όχι μόνο πολύτιμη παρακαταθήκη 

αλλά και την απαραίτητη εγγύηση ασφαλούς και ανεμπό-
διστης μελλοντικής προοπτικής.

Το Κρητικό Ζήτημα  .............................. 10
Υπό κ. Αγησίλαου Καλουτσάκη, Επιμελητή Ιστορικής Συλ-
λογής Ιστορικού Μουσείου Κρήτης

Η λευτεριά και η επανάσταση δεν έρχο- 
νται από την μια μέρα στην άλλη… ....... 11
Υπό κ. Γιώργου Λεκάκη, συγγραφέα

ΣχΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Τελετή Έναρξης Μαθημάτων 65ης Σειράς .. 22
Χαιρετισμός κ. ΑΓΕΕΘΑ Στγού Μ. Κωσταράκου ....... 23

Η εποχή μας απαιτεί αξιωματικούς με ικανότητα να λει-
τουργούν σε στρατηγικό επίπεδο, να κατανοούν τις δι-

εθνείς εξελίξεις, να αντιλαμβάνονται τον ρόλο και των 
λοιπών παραγόντων της εθνικής ισχύος, πέραν, της στρα-
τιωτικής και γενικά τη θέση των Ενόπλων Δυνάμεων, μέσα 
στο συνεκτικό σύνολο της κρατικής οργάνωσης.

Oμιλία κ. Διοικητού ΣΕΘΑ Αντγου Γ.  Μπαρκούκη .. 23
Επίσκεψη αντιπροσωπείας 
του ΔΣ ΣΕΕΘΑ στον κ. Α/ΓΕΑ ................................. 25

ΣΣΕ. Ορκωμοσία Ανθλγών Τάξεως 2013 .... 26
Ημερήσια Διαταγή Σχολής ................................... 26

Νέες και Νέοι Ανθυπολοχαγοί,

Να θυμάστε: «άπαξ Εύελπις, πάντα Εύελπις», και να πα-
ραμένει στη σκέψη και στα έργα σας η περίφημη φράση 
του αρχαίου ρήτορα Αγάθωνα; «Τον άρχοντα τριών δει με-
μνήσθαι, πρώτον μεν ότι ανθρώπων άρχειν, δεύτερον ότι 
κατά νόμον άρχει και τρίτον ουκ αεί άρχει».

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ

Η Μεσανατολική πολιτική της Άγκυρας: 
στοχεύσεις, προσκόμματα και διλήμματα ... 28
Υπό κ. Γεωργίου Σέκερη, πρέσβεως ε.τ.

Ωστόσο ο κ. Ερντογάν, σε 
αντίθεση με τα συντηρητι-
κά και κατ’ αρχήν φιλοδυ-
τικά ανακλαστικά των κε-
μαλιστών που επί μακρόν 
κυβέρνησαν την Τουρκία, 
ενεργεί κατά τρόπον συχνά παρακινδυνευμένο και απρό-
βλεπτο – και χωρίς να είναι πάντοτε σαφές κατά πόσον οι 
εκάστοτε πρωτοβουλίες του οφείλονται σε γεωπολιτικούς 
υπολογισμούς ή θρησκευτικές εμμονές.

Συρία: Διπλωματία της διαπραγμά-
τευσης vs Διπλωματίας των όπλων ........ 32
Υπό κ. Κωνσταντίνου Φίλη, Διευθυντού του Τμήματος 
Μελετών - Ερευνών του ΙΔΙΣ

ΗΠΑ και Ρωσία αποτελούν δύο εκ των κομβικότε-
ρων παικτών στην κρίση που μαίνεται εδώ και δυό-
μισι χρόνια. Θα συμβιβαστούν, όπως έπραξαν κόντρα 
στις μέχρι τώρα ενδείξεις, με την ανάγκη εξεύρεσης 
κοινών παρονομαστών, ώστε αφενός να διασφαλιστεί 
μια πολιτική διαδικασία σταδιακής ομαλοποίησης.
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ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ο Άγιος Αυτοκράτωρ της Ρωμανίας Ιωάννης Γ΄ Δού-
κας Βατάτζης ως Στρατιωτικός και Διπλωμάτης ............34
Υπό κ. Ιωάννη Α. Σαρσάκη, ΕΜΘ Επχία (Ο), Ιστορικού Μελετητή

Ο Ιωάννης Βατάτζης υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους αυ-
τοκράτορες της Ρωμανίας. Κατόρθωσε μέσα σε λίγα χρόνια να 
ισχυροποιήσει το κράτος της Νίκαιας και να το αναδείξει ως την 
κυρίαρχη δύναμη της χερσονήσου του Αίμου και της Μικράς Ασίας.

Η Ναυμαχία του Γέροντα (29 Αυγούστου 1824) ..............42
Υπό κ. Κ. Γ. Καταγά, Αντιναυάρχου ΠΝ εα.

«...Η κρίσιμη στιγμή είχε φθάσει. Ο Μιαούλης άρχισε την επίθεση με τα 
πυρπολικά. Το σήμα που σήκωσε στον ιστό του, ο Σταυρός στον ιστορικό 
ξύλινο ρόμβο του σήμαινε: «Με την βοήθεια του Σταυρού επιτεθείτε», και η 
μάχη άρχισε με τα πυρπολικά του Βώκου, του Ματρόζου και του Μουσού, με 
πρώτο θύμα ένα εχθρικό πάρωνα με τριακόσιους άνδρες που βυθίστηκε...»

Η ΕΛ.ΔΥ.Κ. στην Τελευταία Μάχη του 2Οου Αιώνα ...........46
Υπο κ. Σπυρίδωνος Δελλή, Υπτγου ε.α.

Οι άνδρες της ΕΛΔΥΚ με πείσμα, αποφασιστικότητα και σθένος, έδωσαν τα 
πάντα στον υπέρ βωμών και εστιών αγώνα, μέχρι του τελευταίου φυσιγγίου 
και βλήματος πυροβόλου. Η κυρία προσπάθεια των Τούρκων, η αιχμή του 
τουρκικού δόρατος, κατευθύνονταν στο ύψωμα Β, όπου ήταν εγκατεστη-
μένος αμυντικά ο λόχος δκσεως της ΕΛΔΥΚ

Μάχη στο Μέγα Σπήλαιο Καλαβρύτων ..........................50
Υπό κ. Κωνσταντίνου Χολέβα, – Πολιτικού Επιστήμονος

Ελλάδα και Ανατολική Μεσόγειος .................................51
Υπό κ. Άρη Διαμαντόπουλου, Υποστρατήγου ε.α – Ψυχολόγου – Δρ. Φιλοσοφίας

ΠΟΛΙΤΙΚΟ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ

Η κοινωνική και πολιτική πόλωση στην Τουρκία 
αποκτά μεγάλες διαστάσεις .........................................52
Yπό κ. Χρήστου Μηνάγια, γεωστρατηγικού αναλυτή και συγγραφέα

Όταν ο Ερντογάν ανέλαβε την εξουσία απέφυγε την οριστική ρήξη με τους 
κεμαλιστές στρατηγούς και επεδίωξε τη 
βήμα προς βήμα συνδιαλλαγή μαζί τους, 
κερδίζοντας χρόνο και ενδυναμώνοντας 
παράλληλα την επιρροή και τη διείσδυσή 
του κόμματός του στους υπόλοιπους κρα-
τικούς φορείς.

Η Εξέγερση στη Συρία και η διαπάλη 
για τον έλεγχο της Ανατολικής Μεσογείου .....................55
Υπό κ. Αλέξανδρου Κούτση, Ομότ. Καθηγητή στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Η κατάσταση στη Συρία έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία στις ΗΠΑ. Με 
δεδομένη την κυριαρχία των τζιχαντιστών στο 
χώρο της αντιπολίτευσης, η Ουάσινγκτον φοβά-
ται ότι η κατάρρευση του καθεστώτος Άσαντ θα 
ανοίξει το δρόμο για την άνοδο της αλ-Κάιντας 
στην εξουσία και ότι τότε η απειλή για το Ισραήλ, 
τη Τουρκία και τη Ιορδανία θα είναι μεγάλη.

ΤΕχΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
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κής Έδρας Jean Monnet, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση 
έδειξε ουσιαστικές αδυναμίες στις δημοσι-
ονομικές και νομισματικές πολιτικές στην 
Ευρωζώνη.  Η κρίση χρέους στην Ευρωζώ-
νη κατά τη διάρκεια του 2010 απεκάλυψε 
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Υπό κ. Ιωάννη Παρίση, Υποστρατήγου ε.α., Διδάκτωρος Πολιτικής Επιστήμης/
Διεθνών Σχέσεων
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τροπές που σημειώθηκαν στο διεθνές πε-
ριβάλλον, με τη συνακόλουθη αστάθεια σε 
περιοχές που γειτονεύουν με την Ένωση

Ηλιακή πυξίδα ............................................................70
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Ο 19ος αι. σε σχέση με την ιστορία της Κρήτης αναμ-
φίβολα μπορεί να θεωρηθεί ως ο αιώνας των Κρη-
τικών Επαναστάσεων. Από το 1821 ως το 1898 η 
Ιστορία της Μεγαλονήσου είναι η Ιστορία της Ελευ-

θερίας. Όλες οι Κρητικές Επαναστάσεις είχαν ως σκοπό την 
απελευθέρωση και την ένωση της νήσου με την Ελλάδα. 
Εύκολα διαπιστώνει κανείς από το 
ένα μέρος τους ιδεολογικούς αγώνες 
προς αυτές τις κατευθύνσεις και από 
το άλλο την επαναστατική προπαρα-
σκευή, μια ζωντανή ιστορική εμπει-
ρία που είχε τις ρίζες της βαθιά μέσα 
στο χρόνο, αρκεί να θυμηθεί κανείς 
τον Δασκαλογιάννη των Σφακιών το 
1770 – 1771.

Δεν είναι υπερβολή να κάνει κανείς 
λόγο για μια Διαρκή Κρητική Επανά-
σταση, που δεν είχε όρια ούτε ικανο-
ποίηση αν αναλογιστούμε ότι το έτος 
1898 μπορεί να αποτελεί ιστορική 
τομή για τη Μεγαλόνησο, ωστόσο οι 
αγώνες θα συνεχιστούν στην Ήπειρο, 
στη Μακεδονία και τη Θράκη ως το 
1912 - 13, στο μικρασιατικό μέτωπο ως το 1922, την περίο-
δο της Κατοχής και της Αντίστασης το 1940 – 1944.

Εξηγείται έτσι γιατί οι Κρητικές Επαναστάσεις προκα-
λούν το ενδιαφέρον των ερευνητών, γιατί στρέφονται με 
ιδιαίτερη μέριμνα ή φροντίδα προς το όντως τολμηρό πο-
λιτικό εγχείρημα, το νέο πολίτευμα της Κρητικής Πολιτείας.

Από μια άλλη οπτική γωνία το Κρητικό Ζήτημα, που κά-
νει την εμφάνισή του από την εποχή ακόμη της Βενετοκρα-
τίας, αποκαλύπτει ότι η Μεγαλόνησος, καθώς ζούσε μέσα 
στην ορμή και με πάθος μιας αδιάκοπης επανάστασης, όπως 

εννοούμε σήμερα την Ιστορία της μακράς διάρκειας, είχε 
προδοθεί από όλους, αρχικά από τους κατακτητές της, γε-
γονός «λογικό» και αυτονόητο, από τη διπλωματία γενικώς 
και ειδικότερα, και τέλος από την ίδια την Ιστορία. Γι’ αυτό ο 
κρητικός 19ος αιώνας, η εποχή της Διαρκούς Κρητικής Επα-
νάστασης, παρουσιάζει αυξημένο ενδιαφέρον.

Ωστόσο δεν είναι εύκολο να προ-
βλέψει κανείς τις εξελίξεις, να αιχμαλω-
τίσει το μέλλον και να το αποκαλύψει. 
Αλλά οι Κρητικοί Επαναστάτες είχαν και 
αυτή την ικανότητα, να προεικάσουν το 
μέλλον, να το ελέγξουν και να κάνουν 
πράξη τα οράματα, τους πόθους και τις 
ελπίδες των προγόνων τους.

Συγκεκριμένα: Από την έναρξη του 
Αγώνα της Ανεξαρτησίας το 1821 εμ-
φανίστηκε το σημαντικότερο για την 
ανατολική Μεσόγειο Κρητικό Ζήτη-
μα, που επρόκειτο να είναι στη διαρ-
κή επικαιρότητα της ελληνικής και της 
ευρωπαϊκής διπλωματίας. Ο λαός της 
Μεγαλονήσου συμμετέχει στην Επα-
νάσταση, αλλά η Μεγαλόνησος δεν 

επρόκειτο να ενσωματωθεί στο ελληνικό κρατίδιο του 1830.
Οι επανειλημμένες Κρητικές Επαναστάσεις (1833, 1841, 

1858, 1866 – 69, 1878, 1889, 1895, 1897, 1898) διήρκεσαν ως 
το καλοκαίρι του 1898 με τη δραματική σφαγή του Ηρακλεί-
ου στις 25 Αυγούστου, γεγονός που προκάλεσε τον άμεσο 
αποκλεισμό του λιμένα από τον αγγλικό στόλο. Στις αρχές 
Νοεμβρίου του 1898 οι Τούρκοι αποχώρησαν οριστικά από 
την Κρήτη και στις 9 Δεκεμβρίου ο Γεώργιος, ως ύπατος αρ-
μοστής της Μεγαλονήσου, εγκαινίαζε την κρίσιμη περίοδο 
της αυτονομίας.
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Το Κρητικό Ζήτημα λύθηκε μετά τη νικηφόρα προέλα-
ση του ελληνικού στρατού στους βαλκανικούς πολέμους το 
1912 –13. Η Ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα τελικά ανα-
κοινώθηκε επίσημα την 1η Δεκεμβρίου του 1913.

Χωρίς αμφιβολία το σημαντικότερο αλλά και το πιο δρα-
ματικό γεγονός των επαναστάσεων της Κρήτης του 19ο αι. 
είναι η ανατίναξη της Μονής Αρκαδίου στις 9 Νοεμβρίου 
1866.

Θεωρήσαμε σκόπιμο να αναφερθούμε ειδικότερα στα 
δύο Ψηφίσματα της Γενικής Συνελεύσεως των Κρητών που 
έγινε στα Σφακιά την 21η Αυγούστου του 1866. Στο πρώ-
το Ψήφισμα γίνεται διεξοδικά λόγος για την «εσφαλμένη 
Διπλωματία» των Μεγάλων Δυνάμεων, για τις Επαναστά-
σεις που επακολούθησαν (1833, 1841 και 1858), και για τα 
απραγματοποίητα προνόμια. Στη συνέχεια αναφέρεται ότι 
ο χριστιανικός λαός της Μεγαλονήσου ζει μέσα σε συνθή-
κες βαρβαρότητας, ιεροσυλίας και εκβιασμών, χωρίς ασφά-
λεια της ζωής, της τιμής και της περιουσίας του, με αποτέ-
λεσμα να καταφεύγει στα όρη και «εις την φιλόξενον γην 
της Ελλάδος». Για τους λόγους αυτούς η Γενική Συνέλευση 

των Κρητών καταργεί την τουρκική εξουσία τόσο στο νησί 
της Κρήτης όσο και στα «εξαρτήματά του», διακηρύσσει την 
«αδιάσπαστον και παντοτεινήν ένωσιν της Κρήτης» με την 
Ελλάδα και αναθέτει την εκτέλεση του Ψηφίσματος στη αν-
δρεία του κρητικού λαού, στη βοήθεια των ομογενών και 
των φιλελλήνων, στη μεσολάβηση των Μεγάλων Δυνάμεων 
και στην παντοδυναμία του Θεού. Το Ψήφισμα υπογράφεται 
από 68 μέλη της Συνέλευσης. Το Ψήφισμα αυτό δόθηκε στον 
Έλληνα Πρόξενο και στους Προξένους των τριών Δυνάμεων 
Αγγλίας, Γαλλίας και Ρωσίας.

Το δεύτερο Ψήφισμα αποτελεί περίληψη του πρώτου 
και δόθηκε στους Προξένους των άλλων Δυνάμεων. Φέρει 
τις υπογραφές 78 μελών της Συνέλευσης.

Παραθέτουμε τα δύο Ψηφίσματα με τη σειρά που ανα-
φέρθηκαν, διατηρώντας την ορθογραφία, τα σημεία 
στίξης σύμφωνα με τη διπλωματική μέθοδο. Πρόκει-

ται για ακριβή αντίγραφα ενσφράγιστα, γραμμένα με μαύ-
ρη μελάνη και από το ίδιο χέρι.

1. Σφακιά, 21 Αυγούστου 1866

Δίφυλλο, 24x34,5 εκ., χαρτί μέτριας ποιότητας (Αρχείο Ερ-
γαστηρίου Ιστορίας Νεότερης Ελλάδας και Νεοελληνικού 
Πολιτισμού της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπι-
στημίου Ιωαννίνων). Το κείμενο είναι γραμμένο στις τρεις 
πρώτες σελίδες του διφύλλου και φέρει ωοειδή σφραγί-
δα με την επιγραφή Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΚΡΗ-
ΤΩΝ 1866.

ΨΗΦΙΣΜΑ
Ἡ Γενική Συνέλευσις τῶν Κρητῶν.

Συνελθοῦσα εἰς τακτικήν καὶ πλήρη συνεδρίασιν 
καὶ θέλουσα νὰ ἐκπληρώσῃ πιστῶς τὴν ἐντολήν τοῦ 
λαοῦ καὶ να φέρῃ εἰς αἴσιον πέρας τὸν τελευταῖον 
καὶ σταθερὸν αὐτοῦ πόθον,

Ἀναλογισαμένη ὅτι μετά τὸν ἱερόν ὑπἐρ Ἀνε-
ξαρτησίας Ἀγῶνα ἀπὸ τοῦ 1821 – 1830, ὅτι ἅπας 
σχεδόν ὁ τόπος ἦτον ἐλεύθερος, οὐχ ἧττον ὁ λαός 
τῆς Κρήτης καταδικασθείς ὑπό ἐσφαλμένης Δι-
πλωματίας, νὰ ὐποκύψῃ τὸν αὐχένα εἰς τὸν ζυ-
γόν ὐπό ὅρους ἐγνωσμένους, οὐδέποτε ὅμως 
ἐδιοικήθη ὑπό τοὺς ὅρους τούτους, οὕς ἔθεσαν 
αἱ Προστάτιδες τρεῖς Μεγάλαι Δυνάμεις, καὶ 
ὅτι συνεπείᾳ τῶν δικαιωμάτων του ἐπανειλημ-
μένως ἔδραξε τὰ ὅπλα πρὸς ἀνακούφισιν κἄν 
τῶν δεινῶν του ὥς τὸ 1833, 1841 καὶ 1858 ὅτε 
καὶ ἀπέσπασε προνόμιά τινα, οὐδέποτε ὅμως 
πραγματοποιηθέντα,

Βλέπουσα ὅτι ἅπαντες οἱ ὑπὸ τὰς πεπο-
λιτισμένας λαοί Κυβερνήσεις προάγονται 
καὶ εὐδαιμονοῦν ἠθικῶς τε καὶ ὑλικῶς, ὁ δὲ Κρητικός λαός 
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κατεδικάσθη νὰ ὀπισθοπορῇ καὶ νὰ μένῃ εἰς τὸ παχυλόν 
σκότος τῆς ἀμαθείας καὶ τὴν ἐσχάτην πενίαν κυβερνώ-
μενος ὑπό τοῦ Ἀλκορανίου.

Ἐπειδή εἰς τὰ δίκαια παράπονα καὶ τὰ προνόμια 
τοῦ λαοῦ, ἅτινα ἡ κατ’ ἐκλογήν αὐτοῦ σχηματισθεῖσα 
πρὸ πέντε μηνῶν «Γενική Συνέλευσις τῶν Κρητῶν», διὰ 
ταπεινῆς ἀναφορᾶς παρέστησε πρὸς τὴν Α. Α. Μ. τὸν 
Σουλτᾶνον καὶ ἐξῃτήσατο τὴν θεραπείαν τῶν κακῶν καὶ 
τὴν ἐφαρμογήν τῶν Δικαιωμάτων καὶ Προνομίων, ἀντὶ 
εὐγενοῦς πατρικῆς παραδοχῆς αὐτῶν ἡ Τουρκική Ἐξου-
σία, ἐπισωρεύσασα στρατούς καὶ στόλους εἰς τὴν νῆσον, 
ἀπήντησε τέλος μετά τρεῖς μῆνας ἀρνητικῶς καὶ ἀπειλη-
τικῶς εἰς τὴν μετριόφρονα καὶ εὐγενῆ συμπεριφοράν τοῦ 
λαοῦ,

Ἐπειδή ὑπό τὴν Τουρκικήν ἐξουσίαν ὀ χριστιανικός 
λαός οὐδεμίαν οὐδέποτε χαίρει ἀσφάλειαν, τῆς ζωῆς, τιμῆς 
καὶ ἰδιοκτησίας του, εἰς δὲ τὴν παροῦσαν περίστασιν ἰδίως, 
τὰ τε Αὐτοκρατορικά στρατεύματα καὶ οἱ ἐντόπιοι Μου-
σουλμάνοι διεδράσαντο βαρβαρότητας, ἱεροσυλίας, βεβη-
λώσεις, ἐκβιάσεις καὶ πλεῖστα ὅσα ἄλλα ἀδικήματα καὶ κα-
κουργήματα,

Ἐπειδή οὐδεμία ἠθική οὔτε ὑλική πρόοδος εἶναι δυνατόν 
νὰ ἐπιτευχθῇ, εἰς αἰῶνα τὸν ἅπαντα παρά τοιαύτης ἐξουσίας,

Ἀφοῦ ἐκ τῶν χριστιανικῶν οἰκογενειῶν ἄλλαι μὲν ἠσφα-
λίσθησαν εἰς τὰ δύσβατα ὄρη καὶ τὰ δάση, ἄλλαι δὲ εἰς τὴν 
φιλόξενον γῆν τῆς Ἑλλάδος μακράν τοῦ πατρίου ἐδάφους.

Δι’ ὅλα ταῦτα ἡ Γενική Συνέλευσις τῶν Κρητῶν, κατά τὴν 
ἐντολήν καὶ τὸν Γενικόν Πόθον ὅλου τοῦ λαοῦ, ἐγκρίνει καὶ ψηφίζει:

Αον. Καταργεῖ διὰ παντός ἐπί τῆς νήσου Κρήτης καὶ πάντων τῶν 
ἐξαρτημάτων αὐτῆς τὴν Τουρκικήν ἐξουσίαν.

Βον. Κηρύττει τὴν ἀδιάσπαστον καὶ παντοτεινήν Ἕν ω σ ιν  τῆς 
Κρήτης καὶ πάντων τῶν ἐξαρτημάτων αὐτῆς μετά τῆς Μητρός Ἑλλά-
δος ὑπό τὸ σκῆπτρον τῆς Α. Μεγαλειότητος τοῦ Βασιλέως τῶν Ἑλλή-
νων Γεωργίου Αου.

Γον. Τὴν ἐκτέλεσιν τοῦ Ψηφίσματος τούτου ἀνατίθησιν εἰς τὴν 
ἀνδρείαν τοῦ Γεναίου λαοῦ τῆς Κρήτης, εἰς τὴν συνδρομήν τῶν ὁμο-
φύλων καὶ ὁμογενῶν καὶ πάντων τῶν φιλελλήνων, εἰς τὴν Κραταιάν 
μεσολάβησιν τῶν Προστατίδων καὶ Ἐγγυητριῶν Μεγάλων Δυνάμε-
ων καὶ εἰς τὴν Παντοδυναμίαν τοῦ Ὑψίστου Θεοῦ.

(Τ.Σ.) Ἐγένετο ἐν Σφακίοις τῆς Κρήτης τῇ 21 Αὐγούστου 1866.
Α. Μανουσογιαννάκης, Κώστας Βελουδάκης, Παρθένιος Κε-

λαϊδῆς ἱερομόναχος, Παρθένιος Περίδης ἱερομ., Ἰωσήφ Χ΄΄ Ρ. Βουρ-
δουβάκης, Α. Ζ. Μπουμπουλάκης, Ἰωσήφ Α. Μανουσογιαννάκης, 
Ἐμμ. Ι. Βουγιουκαλάκης, Μανουήλ Μανουσογιαννάκης, Α. Γ. Πο-
λογιαννάκης, Λάμπης Τζοντάκης, Χ΄΄ Μιχάλης Γιανναράκης, Κ. 
Σφακιανάκης, Ἐμμ. Ἰω. Μελισσώτης, Ἐμμ. Ν. Κρανιωτάκης, Στυλ. 
Παπαδάκης, Μιχ. Α. Σκουλᾶς, Μιχαήλ Βιστάκης, Ἀναγνώστης Πα-
ναγιωτάκης, Ἀναγνώστης Παπαγιαννάκης, Κοκόλις χ΄΄μ΄΄τυλια-
νάκης, Ἰωάνις Σφακιανάκης, Κ. Θ. Περιστεράκης, Γ. Σαβάκης, Μ. 
Κυριακίδης, Γεώργης Κοντόγιαννος, Π. Γ. Προσκινίτης, Ἰωάννης 
Φιστάκης, Γεώργιος […], Α. παπαΓιαννάκης, Ἰω΄΄ Ἀναστασάκης, 
Γ. Γιαννουδάκης, Γ. Καμπουράκης, Κωστ. Κοζυράκης, Ἐμ. Γ. Τρυ-

ΚΡΗΤΗ: 100 ΧΡΟΝΙΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΝΩΣΗ
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πώνης, Μιχαήλ Τσουδερός, Αντ΄΄ Ζωγράφος, Ἐλευθέριος Γ. Ἀλεξάκης, 
Πανταλέων Στρατουδάκης, Γεώργης Μανολεδάκης, Α. Πατακός, Ν. 
Γ. Ἀνδρεαδάκης, Α. Φραγκάκης, Γ. Κατραδάκης, Γεώργιος Χριστινά-
κης, Ν. Χατζιδάκης, Ζαχαρίας Παππαδάκης, Νικόλαος Βολονάκης, 
Κωσταντῆς Κριγιάρης, Α. Κασελάκης, Α. Γιαννακάκης, Α. Γριφάκης, 
Παῦλος χα΄΄ Ντεντιδάκης, Ἐμμανουήλ Μπαμπουκάκης, Ἀναγ. Χαι-
ρετάκης, Ν. Νικολουδάκης, Ν. Μαντακάκης, Πέτρος Λιβιός, Ν. Τρά-
χαλης, Γ. Γαλάνης, Α. Κολοκυθάκης, Ἐμμ. Τζεπετάκης, Ἰω. Κοκολά-
κης, Ματθιός Μιλονάκης, Σταμάτης Μιλονάκης Προκόπης […], Α. 
Μανουσελάκης, Ἀναγνωστ. […]».

2. Σφακιά, 21 Αυγούστου 1866

Δίφυλλο, 24x34,5 εκ., χαρτί μέτριας ποιότητας (Αρχείο Εργαστη-
ρίου Ιστορίας Νεότερης Ελλάδας και Νεοελληνικού Πολιτισμού 
της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων). 
Το κείμενο είναι γραμμένο στο πρώτο φύλλο του διφύλλου και 
φέρει ωοειδή σφραγίδα με την επιγραφή Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥ-
ΣΙΣ ΤΩΝ ΚΡΗΤΩΝ 1866.

ΨΗΦΙΣΜΑ
Ἡ Γενική συνέλευσις τῶν Κρητῶν.

Συμφώνως πρὸς τὸν ὅρκον τοῦ 1821 καὶ πρὸς τὸν γενικόν πόθον 
ὅλου τοῦ λαοῦ ὑπέρ τῆς Ἑνότητος καὶ Ἀνεξαρτησίας ὀλοκλήρου τῆς 
Ἑλληνικῆς Φυλῆς Ἐγκρίνει καὶ Ψηφίζει:

Αον. Καταργεῖ διὰ παντός ἐπὶ τῆς Ν. Κρήτης καὶ πάντων τῶν προ-
σαρτημάτων αὐτῆς τὴν Τουρκικήν Ἐξουσίαν.

Βον. Κηρύττει τὴν ἀδιάσπαστον καὶ παντοτεινήν 
Ἕνωσιν τῆς Κρήτης καὶ πάντων τῶν ἐξαρτημάτων αὐτῆς 
μετά τῆς Μητρός Ἑλλάδος ὑπό τὸ σκῆπτρον τῆς Α. Μεγα-
λειότητος τοῦ Βασιλέως τῶν Ἑλλήνων Γεωργίου Α.

Γον. Τὴν ἐκτέλεσιν τοῦ Ψηφίσματος τούτου ἀνατίθησιν 
εἰς τὴν ἀνδρείαν τοῦ γενναίου λαοῦ τῆς Κρήτης, εἰς τὴν 
συνδρομήν τῶν ὁμοφύλων καὶ ὁμογενῶν καὶ πάντων τῶν 
Φιλελλήνων, εἰς τὴν Κραταιάν μεσολάβησιν τῶν Προστα-
τίδων καὶ Ἐγγυητριῶν Μεγάλων Δυνάμεων καὶ εἰς τὴν Πα-
ντοδυναμίαν τοῦ Ὑψίστου.

Ἐγένετο ἐν Σφακίοις τῆς Κρήτης τὴν 21 Αὐγούστου 1866.
(Τ.Σ.) υπογράφουν 78 μέλη της Συνέλευσης.

Η σημερινή συγκυρία, τα αδιέξοδα και οι συνθήκες που 
έχουν επικρατήσει τα τελευταία χρόνια, προσδίδουν 
σε αυτές τις επετειακές εκδηλώσεις των εκατό χρόνων 

από την Ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα έναν ιδιαίτερο χα-
ρακτήρα. Η επικαιρότητα των Αγώνων, η ανυπολόγιστη αξία 
της Ελευθερίας, οι θυσίες των προγόνων σε συνδυασμό με τη 
γνώση της Ιστορίας και τη συνειδητοποίηση της εθνικής ταυ-
τότητας αποτελούν όχι μόνο πολύτιμη παρακαταθήκη αλλά και 
την απαραίτητη εγγύηση ασφαλούς και ανεμπόδιστης μελλο-
ντικής προοπτικής.
 Απόστολος Γ. Παπαϊωάννου
 Ομ. Καθηγητής 
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Το Κρητικό Ζήτημα
(19ος – αρχές 20ου αι.)
Υπό κ. Αγησίλαου Καλουτσάκη, 
Επιμελητή Ιστορικής Συλλογής Ιστορικού Μουσείου Κρήτης

Ο 19ος αιώνας υπήρξε για την 
Κρήτη μια περίοδος συνεχών 
εντάσεων και επαναστατικών 
αναταραχών. Η σταδιακή πα-

ρακμή της Οθωμανικής Αυτοκρατορί-
ας και τα φαινόμενα τοπικής κακοδι-
οίκησης, η καταπίεση των χριστιανών 
κατοίκων του νησιού από τις οθωμα-
νικές αρχές και από τους μουσουλμά-
νους συντοπίτες τους, σε συνδυασμό 
με την ανάπτυξη ελληνικής εθνικής 
συνείδησης, συντελούν στη δημιουρ-
γία ενός κλίματος διαρκούς αναστά-
τωσης. Παράλληλα, ο οικονομικός και 
πολιτικός ανταγωνισμός των μεγά-
λων ευρωπαϊκών δυνάμεων της επο-
χής και η επίδραση των ευρωπαϊκών 
ιδεολογικών ρευμάτων (φιλελευθερι-
σμός, ρομαντισμός, εθνικισμός), που 
δημιουργούν συνθήκες εξέγερσης σε 
ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο, δι-
αμορφώνουν και στο νησί της Κρήτης 
ανάλογη επαναστατική ατμόσφαιρα 
και ενθαρρύνουν την αμφισβήτηση 
της οθωμανικής εξουσίας.

Κύριος στόχος των κι-
νημάτων αυτών ήταν η 
απελευθέρωση του νη-
σιού από την οθωμανική 
κυριαρχία και, μετά από 
το 1830 (έτος ίδρυσης του 
νέου ελληνικού κράτους), 
η ένωση της Κρήτης με 
την Ελλάδα. Ως ενδιάμε-
σος στόχος προβαλλό-
ταν η βελτίωση της θέσης 
των χριστιανών κατοίκων 
με τη θεσμοθέτηση διοι-
κητικών μεταρρυθμίσε-
ων υπέρ του χριστιανικού 
πληθυσμού.

Η πρώτη μεγάλη εξέ-
γερση των χριστιανών πραγματο-
ποιήθηκε το 1770 (επανάσταση Δα-
σκαλογιάννη). Την καταστολή της 
ακολούθησε μια περίοδος σχετικής 
ηρεμίας, αλλά και καταπίεσης του χρι-
στιανικού πληθυσμού. Το 1821, στο 
πλαίσιο της μεγάλης Ελληνικής Επανά-
στασης, οι Κρητικοί κηρύσσουν επανά-
σταση στο νησί, η οποία θα λήξει εν-
νέα χρόνια αργότερα, το 1830, χωρίς 
να επιτευχθεί ο στόχος της απελευθέ-
ρωσης από την οθωμανική κυριαρχία. 
Ακολούθησαν διάφορα βραχύβια κινή-
ματα έως το 1866, οπότε μια νέα μεγά-
λη επανάσταση ξέσπασε στο νησί και 
πάλι χωρίς το επιθυμητό αποτέλεσμα 
για τους κρητικούς. Το Κρητικό Ζήτη-
μα, όπως ονομάσθηκε στη διεθνή δι-
πλωματία ο καθορισμός της τύχης του 
νησιού, διευθετήθηκε προσωρινά στα 
τέλη της δεκαετίας του 1890 με την 
ανακήρυξη της αυτονομίας της Κρήτης. 
Η οριστική λύση του Κρητικού Ζητήμα-
τος επήλθε με την ένωση της Κρήτης 
με το Βασίλειον της Ελλάδος, το 1913.

Οι συχνές και αιματηρές εξεγέρσεις 
προκαλούσαν, βέβαια, οδυνηρές συ-
νέπειες. Μεγάλες ήταν οι ανθρώπινες 
απώλειες, ιδίως για τον άμαχο πληθυ-
σμό, καθώς και οι υλικές καταστροφές. 
Η δημογραφία επηρεάστηκε επίσης 
από τα μεταναστευτικά ρεύματα που 
συνόδευαν τις επαναστατικές ανατα-
ραχές και αφορούσαν βέβαια ιδιαίτερα 
τον τοπικό πληθυσμό.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ

  1821-1830:   Επανάσταση κατά της Οθωμανι-
κής κυριαρχίας
 1830:  Η διοίκηση της Κρήτης παραχωρείται 
στην Αίγυπτο
 1830-1840:  Αιγυπτιακή κυριαρχία
 1833:  Κίνημα διαμαρτυρίας των χριστιανών 
κατοίκων
 1840:  Επαναφορά της Κρήτης στην Οθωμανι-
κή κυριαρχία
 1841:  Επαναστατικό κίνημα
 1858:  Επαναστατικό κίνημα
 1866-1869:  Μεγάλη Κρητική Επανάσταση
 1868:  Οργανικός Νόμος. Διοικητικές μεταρ-
ρυθμίσεις, ευνοϊκές για τους χριστιανούς
 1878:  Επαναστατικό κίνημα. Σύμβαση της Χα-
λέπας, με την οποία παραχωρούνται στους χρι-
στιανούς προνόμια
 1889:  Επαναστατικό κίνημα. Ανάκληση ορι-
σμένων προνομίων της Σύμβασης της Χαλέπας
 1895-1897:  Επαναστατικό κίνημα. Επέμβαση 
των ευρωπαϊκών δυνάμεων
 1898:  Η Κρήτη ανακηρύσσεται Αυτόνομη Πο-
λιτεία με ηγεμόνα τον πρίγκιπα της Ελλάδας 
Γεώργιο
 1898-1913:  Αυτόνομη Κρητική Πολιτεία
 1905:  Επαναστατικό κίνημα (Επανάσταση Θε-
ρίσου) με ηγέτη τον Ελευθέριο Βενιζέλο
 1913:  Ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα.

ΚΡΗΤΗ: 100 ΧΡΟΝΙΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΝΩΣΗ
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Η λευτεριά και η επανάσταση δεν έρχονται 
από την μια μέρα στην άλλη…*

Υπό κ. Γιώργου Λεκάκη, συγγραφέα (www.lekakis.com)

Λαοί που ξεχνούν την ιστορία τους 
είναι καταδικασμένοι να την επαναλάβουν…

Το νησί της Κρήτης είναι ση-
μαδεμένο από τον Χρόνο 
και την Ιστορία. Πόσοι και 
πόσοι δεν πέρασαν απ’ αυτό 

και θέλησαν να το καταλάβουν: 
Ρωμαίοι, Σαρακηνοί, Γενουάτες, 
Ενετοί, Οθωμανοί, Άραβες, Γερ-
μανοί, Άγγλοι… Άλλοι φανερά και 
άλλοι κρυφά και δόλια…

Έναντι όλων αυτών οι Κρή-
τες αντέταξαν το ανάστημά τους. 
Τους μέτρησαν και τους αισθάν-
θηκαν καλά οι κατακτητές, επίδο-
ξοι και κακόδοξοι. Αλλά ο περιο-
ρισμένος χώρος ενός περιοδικού 
δεν μου επιτρέπει να αναφερθώ 
σε όλες τους τις επαναστάσεις, που 
υπερβαίνουν τις 700… Έτσι θα πε-
ριορισθώ σε αυτές κατά των Οθω-
μανών…

Στα 230 χρόνια (16691-1898), 
που η Κρήτη ήταν υπόδουλη 
στους Οθωμανούς, έγιναν πλή-
θος επαναστατικών εξεγέρσεων 
κινημάτων και μαχών, κατά των 
κατακτητών, που δεν μπορούν να 
μετρηθούν… Υπολογίζονται σε 
περισσότερες από 400… Οι ιστο-
ρικοί λένε πως έγιναν εξ αιτίας των 
σκληρών μέτρων του κατακτητή, 
της απάνθρωπης συμπεριφοράς, 
της εξαντλητικής φορολογίας… 
Και βάζουν παράμερα την κρητική 
ψυχή, την κατ’ εξοχήν ελεύθερη και 
ελληνική…

Διότι οι λέξεις «Ελευθερία - 
Θάνατος – Ένωση», είναι μία και 

1 Τέτοιες ημέρες ήταν περίπου (27 Σε-
πτεμβρίου) όταν ο Χάνδακας (νυν 
Ηράκλειο) παραδόθηκε στους Οθω-
μανούς…

το αυτό στην κρητική ψυχή. Ένα 
εσώτερο ιερό πάθος, αφού ο Κρη-
τικός…
…και πα’ στην πέτρα της σιωπής 
τα νύχια του ακονίζει,
μονάχος κι αβοήθητος της λευτε-
ριάς ταμένος…
σαν τον σταυραετό…

Η οργανωμένη αντίσταση του 
Κρητικού κατά του κατακτητού, 
αρχίζει πολύ ενωρίς, από τα χανιά 
από μια άγνωστη επανάσταση, το 
1692, μόλις σχεδόν 20 χρόνια μετά 
την κατάκτηση! Πότε υποδαυλιζό-
μενη από τους Ενετούς, πότε από 
τους Ρώσους, έως την επανάσταση 
του Σφακιανού Γιάννη Δασκαλο-
γιάννη2 το 1770, με 1.300 παλλη-
κάρια! Συνελήφθη και οι Οθωμανοί 
τον έγδαραν ζωντανό (17 Ιουνίου 
1771) στην πλατεία Ατ Μεϊντάν 
του Ηρακλείου μπροστά στα μά-
τια του πλήθους, προς παραδειγ-
ματισμόν. Οι αποτυχίες αυτών των 
επαναστάσεων, όμως, έφεραν πιο 
καταπιεστικές συνέπειες για τους 
υποδουλωμένους… Πίστευαν πως 
έτσι θα φοβίσουν και θα καθυπο-
τάξουν τον ανυπότακτο κρητικό 
πληθυσμό, που είχε μάθει λεύτερος 
πάνω στις Μαδάρες του… Πού να 
’ξεραν με ποιους τα έβαζαν και τι 
ξεκινούσαν…

Α’ φάση

Και έρχεται η μεγάλη ελληνι-
κή επανάσταση του 1821. Η 
οποία στην Κρήτη αγκαλιά-

ζεται και εξαπλώνεται αμέσως. Οι 

2 Γεννήθηκε στην Ανώπολη Σφακίων 
(1722/30-1771).

Ιωάννης Βλάχος ή Δασκαλογιάννης (1722 
/ 1730-1771), από την Ανώπολη Σφακίων. 
Υπήρξε ο ηγέτης της πρώτης οργανωμέ-
νης εξέγερσης των κατοίκων της Κρήτης. 
Μετά την αποτυχία του κινήματος εκτε-
λέστηκε από τους Οθωμανούς στο Ηρά-
κλειο.

Σημαία επαναστατικού σώματος από τη Σητεία Λασιθίου, με το 
σύνθημα Ένωση ή Θάνατος
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αγώνες των Κρητών, εναντίον των 
πάνοπλων Οθωμανών, διαρκούν 
10 σχεδόν χρόνια! Έχουν επιτυχίες 
και αποτυχίες. Και νέες οδυνηρές 
συνέπειες. Οι επαναστατικές εξε-
γέρσεις αρχίζουν από τα απάτητα 
Σφακιά.3 Ήταν 7 Απριλίου 1821, 
όταν πραγματοποιήθηκε η επα-
ναστατική συνέλευση στα απόμα-
κρα Γλυκά Νερά των Σφακίων. Στις 
15 Απριλίου, νέα συνέλευση στην 
Παναγία Θυμιανή, που γίνεται η 
«Αγία Λαύρα της Κρήτης» (συμβα-
τικώς). Στην συνέλευση παίρνουν 
μέρος 1.500 επαναστάτες απ’ όλην 
την Κρήτη! Έτσι, στις αρχές Ιουνίου 
αρχίζει και επίσημα πια ο Κρητικός 
Αγώνας, με τ’ όνομα.

Έως το 1824, οι οθωμανοί τα 
βρίσκουν σκούρα. Γι’ αυτό καλούν 
σε βοήθεια τις αιγυπτιακές δυνά-
μεις του Τουρκαλβανού (γεννημέ-
νου στην Καβάλα) Μεχμέτ Αλή-
πασά4, οι οποίες κατορθώνουν, 
μετά από φονικές μάχες, εν τέλει 
να καταπνίξουν τα επαναστατικά 
κινήματα της Κρήτης.

Η β΄ φάση

Η δεύτερη φάση της κρητικής 
επαναστάσεως αρχίζει από 
την ακριτική Γραμβούσα 

το 1825. Το 1828 μένει στην Ιστο-
ρία για τις φονικές μάχες στο Φρα-
γκοκάστελλο5 των Σφακίων, με 

3 βλ. σχ. άρθρο μου «Σφακιά: Τόπος 
που κατοικήθηκε μόνο από χριστια-
νούς!», στην εφημ. «Αγώνας» Κρήτης, 
16.9.2009.

4 Ο γιος ή θετός γιος του, Ιμπραήμ-πα-
σάς, επανήλθε αργότερα να καταλά-
βει την Ελλάδα, αφού από μικρός είχε 
γαλουχηθεί πως ήταν ένα πάτριο έδα-
φος, αφού και ο ίδιος γεννήθηκε στην 
Καβάλλα ή την Δράμα και μάλλον από 
χριστιανή μητέρα (ίσως την χήρα του 
Τουρματζή).

 Περισσότερα βλ. σχ. βιβλίο μου «Ήπει-
ρος, η γωνιά που πέτρωσε στο 5», εκδ. 
«Πολυμέσα Εκπαιδευτική Μηχανική», 
1998.

5 Κάστρο στα Σφακιά, που κτίσθηκε, 
μάλλον, από Ενετούς, για να αντιμε-
τωπίσουν τους πειρατές και τους συ-
χνά-πυκνά εξεγειρόμενους Σφακια-
νούς, ήδη από το 1371-74. Πρόκειται 

τον χατζημιχάλη Νταλιάνη6, που 
με 700 στρατιώτες έπεσαν σχεδόν 
όλοι ηρωικά. Μάλιστα ο θάνατος 
των παλληκαριών αυτών εγέννη-
σε τον θρύλο των Δροσουλιτών, οι 
οποίοι κάθε χρόνο, αρχές Μαΐου ή 
Ιουνίου οι καιρικές και ατμοσφαιρι-
κές συνθήκες ευνοούν και οι ψυχές 
τους εμφανίζονται ως σκιές στα τεί-
χη του κάστρου, όπου εχάθησαν…

Οι μάχες συνεχίζονται έως το 
1830. Τότε υπογράφεται το «Πρω-
τόκολλο του Λονδίνου». Η Ελλάς 
κερδίζει την ανεξαρτησία της. Όχι 
όμως και το πολύπαθο νησί μας… 
Έτσι το θέλησε η ευρωπαϊκή διπλω-
ματία και κυρίως η Αγγλία, που 
ποτέ δεν θέλησε σε καμμιά φάση 
της Ιστορίας την Ελλάδα ελεύθερη, 
για να μπορεί χρησιμοποιεί ο αυτο-
κρατορικός αποικιοκρατικός στό-
λος της το λιμάνι της Σούδας. Έτσι, 
οι αγώνες του κρητικού λαού δεν 
δικαιώθηκαν σε πολιτικό επίπεδο. 
Με το ίδιο «Πρωτόκολλο», η Ευρώ-
πη «κλείνει το μάτι» στην Αίγυπτο: 
Σε αντάλλαγμα των υπηρεσιών που 
προσέφερε ο αντιβασιλεύς της Αι-
γύπτου, Μεχμέτ Αλής, στον σουλ-
τάνο, του παραχωρείται η Κρήτη, 
στην τιμή των… 21.000.000 γρο-
σίων!

Έτσι ξεκινά μια νέα περίοδος 
σκλαβιάς για το νησί και τους κα-
τοίκους του, η οποία διαρκεί έως 
το 1840. «Εστιλβωμένη δουλεία», 
την αποκαλεί ο Β. Ψιλάκης. Νέες 
αυθαιρεσίες των γενιτσάρων. Εξ 
ίσου βαρειά η νέα κατοχή. Οι Ευ-
ρωπαίοι σύμβουλοι διδάσκουν 
πως, «όσο περισσότερο εξαθλιώ-
νεται οικονομικά ένας λαός, τόσο 

για το… «Γεφύρι της Άρτας» της Κρή-
της: Ολημερίς το χτίζανε οι Ενετοί, το 
βράδυ το γκρέμιζαν οι αδελφοί Πα-
τσοί (το χωριό τους, ο Πατσανός Σφα-
κίων είναι ακριβώς από πάνω του). Εν 
τέλει το κάστρο εκτίσθη, μόνον αφού 
συνελήφθησαν και εκτελέσθηκαν οι 
Πατσοί!..

6 Ο Haxhi Mehmet Dalani (Χατζη-Μεχ-
μέτ Νταλάνι, 1775-1828) ήταν πλού-
σιος και φιλικός από την Κονίσπολι Β. 
Ηπείρου.

Σφραγίδα της Γενικής Διοικήσεως Κρήτης σε έγγραφο του Κρητι-
κού Συμβουλίου, 13/6/1828.

Προκήρυξη του Ιωάννη Ν. Νταφώτη, διοικητή του Τάγματος 
Επιλέκτων Κρητών (1896).

Στρατής Μαμαλάκης, οπλαρχηγός από το Ρο-
δάκινο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνης.
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ασφαλέστερα εδραιώνεται η εθνι-
κή του υποδούλωση». Εκτελούνται 
κοινωφελή έργα (γέφυρες, δρόμοι, 
υδραγωγεία, λιμάνια), αλλά όχι με 
χρήματα των κατακτητών, αλλά 
με μια εξαντλητική φορολογία του 
κρητικού λαού. Όσοι θαυμάζουν 
αυτά τα έργα σήμερα και τα επαι-
νούν, ξεχνούν να αναφέρουν πως 
είναι κτισμένα με τον ιδρώτα του 
κρητικού λαού.

Ο λαός αντιδρά: Μεγάλη συ-
γκέντρωση αντιπροσώπων στις 
Μουρνιές7 (1833). Αποτέλεσμα; 
Συλλαμβάνονται και απαγχονίζο-
νται 41 Κρήτες, ως πρωταίτιοι της 
συγκεντρώσεως!

Η «Συνθήκη του Λονδίνου» 
(1840) ξαναδίνει και πάλι την 
Κρήτη στον σουλτάνο. Νέοι αγώ-
νες. Ώσπου, τo 1841 κηρύσσεται 
νέα επανάσταση! Αρχηγοί είναι 
ο οπλαρχηγός Γ. Βασιλογιώργης 
(απ’ το Λασύθι στις Α. επαρχίες)8 και 
οι αδελφοί χαιρέτη9 (στις δυτικές). 
Άδοξο τέλος! Αλλά ξυλογραφίες με 

7 Χωριό των Χανίων ονοματιθσέν από 
τις πολλές μουριές. Και γι’ αυτούς που 
αρέσκονται στις συμπτώσεις: Στις 
Μουρνιές ευρίσκεται το οικογενειακό 
σπίτι του Ελευθερίου Βενιζέλου.

8 Το όρος Δίκτη άλλωστε εβόλευε για 
φωλιά επαναστατών, όπως και έγινε: 
Στο θεϊκό βουνό έστησαν το κεντρικό 
αρχηγείο τους πολλοί καπεταναίοι της 
Κρήτης από την ενετική ακόμη κατο-
χή, και συνέχισαν και επί οθωμανικης: 
Πλην του Βασιλογιώργη, και ο Καζά-
νης, και οι Καλλέργηδες, και οι Χορ-
τάτζηδες, κ.α. (Τον ίδιο ρόλο συνέχισε 
να παίζει το βουνό και στην γερμανι-
κή κατοχή!).

9 Η φύτρα τους ξεκινά από τον ιατροφι-
λόσοφο Κηρύκο Χαιρέτη, ο γιος του 
οποίου, Θεόφραστος, ήταν έμπορος 
που έδωσε πολλά για την επανάσταση 
της Κρήτης, την οποία στήριξε ενεργά 
(1841-1862). Επειδή ήταν αντι-οθωνι-
κός περιθωριοποιήθηκε και ασθένη-
σε από μελαγχολία. Εν τέλει αυτοκτό-
νησε στην ΙΜ του Προφήτ’ Ηλία στην 
πόλη των Πατρών, όπου είχε διορισθεί 
και όπου είχε αναπτύξει επίσης έντονη 
κοινωνική δράση… Απέκτησε 5 παι-
διά: Η θυγατέρα του, Ευδοκία, υπαν-
δρεύθη τον Δημήτριο Γιαννόπουλο 
και απέκτησαν τον Περικλή Γιαννό-
πουλο!.. Κι άλλη σύμπτωση: Ο τελευ-
ταίος, ο «ωραίος Έλλην» αυτοκτόνησε 
επίσης…

θέμα εξεγερμένους Κρητικούς στα 
βουνά της νήσου, και με τίτλο «Κρη-
τική επανάσταση» αρχίζουν και κά-
νουν την εμφάνισή τους (και) στον 
διεθνή Τύπο, και από επώνυμους 
καλλιτέχνες (Matursia, κ.ά.).

«Συνθήκη των Παρισίων» 
(1856): Εκδίδεται το χάττι χουμα-
γιούν, που παραχωρεί σημαντικά 
προνόμια στους χριστιανούς. Αλλά 
οι Οθωμανοί δεν το τηρούν – δεν 
είναι η μόνη φορά που οι Τούρκοι 
δεν τηρούν κάτι που έχουν υπο-
γράψει, ακόμη και διεθνώς. Το Χάτ-
τι Χουμαγιούν παραβιάζεται πολ-
λαπλώς και γι’ αυτό έως το 1898 
γίνονται πολλές εξεγέρσεις.

Το Κίνημα του Εμμ. Μαυρογέ-
νη (1858) αναγκάζει τον κατακτη-
τή να εκδώσει ειδικό φιρμάνι, με το 
οποίο να παραχωρεί στους Κρητι-
κούς φορολογικά, θρησκευτικά, δι-
οικητικά και δικαστικά προνόμια. 
Μια πρώτη νίκη διαφαίνεται…

Στην μάχη του 1860 η Τουρκία 
πήγε να παραπλανήσει τον διεθνή 
Τύπο στέλνοντας δελτίο Τύπου με 
ψευδή νέα!10

Η μεγάλη κρητική Επανάσταση

Και έρχεται η μεγάλη κρητι-
κή επανάσταση (1866-69). 
Όσα και να πεις γι’ αυτήν θα 

είναι λίγα. Κορυφαία έκφραση της 
επιθυμίας ελευθερίας του κρητικού 
λαού και Ενώσεώς του με την λοιπή 
μητέρα Ελλάδα. Την πυροδότησαν 
δύο αφορμές:

 � Η επιβολή νέων φόρων, και
 � το «μοναστηριακό ζήτημα».

Και εκδίδεται και εφημερίδα: 
Η «Κρήτη» είναι η πρώτη ελληνι-
κή εφημερίδα της μεγαλονήσου, η 
οποία εκδίδεται λίγο μετά την επα-
νάσταση, το 1866. Θεωρείται «η 
πρώτη γραπτή κρητική φωνή ελευ-
θερίας».

Ο κρητικός λαός επιδεικνύει 
για μια ακόμη φορά ηρωισμό και 
αυτοθυσία. Τόσο που απασχολεί 
σοβαρά ακόμη και την ευρωπαϊ-

10 βλ. σχ. άρθρο του Γ. Λεκάκη στην 
εφημ. «Μεσόγειος» της Κρήτης, στις 
6.6.2010.

Βασίλειος Χάλης 
(περ. 1785-1846), οπλαρ-
χηγός από το Θέρισο Κυ-

δωνίας Χανίων.

Εμμανουήλ Κοκκίνης 
(+1897), οπλαρχηγός από 

την επαρχία Μεραμπέλλου.

Ιωσήφ Κωνσταντουδάκης 
ή Σήφακας (1774-1823), 

οπλαρχηγός από το Μελι-
δόνι Αποκορώνου Χανίων.

Αριστείδης Χαιρέτης 
(1805-1866), από τους 

ηγέτες του κινήματος του 
1841.

Προκήρυξη του Έλληνα συνταγματάρχη Τιμολέοντα Βάσσου 
προς τους Κρητικούς (Φεβρουάριος 1897).
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κή διπλωματία, η οποία εντάσσει 
το θέμα ως σημαντικό, στην ατζέ-
ντα του «ανατολικού ζητήματος». Κο-
ρυφαίες στιγμές το «Ολοκαύτωμα 
του Αρκαδίου» (Νοέμβριος 1866), 
η μάχη που έμεινε στην Ιστορία ως 
«Γιγαντομαχία του Λασυθίου» 
(Μάιος 1867), αλλά και πολλές άλ-
λες μικρές φονικές μάχες σε πολλά 
χωριά…

Αλλά το Αρκάδι ήταν αυτό που 
ξεκόλλησε το σταματημένο και 
σκουριασμένο ρολόϊ της Ιστορίας: 
954 άνθρωποι (259 πολεμιστές και 
705 γυναικόπαιδα) ήταν κλεισμένα 
στο μοναστήρι. Το σχέδιο εκπορθή-
σεως της μονής εκπόνησε ο υπουρ-
γός Στρατιωτικών της Αιγύπτου Φε-
ρίκ Ισμαήλ Σελίμ-πασάς, ο οποίος 
καταγόταν από το… Ψυχρό Λασυ-
θίου. Σε αυτόν τον άνθρωπο θέλω 
να σταθώ: Γεννήθηκε Έλλην χρι-
στιανός στο Ψυχρό, πέθανε μου-
σουλμάνος Αιγύπτιος στο… χωριό 
του, το Ψυχρό, πολεμώντας συγχω-
ριανούς του! Η οικογένεια Παπα-
δάκη επλήρωσε τα αντίποινα των 
οθωμανο-Αιγυπτίων της ελληνικής 
Επαναστάσεως του 1821. Αιχμαλώ-
τισε τον ίδιο και τ’ αδέλφια του (8-
14 ετών) το 1823 και τους μετέφερε 
στην Αίγυπτο, όπου τους εξισλάμι-
σαν. Εκεί είχε ζηλευτή στρατιωτική 
εξέλιξη. Ο Λασυθιώτης Εμμανουήλ 
Παπαδάκης μετονομάζεται Ισμαήλ 
και λαμβάνει εντολή να καταπνίξει 
τους επαναστατημένους του Ορο-
πεδίου Λασυθίου… Ξεκίνησε στις 
20 Μαΐου και ευρίσκεται να πολεμά 
κατά των συγχωριανών του… Το 
έρημα μιαρόν. Οι Κρήτες επαναστά-
τες είχαν παρατάξει 3.000 οπλοφό-
ρους, κυρίως από την Ανατ. Κρήτη, 
μαζί με 700 περίπου εθελοντές από 
την λοιπή Ελλάδα… Πολυαριθμότε-
ροι οι Τούρκοι στις ομηρικές μάχες 
που ακολούθησαν κατορθώνουν 
και εισβάλλουν στο οροπέδιο και 
οι επαναστάτες καταφεύγουν στην 
πάντα με ανοικτές αγκάλες Δί-
κτη… Οι Τούρκο-Αιγύπτιοι κατα-
καίγουν τα χωριά του Λασυθίου και 
την ΙΜ Κρυσταλλένιας! Κατασφά-

ζουν τους κατοίκους… Κι έρχεται η 
Μάχη του Ψυχρού, της 26ης Μαΐου 
1867… Σε αυτήν την μάχη, στην γε-
νέτειρά του, εκεί που ο σφαγιασθείς 
πατέρας του παπα-Φραγκιάς τραυ-
ματίζεται και μεταφέρεται τραυμα-
τισμένος στο Καστέλλι Πεδιάδος, 
όπου και μετά από μερικές ημέρες 
εκπνέει… Το αιματηρό δεκαήμερο 
21-30 Μαΐου 1867 έχει καταγρα-
φεί από τους ιστορικούς ως «Η γι-
γαντομαχία του Λασυθίου»… Και 
εκεί πέθανε ο Εμμανουήλ ή Ισμαήλ, 
πολεμώντας το χωριό του!11 Αυτός, 
λοιπόν ο τραγικός ανήρ εσχεδίασε 
την πολιορκία του Αρκαδίου…

Τους κλεισμένους στο Αρκάδι 
περικύκλωσε ο Αλβανός Μουστα-
φά Ναϊλή-πασάς12 με μια δύναμη 
15.000 Τουρκοαιγυπτίους και Αλβα-
νούς και 30 κανόνια! Παρ’ όλ’ αυτά, οι 
πολιορκημένοι δεν σκέπτονται ούτε 
στιγμή να παραδοθούν! Ο εχθρός 
ενισχύεται συνεχώς από τουρκικά 
ασκέρια… Και τότε, ο Κωστής Για-
μπουδάκης (ή κατ’ άλλην εκδοχή 
ο Εμμανουήλ Σκουλάς) ανατινάσ-
σουν την πυριτιδαποθήκη! Το μο-
ναστήρι τινάζεται στον αέρα: Σκορ-
πά τον θάνατο σε περισσότερα από 
2.500 άτομα (864 χριστιανούς και 
164 αιχμαλώτους)! Τα 37 παλληκά-
ρια που εσφαγιάσθησαν στην Τρά-
πεζα του μοναστηριού έμεναν άτα-
φα έως το 1869…

«Άνοιξαν οι θόλοι τ’ ουρανού 
για να καταγραφεί εις μνημόσυ-
νον αιώνιον η ηρωική πράξις του 
Αρκαδίου. Μία φοβερά επέμβασις 
η έκρηξις, βοηθά τους ηττημένους, 
η αγωνία μετατρέπεται εις θρίαμ-
βον, η δε ηρωική μονή, η δίκην 
φρουρίου αγωνισαμένη, αποθνή-
σκει ως ηφαίστειον»

Βίκτωρ Ουγκώ ελληνόφωνη 
εφημερίδα «Κλειώ» Τεργέστης, 
1867.13

11 βλ. σχ. άρθρο του Γ. Λεκάκη στην εφημ. 
«Κρητικός Αγώνας», 13.3.10.2003.

12 ο αποκαλούμενος «Γκιριτλή», δηλαδή 
Κρητικός, λόγω της μακράς παραμονής 
του στην Κρήτη.

13 Βλ. σχ. και κείμενο του τότε πρεσβευ-

 
Αρκάδι 1866

Στρατής Δεληγιαννάκης ή 
Μπικοστρατής, Σφακιανός 
οπλαρχηγός κατά τα επανα-
στατικά κινήματα του 1821 και 
του 1841. Πολέμησε στη μάχη 
του Φραγκοκάστελλου (Μάιος 
1828).

Ιωάννης Ζυμ-
βρακάκης 

(1818-1913), 
ταγματάρχης του 
Ελληνικού Στρα-
τού και αρχηγός 

του Τμήματος 
Χανίων στην Κρη-
τική Επανάσταση 

του 1866.

Μιχάλης Κόρακας (1797-1882) 
από την Πόμπια Καινουρίου. 

Υπήρξε ηγετική φυσιογνωμία 
των επαναστατικών κινημά-

των του 1821, 1866, 1878. 
Ειδικά στα δύο τελευταία δι-

ετέλεσε Αρχηγός Ανατολικής 
Κρήτης.

Μανώλης Καζάνης, (1793-
1846), οπλαρχηγός από το 
Μαρμακέτω Λασιθίου
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Το Αρκάδι, το… «Κούγκι της 
Κρήτης»…

…έστελνε αντιλάλημα σ’ ούλη 
την οικουμένη,

στην Κρήτη η ελευθεριά δεν 
στέκεται δεμένη…

Οι αλλεπάλληλες κρητικές επα-
ναστάσεις-εκρήξεις της κρητικής 
ψυχής, δίνουν και αλλεπάλληλα 
ηχηρά ραπίσματα στους Τούρκους, 
αλλά και επηρεάζουν την ευρω-
παϊκή διπλωματία. Έτσι, δίνονται 
κάποιες παραχωρήσεις στον αι-
ματοκυλισμένο λαό. Ψηφίζεται ο 
«Οργανικός Νόμος» (1868-77). 
Η Κρήτη ονομάζεται Γενική Διοί-
κηση:

 � Ο διοικητής διορίζεται από τον 
σουλτάνο,

 � πλαισιώνεται από έναν μωαμε-
θανό και έναν χριστιανό σύμ-
βουλο,

 � το νησί διαιρείται σε 5 διοικήσεις 
και 20 επαρχίες, με ίση αντιπρο-
σώπευση και των δύο στοιχείων,

 � ιδρύονται μεικτά δικαστήρια, 
και

 � αναγνωρίζεται η ισότητα των 
δύο γλωσσών.

Αλλά τύποις όλα αυτά και πάλι. 
Διότι ξανα-παραβιάζεται από τους 
Τούρκους. Τότε εκρήγνυται ο Ρω-
σοτουρκικός πόλεμος και η νέα 
επανάσταση στην Κρήτη. Σύντο-
μα ολόκληρο το νησί ευρίσκεται 
υπό τον έλεγχο των επαναστατών 
(εκτός από τα φρούρια, στα οποία 
καταφεύγουν οι Τούρκοι). Αποτέ-
λεσμα: Υπογράφεται η Σύμβαση 
της χαλέπας (Οκτ. 1878), ο Νέος 
Οργανισμός της Κρήτης, που 
προβλέπει:

 � Καθεστώς ημιαυτόνομης επαρ-
χίας,

 � Ο γεν. διοικητής Κρήτης μπορεί 
να είναι και χριστιανός,

 � Η πλειοψηφία της Βουλής απο-
τελείται από Κρητικούς,

 � ιδρύεται η Χωροφυλακή, με ανα-
λογική συμμετοχή και των δύο 
μερών,

τή της Ελλάδος στην Κρήτη Νικόλα-
ου Σακκόπουλου.

 � χορηγείται γενική αμνηστία, και
 � θεσπίζεται μία προσωρινή φο-

ροαπαλλαγή.

Θα έλεγε κανείς ότι αυτά θα 
έπρεπε να είχαν ηρεμήσει 
τους Κρητικούς. Οι Κρήτες 

δεν μένουν όμως σε αυτά. Δεν ικα-
νοποιούνται με το λίγο. Νέα επα-
νάσταση (1889) με αίτημα την 
Ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα. 
Αλλά αποτυχημένη. Γι’ αυτό τα νέα 
προνόμια καταπατούνται και πάλι. 
Η Τουρκία, με διάφορα προσχήμα-
τα, ανακαλεί την Σύμβαση της Χα-
λέπας:

 � Επαναφέρει το παλαιό καθεστώς,
 � θεσπίζει νέους περιορισμούς,
 � επιβάλλει νέες βαρύτατες φορο-

λογίες.
Ήδη όμως οι κρητικοί αγώνες 

είχαν αρχίσει να γίνονται δημοφι-
λή αναγνώσματα στο εξωτερικό. 
Πίνακες, έργα τέχνης, ποιήματα, 
έως και χάρτες σχεδιάζονταν με 
θέμα αυτούς. Πιο γνωστός χάρτης 
αυτός του φιλέλληνος Πετρώφ με 
τίτλο «Κρητικές επαναστάσεις και 
εξεγέρσεις από το 1770-1878», ένας 
χρωμολιθόγραφος χάρτης (51 Χ 35 
εκατ.), με χαράκτης κάποιον Νερά-
τζη, που εξεδόθη στην Λειψία, το 
1886! Θέμα του, ο απελευθερωτι-
κός και ενωτικός αγών της Κρήτης 
με την Ελλάδα, επικεντρωμένος πε-
ρισσότερο στο 1821, αλλά με στοι-
χεία και για τα κινήματα των 1770, 
1840, 1867, 1878.

Οι βιαιότητες του τουρκικού 
στοιχείου αποθρασύνονται. Οδη-
γούν σε νέα επανάσταση το 1895. 
Τώρα αναγκάζονται οι Μεγ. Δυνά-
μεις να επέμβουν. Πιέζουν την Υψη-
λή Πύλη, η οποία παραχωρεί στους 
χριστιανούς πληρεξουσίους τον 
Νέον Οργανισμό Κρήτης:

 � διορίζεται χριστιανός διοικητής,
 � οργανώνεται Κρητική Χωροφυ-

λακή, με Ευρωπαίους αξιωματι-
κούς,

 � οικονομική και διοικητική αυτο-
τέλεια,

 � οι θέσεις των χριστιανών υπαλ-
λήλων είναι διπλάσιες από τις θέ-
σεις των Οθωμανών.

Έγγραφο του Αρχηγείου Τμήματος Ηρακλείου, 19 Ιουνίου 1878. 
Φέρει υπογραφές και σφραγίδες των οπλαρχηγών Μιχάλη Κόρακα, 
Απόστολου Κατεχάκη, Χαράλαμπου Αγγελιδάκη, Ιωάννη Σφακια-
νάκη – Αϊνικολιώτη κ.α.

Το ατμόπλοιο Πανελλήνιον. Μετέφερε μυστικά στις κρητικές ακτές 
εφόδια και εθελοντές κατά την επανάσταση του 1866

Ο γηραιός 
αγωνιστής 
Μάντακας
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Πρόεδρος της επαναστατικής 
επιτροπής είναι άλλος ένας σπου-
δαίος Σφακιανός της Ιστορίας, ο 
νομικός και πολιτευτής Μανούσος 
Κούνδουρος (1860-1933)14.

Ακολουθούν οι άγριες σφαγές 
Ελλήνων στα Χανιά (1897), από τον 
παραληρούντα τουρκικό όχλο. Οι 
Μεγ. Δυνάμεις αποφασίζουν να 
προβούν σε… διεθνή κατοχή του 
νησιού! Αυτό προκαλεί την επίση-
μη επέμβαση της ελληνικής Κυ-
βερνήσεως, η οποία στέλνει τον 
συνταγματάρχη Τιμολέοντα Βάσ-
σο (1836-1929), με εκστρατευτικό 
σώμα 1.500 ανδρών, να καταλάβει 
την Κρήτη και να κηρύξει την Ένω-
σή της με την Ελλάδα. Αποβιβά-
ζεται με επιτυχία στο Κολυμβάρι 
Χανίων. Η νέα επανάσταση απλώ-
νεται γρήγορα. Σκληρές μάχες δι-
εξάγονται σ’ ολόκληρη την Κρήτη 
(Αγυιά, Λειβάδια, Βουκολιές, Αρ-
χάνες, κ.ά.). Τα πλοία των Μεγ. Δυ-
νάμεων κανονιοβολούν ανελέητα 
και χωρίς οίκτο (7.2.1897) το επα-
ναστατικό στρατόπεδο, το οποίο 
είχε οργανώσει ο Ελ. Βενιζέλος στο 
Ακρωτήρι Χανίων. Πράξη που ξε-
σήκωσε την ευρωπαϊκή κοινή γνώ-
μη υπέρ των Κρητών. Οι ξένες δυ-
νάμεις ειδοποιούν τον Βάσσο πως 
έχουν καταλάβει τις μεγάλες πό-
λεις και, εάν προχωρήσει προς αυ-
τές, θα τις βρει αντιμέτωπες! Προ-
τείνουν στους Κρητικούς ως λύση 
την Αυτονομία. Αλλά αυτή απορ-
ρίπτεται κατηγορηματικά! Και από 
τους Κρήτες και από την ελληνική 
κυβέρνηση!

Η απελευθέρωση

Έρχεται όμως ο άτυχος ελλη-
νοτουρκικός πόλεμος του 
1897. Η Ελλάς αναγκάζεται 

ν’ ανακαλέσει τις δυνάμεις της από 
την Κρήτη. Μετά από τρεις συνε-

14 Διαβάστε το έργο του «Ημερολόγιον. 
Ιστορικαί και διπλωματικαί αποκαλύ-
ψεις», εκδ. Σπ. Γ. Βαρδάκη, εν Αθήναις, 
εκ του τυπ. Γ. Η. Καλλέργη, 1921.

λεύσεις (στους Αρμένους Αποκο-
ρώνου, τις Αρχάνες, και το Μελι-
δόνι Μυλοποτάμου, 16.10.1897) οι 
επί κεφαλής της κρητικής επανα-
στάσεως δέχονται την ευρωπαϊκή 
λύση μιας ημι-αυτονομίας εντός 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, 
υπό την επικυριαρχία του σουλ-
τάνου, αφού το όνειρο της Ενώ-
σεως είχε αρχίσει ν’ απομακρύνε-
ται. Ο αθηναϊκός Τύπος της εποχής 
ασχολείται εκτενώς με το «κρητικό 
ζήτημα».

Εν τέλει έρχεται η επανάστα-
ση του 1895-1898. Η Μεταπολι-
τευτική Επιτροπή, που οργανώνει 
και διεξάγει την επανάσταση αυτή, 
κατορθώνει και απελευθερώνει την 
Κρήτη από τον τουρκικό ζυγό.

«Η εκ Κρήτης απέλευσις των 
Τούρκων στρατιωτών και υπαλ-
λήλων είναι πλέον τετελεσμένον 
γεγονόν και τη 23η Οκτωβρίου 
(4 Νοεμβρίου) ε. έτους κατελύθη 
πράγματι το επί της νήσου κρά-
τος της ημισελήνου. Επί των Χανί-
ων εκυμάτισεν η τουρκική σημαία 
από τας 20 Αυγούστου 1645, ήτοι 
εν όλω 253 έτη, επί του Ηρακλείου 
229 έτη, επί του βράχου της Γραμ-
βούσης 195 και επί του Πύργου 
της Σπιναλόγγας και της Σούδας 
171. Οι έξ πελέκεις, οι σωζόμε-
νοι επί των τειχών του Ηρακλείου 
εις ανάμνησιν της εφόδου της 27 
Σεπτεμβρίου 1669, κατερρίφθη-
σαν, εξηφανίσθησαν τα εμβλήμα-
τα του κυριάρχου και οι μαρμάρι-
νοι λέοντες οι επισκοπούντες από 
των χρόνων των Ενετών τας υπό 
τους πόδας των μεταβολάς, δεν 
βλέπουσιν πλέον ενόπλους τους 
μουσουλμάνους, τους νικήσα-
ντας ποτέ την υπερήφανον δημο-
κρατίαν».

Γερμανός ανταποκριτής Μαχ 
στην Κρήτη, Νοέμβριος 1898.

Οι πρεσβευτές Αγγλίας, Γαλλίας, 
Ρωσίας και Ιταλίας ζητούν από τον 
βασιλιά της Ελλάδος, Γεώργιο, να 
εγκρίνει τον διορισμό του πρίγκη-
πος Γεωργίου (του δευτερότοκου 
υιού του βασιλέως Γεωργίου), ως 

Εμμανουήλ Ν. Κρανιω-
τάκης, οπλαρχηγός από 
το Κράσι Πεδιάδος Ηρα-
κλείου. Σκοτώθηκε τον 
Μάρτιο του 1868.

Απόστολος Κατεχάκης (1837-
1904), οπλαρχηγός από τον 
Πλάτανο Καινουρίου Ηρακλεί-
ου.

Κωνσταντίνος Μ. Τζανακάκης, 
υπασπιστής του Τάγματος Επι-
λέκτων Κρητών.

Γεώργιος Τσουδερός (1768-
1859) οπλαρχηγός από τον 
Ασώματο Αγίου Βασιλείου 

Ρεθύμνης.

Γεώργιος Κατεχάκης (1881-
1938), αξιωματικός του Ελλη-

νικού στρατού από την Πόμπια 
Καινουρίου. Με το ψευδώνυμο 

καπετάν Ρούβας ανέπτυξε 
σημαντική δράση κατά το 

Μακεδονικό Αγώνα. Διετέλεσε 
Υπουργός Στρατιωτικών της 

Ελλάδας στην τελευταία κυβέρ-
νηση του Ελευθερίου Βενιζέλου 

(1928-1932).
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ΚΡΗΤΗ: 100 ΧΡΟΝΙΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΝΩΣΗ
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ύπατου Αρμοστή των Μεγ. Δυνάμε-
ων υπό ορισμένες προϋποθέσεις. 
Και πράγματι, στις 9 Δεκεμβρίου 
1898 - και παρά την διαμαρτυρία 
της Υψηλής Πύλης - καταφθάνει 
στα Χανιά, ως πρώτος Ύπατος Αρ-
μοστής, ο πρίγκηψ Γεώργιος. Γί-
νεται δεκτός με απερίγραπτο εν-
θουσιασμό, ζωηρές επευφημίες 
και πρωτοφανείς εκδηλώσεις από 
τον λαό της Κρήτης. Ο ερχομός 
του εκλαμβάνεται ως ο αρραβών 
για την Ένωση. Ο πρίγκηψ διαβά-
ζει από τον εξώστη του Διοικητη-
ρίου χανίων, το διάγγελμά του. 
Καλεί τον λαό σε πειθαρχία στους 
νόμους και σε ειρηνική συμβίωση. 
Η Κρητική Πολιτεία αποτελεί πια 
μια πραγματικότητα!15

Οι Μεγ. Δυνάμεις θέτουν το 
νησί «υπό την υψηλή προστασία 
των» και το μοιράζουν:

 � Οι Ιταλοί παίρνουν τα χανιά,
 � οι Ρώσοι το Ρέθυμνο,
 � οι Άγγλοι το Ηράκλειο, και
 � οι Γάλλοι το Λασύθι.

Η Κρήτη λοιπόν ήταν ένα «κρά-
τος κατ΄ εντολήν» των Μεγάλων Δυ-
νάμεων, αλλά υπό την Υψηλή Πύλη, 
εντός της επικρατείας της Οθωμα-
νικής Αυτοκρατορίας - δηλαδή χω-
ρίς διπλωματική εκπροσώπηση. Οι 
κάτοικοι θεωρούνταν επισήμως 
υπήκοοι της Οθωμανικής Αυτο-
κρατορίας.16

Την επόμενη ημέρα οι ναύαρ-
χοι των Μεγ. Δυνάμεων… φεύγουν 
από την Κρήτη! Τώρα πρέπει να 
ανασυγκροτηθεί και να οργανω-
θεί η Κρητική Πολιτεία, κατά πως το 
ψήφισε η Γενική Συνέλευση. Στις 
29 Απριλίου, ο πρίγκηψ σχηματίζει 
την πρώτη του κυβέρνηση:

Σύνθεση συμβούλων (υπουρ-
γοί):

 � Ελευθέριος Βενιζέλος (Δικαιο-
σύνης),

15 Μια και μοναδική σημαία από λευκο-
σίδερο, τοποθετημένη στο ερημονήσι 
της Σούδας, έμεινε να συμβολίζει την 
σκιά του σουλτάνου επί της Κρήτης.

16 Τέτοια πολιτικά μορφώματα – βαλβί-
δες εκτονώσεως - στην Οθωμ. Αυτο-
κρατορία ήταν και η Ηγεμονία της Σά-
μου και η Μολδοβλαχία.

 � Μανούσος Κούνδουρος (Εσω-
τερικών και Συγκοινωνίας),

 � Νικόλαος Γιαμαλάκης (Δημό-
σιας Εκπαίδευσης και Θρησκευ-
τικών),

 � Κων. Φούμης17 (Οικονομικών), 
και

 � χασάν Σκυλλιανάκης (Δημόσι-
ας Ασφάλειας).
Εκδίδονται νόμοι, διατάγματα, 

κόβεται και κυκλοφορεί νόμισμα, 
γραμματόσημα, ιδρύεται και λει-
τουργεί Τράπεζα Κρήτης. Προ-
σκαλούνται Ιταλοί αξιωματικοί και 
υπαξιωματικοί που οργανώνουν 
την εντόπια Χωροφυλακή.

Τα πρώτα χρόνια της Αρμο-
στείας του Πρίγκηπος «υπήρξαν 
έτη ευδαίμονα δια την Κρήτην, 
υπό έποψιν δημοσίας τάξεως, δι-
οργανώσεως και εργασίας εκπο-
λιτιστικής».  (Ημερολόγιο Μαν. 
Κούνδουρου)

Αλλά το Σύνταγμα έχει ορ-
γανωτικές αδυναμίες. Δίδει 
υπερεξουσίες στον ηγεμόνα, 

ο οποίος πάντα - όπως διδάσκει 
η Ιστορία - τις εκμεταλλεύεται, μ’ 
αποτέλεσμα να ασκεί κατά τρόπον 
απολυταρχικό και αδιάλλακτο την 
εξουσία.

Παράλληλα, οι Κρήτες είχαν 
αποδεχθεί το καθεστώς αυτό της 
αυτονομίας όχι ως κάτι μόνιμο, 
αλλά ως ένα εντελώς μεταβατικό 
βήμα, το οποίο θα διευκόλυνε την 
Ένωση με την Ελλάδα, άνευ καθυ-
στερήσεων. Το θέμα, λοιπόν, της 
ποθούμενης Ενώσεως άρχισε να 
γίνεται επίμαχο και εθνικό. Αλλά οι 
Μεγ. Δυνάμεις δεν αφήνουν καμμιά 
ελπίδα γι’ αυτό: Στην επίσημη δια-
κοίνωσή τους στο αίτημα του πρί-
γκηπα για Ένωση δηλώνουν ότι 
αυτό είναι αδύνατο (Φεβρ. 1901). 
Τότε ανακύπτουν οι διαφορετικές 
εκτιμήσεις που είχαν γι’ αυτό ο πρί-
γκηψ Γεώργιος – που ήθελε να το 
λύσει στα διεθνή «σαλόνια» με τους 

17 Ο Κ. Φούμης (1860-1942) καταγόταν 
εκ της βυζαντικής εκ Κρήτης οικογε-
νείας των Σκορδιλλών. Συνεξέδωσε, 
με τον Ελ. Βενιζέλο, την εφημερίδα 
«Λευκά Όρη».

Άνδρες της Κρητικής Πολιτοφυλακής στο Ηράκλειο.

Επαναστάτες στους Κάμπους Κυδωνίας Χανίων.

Στρατιώτες των Διεθνών Συμμαχικών Στρατευμάτων στην καμένη 
συνοικία των Χανίων (Απρίλιος 1897)

Συγκέντρωση ένοπλων χριστιανών στην επαρχία Αποκορώνου, 
Μάιος 1896.
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βασιλικούς συγγενικούς του οίκους 
- και ο σύμβουλος Δικαιοσύνης, Ελ. 
Βενιζέλος. Κατάληξις: Απόλυση του 
Βενιζέλου από το αξίωμά του.

Ανοικτή πλέον η σύγκρουση 
Βενιζέλου-Υπάτου Αρμοστή. Όλα 
αυτά οδηγούν στην Επανάσταση 
του Θερίσου (1905), που είχε ως 
αρχηγούς τους Ελ. Βενιζέλο, Κων. 
Φούμη και Κων. Μάνο18. (Η επα-
νάσταση διαρκεί έως τον Νοέμβριο 
του ιδίου χρόνου). Ο Ελ. Βενιζέλος 
στο Θέρισο οργανώνει την Προ-
σωρινή Κυβέρνηση Κρήτης. Οι 
επαναστάτες επί τέλους κηρύσ-
σουν την Ένωση με την μεγάλη 
μητέρα Ελλάδα και ζητούν να φύ-
γει ο πρίγκηψ από την Κρήτη! Οι 
ξένες δυνάμεις θορυβούνται. Χο-
ρήγησαν αμνηστία και εδέχθησαν 
να κατέλθει στην Κρήτη μία… Επι-
τροπή, να διερευνήσει επί τόπου 
την κατάσταση και να προτείνει 
λύσεις. Πράγματι η Επιτροπή των 

18 Πολιτικός, ποιητής και αγωνιστής 
(1869-1913), με φαναριώτικες ρί-
ζες. Πρωτοστάτησε στην διοργάνω-
ση των πρώτων σύγχρονων Ολυμπι-
ακών Αγώνων των Αθηνών. Ηγήθηκε 
του Ιερού Λόχου, αλλά διάφορες απο-
γοητεύσεις τον οδήγησαν έως την… 
Αλάσκα! Επέστρεψε και έγινε δήμαρ-
χος στα Χανιά (1900–1902). Ήταν και 
μακεδονομάχος (με το ψευδώνυμο 
Μιχαηλίδης), απ’ τους πολλούς Κρή-
τες που πολέμησαν για την απελευ-
θέρωση της Μακεδονίας. Αυτός είχε 
και έναν λόγο παραπάνω, καθότι είχε 
και μια ρίζα εκ Καστοριάς. Όλα αυτά 
πριν το Θέρισο…

 Αντιπαρατέθηκε με τον πρίγκηπα Γε-
ώργιο, και το 1909 έλαβε μέρος στο 
Κίνημα στο Γουδί. Αντιπρόσωπος και 
στις δύο αναθεωρητικές Βουλές που 
ακολούθησαν. Συμμετείχε και στους 
Βαλκανικούς πολέμους (1912–1913). 
Προσέφερε στην απελευθέρωση της 
Πρεβέζης. Δυστυχώς βρήκε τραγικό 
θάνατο: Το αεροπλάνο στο οποίο επέ-
βαινε συνετρίβη στον Λαγκαδά, κατά 
την διάρκεια στρατιωτικής αποστο-
λής, ανίχνευσης βουλγαρικού στρα-
τοπέδου (Απρ. 1913). Ήταν μόλις 44 
ετών!..

 Στο καθαρά φιλολογικό του κομμά-
τι, εκπόνησε κι εξέδωσε απόδοση της 
«Αντιγόνης» του Σοφοκλέους στην 
δημοτική, γεγονός πολύ πρωτοπορι-
ακό για την εποχή του (1905)…

Μεγ. Δυνάμεων κατήλθε στην Κρή-
τη (30.3.1906) και υπέβαλε στις ευ-
ρωπαϊκές κυβερνήσεις την έκθεσή 
της, στην οποία, μεταξύ των άλλων, 
σημειώνει «…το μόνον φάρμακο 
στην επικίνδυνη σημερινή κατά-
σταση είναι η ένωσις της Κρήτης 
με το Βασίλειον της Ελλάδος…»… 
Οι διαπραγματεύσεις καταλήγουν 
στην παραίτηση του Γεωργίου. 
Το κίνημα του Θερίσου δικαιώνε-
ται. Ο πρίγκηψ Γεώργιος υποβάλ-
λει την παραίτησή του (12.9.1906) 
και αναχωρεί από την Κρήτη. Καθ’ 
υπόδειξιν του βασιλέως Γεωργίου, 
εκλέγεται ως Αρμοστής Κρήτης ο τ. 
πρωθυπουργός19, έμπειρος και με-
τριοπαθής πολιτικός, Αλέξανδρος 
Ζαΐμης (1855-1936). Αναλαμβάνει 
τα καθήκοντά του (18.9.1906):

 � ψηφίζεται περισσότερο φιλελεύ-
θερο Σύνταγμα,

 � νέοι νόμοι,
 � η οικονομία αρχίζει να ανακά-

μπτει γρήγορα,
 � βελτιώνεται η εκπαίδευση,
 � οργανώνεται η εντόπια κρητική 

πολιτοφυλακή, η λεγόμενη Κρη-
τική Χωροφυλακή, διοικούμενη 
από Έλληνα αξιωματικό και στε-
λεχωμένη από Έλληνες.

 � αναβαθμίζεται η δημόσια υγεία.
Η διεθνής σκακιέρα, όμως, έχει 

πάρει φωτιά, στην «μπαρουταπο-
θήκη» της Ευρώπης, τα Βαλκάνια: 
Έχει ξεσπάσει στην Μακεδονία το 
κίνημα των Νεοτούρκων (Ιούνιος 
1908). Ο σουλτάνος Αβδούλ Χα-
μίτ20 υποχρεώθηκε ν’ αναγνωρίσει 
το τουρκικό Σύνταγμα. Οι υποδου-

19 Συνολικώς, ο εκ Κερπινής Καλαβρύ-
των καταγόμενος πολιτικός, αλλά και 
με ποντιο-φαναριώτικο αίμα, χρημά-
τισε 6 φορές πρωθυπουργός της Ελ-
λάδος και πρόεδρος της Δημοκρατί-
ας! Και αυτός ο άνδρας πέθανε άδοξα, 
καθώς είχε μεταβεί στην Βιέννη για… 
οφθαλμολογική θεραπεία!

20 Ήταν ο 35ος σουλτάνος της Οθωμα-
νικής Αυτοκρατορίας (1842-1918) και 
έφερε και τον τίτλο του χαλίφη. Είχε 
επονομασθεί «Μέγας Χαν», και έμει-
νε στην Ιστορία και ως αιμοσταγής και 
«ερυθρός σουλτάνος»…

 
Επίσκεψη του Ύπατου Αρμοστή πρίγκιπα Γεωργίου στο 
Ηράκλειο. Η πομπή διασχίζει την σημερινή οδό 25ης Αυ-
γούστου κατεστραμμένη 

 
Ο βομβαρδισμός του Ακρωτηρίου από το στόλο των Με-
γάλων Δυνάμεων, 1897

 
Ο Ελευθέριος Βενιζέλος με επαναστάτες και αξιωματι-
κούς των Ευρωπαϊκών Δυνάμεων στο Ακρωτήρι, Φε-
βρουάριος 1897

 
Εκτελεστική Επιτροπή Κρήτης. Μ. Πετυχάκης, Ελ. Βενι-
ζέλος, Α. Μιχελιδάκης (πρόεδρος), Εμμ. Λογιάδης και Χ. 
Πωλογεώργης
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λωμένοι λαοί της Οθωμανικής Αυ-
τοκρατορίας πανηγύριζαν. Η Βουλ-
γαρία έσπευσε να ανακηρύξει την 
ανεξαρτησία της από την τουρκική 
επικυριαρχία. Η Αυστρία προσαρ-
τούσε τις επαρχίες Βοσνίας και Ερ-
ζεγοβίνης… Τότε οι Μεγ. Δυνάμεις 
– στις οποίες όπως έχει πολλάκις 
αποδειχθεί δεν μπορείς να έχεις 
ποτέ εμπιστοσύνη - κάνουν έναν 
ελιγμό τακτικής: Αποσύρουν ένα 
μεγάλο μέρος των στρατευμάτων 
τους από την Κρήτη (Ιούλιος 1908), 
με την υποχρέωση ν’ αποχωρήσει 
μέσα σ’ έναν χρόνο και ο τελευταί-
ος Ευρωπαίος στρατιώτης…

Αλλά ο πόθος των Κρητών για 
την Ενωση δεν έχει καταλαγιάσει. 
Βλέπουν το Κίνημα των Νεοτούρ-
κων ως την κατάλληλη ευκαιρία 
που περίμεναν για να κηρύξουν 
την Ένωση. Έτσι, όταν ο Ζαΐμης 
απουσιάζει για παραθερισμό (;) 
στην Αίγινα (Σεπτ. 1908), πραγ-
ματοποιείται Παγκρήτια Συγκέ-
ντρωση στα χανιά, που κηρύσσει 
την κατάργηση της Αυτόνομης 
Κρητικής Πολιτείας και την Ένω-
ση της Κρήτης με την Ελλάδα! Η 
Κρητική Βουλή επικυρώνει αυτήν 
την λαϊκή θέληση. Ο Ζαΐμης ειδο-
ποιείται να μην ξανα-επιστρέψει 
στην Κρήτη… Συγκροτείται προ-
σωρινή Κυβέρνηση διακομματι-
κού χαρακτήρα, με πρόεδρο τον 
σπουδαίο Κρητικό οπλαρχηγό και 
πολιτικό, Αντώνη Μιχελιδάκη 
(1844-1923)21, που αναλαμβάνει 

21 Για την ιστορία, ο Ηρακλειώτης πο-
λιτικός ήταν αυτός που υπέβαλε στο 
Συνέδριο του Βερολίνου, που προ-
ανέφερα, υπόμνημα, ζητώντας την 
προσάρτηση της Κρήτης με το Βα-
σίλειο της Ελλάδος, και διαπραγ-
ματεύθηκε, μαζί με άλλα μέλη της 
Επαναστατικής Συνελεύσεως, τον 
«καταστατικό χάρτη της Κρήτης», τον 
γνωστό «Σύμβαση της Χαλέπας», που 
επίσης προανέφερα.

 Όταν συμβαίνουν αυτά, ο Μιχελιδάκης 
ήταν ήδη (από το 1879) πληρεξούσιος 
του Ηρακλείου στην Γεν. Συνέλευση, 
είχε εκλεγεί αρχηγός του Εθνικού Κόμ-
ματος Κρήτης, πρόεδρος της Κρητικής 
Βουλής (1901, 1903, 1905) και της Β΄ 

να διοικήσει την μεγαλόνησο στο 
όνομα του βασιλέως των Ελλήνων 
Γεωργίου Α΄.22

Οι Νεότουρκοι όμως αντέδρα-
σαν δυναμικά, επιθυμώντας την 
πρώτη τους διπλωματική επιτυχία 
σε διεθνές επίπεδο. Έτσι οι Μεγ. Δυ-
νάμεις εξέδωσαν διακοίνωση προς 
την Τουρκία (Ιαν. 1909), όπου υπο-
γράμμιζαν ότι για να πραγματοποι-
ηθεί η Ένωση απαιτείται πάντοτε η 
σύμφωνη γνώμη της Πύλης.

Οι Μεγ. Δυνάμεις ζητούν από 
την Εκτελεστική Επιτροπή να κα-
τεβάσει απ’ όλα τα δημόσια κτήρια 
την ελληνική σημαία (4.8.1909). Η 
τουρκική κυβέρνηση απαιτεί από 
την ελληνική να αποδοκιμάσει την 
Ένωση, απειλώντας την με διακοπή 
διπλωματικών σχέσεων. Η Αθήνα 
ζητεί την παρέμβαση των Μεγ. Δυ-
νάμεων. Η άτολμη ελληνική κυβέρ-
νηση για ν’ αποφύγει την τουρκική, 
και τις διεθνείς αντιδράσεις, δεν 
προχωρεί στην επίσημη αναγνώρι-

Συντακτικής Συνελεύσεως του 1906, 
καθώς και της Βουλής το 1907.

22 Γι’ αυτό, το 1916, όταν η Αντάντ επέ-
βαλε στην Ελλάδα τον δικό της Αρμο-
στή και τα δικά της θέλω, καθιστώντας 
την Ελλάδα προτεκτοράτο και υποχεί-
ρό της, κατάσχοντας ταυτοχρόνως και 
τον ελληνικό στόλο (!) ο Μιχελιδάκης 
συνελήφθη ως βασιλόφρων. Καταδι-
κάσθηκε από ειδικό δικαστήριο, μαζί 
με τα υπόλοιπα μέλη της κυβερνήσε-
ως Σκουλούδη. Εκτοπίσθηκε στην Μυ-
τιλήνη. Απελευθερώθη αμέσως μετά 
τις εκλογές του 1920.

Ιταλοί στρατιώτες στο φρούριο Ιτζεδίν, στα Χανιά (1906)

Οι Οθωμανικές αρχές παραδίδουν τη διοίκηση της πόλης του 
Ηρακλείου στους Βρετανούς. Παράταξη στρατιωτικών τμημά-

των στην Πλατεία Τριών Καμαρών.

 
Ηράκλειο 1908, πιθανόν διαδήλωση για την ένωση. Ιστορικό 
Μουσείο Κρήτης , © Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών
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ση αυτής της Ενώσεως. Αλλά με την 
ύψωση της ελληνικής σημαίας στο 
φρούριο του Φιρκά, στο λιμάνι των 
χανίων, αρχίζει η αντίδραση των 
Μεγ. Δυνάμεων. Απαιτούν αμέσως 
την υποστολή της. Δεν ευρίσκεται 
όμως, ούτε ένας Κρητικός, για ν’ 
αναλάβει ένα τέτοιο μιαρό έργο! 
Τότε αποβιβάζεται μεικτό άγημα, 
που αποκόβει βιαίως τον ιστό της 
σημαίας (18.8.1909)! Η ελληνική 
κυβέρνηση στέκει ανήμπορη ν’ 
αντιδράσει. Διαβλέποντας ορατό 
τον κίνδυνο τουρκικής αποβάσε-
ως στην Κρήτη, προβαίνει σε συ-
στάσεις στους Κρητικούς, «ν’ ακο-
λουθούν τις υποδείξεις των Μεγ. 
Δυνάμεων».

Όταν δε, Κρητικοί εκλέγονται 

στα ελληνικά βουλευτικά έδρανα 
(1910), αυτό εκλαμβάνεται από 
τους Τούρκους ως… αναγνώριση 
και ενσωμάτωση των Κρητών στο 
ελληνικό πολιτικό σώμα, και… 
επεμβαίνουν στα εσωτερικά μας: 
Ζητούν την ακύρωση της εκλογής 
των Κρητικών, με το αιτιολογικό 
ότι είναι… οθωμανοί υπήκοοι! Και 
πάλι η ελληνική κυβέρνησις υπα-
ναχωρεί…

Ξεσπούν ένοπλες λαϊκές συγκε-
ντρώσεις (1911). Αυτές επιτείνονται 
με την άρνηση του πρωθυπουργού 
της Ελλάδος, Ελ. Βενιζέλου να δε-
χθεί την είσοδο των Κρητών βου-
λευτών στην ελληνική Βουλή, όπως 
του εζήτησαν οι Τούρκοι. Μόνο με 
την έκρηξη των Βαλκανικών Πο-
λέμων (1912), το Ελληνικό Κοι-
νοβούλιο άνοιξε τις πύλες του για 
τους Κρήτες βουλευτές, οι οποίοι 
έγιναν δεκτοί με ενθουσιασμό και 
θερμές εκδηλώσεις.

Η οριστική λύσις του «κρητικού 
ζητήματος» - που δεν ήταν διμερής 
υπόθεση, αλλά σύνθετη διεθνής - 
έρχεται κατά την διάρκεια των Βαλ-
κανικών Πολέμων (Φεβρ. 1913). Και 
με την Συνθήκη του Λονδίνου 
(Μάιος 1913), παραχωρείται η 
Κρήτη στην Ελλάδα.

Την 1η Δεκεμβρίου 1913 έγινε 
η επίσημη ανακήρυξη της Ενώσε-
ως της Κρήτης με την μητέρα Ελ-
λάδα. Υψώθηκε η ελληνική σημαία 

Χανιά, 1 Δεκεμβρίου 1913. Η επίσημη τελετή της ένω-
σης της Κρήτης με την Ελλάδα

Αναχώρηση διεθνών στρατευμάτων από τα Χανιά

Ο Φάρος στο Ενετικό λιμάνι Χανίων Άνδρες της Κρητικής Χωροφυλακής στη Θεσσαλονίκη το 1912.
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στον Φιρκά. Ο πόθος της Ένωσης 
του κρητικού λαού, που πληρώθη-
κε με σκληρούς αγώνες και τόσους 
ποταμούς αίματος, έγινε πια πραγ-
ματικότητα…

Αυτά έγιναν για να λευτερω-
θεί η Κρήτη. Και στα σχολικά μας 
βιβλία δεν διδάσκουμε τίποτ’ απ’ 
αυτά στα παιδιά μας… Μα η ελευ-
θερία και η επανάσταση δεν είναι 
κάτι το αυτονόητο και το αυτόμα-
το… – εκτός, ίσως, αν είσαι Έλλη-
νας…

Πηγές:
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στασις 1821-1830», τ. α΄: 1821-1822, 
1978.

Κριάρης Π. Κ. «Ιστορία 
της Κρήτης από των 
αρχαιοτάτων χρόνων 
μέχρι του τέλους της 
επαναστάσεως του 
1866», τυπ. «Η Πρόο-
δος», Χανιά, 1902.

Κριτοβουλίδης Κ. «Ιστο-
ρία των επαναστάσεων 
της Κρήτης».

του ιδίου «Απομνημονεύ-
ματα του περί αυτονο-
μίας της Ελλάδος πολέ-
μου των Κρητών».

Κυβερνητάκης Ι. «Ύμνοι 
στην Επανάσταση», 
Ηράκλειο, 1970.

Κυριαζόπουλος Βασ. 
Δ. «Αι επαναστάσεις 
των Κρητών (1866 και 
1878) και ο πλοίαρχος 
Νικόλαος Σουρμελής», 
ανάτυπο εκ του κδ΄ τ. 
(τ. 1) από τα «Κρητικά 
Χρονικά», έκδ. Α. Γ. Κα-
λοκαιρινός, Ηράκλειο 
Κρήτης 1972.

Λιονης Ι. Π. «Απομνη-
μονεύματα Παρθενίου 

Περίδου – Η κρητική επανάστασις 
του 1866», τυπ. Π. Λεωνή, 1900.

Μητσοτάκης Κυρ. «Ο επαναστάτης-
Το Χρονικό του Θερισιανού Αγώ-
να», 1970.

Παναγιωτάκης Γ. πολλά κείμενά του.
Περάκης Μ. «Το τέλος της οθωμανι-

κής Κρήτης-Οι όροι κατάρρευσης 
του καθεστώτος της Χαλέπας (1878-
1889)», εκδ. «Βιβλιόραμα».

Τσοκόπουλος Β. Γ. «Ιστορία των 
επαναστάσεων της Κρήτης (1820-
1889)», 1889 (;).

Τσουδερός Εμμ. «Το Κρητικόν Πο-
λίτευμα του 1896 και το Κρητικόν 
Σύνταγμα του 1898 εξ επόψεως Δι-
εθνούς Δικαίου», τυπ. του Μιχαήλ 
Σαλίβερου, εν Αθήναις, 1903.

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ: «Η συμβολή της Κρή-
της στην Επανάσταση του ‘21» ταινία 
του Λευτέρη Χαρωνίτη.

(*) Το κείμενο αυτό είναι η διάλεξη που 
έδωσε την Κυριακή 16 Δεκεμβρί-
ου 2012 ο Γ. Λεκάκης “Τα 100 χρόνια 
της Ενώσεως της Κρήτης με την Ελλά-
δα”, σε εκδήλωση του Κρητικού Συλ-
λόγου στο Μόναχο. Την προηγουμέ-
νη ημέρα, είχε πραγματοποιηθεί στο 
Bürgerhaus Unterföhring συναυλία 
για τα 100 χρόνια από την ένωση, με 
τον Ψαραντώνη.

Ο Ελευθέριος Βενιζέλος
επαναστάτης στο Θέρισο (1905)

Τοιχογραφία από το δωμάτιο υποδοχής του σπιτιού του Φαζίλ Μπέη στο Ηράκλειο, τέλη 18ου αιώνα. Απεικονίζει την 
πόλη του Ηρακλείου.
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Σχολή Εθνικής Άμυνας
Τελετή Έναρξης Μαθημάτων 66ης Σειράς*

Τ η Δευτέρα 16 
Σ ε π τεμβρί -
ου 2013, στις 

10.30 ώρα πραγμα-
τοποιήθηκε στην 
έδρα της Σχολής 
Εθνικής Άμυνας, η 

τελετή ενάρξεως των μαθημάτων της 
66ης Εκπαιδευτικής σειράς, παρουσία 
του κ. Α/ΓΕΕΘΑ Στρατηγού Μιχαήλ Κω-
σταράκου.

Παρέστησαν επίσης ο Πρέσβης 
της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Ιω-
σήφ Ιωσήφ, οι Στρατιωτικοί Ακόλου-
θοι Αλβανίας, Αιγύπτου, Κύπρου, εκ-
πρόσωποι των Κλάδων των Ενόπλων 
Δυνάμεων καθώς και των Σωμάτων 
Ασφαλείας. Την κήρυξη της έναρξης 
των μαθημάτων της νέας εκπαιδευ-

τικής περιόδου πραγματοποίησε ο κ. 
ΑΓΕΕΘΑ, ο οποίος απηύθυνε οδηγίες 
και παραινέσεις προς τους σπουδα-
στές Αξκους. Ο διοικητής της Σχολής 
Αντιστράτηγος κ. Γεώργιος Μπαρκού-
κης στην ομιλία του αναφέρθηκε στο 
έργο και τους στόχους της Σχολής και 
προέτρεψε τους σπουδαστές να επι-
δείξουν θέληση, επιμονή και να κατα-
βάλλουν προσπάθειες, προκειμένου 
να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της 
εκπαιδεύσεως, αλλά και να επωφελη-
θούν από αυτήν.

Το Σύνδεσμο Επιτελών Εθνικής 
Αμύνης εκπροσώπησε ο Πρόεδρός 
του Αντιστράτηγος ε.α. κ. Λάμπρος Κα-
ζάκος και μέλη του Δ.Σ./ΣΕΕΘΑ.

Συνολικά θα φοιτήσουν 67 ανώτε-
ροι Αξιωματικοί. ■

Η 66η Σειρά αποτελείται από:

Αξιωματικούς Έλληνες
Στρατού Ξηράς ...............................44

Πολεμικού Ναυτικού ...................... 6

Πολεμικής Αεροπορίας ................. 4

Πυροσβεστικού Σώματος ............. 1

Ελληνικής Αστυνομίας ................... 1

Μόνιμοι Υπάλληλοι ......................... 3

Αξιωματικούς Κυπρίους  ............... 3

Αλλοδαπούς Αξιωματικούς

Αλβανίας ............................................. 2

Αιγύπτου ............................................. 1

Αρμενίας ............................................. 1

Γερμανίας ............................................ 1

* ΦΩΤ.: ΝΙΚΗΤΑΣ ΣΠΙΝΟΣ
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Η φοίτησή 
σας στη 
Σ Ε Θ Α 

αποτελεί μια τι-
μητική διάκρι-
ση, καθόσον 
έχετε επιλεγεί 
με αξιοκρατική 
διαδικασία με-

ταξύ μεγάλου αριθμού συναδέλφων 
σας, αλλά κυρίως μια εξαιρετική ευ-
καιρία να βελτιώσετε το επαγγελματι-
κό σας επίπεδο.

Η εποχή μας απαιτεί αξιωματικούς 
με ικανότητα να λειτουργούν σε στρα-

τηγικό επίπεδο, να κατανοούν τις διε-
θνείς εξελίξεις, να αντιλαμβάνονται τον 
ρόλο και των λοιπών παραγόντων της 
εθνικής ισχύος, πέραν, της στρατιωτι-
κής και γενικά τη θέση των Ενόπλων 
Δυνάμεων, μέσα στο συνεκτικό σύνολο 
της κρατικής οργάνωσης.

Αυτό το ρόλο της πρακτικής επι-
μόρφωσης έχει η ΣΕΘΑ.

Σας προτείνω να εκμεταλλευτείτε 
τον χρόνο της φοίτησής σας στη Σχο-
λή, απερίσπαστοι από τις συνήθεις 
υπηρεσιακές έγνοιες και να αρθείτε 
στο ύψος των απαιτήσεων της επιμόρ-
φωσης που θα λάβετε επιβεβαιώνο-

ντας το υψηλό επίπεδο των στελεχών 
των Ενόπλων Δυνάμεών μας. Πρόκει-
ται για μια επένδυση που κάνει η Πα-
τρίδα και οι ΕΔ σε σας αλλά και εσείς 
οι ίδιοι στον εαυτό σας.

Είμαι σίγουρος ότι στην προσπά-
θεια αυτή θα έχετε την απεριόριστη 
συμπαράσταση του προσωπικού της 
Σχολής. Τόσο του διοικητικού όσο και 
του εξαίρετου εκπαιδευτικού.

Εύχομαι μια παραγωγική εκπαιδευ-
τική χρονιά.

Καλή επιτυχία στις σπουδές σας.
Κηρύσσω την έναρξη της εκπαιδευ-

τικής περιόδου 2013-14 για τη ΣΕΘΑ.

Oμιλία κ. Διοικητού ΣΕΘΑ Αντγου Γεωργίου Μπαρκούκη
στην τελετή έναρξης της 66ης Εκπαιδευτικής Σειράς (16 Σεπτ. 2013)

Χαιρετισμός κ. Α/ΓΕΕΘΑ Στρατηγού Μιχαήλ Κωσταράκου

Α π ο τ ε λ ε ί 
ιδιαίτερη 
τιμή για 

τη Σχολή Εθνι-
κής Άμυνας η 
σημερινή σας 
παρουσία στην 
τελετή έναρξης 

των σπουδών της 66ης Εκπαιδευτικής 
Σειράς και φανερώνει το ιδιαίτερο εν-
διαφέρον σας για την αποστολή και το 
έργο της Σχολής.

Η Σχολή Εθνικής Άμυνας, ως το 
Ανώτατο Πνευματικό Ίδρυμα των Ενό-
πλων Δυνάμεων της χώρας, αποτελεί 
μια μοναδική δεξαμενή ελεύθερης 
Στρατηγικής Σκέψης, και συνεχίζει μια 
παράδοση 63 ετών, παρέχοντας υψη-
λού επιπέδου Επιμόρφωση στις Αμυ-
ντικές Σπουδές επιλεγμένων στελε-
χών των τριών κλάδων των Ενόπλων 
Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας, 
της Δημόσιας Διοίκησης, σε αξιωματι-
κούς των Ενόπλων Δυνάμεων από την 
Κύπρο, καθώς και συμμάχων και φίλι-
ων χωρών.

Οι απόφοιτοι της ΣΕΘΑ θα κλη-
θούν να χειρισθούν από ανάλογες θέ-
σεις ζωτικά θέματα των χωρών τους, 

ανταποκρινόμενοι στις απαιτήσεις 
ενός παγκοσμίου περιβάλλοντος το 
οποίο μεταβάλλεται συνεχώς, όπου οι 
συσχετισμοί διαφοροποιούνται και οι 
ισορροπίες ανατρέπονται με ταχύτα-
τους ρυθμούς.

Έχοντας κατά νου τις πρόσφατες 
ιστορικές εξελίξεις και τις κοσμογονι-
κές αλλαγές σε όλα τα πλάτη και μήκη 
της γης, την αναθεωρημένη στρατη-
γική του ΝΑΤΟ, τη συνεχώς εξελισσό-
μενη τεχνολογία, το διεθνές διαμορ-
φούμενο περιβάλλον, τη δυσμενή 
οικονομική συγκυρία της χώρας μας, 
οδηγούμεθα προφανώς στην ανάγκη 
διαχείρισης / αντιμετώπισης και πρό-
ληψης καταστάσεων με έγκαιρη, ορθή 
και κριτική σκέψη.

Τέτοιους Επιτελείς καλείται να δια-
μορφώσει η Σχολή. Ικανούς να αντα-
ποκριθούν ανά πάσα στιγμή στα κε-
λεύσματα των καιρών διαθέτοντας 
ακαδημαϊκή και επαγγελματική κατάρ-
τιση, αλλά και διοικητική ικανότητα.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών σας 
στη Σχολή, θα σας δοθεί η ευκαιρία με-
λέτης ενός ευρέως φάσματος θεμάτων, 
«επιβαλλομένων» κατά κάποιον τρόπο 
από τις σύγχρονες απαιτήσεις επαγ-

γελματικής επάρκειας ενός Επιτελούς 
Εθνικής Άμυνας και αφορούν:

 � Στη Στρατηγική και Διεθνείς Σχέσεις
 � Στο Διεθνές και Εγγύς Γεωπολιτικό 

Περιβάλλον
 � Στην Ηγεσία – Διοίκηση
 � Στην Οικονομία
 � Στην Εθνική Στρατηγική και Πολιτική 

Ασφάλειας και Άμυνας
Θα έχετε την ευκαιρία να ενημερω-

θείτε και να συνομιλήσετε με διακεκρι-
μένα στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης, 
εξέχοντες Έλληνες και ξένους ομιλητές, 
αλλά και καταξιωμένα στη χώρα μας, 
και διεθνώς, μέλη της ακαδημαϊκής 
κοινότητας.

Τέλος θα σας δοθεί η ευκαιρία να 
επισκεφθείτε εγκαταστάσεις φορέων 
και οργανισμών στρατηγικής σημασίας 
για τη χώρα μας.

Καθ΄όλη τη διάρκεια της φοιτήσε-
ως σας στη Σχολή, η Διοίκηση, το Επιτε-
λείο και οι Καθηγητές της, θα είναι στο 
πλευρό σας αρωγοί στις προσπάθειές 
σας για την επιμόρφωση – εκπαίδευση 
και τη διεύρυνση του πνευματικού σας 
επιπέδου, ώστε να σας προετοιμάσουν 
κατάλληλα για το χειρισμό συναφών 
θεμάτων στο πλαίσιο των αρμοδιοτή-



ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΑΛΞΕΙΣ • ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013

των σας, στις θέσεις που θα κληθείτε 
να υπηρετήσετε με την αποφοίτησή 
σας.

Αγαπητοί Σπουδαστές,

Σ ας καλωσορίζω και σας συγχαίρω 
για την επιλογή και την επιθυμία 
σας να φοιτήσετε στη Σχολή Εθνι-

κής Άμυνας, σε μια περίοδο ιδιαίτερα 
κρίσιμη για την πατρίδα μας. Θα ήθε-
λα επίσης να καλωσορίσω ξεχωριστά 
τους Ελληνοκύπριους συνάδελφους, 
αλλά και τους συνάδελφους προερχό-
μενους από την Αίγυπτο, τη Γερμανία, 
την Αλβανία, και την Αρμενία.

Κύριε Αρχηγέ,

Ε πιτρέψτε μου, να εκφράσω τις 
ευχαριστίες για την αμέριστη συ-
μπαράσταση σας στο έργο της 

Σχολής και να σας διαβεβαιώσω ότι 
από την πλευρά μας θα καταβληθεί 
κάθε δυνατή προσπάθεια, έτσι ώστε, 
να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες 
σας, στη δύσκολη αυτή περίοδο που 
διέρχεται η πατρίδα μας.

Τελετή Έναρξης Μαθημάτων 4ης  Ε.Σ. Διαδικτυακής Μάθησης* (9 Σεπ 2013)

* ΦΩΤ.: ΝΙΚΗΤΑΣ ΣΠΙΝΟΣ

Σ τις 9 10:30 Σεπ 13, πραγματοποιήθηκε στην έδρα της 
Σχολής Εθνικής Άμυνας η τελετή έναρξης μαθημάτων 
της 4ης Εκπαιδευτικής Σειράς Διαδιακτυακής Μάθησης 

(ΔιΜα), παρουσία της Διοίκησης της Σχολής των υπηρετού-
ντων Αξιωματικών και του εκπαιδευτικού της προσωπικού.

 Eκ της αποστολής της η Σχολή, ως το ανώτατο στρα-
τιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα της χώρας μας, καλείται να 

επιμορφώσει – εκπαιδεύσει – διευρύνει τους 
πνευματικούς ορίζοντες των σπουδαστών της, 
ώστε να τους προετοιμάσει κατάλληλα για το 
χειρισμό συναφών θεμάτων, στο πλαίσιο των 
αρμοδιοτήτων τους.  Η ΣΕΘΑ,  διαμορφώνο-
ντας το υφιστάμενο και καθορισθέν ακαδημα-
ϊκό πλαίσιο λειτουργίας της, επιδιώκει τη συνε-
χή αναβάθμιση του εκπαιδευτικού της έργου, 
ώστε να καταστήσει ικανούς τους σπουδαστές 
της να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των και-
ρών με έγκαιρη, ορθή και κριτική σκέψη. Σε αυ-
τές τις δράσεις  εντάσσεται και η φοίτηση με 
την χρήση μεθόδων της «εξ αποστάσεως εκ-
παίδευσης» (Ε-learning), σπουδαστών που θα 
παρακολουθήσουν το εκπαιδευτικό της πρό-
γραμμα, εντασσόμενοι σε ένα εξαιρετικά εξε-

λιγμένο σύστημα παρακολούθησης μαθημάτων στα πλαίσια 
του ΓΕΕΘΑ, απαιτουμένης της φυσικής τους παρουσίας στην 
έδρα της, σε προκαθορισμένους χρόνους και διαστήματα, 
ολίγων ημερών.

Συνολικά στην 4η σειρά ΔιΜα, θα φοιτήσουν 114 ανώ-
τεροι Αξιωματικοί των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και 
14 ανώτεροι Αξιωματικοί από την Κύπρο.
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T ην 01 Ιουλίου 2013, αντιπρο-
σωπεία του ΔΣ ΣΕΕΘΑ,επι-
σκέφθηκε τον Αρχηγό ΓΕΑ, 
Αντιπτέραρχο κ. Ευάγγελο 

Τουρνά, με την ευκαιρία της ανάλη-
ψης των καθηκόντων του. Ο πρόε-
δρος του Συνδέσμου, ενημέρωσε 
τον κύριο Αρχηγό για τις δραστη-
ριότητες και τον σκοπό του ΣΕΕΘΑ, 
ενώ ευχήθηκε εκ μέρους όλων των 
μελών του, καλή επιτυχία στο δύσκο-
λο έργο του.

Η επίσκεψη η οποία έγινε σε πολύ 
ζεστή ατμόσφαιρα, επιβεβαίωσε για 
ακόμη μία φορά τους άρρηκτους δε-
σμούς μεταξύ όλων των στελεχών 
των Ενόπλων Δυνάμεων. Στη συνέ-
χεια, πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή 

αναμνηστικών, αλλά και η καθιερωμέ-
νη φωτογραφία. 

Ο ΣΕΕΘΑ αισθάνεται την ανάγκη 
να ευχαριστήσει ιδιαίτερα τον κ. Α/
ΓΕΑ για την τιμή που του επιφυλά-
χθηκε και εύχεται σε όλο του προσω-

πικό της Πολεμικής μας Αεροπορίας 
αλλά και των ΕΔ γενικότερα, καλή 
επιτυχία στην αποστολή τους. Η ει-
κόνα, που απεκόμισε η αντιπροσω-
πεία μας, από την εν λόγω επίσκεψη, 
ήταν αρίστη.

Επίσκεψη αντιπροσωπείας του Διοικητικού Συμβουλίου ΣΕΕΘΑ στον κ. Α/ΓΕΑ

Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας
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Ημερήσια Διαταγή Σχολής
23 Ιουλίου 2013

Εξοχότατε Κύριε Πρόεδρε,

Επιτρέψτε μου να σας υποβάλω τις θερ-
μές ευχαριστίες όλων μας για τη σημε-
ρινή σας παρουσία, στην αποφοίτηση 

των Νέων Ανθυπολοχαγών Τάξης 2013, και 
με την άδειά σας να απευθύνω ορισμένες 
συμβουλές, προτροπές και παραινέσεις 
προς τους Ευέλπιδες και τους Νέους Αν-
θυπολοχαγούς.

Ευέλπιδες της IV Τάξης,

Η παραλαβή σήμερα της ένδοξης Ση-
μαίας της Στρατιωτικής Σχολής των Ευελ-
πίδων από τον Αρχηγό της σηματοδοτεί 
την επίσημη ανάληψη των ηγετικών σας 
καθηκόντων στη Σχολή, ως Διοικούσας Τά-
ξης. Αφού επιτυχώς επί τριετία ως διοικού-
μενοι ασκηθήκατε στο «άρχεσθαι μαθών», 
έφθασε ο καιρός ως Διοικούσα Τάξη, να 
εφαρμόσετε στην πράξη, το «άρχειν επι-
στήσει». Να έχετε στο νου σας ότι ο όρος 
της Διοικούσας Τάξης είναι τίτλος που δεν 
απονέμεται, αλλά κερδίζεται. Και κερδίζε-
ται με προσπάθεια και κόπο, γιατί απαιτεί 
να προβάλλετε «εν παντί τόπω και χρόνω», 
τους εαυτούς σας ως παραδείγματα, έχο-
ντας υπόψη σας ότι το παράδειγμα όσο πιο 

άφωνο είναι, τόσο πιο αποτελεσματικό για 
τον άνθρωπο γίνεται. Διοικήστε, λοιπόν, τη 
Σχολή με το παράδειγμά σας, με σύνεση 
και αμεροληψία, με αυστηρότητα και αγά-
πη, με δικαιοσύνη και ευπρέπεια, με σεβα-
σμό και προσήλωση στις πανανθρώπινες 
αξίες και τις παραδόσεις της Σχολής μας.

Νέες και Νέοι Ελληνίδες και Έλληνες 
Ανθυπολοχαγοί,

Με τον όρκο που δώσατε ενώπιον 
των ιερών συμβόλων και των αρ-
χών του Κράτους, εντάσσεσθε στο 

Σώμα των Ελλήνων Αξιωματικών, ως Αξι-
ωματικοί της Τάξης του 2013, η οποία έχει 
την τιμή και την υπερηφάνεια να φέρει το 
όνομα τού Συνταγματάρχη (ΠΒ) Παναγιώ-
τη Κολοκοτρώνη, Διοικητή και αναμορφω-
τή της Σχολής μας. Ο όρκος σας σε λίγο 
θα συμπληρωθεί με την παραλαβή του ξί-
φους. Να θυμάστε ότι το ξίφος σας αποτε-
λεί απόδειξη ότι η Ελληνική Πολιτεία σας 
θεωρεί πλέον φορείς υψηλού ιπποτικού 
πνεύματος και σε αυτό μορφοποιείται ο 
όρκος που πριν από λίγο δώσατε.

Η Σχολή, στα πλαίσια του Συντάγμα-
τος, των Νόμων και των Διαταγών της 
Στρατιωτικής Ηγεσίας, σάς έδωσε στρα-

τιωτική αγωγή, ακαδημαϊκή μόρφωση και 
επαγγελματική κατάρτιση τέτοια, ώστε να 
ανταποκριθείτε στις απαιτήσεις του σύγ-
χρονου επαγγελματικού στρατού και στις 
αυξημένες υποχρεώσεις που απορρέουν 
από αυτόν.

Οι ευθύνες που αναλαμβάνετε είναι 
μεγάλες, ιδιαίτερα, στους δύσκολους και-
ρούς που περνά η πατρίδα μας. Σήμερα, 
όπως γνωρίζετε, η χώρα μας αντιμετωπίζει 
πληθώρα προκλήσεων και απειλών. Στις 
προκλήσεις και στις απειλές αυτές έχουμε 
ιερή υποχρέωση να αντιτάξουμε το δίκαιο 
των επιδιώξεων και την ισχύ των Ενόπλων 
Δυνάμεων, για να υπερασπισθούμε την 
ασφάλεια, την ελευθερία και την ακεραι-
ότητα της χώρας μας.

Δεν αρχίζετε ένα τυχαίο επάγγελμα, 
αλλά ένα τιμητικό αξίωμα, ένα υψηλό λει-
τούργημα, τη στρατιωτική εκπαίδευση, τη 
διαπαιδαγώγηση και την εθνική σφυρηλά-
τηση των στρατευμένων νέων της πατρί-
δας μας. Και έχετε το προνόμιο μόνο εσείς 
να τους οδηγήσετε στην νίκη, στη θυσία 
και τη δόξα, εφόσον οι περιστάσεις το 
απαιτήσουν. Μην καμφθείτε στις δυσκο-
λίες που, ενδεχομένως, θα συναντήσετε 
στα πρώτα σας βήματα και στη μετέπειτα 
σκληρή στρατιωτική σας πορεία. Καλλιερ-
γήσετε και επαυξάνετε τις γνώσεις και τις 
στρατιωτικές αρετές που διδαχθήκατε και 
μεταδώστε τις στα τμήματα και στις μονά-
δες που θα διοικήσετε.

Την Τρίτη 23η Ιουλίου 2013 και ώρα 09:30 πραγματοποιήθηκε στη 
Στρατιωτική Σχολή των Ευελπίδων η τελετή ορκωμοσίας των Αν-
θυπολοχαγών Τάξεως 2013 «Συνταγματάρχης (ΠΒ) Παναγιώτης 

Κολοκοτρώνης». Απεφοίτησαν 192 ΄Ελληνες, 29 Ελληνοκύπριοι και 28 
αλλοδαποί Ανθυπολοχαγοί. Τα ξίφη στους νέους Ανθυπολοχαγούς επέ-
δωσε η Α.Ε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κύριος Κάρολος Παπούλιας. 
Στη δοξολογία χοροστάτησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Γλυφά-
δας κ.κ. Παύλος.

Στην τελετή παρέστησαν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Δημήτριος 
Αβραμόπουλος, ο Υπουργός Άμυνας της Κύπρου κ. Φώτης Φωτίου, ο Γε-

νικός Γραμματέας της Κυβέρνησης κ. Παναγιώτης Μπαλτάκος, η ΑΝΥΕΘΑ 
κα Φώφη Γεννηματά, ο ΥΦΕΘΑ κ. Αθανάσιος Δαβάκης, οι Αντιπρόεδροι 
της Βουλής κ. Ιωάννης Τραγάκης και Γεώργιος Καλαντζής, εκπρόσωποι 
κομμάτων, οι Αρχηγοί των Γενικών Επιτελείων και Σωμάτων Ασφαλείας 
με επικεφαλής τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Μιχαήλ Κωσταράκο, Επίτι-
μοι Αρχηγοί, τα μέλη του Ανωτάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου, Πρέσβεις 
και ΑΚΑΜ των χωρών των αλλοδαπών Ανθυπολοχαγών και συγγενείς 
και φίλοι των νέων Ανθυπολοχαγών. Τον ΣΕΕΘΑ εκπροσώπησε ο Αντι-
πρόεδρος του Συνδέσμου Υπτγος Ευαγγελίδης Ανδρέας συνοδευόμενος 
από μέλη του Δ.Σ.

Σχολή ΕυελπίδωνΣχολή Ευελπίδων

Ορκωμοσία Ανθυπολοχαγών Τάξεως 2013 «Σχης (ΠΒ) Παναγιώτης Κολοκοτρώνης»*

* ΦΩΤ.: ΝΙΚΗΤΑΣ ΣΠΙΝΟΣ



27

ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΑΛΞΕΙΣ • ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013

Με οδοδείχτη τις ηθικές 
αξίες, τις στρατιωτικές αρε-
τές και τις γνώσεις που απο-
κτήσατε στη Σχολή και με τη 
μέγιστη αυτοβελτίωσή σας 
συνεχίστε το επίπονο έργο 
του Αξιωματικού. Έχετε ως 
οδηγό σας το ήθος, τον αν-
θρωπισμό και την αξιοπρέπεια, για να κα-
ταξιωθείτε στη συνείδηση των στρατευ-
μένων νέων, για τους οποίους πρέπει να 
αποτελείτε παράδειγμα προς μίμηση. Μη 
σας διαφεύγει ότι οι κατώτεροι είναι πά-
ντοτε οι αυστηρότεροι, αλλά και ταυτό-
χρονα οι δικαιότεροι κριτές.

Εργασθείτε με μεθοδικότητα, πίστη, 
θέληση και αποφασιστικότητα, ώστε η 
μαχητική ικανότητα των τμημάτων σας να 
εγγυάται την ανεξαρτησία και την εδαφι-
κή ακεραιότητα της Πατρίδας μας.

Παρακολουθήστε με ζήλο και ενδια-
φέρον τη στρατιωτική επιστήμη, τις αλμα-
τώδεις τεχνολογικές εξελίξεις των μέσων 
και των νέων οπλικών συστημάτων και να 
είστε ικανοί εκπαιδευτές στην ειρήνη και 
καλοί μαχητές στον πόλεμο. Τα υπερσύγ-
χρονα οπλικά συστήματα και οι νέες εξε-
λίξεις απαιτούν επαγγελματίες και επιστή-
μονες αξιωματικούς. Έχετε τις βάσεις και 
τα εχέγγυα να το πετύχετε. Σας προτρέπω 
να το πράξετε με όλη τη δύναμή σας, για 
να έχετε την αυτοπεποίθηση του σύγχο-
νου αξιωματικού.

Πορευτείτε με τον Κώδικα Τιμής των 
Ευελπίδων στη στρατιωτική σας σταδι-
οδρομία, αλλά και στην προσωπική σας 
ζωή. Θα ανακαλύψετε την αξιοπρέπεια και 
την εμπιστοσύνη συναδέλφων και συμπο-
λιτών.

Να θυμάστε: «άπαξ Εύελπις, πάντα 
Εύελπις», και να παραμένει στη σκέψη 
και στα έργα σας η περίφημη φράση του 
αρχαίου ρήτορα Αγάθωνα; «Τον άρχοντα 

τριών δει μέμνησθαι, πρώτον μεν ότι 
ανθρώπων άρχει, δεύτερον ότι κατά νό-
μον άρχει και τρίτον ότι ουκ αεί άρχει».

Νέες και Νέοι Ανθυπολοχαγοί της Κύπρου,

Με την άφιξή σας στην Κύπρο θα δώ-
σετε ενώπιον της πολιτειακής, πολι-
τικής και στρατιωτικής ηγεσίας της 

Κυπριακής Δημοκρατίας και με τις ευλογί-
ες της εκκλησίας τη διαβεβαίωση πίστης 
και αφοσίωσης προς την πατρίδα και θα 
ενταχθείτε στη δύναμη της Εθνικής Φρου-
ράς. Ο Πενταδάκτυλος, η Μόρφου, η Κε-
ρύνεια και η Αμμόχωστος σας περιμένουν, 
για την απελευθέρωσή και την επανένω-
σή των, μαζί με τους άλλους συναδέλφους 
σας και τον λαό της Κύπρου.

Νέοι Αλλοδαποί Ανθυπολοχαγοί των φίλων 
χωρών της Αλβανίας, της Αρμενίας, της Ιορ-
δανίας, τoυ Καμερούν, της Λαϊκής Δημο-
κρατίας του Κονγκό, της Λιβύης, τoυ Μαυ-
ροβουνίου, τoυ Μπουρουντί, της Νιγηρίας, 
της Ουγκάντα, της Σερβίας, της Συρίας,

Κρατήστε ό,τι καλό διδαχθήκατε, μά-
θατε, ακούσατε, κατά τη φοίτησή 
σας στη Σχολή και την παραμονή σας 

στην Ελλάδα και ξεχάστε ό,τι δεν σας άρε-
σε και μεταδώστε τα στις Χώρες σας.

Μείνετε δίκαιοι κριτές διατηρώντας 
στις ψυχές σας την Ελλάδα σαν δεύτερη 
πατρίδα σας.

Να θυμάστε τους φίλους και τους συμ-
μαθητές σας και να κρατήσετε επαφές μαζί 
τους. Η Σχολή θα χαίρεται για τις επιτυχίες 

σας και θα είναι 
υπερήφανη για 
την επαγγελμα-
τική και κοινω-
νική σας κατα-
ξίωση.
Καλή επάνοδο 
στις πατρίδες 

σας και καλή υπηρεσία στους Στρατούς 
σας και καλή επαγγελματική σταδιοδρο-
μία ευχόμαστε στον καθένα σας..

Νέες και Νέοι Ανθυπολοχαγοί,

Οι Αξιωματικοί, οι Καθηγητές, το στρα-
τιωτικό και το πολιτικό προσωπικό 
της Σχολής σας κατευοδώνουμε και 

σας ευχόμαστε λαμπρή σταδιοδρομία και 
πραγμάτωση των προσδοκιών και των 
ονείρων σας. Η πολιτειακή, πολιτική και 
στρατιωτική ηγεσία παρούσα στην σημε-
ρινή τελετή σάς υποδέχεται στις τάξεις των 
Ελλήνων Αξιωματικών και απαιτεί από σας 
να τηρήσετε τον όρκο σας.

Διακατεχόμενοι από τα ίδια συναισθή-
ματα αγάπης, στοργής και ευχών προπέ-
μπουμε και τους Νέους Ανθυπολοχαγούς 
της Κύπρου και των άλλων φίλων Χωρών.

Με αυτές τις σκέψεις και τις ευχές σάς 
αποχαιρετούμε και σας καλώ να αναφω-
νήσετε:

Ζήτω το Έθνος!
Ζήτω ο Στρατός!
Ζήτω η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων!

Εξοχότατε Κύριε Πρόεδρε,

Σας παρουσιάζω τους 249 Ανθυπολοχα-
γούς της Τάξης 2013, «Συνταγματάρ-
χης (ΠΒ) Παναγιώτης Κολοκοτρώνης» 

και σας παρακαλώ να τους επιδώσετε το 
ξίφος του Έλληνα Αξιωματικού, σύμβολο 
τιμής και ανδρείας.
Υπτγος Κωνσταντίνος Γ. Βελεγράκης

Διοικητής
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Είναι προφανές 
ότι οι αρχικές 
νέο-οθωμανι-
κές φιλοδοξί-

ες του κυβερνώντος 
τουρκικού πολιτικού 
Ισλάμ προσκρούουν 
σε σοβαρά εμπόδια 

και θέτουν τον πρωθυπουργό Ερντο-
γάν και τους συνεργάτες του προ οξέ-
ων διλημμάτων. Τα εμπόδια και διλήμ-
ματα αυτά οφείλονται εν μέρει στις 
σεισμικές εξελίξεις στον ευρύτερο με-
σανατολικό χώρο και ειδικότερα στην 
τοξική μετεξέλιξη της «Αραβικής Άνοι-
ξης». Πηγάζουν όμως επίσης από την 
ίδια τη φύση της εξωτερικής πολιτικής 
της παρούσης τουρκικής ηγεσίας: από 
τη σύγχυση – ενσυνείδητη ή όχι – με-
ταξύ γεωπολιτικών και θρησκευτικών 
της επιδιώξεων · την ασάφεια δηλαδή 
της διαχωριστικής γραμμής μεταξύ 
εθνικών γεωπολιτικών συμφερόντων 
και θρησκευτικών κινήτρων.

Κεντρική στόχευση του διδύμου 
Ερντογάν-Νταβούτογλου ήταν, και 
όπως όλα δείχνουν παραμένει, η αξιο-
ποίηση της στρατιωτικής και οικονομι-
κής ισχύος, αλλά και της θρησκευτικής 
ταυτότητας της χώρας τους, προκειμέ-
νου η Τουρκία να διαδραματίσει πρω-
ταγωνιστικό ρόλο στον αραβο-μου-
σουλμανικό χώρο και κατ’ επέκταση 
να αναδειχθεί σε «παγκόσμια» δύνα-
μη. Τις φιλόδοξες δε αυτές επιδιώξεις 

ενθάρρυναν, τόσο η επικράτηση της 
ισλαμογενούς κυβέρνησης του Κόμ-
ματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης επί 
του κεμαλικού κατεστημένου, όσο και 
η εντυπωσιακή μέχρι πρότινος ανά-
πτυξη της τουρκικής οικονομίας.

✩ ✩ ✩

Ωστόσο, οι εξελίξεις στον αρα-
βικό κόσμο διατάραξαν τους 
τουρκικούς αυτούς σχεδι-
ασμούς. Καθεστώτα με τα 

οποία η Άγκυρα υπό τον κ. Ερντογάν 
είχε συνάψει στενούς πολιτικούς και 
οικονομικούς δεσμούς, είτε ανετρά-
πησαν – περίπτωση της Τυνησίας, της 
Λιβύης, και της Αιγύπτου – είτε, προ-
κειμένου για τη Συρία, ετέθησαν υπό 
ισχυρή εσωτερική και εξωτερική πί-
εση. Και η προσπάθεια των Τούρκων 
κυβερνώντων να αναπροσαρμόσουν, 
μέσω μιας θεαματικής κυβίστησης, τη 
στάση τους υπό το φως των νέων αυ-
τών δεδομένων δεν φαίνεται να έχει 
αποδώσει μέχρι στιγμής τα προσδο-
κώμενα.

Πιο συγκεκριμένα: Τα επιδεικτικά 
ανοίγματα, που με σημαία το «τουρ-
κικό μοντέλο» του πολιτικού Ισλάμ η 
Άγκυρα επιχείρησε προς τις αναδει-
χθείσες από τον επαναστατικό πυρε-
τό νέες ηγεσίες στη Βόρεια Αφρική, 
παραμένουν επί του παρόντος άνευ 
ουσιαστικού αντικρίσματος· όταν δεν 
συναντούν τη δυσπιστία, ή και τη δυ-
σφορία, των εντοπίων - όχι μόνο των 
διαπνεόμενων από κοσμικές αντιλή-
ψεις, αλλά και των ισλαμιστών θιασω-
τών της σαρία. Σε ό,τι δε αφορά στις 
μείζονος σημασίας αιγυπτιακές εξελί-

ξεις, η ανατροπή από τον στρατό, με 
ευρεία λαϊκή συναίνεση, του εκλεκτού 
του κ. Ερντογάν ισλαμιστή προέδρου 
Μόρσι – λίαν επιφυλακτικού και αυ-
τού, σημειωτέον, έναντι του αυτόκλη-
του Τούρκου συνηγόρου του - έθεσε 
την τουρκική ηγεσία προ ακανθώδους 
διλήμματος.

Ενώ προβληματικές από τουρκικής 
σκοπιάς απεδείχθησαν και οι εξελίξεις 
περί το Συριακό. Με τον πρωθυπουργό 
Ερντογάν να απευθύνει σε μία πρώτη 
φάση προς τον πάλαι ποτέ φίλτατό του 
Σύρο πρόεδρο συμβουλές μετριοπά-
θειας. Και με τον κ. Ασάντ να καταγγέλ-
λει δημοσία την τουρκική αυτή ανάμει-
ξη στα εσωτερικά της χώρας του · και, 
εις πείσμα αρκετών αρχικών προβλέ-
ψεων, να επιβιώνει - ανακτώντας μάλι-
στα και έδαφος εις βάρος των εσωτε-
ρικών αντιπάλων του.

✩ ✩ ✩

Αντιμέτωπος με τα νέα αυτά δε-
δομένα, ο κ. Ερντογάν επέλε-
ξε τη «φυγή προς τα εμπρός», 
προχωρώντας σε δύο παρακιν-

δυνευμένες επιλογές, των οποίων οι 
μεσοπρόθεσμες επιπτώσεις μένει να 
φανούν, ορισμένες όμως άμεσες συ-
νέπειες είναι ήδη ορατές.

Και ως προς μεν τις εξελίξεις στην 
Αίγυπτο, ο Τούρκος πρωθυπουργός, 
πιθανότατα με το βλέμμα στραμμένο 
και προς την εσωτερική τουρκική πο-
λιτική σκηνή και τους Τούρκους στρα-
τιωτικούς, κατήγγειλε θορυβωδώς το 
«πραξικόπημα» του Αιγυπτιακού στρα-
τού και απαίτησε την επαναφορά του 
καθαιρεθέντος προέδρου Μόρσι στην 

• Ο κ. Σέκερης είναι πρόεδρος της «Ένωσης 
για την Ελλάδα», ομίλου χάραξης εθνικής 
στρατηγικής

 >>  ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ 

Η Μεσανατολική πολιτική της Άγκυρας: 
στοχεύσεις, προσκόμματα και διλήμματα

Υπό κ. Γεωργίου Ε. Σέκερη, πρέσβεως ε.τ.*
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εξουσία · διαφοροποιούμενος έτσι από 
τη στάση των Αμερικανών και των κοι-
νοτικών Ευρωπαίων, που ναι μεν κα-
λούν τους Αιγύπτιους ιθύνοντες να 
απόσχουν από τη χρήση βίας, πλην 
όμως απεύχονται την επικράτηση της 
Μουσουλμανικής Αδελφότητας · και 
συνακόλουθα, όχι μόνο αποφεύγουν 
να αποδοκιμάσουν δημοσία τους κρα-
τούντες στο Κάιρο, αλλά και αθορύ-
βως τους στηρίζουν. 1 Ενώ οι ακραίες 
εν προκειμένω θέσεις της έχουν οδη-
γήσει την Άγκυρα και σε οξεία διαφω-
νία με την πλειονότητα των αραβικών 
κρατών. Καθώς, η Σαουδική Αραβία, 
τα Ηνωμένα Εμιράτα, το Μπαχρέιν, η 
Ιορδανία, και το Κουβέιτ, μεταξύ άλ-
λων – απαξάπασες, σημειωτέον, χώρες 
ανήκουσες, όπως και η Αίγυπτος, αλλά 
και η πλειοψηφία του τουρκικού πλη-
θυσμού και το κόμμα του κ. Ερντογάν, 
στο σουνιτικό Ισλάμ – δικαιολογούν 
την επέμβαση του αιγυπτιακού στρα-
τού και ορισμένες προσφέρουν και 
οικονομική βοήθεια στους νέους κα-
τόχους της εξουσίας, δια τον φόβον, 
προφανώς, των επιπτώσεων τυχόν 
επικράτησης των ριζοσπαστών Αδελ-
φών Μουσουλμάνων στην ευστάθεια 
και των δικών τους καθεστώτων.2

Αντιθέτως, σε ότι αφορά στο Συρι-
ακό, η Άγκυρα πορεύεται, μέχρις ενός 
σημείου, παράλληλα με τις εν λόγω 
συντηρητικές σουνιτικές δυνάμεις· οι 
οποίες, όπως εκείνη, ωθούν σε διεθνή 
επέμβαση για την ανατροπή του κα-
θεστώτος Ασάντ, και παρέχουν στους 
αντικαθεστωτικούς Σουνίτες, πέραν 
της διπλωματικής, και οικονομική και 
εμμέσως και στρατιωτική υποστήριξη. 
Ενώ, από την πλευρά τους, οι Δυτικές 
πρωτεύουσες εξακολουθούν να θεω-
ρούν την Τουρκία χρησιμότατο και εν-
δεχομένως απαραίτητο εταίρο για την 
αντιμετώπιση της συριακής κρίσης · 
μολονότι οι στοχεύσεις και δημόσιες 
τοποθετήσεις τους, ιδιαίτατα δε οι ευ-
ρωκοινοτικές, πόρρω απέχουν από τις 
αδιάλλακτες θέσεις της κυβέρνησης 
Ερντογάν. 3

Από την άλλη, όμως, η τουρκική 
αυτή πολιτική έναντι της Συρίας έρχε-

ται σε ευθεία αντίθεση με τη φιλοκαθε-
στωτική στάση των δύο άλλων μείζο-
νος σημασίας δυνάμεων της περιοχής 
που είναι το σιιτικό Ιράν και η από την 
εποχή του Ψυχρού Πολέμου στενά 
συνδεδεμένη με τη Δαμασκό Ρωσία 
– χωρίς, πάντως, η διαφωνία αυτή να 
έχει, μέχρι στιγμής, εκτροχιάσει τις ευ-
αίσθητες και εν πολλοίς αντιφατικές 
σχέσεις της Τουρκίας με την Τεχεράνη 
και τη Μόσχα.4

✩ ✩ ✩

Κατά τα λοιπά, τη ρήξη με το Κά-
ιρο και τη Δαμασκό η Άγκυρα 
διαχειρίζεται υπό τη σκιά των 
έκρυθμων σχέσεών της με το 

Ισραήλ. Η εσκεμμένη μετατροπή από 
τον κ. Ερντογάν, με θρησκευτικά και 
επικοινωνιακά κυρίως κίνητρα, μιας 
άτυπης, αλλά ουσιαστικής και πολλα-
πλώς χρήσιμης συμμαχίας με το εβρα-
ϊκό κράτος σε ανοικτή διάσταση έχει 
αποβεί εις βάρος των τουρκικών γεω-
πολιτικών συμφερόντων: Η, πρόσκαι-
ρη πιθανότατα, δημοτικότητα που εξα-
σφάλισε ο Τούρκος πρωθυπουργός 
στην αραβο-μουσουλμανική λαϊκή 
βάση – αλλά όχι και στους ηγετικούς 
κύκλους των αντίστοιχων κρατών, εμ-
φανώς καχύποπτους έναντι των νεο-
θωμανικών φιλοδοξιών του – ουδόλως 
αντισταθμίζει τη ζημία από την αντι-
τουρκική δραστηριοποίηση του εβρα-
ϊκού στοιχείου στον Δυτικό κόσμο και 
την ισραηλινή ψυχρότητα και, κατά πε-
ρίπτωση, ενεργό αντιπαλότητα σε πε-

ριφερειακό επίπεδο · ως εκ των οποί-
ων δυσχεραίνονται τα μάλα ο έλεγχος 
των διαφωνιών των δύο κρατών, όπου 
οι θέσεις τους διαφοροποιούνται, και 
ο συντονισμός των ενεργειών τους, 
όπου οι θέσεις τους συμπίπτουν.

Και πλήρης μεν διάσταση των εκα-
τέρωθεν τοποθετήσεων και στοχεύσε-
ων σημειώνεται ως προς τις εξελίξεις 
στην Αίγυπτο. Με τους Ισραηλινούς να 
κρίνουν τυχόν επικράτηση της αντιση-
μιτικής Μουσουλμανικής Αδελφότητας 
καταστροφική για τα συμφέροντά τους 
· και συνεπώς να ευνοούν και υποθάλ-
πουν την παράταση του ελέγχου των 
αποδεδειγμένως ρεαλιστών, και ως εκ 
τούτου συνεργάσιμων, στρατιωτικών 
επί της πολιτικής ζωής της Αιγύπτου.

Ενώ αντιθέτως, η τουρκική και η 
ισραηλινή προσέγγιση του Συριακού, 
παρά τη ριζική διαφορά κινήτρων, δεί-
χνουν, αυτή τη στιγμή, να συγκλίνουν, 
στο μέτρο που το Ισραήλ, προκειμένου 
να αποτραπεί η επαπειλούμενη επι-
κράτηση ενός καθεστώτος, όχι μόνο 
προσκείμενου στην Τεχεράνη – το πυ-
ρηνικό πρόγραμμα της οποίας θεωρεί 
υπαρξιακή απειλή - αλλά και στηριζό-
μενου δια των όπλων από τη θανάσιμη 
αντίπαλο του εβραϊκού κράτους Χεζ-
μπολάχ, ευνοεί και αυτό την ανάληψη 
διεθνούς στρατιωτικής δράσης κατά 
των δυνάμεων του προέδρου Ασάντ. 
Απευχόμενοι όμως συγχρόνως οι Ισρα-
ηλινοί και τη νίκη των αντικαθεστωτι-
κών, στις τάξεις των οποίων πρωτα-

Διαδηλώσεις στην Τουρκία
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γωνιστούν εξ ίσου επικίνδυνοι για τα 
συμφέροντά τους ακραίοι ισλαμιστές, 
θα ήθελαν η διεθνής αυτή στρατιωτι-
κή επέμβαση να είναι περιορισμένης 
έκτασης και διάρκειας, έτσι ώστε η επι-
θυμητή εξασθένιση του Σύρου προέ-
δρου να μη μεταφρασθεί σε αποφα-
σιστικό στρατηγικό πλεονέκτημα των 
αντιπάλων του · και εκ των πραγμάτων 
να προκύψει η λιγότερο κακή από ισ-
ραηλινής σκοπιάς έκβαση, ήτοι η ελεγ-
χόμενη, τρόπον τινά, παράταση του 
συριακού εμφυλίου. 5

Μένει βέβαια να φανεί, αν, σε συν-
δυασμό και με τις διαμεσολαβητικές, 
συμφιλιωτικές προσπάθειες της Ουά-
σιγκτον, η μερική αυτή σύγκλιση θέσε-
ων Τουρκίας και Ισραήλ - εφ’ όσον κατά 
τα άλλα επιβεβαιωθεί και κατά την πε-
ραιτέρω ανέλιξη της συριακής κρίσης 
- θα οδηγήσει σε μια επαναπροσέγγιση 
των δύο κρατών.6 Και κατά πόσον, επο-
μένως, το τουρκικό πολιτικό Ισλάμ θα 
δώσει εν προκειμένω προτεραιότητα 
στα γεωπολιτικά συμφέροντα της χώ-
ρας του έναντι των θρησκευτικών του 
ευαισθησιών.

✩ ✩ ✩

Όμως οι εξελίξεις στη Συρία 
έχουν κρίσιμες επιπτώσεις 
και στο ζωτικής σημασίας 
για την Τουρκία Κουρδικό. Με 

την τουρκική ηγεσία να διατρέχει τον 
κίνδυνο η ντε φάκτο αυτονόμηση των 
Κούρδων του συριακού Βορρά να εν-
θαρρύνει τις αποσχιστικές τάσεις των 

ομοφύλων τους του τουρκικού Νότου. 
Ένα κίνδυνο, ωστόσο, που, όπως πει-
στικά εκτιμά γνωστός Βρετανός ανα-
λυτής, ο κ. Ερντογάν επιχειρεί να με-
τατρέψει σε ευκαιρία, συνδέοντας τα 
πρόσφατα ειρηνευτικά ανοίγματά του 
προς το κουρδικό στοιχείο της χώρας 
του με την καλλιέργεια σχέσεων συ-
νεργασίας με εκείνα της Συρίας, αλλά 
και του Ιράκ, προκειμένου να εντά-
ξει αμφότερα τα τελευταία αυτά «στη 
σφαίρα επιρροής της Τουρκίας». Και 
εκμεταλλεύεται προς τούτο και την 
σουνιτική ταυτότητα που οι πληθυσμοί 
αυτοί, σε αντιδιαστολή προς τους Αλε-
βίτες της Δαμασκού και τους Σιίτες της 
Βαγδάτης, μοιράζονται με τη μεγάλη 
πλειοψηφία των Τούρκων. 7

Πρόκειται για μια ριψοκίνδυνη πο-
λιτική, η οποία ειδικότερα στην πε-
ρίπτωση του ιρακινού Κουρδιστάν, 
πέραν των γεωπολιτικών και εθνοθρη-

σκευτικών της στοχεύσεων, εξυπηρετεί 
και ενεργειακές σκοπιμότητες - και πιο 
συγκεκριμένα τον έλεγχο των υδρογο-
νανθράκων του ιρακινού Βορρά. Συνα-
κόλουθα δε έχει εμπλέξει την Άγκυρα 
σε οξεία αντιπαράθεση με την κεντρι-
κή ιρακινή κυβέρνηση – προσκείμενη, 
σημειωτέον, όπως και η ομόδοξη Τε-
χεράνη, στο καθεστώτος Ασάντ. Και 
ανησυχεί μια Ουάσιγκτον πασχίζουσα 
να σταθεροποιήσει το κλυδωνιζόμενο 
Ιράκ και να αποτρέψει την αύξηση της 
εκεί ιρανικής επιρροής.8

✩ ✩ ✩

Εν κατακλείδι, το κύριο ίσως χα-
ρακτηριστικό της μεσανατο-
λικής πολιτικής της κυβέρνη-
σης Ερντογάν είναι οι υψηλού 

ρίσκου επιλογές και η συναφής αβε-
βαιότητα περί την ευόδωσή τους. Οι 
προβλέψεις (ευσεβείς πόθοι, ως επί το 
πολύ) περί περιθωριοποίησης, ή ακό-
μη και επικειμένης «κατάρρευσης», του 
τουρκικού κράτους είναι βέβαια εκτός 
πραγματικότητας. Ωστόσο ο κ. Ερντο-
γάν, σε αντίθεση με τα συντηρητικά 
και κατ’ αρχήν φιλοδυτικά ανακλαστι-
κά των κεμαλιστών που επί μακρόν κυ-
βέρνησαν την Τουρκία, ενεργεί κατά 
τρόπον συχνά παρακινδυνευμένο και 
απρόβλεπτο – και χωρίς να είναι πά-
ντοτε σαφές κατά πόσον οι εκάστοτε 
πρωτοβουλίες του οφείλονται σε γεω-
πολιτικούς υπολογισμούς ή θρησκευ-
τικές εμμονές, αλλά και σε ποιο βαθμό 
αντανακλούν τον παρορμητικό χαρα-
κτήρα ενός ισχυρού, ισχυρογνώμονος, 
και συγχρόνως ξένου προς τη δυτική 

Διαδηλώσεις στην Αίγυπτο

Συγκρούσεις στη Συρία
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νοοτροπία και, γενικότε-
ρα, κουλτούρα ηγέτη.

Ας προστεθεί ότι η 
πορεία και έκβαση του 
πολυμέτωπου αγώνα 
στον οποίο έχει εμπλακεί 
ο Τούρκος πρωθυπουρ-
γός στον διεθνή χώρο 
αναπόφευκτα θα επηρεάσουν και την 
εσωτερική πολιτική σκηνή της Τουρκί-
ας: τις διαθέσεις της κοινής γνώμης και 
του στρατεύματος έναντι της ισλαμο-
γενούς κυβέρνησης και τελικά και τις 
προεδρικές φιλοδοξίες του ίδιου του 
κ. Ερντογάν.

Ενώ σε ό,τι αφορά ειδικώς στα ελ-
ληνικά συμφέροντα, το πιθανότερο εί-
ναι η τουρκική ηγεσία, με την προσοχή 
της επικεντρωμένη στα μεσανατολικά 
της μέτωπα, να μην επιθυμεί όξυνση 
στα υπόλοιπα, του ελληνικού συμπε-
ριλαμβανομένου. Ενώ οι αντιπαραθέ-
σεις της με σημαντικές περιφερειακές 
δυνάμεις, όπως το Ισραήλ και η Αίγυ-
πτος, ανοίγουν κάποια παράθυρα ευ-
καιρίας για την ελληνική διπλωματία 
– αρκεί η τελευταία αυτή να διέπεται 
από πνεύμα ρεαλισμού και να αποφεύ-
γει αντιπαραγωγικές τυμπανοκρουσί-
ες · κάτι το ιδιαίτερα δύσκολο για τους 
ασυγκρατήτως πεινώντες και διψώντες 
τη δημόσια προβολή πολιτικούς μας.

Υποσημειώσεις:

1. Βλ. μεταξύ άλλων, για τις αρχικές μεν αντι-
δράσεις του κ. Ερντογάν στην ανατροπή του 
προέδρου Μόρσι, Daniel Dombey, Erdogan 
attacks West’s reaction to Morsi’s overthrow, 
Financial Times, 5-7-2013 · για τις νεότερες, 
αντισημιτικής απόχρωσης δηλώσεις του, 
Zvi Bar’el, Turkey is losing its ally in Egypt – 
and quickly losing influence in the Mideast, 
Haaretz, 21-8-2013..
2. Βλ. επί παραδείγματι, David Gardner, After 
Egypt political Islam faces its sternest test, 
Financial Times, 11-7-2013.
3. Κατά τη σύνταξη του παρόντος άρθρου, οι 
θέσεις της Ουάσιγκτον, όπως τις εξέφρασε ο 
Πρόεδρος Ομπάμα σε διάγγελμά του προς 
τον Αμερικανικό λαό είναι, μεταξύ άλλων, 
οι ακόλουθες: “Αποφάσισα ότι είναι προς τα 
εθνικά συμφέροντα ασφαλείας των Ηνωμέ-
νων Πολιτειών να απαντήσουμε στη χρησι-
μοποίηση από το καθεστώς Ασάντ χημικών 
όπλων μέσω εστιασμένου στρατιωτικού 

πλήγματος.» «Δεν θα χρησιμοποιήσω αμε-
ρικανικές χερσαίες δυνάμεις στη Συρία. Δεν 
θα αναλάβω δράση χωρίς όρια, όπως στο 
Ιράκ και στο Αφγανιστάν. Δεν θα διεξαγά-
γω παρατεταμένη αεροπορική επιχείρηση, 
όπως στη Λιβύη και το Κόσοβο.» «Σκοπός 
του πλήγματος αυτού θα είναι να αποτραπεί 
ο Ασάντ από την χρήση χημικών όπλων, να 
υποβαθμισθεί η ικανότητά του να τα χρη-
σιμοποιήσει, και να καταστεί σαφές ανά 
τον κόσμο ότι δεν θα ανεχθούμε τη χρήση 
τους.» «Εν μέρει χάρις στην πειστική απειλή 
αμερικανικής στρατιωτικής δράσης, αλλά 
και εποικοδομητικών συνομιλιών μου με 
τον πρόεδρο Πούτιν, η ρωσική κυβέρνηση 
δήλωσε έτοιμη να συνεργασθεί με τη διεθνή 
κοινότητα για να πιεσθεί ο Ασάντ να παρα-
δώσει τα χημικά του όπλα.» Προσέθεσε δε 
ο κ. Ομπάμα ότι, εν αναμονή της έκβασης 
των διπλωματικών αυτών διαβουλεύσεων, 
οι ΗΠΑ αναστέλλουν τη στρατιωτική επέμ-
βαση, με τις δυνάμεις τους όμως σε επιφυ-
λακή προκειμένου «να διατηρήσουμε την 
πίεση επί του Ασάντ και να είμαστε σε θέση 
να αντιδράσουμε, εάν η διπλωματία αποτύ-
χει.» (Βλ. President Obama’s Sept. 10 speech 
on Syria, The Washington Post, 12-9-2013) 
Για τις πολύ ηπιότερες δηλώσεις των προέ-
δρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευ-
ρωπαϊκού Συμβουλίου, βλ. Simon Shuster, 
At the G-20, Obama’s Syria Efforts Take a Hit 
as Putin Gains Support, Time com. Το πιθα-
νότερο επομένως είναι η συριακή κρίση να 
τραβήξει σε μάκρος, με το καθεστώς Ασάντ 
να επιβιώνει, χωρίς όμως να μπορεί και να 
επιβληθεί επί των αντιπάλων του.
4. Σε ό,τι αφορά στις ρωσο-τουρκικές σχέ-
σεις, βλ. Soner Cagaptay, Turkey Fears Russia 
Too Much to Intervene in Syria, The Atlantic, 
όπου ο γνωστός Τούρκος συνεργάτης του 
Washington Institute for Near East Policy 
αποδίδει την απροθυμία της Άγκυρας να 
προχωρήσει σε μονομερή στρατιωτική 
επέμβαση στη Συρία στον φόβο των αντι-
δράσεων της Μόσχας. Για μια ευρύτερη, 
ισορροπημένη παρουσίαση των σχέσε-
ων αυτών, βλ. ανάλυση του Al Jazeera 
Center for Studies, στον ιστότοπο http://
studies.aljazeera.net/en/positionpapers 
/2013/05/2013579542153 3494.htm, υπό 
ημερομηνία 7-5-2013, όπου μεταξύ άλλων 

διαπιστώνεται ότι «Τουρκία και 
Ρωσία αναγνωρίζουν την έκτα-
ση των διαφορώντους. Είτε 
περιθωριοποιούν τις διαφορές 
αυτές, ή αναζητούν συναινέ-
σεις που δεν επηρεάζουν την 
ανάπτυξη των οικονομικών και 
εμπορικών σχέσεών τους. Για τις 
σχέσεις της Άγκυρας με το Ιράν, 
οι οποίες και αυτές κινούνται 

μεταξύ συνεργασίας και αντα-
γωνισμού, ιδιαίτερα κατατοπιστική είναι η 
εκτενής μελέτη των F. Stephen Larrabee και 
Alireza Nader υπό τον τίτλο Turkish-Iranian 
Relations in a Changing Middle East, που 
διατίθεται δωρεάν στον ιστότοπο της έγκυ-
ρης Rand Corporation http://www.rand.org/
pubs/research_reports/RR258.html
5. Για μια έγκυρη παρουσίαση της ισραηλι-
νής πολιτικής έναντι του Συριακού βλ. Israel 
Backs Limited Strike Against Syria, New York 
Times, 5-9022013. Είναι επίσης ενδεικτικό ότι 
το ισραηλινό λόμπι στην Ουάσιγκτον στηρί-
ζει ενεργώς την προσπάθεια του κ. Ομπάμα 
να εξασφαλίσει τη συναίνεση του Κογκρέ-
σου για ένα περιορισμένο κτύπημα κατά 
του συριακού καθεστώτος. Βλ. χαρακτηρι-
στικά, AIPAC says it was ‘challenged’ in Syria 
vote push, but stands by move, The Times of 
Israel www.timesofisrael.com, 13-09-2013. 
Σύμφωνα με ορισμένους Αμερικανούς ανα-
λυτές, η παρεμπόδιση της επικράτησης μιας 
εκ των αντιμαχόμενων πλευρών στη Συρία, 
την οποία επιθυμεί το Ισραήλ – και προς την 
οποία άλλωστε φαίνεται να κατατείνουν 
στην πράξη και οι χειρισμοί του προέδρου 
Ομπάμα - ανταποκρίνεται πλήρως και προς 
τα αμερικανικά εθνικά συμφέροντα. Την πλέ-
ον «μακιαβελική» εκδοχή της προσέγγισης 
αυτής παρουσιάζει ο Edward N. Luttwak, σε 
άρθρο του, υπό τον εύγλωττο τίτλο In Syria, 
America Loses if Either Side Wins, στη New 
York Times της 24ης Αυγούστου 2013.
6. Για μια αισιόδοξη προσέγγιση του σχε-
τικών προοπτικών βλ. Δήλωση Αμερικα-
νού υπουργού εξωτερικών 23ης Μαρ-
τίου 2013 υπό τον τίτλο «Reconciliation 
between Israel and Turkey» στον ιστό-
τοπο http://www.state.gov/secretary/
remarks/2013/03/206586.htm · Israel-Turkey 
thaw: Strategic prospects, UPI, 26-3-2010 · 
και Turkish Official: ‘Talks between Israel and 
Turkey could end at any moment’, Jerusalem 
ONLINE, 12-9-2013
7. David Gardner, Ankara pulls at Mideast’s 
Kurdish thread, Financial Times, 3-4-2013. 
Μάλιστα, την τουρκική αυτή σφαίρα επιρ-
ροής ο Gardner αποκαλεί Turkosphere.
8. Βλ. σχετικώς Daniel Dombey, Turkey 
agrees energy deal with Kurdish north Iraq, 
Financial Times, 13-5-2013

Διαδηλώσεις στην Αίγυπτο
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Συρία: Διπλωματία της διαπραγμάτευσης
vs Διπλωματίας των όπλων

Υπό κ. Κωνσταντίνου Φίλη, Διευθυντού του Τμήματος Μελετών - Ερευνών του ΙΔΙΣ

Έχουμε εισέλθει στην τελική φάση της λήψης απο-
φάσεων για τη Συρία. Τις προηγούμενες εβδομά-
δες αντί να απαντηθούν πολλά από τα ερωτή-
ματα, δημιουργήθηκαν νέα, ενώ η κατάσταση 

παραμένει συγκεχυμένη, παρά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ρω-
σίας.

Αυτό που αναζητούμε είναι τον υπεύθυνο της επίθε-
σης, αλλά το πιθανότερο είναι ότι δεν θα καταλήξουμε 
σε κοινή θέση. Υπάρχουν αποχρώσες ενδείξεις για ευθύ-

νη του καθεστώτος, αλλά η έλλειψη ή η αδυναμία συγκέντρωσης αποδείξεων 
προσφέρει τη δυνατότητα στην άλλη πλευρά να αμφισβητεί τα ευρήματα και 
να καταγγέλλει προβοκάτσια, με το επιχείρημα ότι θα ήταν βλακώδες ο Άσαντ 
να διέταζε την επίθεση με χημικά, γνωρίζοντας τις συνέπειες. Μάλιστα, κάποιες 
πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι μπορεί να έγινε χρήση χημικών εν αγνοία του 
Σύρου προέδρου.

Οι αμφιταλαντεύσεις των ΗΠΑ συνι-
στούν, μεταξύ άλλων, και έλλειψη στρα-
τηγικού σχεδίου, για το πώς θα τερματι-
στεί αυτή η κρίση. Οι Αμερικανοί αυτή 
τη στιγμή φαίνεται να κινούνται περισ-
σότερο στη λογική «βλέποντας και κά-
νοντας», για αυτό και τα μηνύματα σε 
ότι αφορά τις απώτερους σκοπούς τους 
είναι τουλάχιστον διφορούμενα και αλ-
λάζουν ανάλογα τον συνομιλητή.

Αυτή τη στιγμή, οι πιθανότητες για 
την ανάληψη στρατιωτικής δράσης πα-
ραμένουν στο τραπέζι, παρά το ότι το 
momentum αποδυναμώνει το εν λόγω 
σενάριο. Εξίσου ισχυρό είναι το ενδε-
χόμενο να υπάρξουν πρωτοβουλίες για 
αναζωογόνηση της πολιτικής διαπραγ-
μάτευσης, διότι όλες οι πλευρές αντι-
λαμβάνονται πως βρισκόμαστε ακόμη 
στην αρχή μίας μακράς και επίπονης 
διαδικασίας αποκλιμάκωσης, χωρίς 
βέβαια αυτή να είναι κατοχυρωμένη. 
Πάντως, ούτε οι άμεσες συνομιλίες εγ-
γυώνται θετικό αποτέλεσμα, πολλώ δε 
μάλλον από τη στιγμή που οι αντικαθε-
στωτικοί θέτουν ως προϋπόθεση την 
άμεση αποχώρηση του Άσαντ από την 

εξουσία.
Παράλληλα, ωστόσο, ακόμη δεν 

έχει αποφασιστεί αν και μέχρι ποιο 
βαθμό θα οπλιστούν οι δυνάμεις της 
αντιπολίτευσης. Και αυτό γιατί αφενός 
το παράδειγμα της Λιβύης, όπου όπλα 
δυτικού τύπου βρέθηκαν να χρησιμο-
ποιούνται σε επιχειρήσεις τρομοκρα-
τών σε μία μεγάλη γεωγραφική κλίμακα 
(π.χ. στην Ασία) είναι νωπό, αφετέρου 
λόγω της αναγνώρισης ότι στους κόλ-
πους των αντικαθεστωτικών έχουν δι-
εισδύσει –και σε κάποιες περιπτώσεις 
αποκτώντας και το πάνω χέρι- τζιχα-
ντιστές συνδεόμενοι με τρομοκρατικά 
δίκτυα. Η ευκαιριακή ανάγκη ενδυνά-
μωσης της συριακής αντιπολίτευσης, 
εξουδετερώνεται από την ανησυχία 
πως μακροπρόθεσμα οι ΗΠΑ θα ενι-
σχύσουν δυνάμεις περί την Αλ Κάϊντα. 
Ενώ είναι σαφές πως δεν έχουν ωριμά-
σει ακόμη οι συνθήκες, αν η επικρά-
τηση των αντικαθεστωτικών δεν γίνει 
με όρους και προϋποθέσεις, τόσο επι-
χειρησιακά όσο και πολιτικά, θα φέρει 
μία νέα κυβέρνηση, μέρος της οποίας 
θα έχει εξτρεμιστικές διαθέσεις, βαρύ 

οπλισμό στη διάθεση της και πρόσβα-
ση στο χημικό οπλοστάσιο της χώρας. 
Επιπλέον, θα πρέπει να εξεταστεί ποια 
θα είναι τα ανταλλάγματα που θα προ-
σφέρει μία σουνιτική κυβέρνηση, που 
πιθανόν να προκύψει, σε όλους αυτούς 
που εδώ και δυόμισι χρόνια μάχονται 
στο πλευρό της, μεταξύ των οποίων 
υπάρχουν ακραία στοιχεία.

Είναι δεδομένο, πως η αμερικανική 
στρατιωτική μηχανή μπορεί σε σχετικά 
περιορισμένο διάστημα να «εκθρονί-
σει» τον Άσαντ. Όμως, αυτό συνεπάγε-
ται ρίσκο τυφλών χτυπημάτων που θα 
προκαλέσουν την απώλεια εκατοντά-
δων -ίσως και χιλιάδων- ανθρωπίνων 
ζωών, αλλά πιθανότατα και χερσαίες 
επιχειρήσεις, εξέλιξη που οι Αμερικα-
νοί απορρίπτουν μετά βδελυγμίας. Επί-
σης, η έλλειψη εμπιστοσύνης για την 
σύσταση και τις προθέσεις των αντι-
καθεστωτικών, καθώς και το σοβαρό 
ενδεχόμενο διαίρεσης της χώρας και 
διάχυσης της κρίσης στην ευρύτε-
ρη περιοχή, που θα ανάγκαζαν τους 
Αμερικανούς να παρατείνουν τις δε-
σμεύσεις τους, άρα και την παρουσία 
τους, εντείνουν τις αμφιβολίες για το 
κατά πόσο θα είναι ευεργετική η άμεση 
«αποκαθήλωση» του Άσαντ.

Δεδομένης της πρόθεσης της Ουά-
σινγκτον να απεμπλακεί σταδιακά από 
την περιοχή της Μ. Ανατολής, ώστε να 
διαθέσει μεγαλύτερο ανθρώπινο και 
οικονομικό κεφάλαιο για την αναχαί-
τιση της κινεζικής επιρροής στον Ει-
ρηνικό, αλλά και προκειμένου να αντι-
μετωπίσει την κρίση που πλήττει και 
την αμερικανική οικονομία, κατόπιν 
των τελευταίων εξελίξεων είναι ανα-
γκασμένη να μεταθέσει χρονικά τις 
άνω επιδιώξεις. Το ερώτημα, ωστό-
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σο, είναι διττό: α) Πώς θα επιτύχει την 
αποδέσμευσή της, ενώ εμπλέκεται σε 
στρατιωτικές επιχειρήσεις με αβέβαια 
αποτελέσματα, που ενδεχομένως, να 
την υποχρεώσουν να ενισχύσει την 
παρουσία της; β) Ποιος θα μπορούσε 
να καλύψει το κενό ασφάλειας που θα 
άφηνε η απεμπλοκή των Αμερικανών, 
πολύ περισσότερο από τη στιγμή που 
-αντί της ομαλοποίησης- βιώνουμε 
την αναζωπύρωση παλαιών μετώπων; 
Τάση, που αναμένεται να ενισχυθεί σε 
συνέχεια ενδεχόμενης στρατιωτικής 
επέμβασης στη Συρία.

Συνεπεία των παραπάνω, προκύ-
πτουν δύο διαπιστώσεις:

Η ανάληψη στρατιωτικής δρά-
σης ως εργαλείο εξυπηρέτησης των 
οποιονδήποτε στόχων, δεν είναι επαρ-
κής. Απαιτείται ενεργοποίηση όλων 
των διπλωματικών καναλιών, αλλά και 
συμπόρευση περισσοτέρων κρατών 
της διεθνούς κοινότητας και ασφαλώς, 
κάποιων από αυτά που στηρίζουν το 
συριακό καθεστώς.

Σε περίπτωση εκκίνησης στρατιω-
τικών επιχειρήσεων με τα επακόλουθα 
που αυτές θα έχουν, που κατά τα φαι-
νόμενα θα υπερβούν τις προθέσεις των 
ΗΠΑ, η αποδέσμευση του αμερικανι-
κού παράγοντα από τη Μέση Ανατολή 
θα καταστεί μία σύνθετη και ιδιαιτέρως 
δύσκολη υπόθεση.

Τα ρίσκα ενδεχόμενου χτυπήματος 
μεγαλύτερα από τα οφέλη

Τα διλήμματα που καλούνταν να 
αντιμετωπίσουν πρωτίστως αυτοί 
που μέχρι πρότινος προετοίμα-

ζαν την επίθεση, αλλά και οι υποστη-
ρικτές του συριακού καθεστώτος, ήταν 
τέτοια ώστε και τα δύο μέρη αναγκά-
στηκαν προσώρας να συμβιβαστούν 
με τον αφοπλισμό του χημικού οπλο-
στασίου της Συρίας. Ας δούμε ορισμέ-
να από τα διλήμματα που κατόπιν ωρί-
μου σκέψης απέτρεψαν προς το παρόν 
την επίθεση:

α. Κατά πόσο η ζημιά που θα προ-
κληθεί είτε στο εσωτερικό πεδίο, είτε 
σε περιφερειακό επίπεδο, είτε με τη δι-

αίρεση της διεθνούς κοινότητας θα εί-
ναι μεγαλύτερη από αυτή, που η στρα-
τιωτική επέμβαση θέλει να αποτρέψει.

β. Αν αυτή η κίνηση υψηλού ρίσκου 
δεν έχει τα οφέλη στα οποία αρχικά θα 
αποσκοπεί, κατά πόσο 
αυτό θα φέρει ενίσχυση 
των επιχειρήσεων (άρα 
μεγαλύτερο κόστος και 
περισσότερα ρίσκα). Αν, 
δηλαδή, οι επιδιώξεις θα 
αναθεωρούνται, σε περί-
πτωση που το αποτέλεσμα 
δεν είναι το επιθυμητό.

γ. Η διστακτικότητα 
της αμερικανικής ηγεσί-
ας, πιθανόν να ενθαρρύνει 
καθεστώτα που μοιράζο-
νται τις ίδιες πρακτικές και 
μεθόδους με τον Άσαντ. 
Ενώ η εκπεφρασμένη 
πρόθεση για επίθεση στη Συρία, άνευ 
πρότερης έγκρισης από τον ΟΗΕ απο-
ξενώνει ορισμένους από τους εταίρους 
των ΗΠΑ, καθώς και την κοινωνία των 
πολιτών, που βάσει δημοσκοπήσεων 
δείχνει να αντιτίθεται σε αυτό το εν-
δεχόμενο (επηρεάζοντας, μάλιστα, 
την ψήφο βουλευτών, γερουσιαστών, 
ακόμη και ηγεσιών).

δ. Ο κίνδυνος ενίσχυσης του ριζο-
σπαστικού σουνιτικού στοιχείου με την 
ταυτόχρονη περιθωριοποίηση του σι-
ιτικού, το οποίο -κυρίως λόγω Ιράν- εί-
ναι έτσι και αλλιώς εχθρικό απέναντι 
στις ΗΠΑ, κινδυνεύει να ρίξει Λίβανο 
και Ιράκ στο απόλυτο χάος, καθώς επί-
σης και να δημιουργήσει νέα προπύρ-
για της σουνιτικής Αλ Κάϊντα και του 
τρομοκρατικού δικτύου στη περιοχή.

ΗΠΑ και Ρωσία αποτελούν δύο 
εκ των κομβικότερων παικτών στην 
κρίση που μαίνεται εδώ και δυόμισι 
χρόνια. Θα συμβιβα-
στούν, όπως έπραξαν 
κόντρα στις μέχρι τώρα 
ενδείξεις, με την ανά-
γκη εξεύρεσης κοινών 
παρονομαστών, ώστε 
αφενός να διασφαλιστεί 
μια πολιτική διαδικασία 
σταδιακής ομαλοποίη-

σης, αφετέρου να μην υπονομευθούν 
τα στρατηγικά τους συμφέροντα ή θε-
ωρούν ότι αυτά είναι τόσο διϊστάμενα, 
ώστε η διπλωματική τους σύγκρουση 
καθίσταται αναπόφευκτη;

Εν μέσω διφορούμενων πληροφο-
ριών και ενός σύνθετου περιβάλλοντος 
με ερωτηματικά που ζητούν ακριβείς 
απαντήσεις, ενώ με κράτη και τρομο-
κρατικές οργανώσεις να βρίσκονται 
σε ετοιμότητα για να εκμεταλλευτούν 
κατά το δοκούν τα νέα δεδομένα που 
θα φέρει ενδεχόμενη επίθεση. Το ρί-
σκο μιας τέτοιας επιλογής είναι μεγάλο, 
ακόμη και για την υπερδύναμη, όχι για 
το αν θα καταφέρει να πλήξει ένα κα-
θεστώς που αδυνατεί να επιβληθεί στο 
εσωτερικό της χώρας του, αλλά για τις 
συνέπειες που αυτή θα έχει. Μάλιστα, 
με περιορισμένη και «χαλαρή» νομιμο-
ποίηση στο εξωτερικό, η πίεση για την 
επίτευξη ενός σχεδόν τέλειου αποτε-
λέσματος είναι πολύ μεγάλη. Η απρο-
θυμία Ομπάμα να εμπλακούν οι ΗΠΑ 
σε μία ακόμη πολεμική σύρραξη σε συ-
νάρτηση με τις αμφιβολίες για τα επα-
κόλουθα, ακόμη και αν εκπληρωθούν 

οι αρχικές επιδιώξεις, 
καταδεικνύουν με τον 
πλέον εύγλωττο τρόπο 
τις έντονες δυσκολίες 
του εγχειρήματος και 
εξηγούν εν πολλοίς για-
τί αποφάσισε η Ουάσι-
γκτον να δώσει μία ευ-
καιρία στη διπλωματία.
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Ο Άγιος Αυτοκράτωρ της Ρωμανίας Ιωάννης Γ΄ Δούκας 
Βατάτζης ως Στρατιωτικός και Διπλωμάτης

Υπό κ. Ιωάννη Α. Σαρσάκη, ΕΜΘ Επχία (Ο), Ιστορικού Μελετητή

Εισαγωγή στο ιστορικό 
πλαίσιο της εποχής

Η άλωση της Κωνσταντινου-
πόλεως από τους Φράγκους 
της Δ΄ σταυροφορίας τον 
Απρίλιο του 1204, υπήρξε η 

συνταρακτικότερη στιγμή, στην έως 
τότε ιστορία της Ανατολικής Ρωμαϊκής 
Αυτοκρατορίας – Ρωμανίας (αυτή εί-
ναι η σωστή ονομασία της αυτοκρα-
τορίας και όχι Βυζάντιο1). Οι Έλληνες 
της Ρωμανίας προκειμένου να στα-

1. Ο όρος Βυζαντινή αυτοκρατορία πρωτοει-
σήχθη 109 χρόνια μετά την πτώση της βα-
σιλεύουσας από τους Τούρκους το 1453. 
Ο πρώτος ιστορικός που χρησιμοποίησε 
τον όρο Βυζαντινή ιστορία ήταν ο Ιερώνυ-
μο Βολφ το 1562. Μετά από πολλά χρόνια, 
και αφού τον συγκεκριμένο όρο χρησιμο-
ποίησαν και άλλοι ιστορικοί, το 1680 κα-
θιερώθηκε από τον ιστορικό Κάρολο Ντε 
Γκέιντζ ο οποίος έγραψε το έργο Ιστορία 
του Βυζαντίου. Σχετικά με την υιοθέτηση 
του όρου βυζαντινή αυτοκρατορία από 
τους δυτικούς ο Κωνσταντίνος Παπαρρη-
γόπουλος σε επιστολή του την 1η Ιουλίου 
1886 προς τον Χιώτη λόγιο Γ. Ζολώτα ανα-
φέρει τα εξής: «Φίλε Ζολώτα, όσο και αν 
ηρεύνησα κατά τους κατά τον μέσον αιώνα 
ημετέρους ιστορικούς και χρονογράφους, 
δεν ηδυνήθην να εύρω εν αυτοίς το όνο-
μα των Βυζαντινών ή Βυζαντίνων, όπως θέ-
λεις. Μετεχειρίζονται τα ονόματα Ρωμαίοι, 
Γραικοί και περί τα τέλη, Έλληνες ……. Φο-
βούμαι, λοιπόν, ότι το όνομα επλάσθη υπό 
των Δυτικών, ημείς δε το εχάψαμεν». (π. Γε-
ώργιος Μεταλληνός «Παγανιστικός Ελλη-
νισμός ή Ελληνορθοδοξία;» σελ 260 Εκδό-
σεις Αρμός).

ματήσουν την επέκτα-
ση των Φράγκων στο 
σύνολο των εδαφών της 
αυτοκρατορίας, αντέ-
δρασαν άμεσα, δημιουρ-
γώντας κατά τόπους πολ-
λές εστίες αντίστασης. 
Οι βασικότεροι πυρή-
νες αντίστασης οι οποίοι 
εξελίχθησαν στα πρώτα 
εθνικά κράτη και σημα-
τοδότησαν τις αρχές του 
νέου ελληνισμού2, ήταν: 
η αυτοκρατορία της Νί-
καιας (στη Μικρά Ασία), 
το δεσποτάτο της Ηπείρου (στη δυτι-
κή Ελλάδα) και το βασίλειο της Τρα-
πεζούντας (στον Εύξεινο Πόντο). Από 
τα τρία ελληνικά κράτη, η Νίκαια ήταν 
αυτή που κατάφερε να λάβει το χρί-
σμα της διαδοχής - συνέχειας της αυ-
τοκρατορίας. Ο τίτλος αυτός κατοχυ-
ρώθηκε χάρη στην στρατηγική και 
διπλωματική επιτηδειότητα των δύο 
πρώτων βασιλέων της, του Θεόδωρου 
Α΄ Λάσκαρη (1208-1222) και ειδικότερα 
του Ιωάννη Γ΄ Δούκα Βατάτζη3 (1222-

2. Βλέπε Κων/νου Παπαρρρηγόπουλου «Ιστο-
ρία του ελληνικού έθνους» και Απόστολου 
Βακαλόπουλου «Ιστορία του Νέου Ελλη-
νισμού».

3. Ο Ιωάννης Δούκας Βατάτζης γεννήθηκε 
στην καστροπολιτεία του Διδυμοτείχου 
το 1193. Την πληροφορία για τον τόπο της 
γέννησής του, την αντλούμε από τον Γε-
ώργιο Ακροπολίτη, ο οποίος αναφέρει τα 
εξής: «και τότε ο αυτοκράτορας (Θεόδω-
ρος Λάσκαρης) έκανε γαμπρό του τον Ιω-

1254). Ο δεύτερος συγκα-
ταλέγεται στη χορεία των 
αγίων της ορθοδόξου εκ-
κλησίας μας ως ελεήμων 
και ως έχοντας την ιδιότη-
τα του αυτοκράτορα-βα-
σιλέα4.

Ο Ιωάννης Βατάτζης 
ήταν γαμπρός του Θεο-
δώρου Λάσκαρη καθώς 
είχε νυμφευθεί την μεγα-
λύτερη κόρη του, την πρι-
γκίπισσα Ειρήνη. Ο Θε-
όδωρος Λάσκαρης όταν 
απεβίωσε είχε ένα γιο από 

το δεύτερο γάμο του ο οποίος ήταν 
μόλις οκτώ ετών, και φυσικά δεν ήταν 
σε θέση να στεφθεί αυτοκράτορας. 
Και ενώ περίμεναν όλοι ότι θα αφήσει 
διάδοχο του κάποιον από τους αδελ-
φούς του, αυτός επέλεξε τον γαμπρό 
του. Την επιλογή αυτή του Θεοδώρου, 
την δικαιολογεί εύστοχα ο πανεπιστη-
μιακός Αλέξανδρος Διομήδης, γράφο-

άννη Δούκα, που τον αποκαλούσαν Βατά-
τζη. Αυτός καταγόταν από το Διδυμότειχο 
και έφερε το αξίωμα του πρωτοβεστιαρί-
τη (Γεώργιος Ακροπολίτης «Χρονική Συγ-
γραφή» Εκδόσεις Κανάκη σελ 56).

4. Στα συναξάρια και στα μηναία της εκκλησί-
ας μας (με βάση τη δίκη μου έρευνα) είναι 
καταχωρημένοι 24 βασιλιάδες-σσες της 
Ρωμανίας, εκ των οποίων 9 αυτοκράτορες 
στην Κωνσταντινούπολη, 1 στη Νίκαια και 
1 στην Τραπεζούντα. 9 αυτοκράτειρες (σύ-
ζυγοι αυτοκρατόρων), 1 βασίλισσα (σύζυ-
γος του Δεσπότη της Ηπείρου), 2 μητέρες 
αυτοκρατόρων και 1 πριγκίπισσα (κόρη 
αυτοκράτορα).

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ο Άγιος Ιωάννης Βατάτζης 
σε τοιχογραφία στον Ιερό 
Ναό Παναγίας Ελευθερω-
τρίας Διδυμοτείχου.
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ντας τα εξής: «σε ένα κράτος όπου ο 
πολεμικός συναγερμός ήταν μόνιμη 
κατάσταση, ανεζητήθη όχι ο νόμιμος 
διάδοχος αλλά ο ικανός, ο δυνάμενος 
να αντιμετωπίζει τους εχθρούς»5.

Όπως προαναφέραμε η γεωστρα-
τηγική κατάσταση της εποχής ήταν 
εξαιρετικά περίπλοκη και κρίσιμη, η 
αυτοκρατορία είχε κατακερματισθεί 
και η περίλαμπρη πρωτεύουσα της, 
η Βασιλεύουσα Πόλη των πόλεων, τε-
λούσε υπό Φραγκική κατοχή. Οι Λα-
τίνοι σταυροφόροι κατόρθωσαν να 
δημιουργήσουν στα εδάφη της πάλαι 
ποτέ κραταιάς αυτοκρατορίας πέντε 
κράτη τα οποία ήταν: το βασίλειο της 
Κωνσταντινουπόλεως και της Θεσσα-
λονίκης, το Δουκάτο των Αθηνών και 
του Αρχιπελάγους και το πριγκιπάτο 
του Μοριά.

Κύριος στόχος του Ιωάννη Βατά-
τζη ήταν η απελευθέρωση της Κων-
σταντινουπόλεως και η ανασύσταση 
της αυτοκρατορίας. Για να το επιτύχει 
αυτό έπρεπε να πολεμήσει, έκτος από 
τους Φράγκους, με τους Βουλγάρους 
καθώς και με τους ομοεθνείς δεσπό-
τες της Ηπείρου. Ενώ δεν έπρεπε να 
αγνοεί και τον συνεχή κίνδυνο των 
Τούρκων του Σουλτανάτου του Ικο-
νίου με το οποίο συνόρευε, όπως και 
των Μογγόλων οι οποίοι επέδραμαν 
στις περιοχές της Μικράς Ασίας.

Προτού παραθέσουμε τις στρατιω-
τικές επιχειρήσεις και τις διπλωματικές 
ενέργειες του βασιλιά Ιωάννη, θα πρέ-
πει να αναφέρουμε, πως εμπλεκόταν 
σε πολέμους μόνο όταν το θεωρούσε 
αυτό απολύτως απαραίτητο. Δεν ήθε-
λε να σκοτώνονται οι άνθρωποι άδικα 
και αυτή η τακτική και η καρτερικότη-
τα του, τον βοήθησε σε πολλές περι-
πτώσεις να αποκομίσει οφέλη, χωρίς 
να χυθεί σταγόνα αίμα. Ήταν ικανότα-
τος και συνετός ηγέτης, γνώριζε τον 
προορισμό του κράτους της Νίκαιας 
και τον τρόπο με τον οποίο θα έφθα-
νε γρήγορα σ΄ αυτόν, η τακτική του 

5. Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαί-
δεια (ΘΗΕ) Εκδόσεις Αθ. Μαρτίνος Τόμος 
Ζ΄ σελ 19.

ήταν να εκμεταλλεύεται τα λάθη των 
αντιπάλων του. Κατά κοινή ομολογία 
ο Ιωάννης Βατάτζης υπήρξε ένας από 
τους μεγαλύτερους αυτοκράτορες 
της Ρωμανίας. Κατόρθωσε μέσα σε 
λίγα χρόνια να ισχυροποιήσει το κρά-
τος της Νίκαιας και να το αναδείξει ως 
την κυρίαρχη δύναμη της χερσονή-
σου του Αίμου και της Μικράς Ασίας. 
Δημιούργησε ισχυρό στρατό, ακμά-
ζουσα οικονομία, σύστημα κοινωνι-
κής πρόνοιας, καθώς και ανθηρότατη 
παιδεία6. Στο παρόν κείμενο θα ασχο-
ληθούμε συνοπτικά με τις στρατιωτι-
κές και διπλωματικές του ενέργειες οι 
οποίες παρουσιάζουν εξαιρετικό εν-
διαφέρον.

Στρατιωτικές και 
Διπλωματικές Ενέργειες
Πολεμικές επιχειρήσεις εναντίον
των Φράγκων

Το 1224 δύο χρόνια μετά την εν-
θρόνισή του, ο Ιωάννης Βατάτζης 
συγκρούστηκε για πρώτη φορά 

με το στρατό των Φράγκων κοντά στο 
Ποιμανηνό της Βιθυνίας. Εναντίον του 
συγκεντρώθηκε αξιόμαχο στράτευμα, 
στο οποίο συστρατεύτηκαν και οι δύο 
αδελφοί του Θεόδωρου Α΄ Λάσκαρη. 
Αυτοί είχαν καταφύγει στην Κωνστα-
ντινούπολη μετά την απόρριψη τους 
από το θρόνο, με σκοπό να τους απο-
καταστήσουν οι Φράγκοι και να εκδι-
κηθούν τον Ιωάννη. Ο αυτοκράτορας 
της Νίκαιας τέθηκε επικεφαλής του 
στρατεύματός του, και κατόρθωσε 
να νικήσει τους Φράγκους κατά κρά-
τος. Ο Γεώργιος Ακροπολίτης εκθειά-
ζει την γενναιότητα του αυτοκράτο-
ρα αναφέροντας τα εξής: «Στην αρχή 
οι περισσότεροι Ρωμαίοι7 τράπηκαν 

6. Για τον εκτενή βίο του Ιωάννη Βατάτζη βλέ-
πε το βιβλίο «Ιωάννης Γ΄ Βατάτζης ο Άγιος 
Αυτοκράτορας του Βυζαντίου» Εκδόσεις 
Ορθόδοξος Κυψέλη.

7. «Των μεν πλείστων Ρωμαίων» ο Γεώργι-
ος Ακροπολίτης (όπως και όλοι οι ιστο-
ρικοί της Ρωμανίας) δεν χρησιμοποιούν 
τον όρο Βυζαντινοί (ο οποίος τότε βέβαια 
δεν υπήρχε) αλλά Ρωμαίοι. Όπως θα δού-
με παρακάτω να το αναφέρει και ο Ιωάν-

σε φυγή και ήταν ο ίδιος ο βασιλιάς 
με λίγους άλλους που κατόρθωσε να 
νικήσει, διότι πήρε ο ίδιος μέρος στη 
μάχη και επέδειξε στον πόλεμο αυτό 
γενναίο και ανδρείο φρόνημα, όπως 
και οι παλαιοί»8. Αυτή η νίκη συνέβαλε 
αποφασιστικά στην ενίσχυση της αυ-
τοκρατορίας της Νίκαιας, και στη συρ-
ρίκνωση και παρακμή των Φράγκων 
της Κωνσταντινούπολης. Ο Ιωάννης 
Βατάτζης, ο οποίος χαρακτηριζόταν 
από την οξυδέρκεια του, αντιλήφτη-
κε άμεσα την ευκαιρία διεύρυνσης του 
ζωτικού χώρου του κράτους του, και 
εκμεταλλευόμενος το υψηλό ηθικό 
του στρατού του, συνέχισε τις στρα-
τιωτικές του επιχειρήσεις εναντίων 
των Φράγκων, πολιορκώντας και κα-
ταλαμβάνοντας φρούρια της βορειο-
δυτικής Μικράς Ασίας.

Ο βασιλιάς της Νίκαιας συνδύασε 
τις επιθετικές ενέργειες του στρατού 
ξηράς, και με ναυτικές επιχειρήσεις. 
Επιτέθηκε με το στόλο του στις παρά-
κτιες περιοχές και στα νησιά του αρ-
χιπελάγους. Άμεσο αποτέλεσμα των 
ναυτικών του επιχειρήσεων ήταν, η 
κατάληψη -απελευθέρωση της Καλ-
λίπολης των Μαδύτων και γενικά της 
νοτιοανατολικής παράκτιας Θρακικής 
περιοχής, καθώς και νησιών του Αιγαί-
ου όπως: η Λέσβος, Χίος, Σάμος, Ικα-
ρία, Κω και άλλων μικροτέρων νήσων. 
Επίσης μετά από δύο πολιορκίες κα-
τέλαβε και την Ρόδο, αφήνοντας την 
όμως με όρκο υποτέλειας στον έως 
τότε κυβερνήτη της Λέοντα Γαβαλά9. 

νης Βατάτζης σε επιστολή του, η ονομασία 
Ρωμαίοι και Ρωμαϊκή αυτοκρατορία χρησι-
μοποιούνταν μέχρι το τέλος της αυτοκρα-
τορίας για λόγους σεβασμού προς τον Με-
γάλο Κωνσταντίνο ο οποίος κληροδότησε 
τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία (μεταφέροντάς 
την από τη δύση στην ανατολή) στο γένος 
των Ελλήνων.

8. Γεώργιος Ακροπολίτης «Χρονική Συγγρα-
φή» Εκδόσεις Κανάκη σελ 69.

9. Ο άρχοντας της Ρόδου Λέων Γαβαλάς, ενώ 
είχε αρχικά αναγνωρίσει την κυριαρχία 
της Νίκαιας, οι αυτονομιστικές του τάσεις 
τον οδήγησαν στο να συνάψει συμφωνία 
και με του Βενετούς. Από το 1225 έως το 
1240 (ημερομηνία του θανάτου του) προ-
σχωρούσε πότε στο ένα και πότε στο άλλο 
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Όλες αυτές οι επιτυχίες του Ιωάννη 
ανάγκασαν τους Φράγκους να συν-
θηκολογήσουν το 1225 και να του πα-
ραχωρήσουν μικρασιατικά εδάφη κο-
ντά στη Νικομήδεια και απέναντι από 
την Κωνσταντινούπολη. Το ίδιος έτος 
έλαβε μήνυμα από τους κατοίκους της 
Αδριανουπόλεως, για να τους ελευθε-
ρώσει από τους Φράγκους. Εκμεταλ-
λευόμενος το πεσμένο ηθικό του Λατι-
νικού στρατεύματος, έστειλε αμέσως 
στην Αδριανούπολη στρατό, κατα-
λαμβάνοντας την δίχως καμία μάχη.

Εμπλοκή με το Δεσποτάτο 
της Ηπείρου και απόκρουση 
αντεπίθεσης των Φράγκων

Η κατάληψη της Αδριανούπολης 
έδωσε ελπίδες στον Ιωάννη 
για την απελευθέρωση και της 

Κωνσταντινούπολης. Για την πραγμα-
τοποίηση όμως του βασικού του στό-
χου δεν είχε να αντιμετωπίσει μόνο 
τους Φράγκους, ένας άλλος μεγά-
λος αντίπαλός του ήταν ο Δεσπότης 
της Ηπείρου Θεόδωρος Άγγελος. Αυ-
τός ξεκινώντας από τη Θεσσαλονίκη, 
κατέλαβε μεγάλο τμήμα της δυτικής 
Θράκης, και το 1225 επιτέθηκε στην 
Αδριανούπολη, αναγκάζοντας τον κα-
ταπονημένο από τις πολλές εκστρα-
τείες στρατό του Ιωάννη να αποσυρ-
θεί. Η συνέχεια όμως δεν ήταν ευνοϊκή 
για τον Δεσπότη της Ηπείρου, καθώς 
το 1230 στην αποφασιστική μάχη 
που έλαβε χώρα σε μια περιοχή κο-
ντά στον Έβρο ποταμό που ονομάζε-
ται Κλοκότνιτσα (κοντά στο σημερνό 
Χάσκοβο της Βουλγαρίας), ηττήθηκε 
και αιχμαλωτίστηκε από τους Βούλγα-
ρους του Ιωάννη Ασάν. Αναφορικά με 
τα γεωστρατηγικά οφέλη που προέκυ-
ψαν μετά την νίκη των Βουλγάρων, ο 
Γ. Οστρογκόρσκι σχολιάζει τα εξής: «Η 
μάχη της Κλοκότνιτσας, η οποία έθεσε 
τέλος στην άνοδο του βασιλείου της 
δυτικής Ελλάδος, ήταν ο προάγγελος 

στρατόπεδο κρατώντας τις ισορροπίες 
που του ήταν απαραίτητες έτσι ώστε να 
παραμείνει ανεξάρτητος.

της ακμής του τσαρικού κράτους της 
Βουλγαρίας. Η κυριαρχία του Ασάν Β΄ 
πάνω στη βαλκανική χερσόνησο φαι-
νόταν αδιαφιλονίκητη. Ωστόσο, η τε-
λική έκβαση των γεγονότων έδειξε 
ότι κερδισμένος τελικά από τη μάχη 
της Κλοκότνιτσας δεν βγήκε ο Βούλ-
γαρος τσάρος, αλλά ο υπομονετικός 
αυτοκράτορας της Νίκαιας, που γνώ-
ριζε να αναμένει με σύνεση και αυτο-
πειθαρχία»10.

Το 1231 πέθανε ο Φράγκος βασι-
λιάς της Κωνσταντινούπολης Ρομπέρ-
τος, αφήνοντας διάδοχό του τον μικρό 
Βαλδουίνο Β΄ της Φλάνδρας. Λόγω 
όμως του νεαρού της ηλικίας του την 
αντιβασιλεία ανέλαβε ο Ιωάννης ντε 
Μπριέν (Βρυέννιος), που είχε τον τίτλο 
του βασιλιά των Ιεροσολύμων. Ο Ιωάν-
νης Βρυέννιος εκμεταλλευόμενος την 
πολεμική του εμπειρία πέρασε στην 
αντεπίθεση, με σκοπό να ανακτήσει 
τις περιοχές που απελευθέρωσε ο Ιω-
άννης Βατάτζης. Με τον στόλο του τον 
οποίο ενίσχυσαν οι Βενετοί κατευθύν-
θηκε προς τα στενά των Δαρδανελίων 
και προσάραξε κοντά στη Λάμψακο. 
Ο Βατάτζης αδυνατώντας να εμποδί-
σει την απόβαση των Φράγκων, (λόγω 
του ότι μεγάλο μέρος των δυνάμεων 
του είχε καταπονηθεί στην πρώτη 
αποτυχημένη απόπειρα πολιορκίας 
της Ρόδου καθώς και στην προσπά-
θεια υποστήριξης των Κρητικών που 
επαναστάτησαν κατά των Βενετών 
κατακτητών11), μετέβη με τον στρατό 
του στην ορεινή περιοχή της Σιγρη-

10. Γκιοργκ Οστρογκόρσκι «Ιστορία του Βυ-
ζαντινού Κράτους» Τόμος Γ΄ Ιστορικές Εκ-
δόσεις Στεφ. Δ. Βασιλόπουλου σελ. 115.

11. Η αποστολή βοήθειας του Βατάτζη προς 
τους Κρητικούς επαναστάτες δεν επέφε-
ρε τα προσδοκώμενα αποτελέσματα. Αρ-
χικώς καταλήφθηκαν σημαντικά φρού-
ρια και πόλεις, στη συνέχεια όμως ο νέος 
δούκας των Βενετών που απεστάλη στην 
Κρήτη Νικόλαος Τονίστος, συνθηκολόγη-
σε με τους επαναστάτες με αποτέλεσμα να 
σταματήσουν οι πολεμικές επιχειρήσεις. Ο 
στόλος του Ιωάννη Βατάτζη αποτελούμε-
νος από 33 πλοία, επιστρέφοντας από την 
Κρήτη έπεσε σε τρομερή καταιγίδα κοντά 
στα Κύθηρα, όπου και καταστράφηκε.

νής12, όπου στρατοπέδευσε. Ο αυτο-
κράτορας της Νίκαιας, λαμβάνοντας 
υπόψη την υπεροπλία των εχθρών 
του, αποφάσισε να δράσει με στρατη-
γήματα, χρησιμοποιώντας την τεχνική 
του ανταρτοπολέμου. Κατόρθωσε με 
τα τεχνάσματα του να αναγκάσει τον 
Βρυέννιο να σταματήσει την πορεία 
του προς την μεσόγεια χώρα της Μι-
κράς Ασίας και να κινηθεί παράκτια. Οι 
Φράγκοι παρέμειναν κοντά στα πλοία 
τους για περίπου τέσσερις μήνες, μετά 
από αυτό το διάστημα αποφάσισαν να 
επιτεθούν καταλαμβάνοντας κάποια 
φρούρια καθώς και την πόλη των Πη-
γών. Ο Γεώργιος Ακροπολίτης αναφε-
ρόμενος στο αποτέλεσμα που είχε η 
επιθετική δραστηριότητα των Φρά-
γκων ιστορεί τα παρακάτω: «Η ικανό-
τητα όμως του αυτοκράτορα (Ιωάννη 
Βατάτζη) στην αντιμετώπιση τέτοιων 
καταστάσεων και η στρατιωτική του 
δεινότητα εξάλειψαν τη δειλία από 
τους Ρωμαίους και προκάλεσαν με-
γαλύτερο φόβο στους Λατίνους, ανα-
χαιτίζοντας τη φυσική τους ροπή και 
την ορμητικότητα που είχαν αποκτή-
σει, ύστερα από την άλωση των περι-
οχών που κατέλαβαν. Έτσι επέστρε-
ψαν στην Κωνσταντινούπολη σχεδόν 
άπρακτοι, όπως είπαμε»13.

Συμμαχία με Βουλγάρους, επίθεση 
κατά των Φράγκων και παρέμβαση 
του πάπα Γρηγορίου Θ΄

Ο αυτοκράτορας της Νίκαιας, λαμ-
βάνοντας υπόψη την καταπόνη-
ση του στρατεύματός του από 

τις συνεχόμενες μάχες, καθώς και την 
ανάγκη αναζήτησης συμμάχου, στρά-
φηκε προς τον Βούλγαρο τσάρο Ιωάν-
νη Ασάν. Η συμμαχία επιτεύχθηκε και 
επιστεγάστηκε, με το γάμο του γιού 
του Βατάτζη Θεοδώρου και της κό-
ρης του Ασάν Ελένης καθώς και με την 
αναγνώριση της ανεξαρτησίας της εκ-

12. Περιοχή η οποία βρίσκεται δυτικά του Γρα-
νικού ποταμού και ανατολικά της Λαμψά-
κου.

13. Γεώργιος Ακροπολίτης «Χρονική Συγγρα-
φή» Εκδόσεις Κανάκη σελ 91.



37

ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΑΛΞΕΙΣ • ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013

κλησίας του Τυρνόβου14. Αποτέλεσμα 
της διπλωματικής κίνησης του Βατάτζη 
ήταν να απαλλαγή από ενδεχόμενους 
πολέμους με τους Βουλγάρους, καθώς 
και να εμποδίσει τις προσπάθειες προ-
σεγγίσεις τους από τους Φράγκους.

Το 1235 τα στρατεύματα των δύο 
συμμάχων, επιτέθηκαν εναντίον των 
Φραγκοκρατούμενων περιοχών της 
Θράκης, αναγκάζοντας τις φρουρές να 
παραδοθούν. Κατόρθωσαν να καταλά-
βουν εδάφη καθώς και πλούσια λάφυ-
ρα, τα οποία μοίρασαν με τον τρόπο 
που είχαν συμφωνήσει μεταξύ τους. Το 
1235/36 πολιόρκησαν δύο φορές την 
Κωνσταντινούπολη, δίχως ουσιαστικά 
αποτελέσματα, διότι οι πολιορκημένοι 
ενισχύθηκαν με ναυτικές δυνάμεις από 
την Βενετία. Οι Φράγκοι της Κωνστα-
ντινούπολης φοβούμενοι την επιθετι-
κότητα των δύο συμμάχων, έστειλαν 
πρεσβεία στον πάπα Γρηγόριο Θ΄ τον 
νεαρό βασιλιά τους Βαλδουίνο. Σκο-
πός τους ήταν να ζητήσουν από τον 
ποντίφικα να πείσει του ηγεμόνες της 
δύσης, ώστε να τους αποστείλουν 
στρατιωτική βοήθεια. Τελικώς ο πάπας 
δεν μπόρεσε να ενισχύσει στρατιωτικά 
την Κωνσταντινούπολη, διότι ο βασι-
λιάς των Γερμανών Φρειδερίκος Β΄ Χο-
ενστάουφεν15, ορκισμένος εχθρός του 
παπισμού και φίλα προσκείμενος προς 
τον αυτοκράτορα της Νίκαιας, δεν επέ-
τρεψε στα Λατινικά στρατεύματα να 
διασχίσουν την επικράτειά του. Ο Διο-
νύσιος Ζακυθηνός αναφερόμενος στο 
γεγονός των διπλωματικών σχέσεων 
Βατάτζη – Φρειδερίκου, σχολιάζει τα 
εξής: «Ανανεώνουσα παλαιάν βυζαντι-

14. Το Τύρνοβο ήταν η πρωτεύουσα των 
Βουλγάρων και έδρα αρχιεπισκόπου η 
οποία με βάση τη συμμαχία Βατάτζη και 
Ασάν προήχθη σε πατριαρχείο.

15. O  Φρειδερίκος Β΄ Χοενστάου-
φεν (1194 - 1250) ήταν βασιλιάς της Σικελί-
ας (1198-1250) και αυτοκράτορας της Αγί-
ας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας 1220-1250. 
Η ονομασία Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, 
κρύβει τις σκοπιμότητες των Φραγκογερ-
μανών ώστε να οικειοποιηθούν την κλη-
ρονομιά της μιας και μοναδικής Ρωμαϊ-
κής Αυτοκρατορίας, οι οποία βέβαια όπως 
προαναφέραμε ανήκε στον ελληνισμό.

νήν παράδοσιν (ο Ιωάν-
νης Βατάτζης), ηκολού-
θησε την γερμανικήν 
συμμαχίαν, την οποίαν 
ανήγαγεν εις θεμελιώ-
δη προσανατολισμόν 
της εξωτερικής πολιτι-
κής. Η φιλία μετά του 
Φρειδερίκου του Β΄ του 
Χοενστάουφεν, αντι-
πάλου της Αγίας έδρας, 
επέτρεψεν ιδιαιτέρως 
εις τον Ιωάννην τον Βα-
τάτζην επωφελείς συν-
δυασμούς»16.

Όπως προαναφέρα-
με ο πάπας δεν μπόρε-
σε να ενισχύσει στρα-
τιωτικά τους Φράγκους 
της Κωνσταντινούπολης, 
έτσι προτίμησε να στείλει επιστολή 
στον Ιωάννη Βατάτζη μέσω της οποίας 
προσπαθούσε να τον πείσει, να πάψει 
τις επιθέσεις εναντίον τους. Ο ποντίφι-
κας, για να θεμελιώσει την αξίωση του, 
χρησιμοποίησε κυρίως τρία επιχειρή-
ματα, τα οποία ήταν τα εξής:

α. Ότι Έλληνες-Χριστιανοί (Ρωμιοί) 
της ανατολής δεν αναγνωρίζουν την 
αρχαιότητα και το πρωτείο του θρό-
νου του, έτσι ώστε να σεβαστούν την 
επιθυμία του και να πάψουν να παρε-
νοχλούν τους Φράγκους. β. Ότι οι Έλ-
ληνες δεν είχαν κανένα κληρονομικό 
δικαίωμα προς την Ρωμαϊκή Αυτο-
κρατορία, οπότε δεν υπήρχε λόγος να 
διεκδικούν την πρωτεύουσά της (την 
Κωνσταντινούπολη). γ. Ότι αφού βέ-
βαια δεν υπάρχει κληρονομική διαδο-
χή επί της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, 
τότε και η βασιλική εξουσία του Ιωάν-
νη Βατάτζη τίθεται υπό αμφισβήτηση.

Λόγω της οικονομίας του χώρου 
δεν μπορούμε να παραθέσουμε την 
επιστολή απάντηση17 του Διδυμοτει-

16. Διονύσιος Ζακυθηνός «Βυζάντιον Κράτος 
και Κοινωνία Ιστορική Επισκόπησις» Εκδό-
σεις Ίκαρος σελ. 130.

17. Ολόκληρη η επιστολή απάντηση του Ιω-
άννη Βατάτζη παρατίθεται στο βιβλίο «Ιω-
άννης Γ΄ Βατάτζης ο Άγιος Αυτοκράτορας 
του Βυζαντίου» Εκδόσεις Ορθόδοξος Κυ-

χίτη βασιλιά, η οποία 
βεβαίως αποτελεί μνη-
μείο ελληνικής υπερη-
φάνειας και εθνικής 
αξιοπρέπειας18. Θα 
παραθέσουμε μόνο τα 
σχόλια δύο έγκριτων 
ιστορικών, του Αντω-
νίου Μηλιαράκη και 
του Απόστολου Βακα-
λόπουλου. Ο πρώτος 
σχολιάζει την απάντη-
ση του Ιωάννη Βατά-
τζη γράφοντας τα πα-
ρακάτω: «Εις ταύτα ο 
Βατάτζης απήντησε δι΄ 
ύφους υπεροπτικού 
και δι΄ ειρωνείας κα-

ταπληκτικής, εις ουδέν 
λογιζόμενος το αξίωμα 

του πάπα, και ομιλών περί εαυτού ως 
μονάρχου κραταιού, κεκλημένου εις 
την βασιλείαν εκ Θεού και εκ βασιλι-
κού γένους παλαιού»19. Ο δεύτερος ει-
δικότερος στα θέματα που αφορούν 
την διαχρονική συνέχεια του ελληνι-
σμού, σημειώνει: «Ως προς την σχετι-
κή κίνηση των ιδεών και τις πολιτικές 
επιδιώξεις των βασιλέων της Νίκαιας 
πολύ διαφωτιστική είναι η απαντητι-
κή επιστολή, την οποία έστειλε ο Ιωάν-
νης Γ΄ Δούκας Βατάτζης μεταξύ 1237 
προς τον Πάπα Γρηγόριο Θ΄. Ο βασι-
λιάς μολονότι φέρει τον επίσημο τίτ-
λο «Ιωάννης εν Χριστώ τω Θεώ πιστός 
βασιλεύς και αυτοκράτωρ Ρωμαίων ο 
Δούκας…», γνωρίζει πολύ καλά ότι εί-
ναι Έλληνας και δέχεται με υπερηφά-
νεια εκείνο, που του είχε γράψει ο πά-
πας «.. ότι εν τω γένει των Ελλήνων η 
σοφία βασιλεύει..». Απορεί όμως λέγει, 

ψέλη σελ. 84-91 και στην ιστοσελίδα www.
enromiosini.gr/Ο Άγιος Βασιλέας Ιωάννης 
Γ΄ Δούκας Βατάτζης και η συνεισφορά 
του στην ανάδειξη της ιστορικής συνέχει-
ας του Γένους.

18. Βλέπε Κωνσταντίνου Χολέβα «Ο Ιωάννης 
Βατάτζης και η Εθνική μας αξιοπρέπεια» 
Εφημερίδα Δημοκρατία 1 Νοε 2011.

19. Αντώνιος Μηλιαράκης «Ιστορία του βα-
σιλείου της Νικαίας και του Δεσποτάτου 
της Ηπείρου» Έκδοση Ιονικής Τράπεζας 
σελ 275.

Οι άγιοι Βασιλείς της Ρωμανίας, 
Μέγας Κωνσταντίνος και Ιωάν-
νης Γ΄ Δούκας Βατάτζης ο ελε-
ήμων. Ο μεν πρώτος παραδίδει 
(κληροδοτεί) τη βασιλεύουσα (το 
κράτος των Ρωμαίων) ως κλήρο 
στο γένος των Ελλήνων και ο δε 
δεύτερος (ως εκπρόσωπος του 
Ελληνισμού) αποδέχεται την 
κληρονομιά την οποία και δια-
τρανώνει με το γραπτό κείμενο 
της επιστολής το οποίο φέρει.
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πως ο πάπας αγνοεί ή αν δεν αγνοεί, 
πως παρασιωπά το ότι μαζί με τη σο-
φία έχει «προσκληρωθεί» από το Μ. 
Κωνσταντίνο στο γένος των Ελλήνων 
«και η κατά κόσμον αυτή βασιλεία». 
Και αμέσως παρακάτω επαναλαμβά-
νει τα ίδια πολύ πιο καθαρά. «Τίνι και 
γαρ ηγνόηται των πάντων, ως ο κλή-
ρος της εκείνου διαδοχής ες το ημέ-
τερον διέβη γένος, και ημείς έσμεν οι 
τούτου κληρονόμοι τε και διάδοχοι;». 
Δηλαδή λέγει ότι με τους διαδόχους 
του Μ. Κωνσταντίνου το ρωμαϊκό κρά-
τος πέρασε στο γένος των Ελλήνων. 
Και για να αποδείξει την ελληνικότητα 
του κράτους της Κωνσταντινούπολης 
προσθέτει ότι «οι της βασιλείας μου 
γενάρχαι, οι από του γένους Δουκών 
τε και Κομνηνών, ίνα μη τους ετέρους 
λέγω, τους από γενών ελληνικών άρ-
ξαντας, … εις πολλάς ετών εκατοστι-
αίας την αρχήν κατέσχον της Κωνστα-
ντινουπόλεως». Επομένως για λόγους 
σεβασμού προς την παράδοση και για 
λόγους ουσιαστικούς, δηλαδή εμμο-
νής στη διαφύλαξη της κληρονομιάς 
του Μ. Κωνσταντίνου, φέρουν οι βασι-
λείς του Βυζαντίου τον επίσημο τίτλο 
«βασιλεύς και αυτοκράτωρ Ρωμαίων». 
Επάνω στις καθαρές αυτές ιστορικές 
γνώσεις θεμελιώνει το δίκαιο των δι-
εκδικήσεων των εδαφών, τα οποία 
κατέχουν οι Φράγκοι: «Ημείς δε, ει και 
του τόπου βιασθέντες μετεκινήθημεν, 
αλλά του δικαίου, του ες την αρχήν τε 
και το κράτος, αμετακινήτως και αμε-
ταπτώτως έχομεν, Θεού χάριτι»20.

Προσωρινή Παρασπονδία 
Βουλγάρων, αντιμετώπιση επίθεσης 
Φράγκων, επιχείρηση πολιορκίας της 
Θεσσαλονίκης από το στρατό της 
Νίκαιας, άμεση επιστροφή στη Μικρά 
Ασία λόγω της Μογγολικής απειλής

Ο θάνατος του Ιωάννη Βρυέννιου 
το 1237 και οι προτροπές του 
πάπα για ένωση της Βουλγαρι-

20. Απόστολος Βακαλόπουλος «Ιστορία του 
Νέου Ελληνισμού» Θεσσαλονίκη 1974 σελ 
76-77.

κής εκκλησίας στη Δύση, κέντρισαν 
το ενδιαφέρον του Ιωάννη Ασάν, ο 
οποίος εποφθαλμιούσε το θρόνο της 
αντιβασιλείας στην Κωνσταντινούπο-
λη. Ο Βούλγαρος ηγεμόνας ακύρωσε 
τη συμμαχία με το κράτος της Νίκαι-
ας, και απαίτησε από την βασιλική οι-
κογένεια, να αφήσει την πριγκίπισσα 
Ελένη να επιστρέψει στη Βουλγαρία, 
ακυρώνοντας το γάμο της με το Θε-
όδωρο. Το ίδιο έτος οι Βούλγαροι και 
οι Φράγκοι σύναψαν συμμαχία και ενι-
σχυόμενοι από τους Κουμάνους21, επι-
τέθηκαν εναντίον των εδαφών της Νί-
καιας, πολιορκώντας την Τζουρουλού. 
Και ενώ εντείνονταν η πολιορκία ο Ιω-
άννης Ασάν έλαβε μήνυμα ότι, η γυ-
ναίκα του μαζί με ένα παιδί του, καθώς 
και ο επίσκοπος Τρινόβου πέθαναν. 
Έτσι λόγω του ότι ήταν δεισιδαίμονας 
θεώρησε το γεγονός αυτό θεϊκή τιμω-
ρία, και για εξαγνισθεί έκαψε τις πολι-
ορκητικές μηχανές και επέστρεψε στο 
Τύρνοβο. Συνέπεια της αποχώρησης 
του Ασάν ήταν να λυθεί η πολιορκία 
και να σωθεί η Τζουρουλού. Μετανιω-
μένος έστειλε πρέσβεις στον Ιωάννη 
Βατάτζη για την εκ νέου σύναψη συμ-
μαχίας ζητώντας συγχώρηση. Ο αυ-
τοκράτορας της Νίκαιας, αποδέχτη-
κε την συμμαχία και έτσι επέστρεψε 
η πριγκίπισσα Ελένη στο νόμιμο σύ-
ζυγό της.

Το 1240 ο Φράγκος βασιλιάς της 
Κωνσταντινούπολης Βαλδουίνος Β΄, 
δέχθηκε ενισχύσεις από την δύση, 
και με την βοήθεια των βάρβαρων 
Κουμάνων πολιόρκησαν εκ νέου την 
Τζουρουλού, την οποία και κατέλαβαν 
το ίδιο έτος. Ο Ιωάννης για αντιπερι-
σπασμό εκστράτευσε προς το βορρά, 
αναχώρησε από την Νικομήδεια και 
κυρίευσε μετά από μακρά πολιορκία 
τα φρούρια της Δακιβύζης και του Νι-
κητιάτου, τα οποία αποτελούσαν τον 

21. Κουμάνοι ή Κομάνοι, βάρβαρος λαός 
τους οποίους ο Ακροπολίτης στο έργο του 
«Χρονική Συγγραφή» τους αποκαλεί Σκύ-
θες, ανήκανε σε μία από τις πέντε αρχικές 
φυλές των Τούρκων, και κατοικούσαν στις 
πεδιάδες του Καυκάσου Βορείως του Ευ-
ξείνου Πόντου.

τελευταίο σταθμό από την Βιθυνία 
προς την Κωνσταντινούπολη. Το 1241 
πεθαίνει ο Ιωάννης Ασάν αφήνοντας 
διάδοχό του των δωδεκαετή γιό του 
Καλλιμάνο, επίσης χωρίς κεφαλή έμει-
ναν και οι Κουμάνοι καθώς πέθανε ο 
αρχηγός τους. Ο Ιωάννης Βατάτζης κα-
τάλαβε πως αυτή ήταν η καταλληλότε-
ρη ευκαιρία για να περάσει σε γενική 
αντεπίθεση. Αρχικά προσεταιρίσθηκε 
τους Κουμάνους, οι οποίοι ήσαν δυ-
σαρεστημένοι από τους Φράγκους 
και τους συμπεριέλαβε στην εκστρα-
τεία που ετοίμαζε. Με πιο ενισχυμένο 
στρατό και με τους Βούλγαρους να 
έχουν ηγέτη τους ένα παιδί, ο Ιωάν-
νης δεν έχασε καιρό, πέρασε τον Ελλή-
σποντο με στρατό και στόλο και απο-
βιβάστηκε στα παράλια της Θράκης. 
Στόχος του αυτή τη φορά δεν ήταν οι 
Φράγκοι οι οποίοι έδειχναν έντονα 
σημάδια παρακμής, αλλά το Δεσπο-
τάτο της δυτικής Ελλάδος, το οποίο 
είχε αυξήσει τη δύναμη του.

Με ενισχυμένη δύναμη ο Ιωάννης 
Βατάτζης εκστράτευσε το 1242 ενα-
ντίον του φερομένου ως βασιλιά της 
Θεσσαλονίκης Ιωάννη Αγγέλου. Επι-
τέθηκε και κατέλαβε χωρίς μάχη το 
κάστρο της Ρεντίνας, διότι οι υπερα-
σπιστές του αντικρίζοντας τον στρα-
τό της Νίκαιας πανικοβλήθηκαν και 
το εγκατέλειψαν. Επόμενη κίνηση 
του ήταν, να κυκλώσει με το στρατό 
του την Θεσσαλονίκη και να την πο-
λιορκήσει. Η αντίσταση όμως των 
φρουρών της πόλης ήταν σθεναρή, 
δημιουργώντας πολλά προβλήματα 
στους πολιορκητές. Και σαν να μην 
έφτανε αυτό, ο αυτοκράτορας έλα-
βε μήνυμα από τον γιό του Θεόδωρο 
που τον ενημέρωνε για την επίθεση 
που δέχτηκαν οι Τούρκοι του Ικονίου 
από τους Μογγόλους καθώς και για 
την ήττα που υπέστησαν. Μόλις τα 
πληροφορήθηκε όλα αυτά, διέταξε 
να μην διαρρεύσει αυτή η πληροφο-
ρία, και εν συνεχεία έστειλε πρεσβεία 
στη Θεσσαλονίκη τον τυφλό πρώην 
δεσπότη της Ηπείρου Θεόδωρο Άγ-
γελο, πατέρα του Δεσπότη της Θεσ-
σαλονίκης Ιωάννη Αγγέλου. Τον Θε-
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όδωρο, ο Ιωάννης Βατάτζης τον είχε 
προσκαλέσει στη Νίκαια πριν ξεκινή-
σει την εκστρατεία του προς την δύση. 
Ο βασιλιάς της Νίκαιας, σαν άριστος 
διπλωμάτης που ήταν, ήξερε ότι θα 
του φανεί χρήσιμος σε ενδεχόμενες 
διαπραγματεύσεις με το Δεσπότη της 
Θεσσαλονίκης, όπερ και εγένετο. Οι 
διαπραγματεύσεις κράτησαν σαρά-
ντα ημέρες και τελικά συμφώνησαν ο 
Ιωάννης Άγγελος να κρατήσει το αξί-
ωμα του δεσπότη, χωρίς να φέρει τα 
αυτοκρατορικά διακριτικά, και το δε-
σποτάτο της Θεσσαλονίκης να υπα-
χθεί στην αυτοκρατορία της Νίκαιας. 
Αφού πέτυχε την προσάρτηση του δε-
σποτάτου της Θεσσαλονίκης στο κρά-
τος του, ο Ιωάννης Βατάτζης επέστρε-
ψε στη ανατολή.

Εν τω μεταξύ, οι Μογγολικές ορδές 
εισέβαλαν στην Μικρά Ασία, απειλώ-
ντας το Δεσποτάτο της Τραπεζού-
ντας και το Σουλτανάτο του Ικονίου. 
Ο σουλτάνος του Ικόνιου Καϊχοσρόης 
Β΄, έστειλε πρέσβεις στον αυτοκράτο-
ρα της Νίκαιας, ζητώντας να συμμα-
χήσουν εναντίον του κοινού κινδύνου. 
Ο Βατάτζης αποδέχθηκε την πρόταση 
για μια συμμαχία η οποία αποδείχθη-
κε μη αναγκαία, διότι οι Μογγόλοι 
εγκατέλειψαν την περιοχή της Μικράς 
Ασίας και στράφηκαν σε άλλες πολεμι-
κές επιχειρήσεις. Ο αυτοκράτορας της 
Νίκαιας για την πιθανή αντιμετώπιση 
των Μογγόλων δεν αρκέστηκε μόνο 
στην σύναψη της προαναφερθείσας 
συμμαχίας, ο Γουίλιαμ Μίλλερ ιστορεί 
με πιο τρόπο ο Ιωάννης Βατάτζης προ-
ετοίμασε την άμυνα του κράτους του: 
«Αντί να διασπαθή τους πόρους αυτού 
εις αυλικάς πομπάς αφιέρωνε τα ούτω 
σωζόμενα χρήματα εις την αύξησιν 
της εθνικής αμύνης από των Μογγό-
λων, ιδρύσας κεντρικήν αποθήκην εν 
Μαγνησία και σωρεύσας μεγάλα ποσά 
σίτου, εναποθηκευθέντος εν εσφραγι-
σμένοις σιτοβολώσι χάριν χρήσεως εν 
περιπτώσει επιδρομής»22.

22. Γουίλιαμ Μίλλερ «Η ιστορία της Νικαίας 
και η ανάκτησις της Κωνσταντινουπόλε-
ως» Εκδόσεις Ελεύθερη Σκέψη σελ 37.

Σύναψη συγγένειας και ανανέωση 
συμμαχίας με τον Γερμανό 
Αυτοκράτορα Φρειδερίκο Β΄, ο 
στρατός της Νίκαιας προελαύνει 
σε ανατολή και δύση

Το 1244, τρία χρόνια αφότου πέθα-
νε η βασίλισσα Ειρήνη, ο Ιωάννης 
Βατάτζης νυμφεύθηκε την δωδε-

καετή κόρη του Γερμανού αυτοκρά-
τορα Φρειδερίκου Β΄ Χοενστάουφεν, 
Κωνστάντια. Ο γάμος αυτός, αποτέλε-
σε μια μεγάλη διπλωματική επιτυχία, 
η οποία προκάλεσε μεγάλη ανησυχία 
στον πάπα και στον Φράγκο βασιλιά 
της Κωνσταντινούπολης. Ο Φρειδερί-
κος υπήρξε άσπονδος εχθρός του πα-
πισμού και του δόγματος της κυριαρ-
χίας του πάπα επί της εξουσίας των 
βασιλέων. Ο υιός του Βατάτζη και δι-
άδοχός του (Θεόδωρος Β΄ Λάσκαρης) 
αναφερόμενος στο γεγονός του γά-
μου και της συμμαχίας των δύο κρα-
τών, σημειώνει ότι: «η λάμψη, η δόξα, 
και όλα τα άλλα πλεονεκτήματα (που 
απορρέουν από το συγκεκριμένο γε-
γονός), δεν μπορούν να γίνουν αντι-
ληπτά παρά μόνο από αδαείς και ηλι-
θίους»23.

Το 1246 ο Ιωάννης αποφάσισε να 
επιθεωρήσει τις δυτικές επαρχίες του 
κράτους του. Άφησε στη Βιθυνία επί-
τροπο τον γιο του Θεόδωρο και ξεκί-
νησε την αποστολή του από την Θρά-
κη. Κατά τη διάρκεια της πορείας του 
έλαβε επιστολή που του διαμήνυε ότι 
ο βασιλιάς τον Βουλγάρων Καλλιμά-
νος πέθανε. Αμέσως ο Ιωάννης αλλά-
ζοντας τα σχέδια του κινήθηκε δυτικά 
και έφθασε στους Φιλίππους δια μέσω 
Χριστουπόλεως. Εκεί συγκάλεσε συμ-
βούλιο στρατηγών και αποφάσισε να 
καταλάβει την πόλη των Σερρών. Ο 
στρατός του Ιωάννη παρόλο που δεν 
ήταν προετοιμασμένος για πολιορκία 
κατόρθωσε να καταλάβει την πόλη. 
Έτσι ο Βατάτζης κυρίευσε την πόλη 
των Σερρών, και ακολούθως με την 

23. Κάρολος Ντιλ «Ιστορία της Βυζαντινής Αυ-
τοκρατορίας» Εκδόσεις Ηλιάδη Τόμος Δ΄ 
σελ 599

συνδρομή του Βούλγαρου διοικητή 
Δραγώτα τον οποίο εξαγόρασε με 
πολλά δώρα, κατέλαβε και το Μελέ-
νικο. Ακολούθως κατέλαβε αμαχητί 
την Στενήμαχο και την Τζέπαινα και 
τις γύρω από το όρος Ροδόπη κωμο-
πόλεις. Από τη Μακεδονία έγινε κύρι-
ος των φρουρίων του Στουμπίου και 
Χοτόβου, των περιοχών του Βελεβου-
δίου, Σκοπίων, Βελεσού μέχρι Πριλά-
που, των χωριών της Πελαγονίας, της 
Νευσταπόλεως, του Προυσάκου και 
της Βέροιας. Μετά από αυτές τις επι-
τυχίες, σύναψε νέα συνθήκη ειρήνης 
με τους Βούλγαρους οριοθετώντας τα 
νέα σύνορα των δύο κρατών.

Ικανοποιημένος από τις επιτυχίες 
του αποφάσισε να επιστρέψει στη Νί-
καια, δεν το έκανε όμως διότι στη Θεσ-
σαλονίκη ο νέος δεσπότης Δημήτριος 
Άγγελος δημιούργησε πολλά προβλή-
ματα με την αλλοπρόσαλλη συμπερι-
φορά του. Κατάφερε σε μικρό χρονικό 
διάστημα να αγανακτήσει όλους τους 
σώφρονες πολίτες της Θεσσαλονίκης, 
από τους οποίους πολλοί ήταν άρχο-
ντες και αξιωματούχοι. Οι άνθρωποι 
αυτοί αναγκάστηκαν να ενωθούν και 
να συνωμοτήσουν εναντίον του, ζητώ-
ντας την βοήθεια του Βατάτζη. Ο βα-
σιλιάς της Νίκαιας αποφάσισε να βο-
ηθήσει του συνωμότες, αφού πρώτα 
τους ζήτησε να ορκιστούν εγγράφως 
ότι στο μέλλον θα υπηρετήσουν τους 
σκοπούς του. Μετά από λίγες ημέρες 
και ενώ τμήματα του στρατού του 
της Νίκαιας περιπολούσαν γύρω από 
τα τείχη, εντόπισαν μία πύλη ανοιχτή. 
Αμέσως δόθηκε το σύνθημα για γε-
νική επίθεση με αποτέλεσμα να κα-
ταληφθεί δίχως πολλές απώλειες η 
πόλη της Θεσσαλονίκης. Έτσι το 1246 
διαλύθηκε το δεσποτάτο της Θεσσα-
λονίκης και προσαρτήθηκε (αυτή τη 
φορά άμεσα) στην αυτοκρατορία της 
Νίκαιας.

Το 1247 με το ηθικό του στρατού 
του ακμαίο, ο Βατάτζης επέστρεψε 
στη Μικρά Ασία, και διαχείμασε στο 
Νυμφαίο. Την άνοιξη αποφάσισε να 
εκστρατεύσει εναντίων των περιο-
χών πέριξ της Κωνσταντινούπολης, οι 
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οποίες βρισκόταν υπό την κυριαρχία 
των Φράγκων. Πέρασε τον Ελλήσπο-
ντο και στρατοπέδευσε λίγο πριν την 
Τζουρουλού η οποία είχε κυριευθεί 
το 1240 από τους Φράγκους. Ο αυτο-
κράτορας της Νίκαιας πολιόρκησε την 
πόλη και την κατέλαβε μέσα σε λίγες 
ημέρες, μετά την Τζουρουλού κυρίευ-
σε και την Βιζύη. Με τις κατακτήσεις 
αυτών των δύο πόλεων ο Αυτοκράτο-
ρας απέκοψε τις χερσαίες διόδους των 
Φράγκων προς τα δυτικά.

Διπλωματικές ενέργειες με πάπα 
και Φρειδερίκο, ανακατάληψη της 
Ρόδου, αντιμετώπιση επίθεσης του 
Μιχαήλ Αγγέλου και προσάρτηση 
του Δεσποτάτου της Ηπείρου 
στην αυτοκρατορία της Νίκαιας.

Έπειτα από τις στρατιωτικές επι-
χειρήσεις στη Θράκη, ο βασι-
λιάς Ιωάννης επέστρεψε στη 

Βιθυνία, εκεί ξεκίνησε διπλωματικές 
ενέργειες με τον Πάπα και τον πεθε-
ρό του Φρειδερίκο Β ,́ με σκοπό να σα-
μποτάρει τις κινήσεις του Βαλδουίνου 
ο οποίος είχε καταφύγει στη Δύση για 
ανεύρεση στρατιωτικής ενίσχυσης. 
Πρώτη του κίνηση ήταν να στείλει 
επιστολή στον πάπα λέγοντας του ότι 
επιθυμεί την ένωση των εκκλησιών, 
ήξερε ότι με την πρόταση αυτή προς 
τον ποντίφικα άγγιζε τις πιο ευαίσθη-
τες χορδές του. Όπως ήταν φυσικό οι 
όροι του πάπα σχετικά με την ένωση 
δεν έγιναν δεκτοί αλλά ούτε η φιλία 
του Βατάτζη με τον Φρειδερίκο κλο-
νίσθηκε. Το λόγο για τον οποίο εμπλε-
κόταν ο Ιωάννης Βατάτζης σε ατελέ-
σφορες δογματικές συζητήσεις με την 
«αγία έδρα» μας τον εξηγεί ο Διονύσι-
ος Ζακυθηνός: «Διά να εξουδετερώνη 
τας επεμβάσεις της αγίας έδρας, η αυ-
τοκρατορική διπλωματία προέβαλλεν 
εκάστοτε μετά πολλής δεξιότητος το 
προσφιλές εις τους ποντίφηκας θέμα 
της ενώσεως των εκκλησιών βραδύτε-
ρον δε επεδίωξε την ισορροπίαν των 
δυνάμεων δια της παρεμβάσεως εις 

καθολικωτέρας συγκρούσεις.24

Ακριβώς στα μισά του 13ου αιώνα 
το 1250, οι Γενουάτες επιτέθηκαν και 
κατέλαβαν αιφνιδίως την πόλη της Ρό-
δου, την οποία εποφθαλμιούσαν πολύ 
καιρό εξαιτίας των εμπορικών πλεονε-
κτημάτων που προσέφερε η θέση του 
νησιού. Ο Βατάτζης βρισκόταν στη Νι-
κομήδεια μαζί με τον Ιωάννη Γαβαλά 
γιο του κυβερνήτη της Ρόδου Λέοντος 
Γαβαλά. Έστειλε αμέσως στρατό και 
μετά από μία αποτυχημένη προσπά-
θεια κατάφερε να απαλλάξει τη Ρόδο 
από τους Γενουάτες και να την προ-
σαρτήσει ξανά στην επικράτειά του.

Το 1251 ο δεσπότης της Ηπείρου 
Μιχαήλ Άγγελος, με ηθικό αυτουργό 
τον θείο του Θεόδωρο Άγγελο, άλλαξε 
πολιτική και επιτέθηκε κατά των περι-
οχών της Μακεδονίας, που υπαγόταν 
στην αυτοκρατορία της Νίκαιας. Ο Μι-
χαήλ αγνόησε το γεγονός, ότι το 1249 
είχε κλείσει συνθήκη φιλίας με τον Ιω-
άννη Βατάτζη, η οποία επισφραγίστη-
κε με τον αρραβώνα του γιου του Νι-
κηφόρου και της εγγονής του Βατάτζη 
Μαρίας (κόρη του Θεοδώρου Β΄ Λά-
σκαρη). Μαθαίνοντας ο βασιλιάς της 
Νίκαιας τις αρνητικές εξελίξεις στα 
δυτικά σύνορα του, και καθώς εκείνη 
την εποχή δεν κινδύνευε από άλλους 
εχθρούς, αφού είχε συνάψει ειρήνη με 
τους Βούλγαρους και τους Τούρκους, 
ετοίμασε μεγάλο στρατό και κατευ-
θύνθηκε προς τις δυτικές επαρχίες 
του. Έφθασε στη Θεσσαλονίκη και 
στρατοπέδευσε στα Βοδινά, τα οποία 
κατέλαβε σε σύντομο χρονικό διάστη-
μα. Κατόπιν ο Βατάτζης αναχώρησε 
και στρατοπέδευσε σε μια περιοχή κο-
ντά στη λίμνη Οστρόβου, εξαπολύο-
ντας επιθέσεις κατά των περιοχών που 
υπαγόταν στον δεσπότη Μιχαήλ. Κατά 
την διάρκεια αυτών των επιχειρήσεων 
συνέβη ένα απροσδόκητα ευχάριστο 
γεγονός, στο στρατό της Νίκαιας προ-
σχώρησε ο Θεόδωρος Πετραλίφας25, 

24. Διονύσιος Ζακυθηνός «Βυζάντιον κράτος 
και κοινωνία ιστορική επισκόπησις» Εκδό-
σεις Ίκαρος σελ 130.

25. Ο Θεόδωρος Πετραλίφας ήταν στρατιω-
τικός αξιωματούχος και αδελφός της συ-

γυναικάδελφος του δεσπότη Μιχαήλ, 
έτσι μαζί μ΄αυτόν η Καστοριά και οι 
γύρω περιοχές συντάχθηκαν με τον 
αυτοκράτορα της Νίκαιας, ενώ την 
ίδια ώρα η μικρή και η μεγάλη Δεά-
βολη έπεφταν στα χέρια του. Με το 
μέρος του Βατάτζη πήγε και ο Γουλά-
μος από το Άλβανο, ο οποίος είχε για 
γυναίκα του μια ανεψιά της Βασίλισ-
σας Ειρήνης και βρισκόταν μαζί με το 
στρατό του στα μέρη της Καστοριάς. 
Ο δεσπότης Μιχαήλ μαθαίνοντας όλα 
αυτά κατάλαβε ότι είχε δημιουργηθεί 
στενός κλοιός γύρω του. Έστειλε πρέ-
σβεις στον Ιωάννη Βατάτζη, και μετά 
από συζητήσεις παραχωρήθηκαν 
στον αυτοκράτορα η πόλη του Πρι-
λάπου, το Βελεσσό και το κάστρο της 
Κρόιας στο Άλβανο. Έτσι δόθηκαν όρ-
κοι και υπογράφηκε συνθήκη το 1252 
στη Λάρισα, από πρεσβεία του αυτο-
κράτορα και από τον δεσπότη Μιχα-
ήλ. Φεύγοντας οι πρέσβεις του Βατά-
τζη πήραν μαζί τους το γιό του Μιχαήλ 
Νικηφόρο, ο οποίος όπως προαναφέ-
ραμε ήταν μνηστήρας της εγγονής 
του Βατάτζη. Τον Νικηφόρο ο Βατά-
τζης τον τίμησε δίδοντας του τον τίτ-
λο του δεσπότη της Ηπείρου. Επίσης 
μαζί με τον Νικηφόρο μεταφέρθηκε 
στη Νίκαια και ο Θεόδωρος Άγγελος, 
τον οποίο ο Βατάτζης θεώρησε ως τον 
πρωταίτιο για την επιθετική ενέργεια 
του δεσπότη Μιχαήλ Β΄ Αγγέλου. Έπει-
τα από την ανεπιτυχή σύγκρουση του 
Μιχαήλ Β΄ Αγγέλου με τον Βατάτζη, ο 
δεσπότης της Ηπείρου αναγκάστηκε 
να αναγνωρίσει τα κυριαρχικά δικαι-
ώματα του αυτοκράτορα της Νίκαιας, 
και διατήρησε κατά παραχώρησή του 
τον τίτλο του δεσπότη μαζί με το γιό 
του.

Επίλογος

Ο Ιωάννης Βατάτζης προς το τέ-
λος της βασιλείας του, κατάφε-
ρε να επεκτείνει το ζωτικό χώρο 

της Νίκαιας και να την καταστήσει στη 

ζύγου του δεσπότη Μιχαήλ Β΄ Θεοδώρας, 
της μετέπειτα αναγνωρισθείσας Οσίας Θε-
οδώρας βασίλισσας της Άρτας.
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συνείδηση εχθρών και φίλων, ως την 
ηγέτιδα δύναμη της χερσονήσου του 
Αίμου και της Μικράς Ασίας καθώς και 
την γνήσια κληρονόμο της Ανατολικής 
Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας - Ρωμανίας. 
Και από ηθικής πλευράς αλλά και από 
πολιτικών ενεργειών, ο αυτοκράτορας 
είχε κατακτήσει τις συμπάθειες της πιο 
μεγάλης μερίδας του Ελληνισμού. Από 
γεωγραφική άποψη το κράτος της Νί-
καιας ήταν πιο κοντά στη Κωνσταντι-
νούπολη, και έτσι είχε δημιουργηθεί η 
πεποίθηση σε όλη τη Ρωμηοσύνη ότι 
σε σύντομο χρονικό διάστημα θα απε-
λευθέρωνε και την Βασιλεύουσα. Η 
έκταση του εκτεινόταν από την μαύρη 
Θάλασσα μέχρι την Αδρι-
ατική, εκτός δηλαδή από 
την Μικρά Ασία προσαρ-
τήθηκαν στην επικράτειά 
της Νίκαιας: η Ήπειρος, 
η Μακεδονία, η Θρά-
κη και τα νησιά του ανα-
τολικού Αιγαίου. Εκτός 
δηλαδή από την Νότια 
Ελλάδα μόνο η Κωνστα-
ντινούπολη απέμεινε για 
την ανασύσταση της αυ-
τοκρατορίας. Ο Γεώργιος 
Ακροπολίτης, σχετικά με 
τα τμήματα της αυτοκρα-
τορίας που δεν πρόλαβε 
να απελευθερώσει ο Βατάτζης, ανα-
φέρει τα εξής: «Ένα μικρό μέρος προς 
δυσμάς που σπαρταρά ακόμη σαν το 
ψάρι, είναι εκείνο που δεν είχε προλά-
βει να απελευθερώσει: την Πελοπόν-
νησο και τον Εύριπο (Εύβοια) εννοώ 
και όσα μέρη ακόμη είναι υπό το τυ-
ραννικό καθεστώς των Ιταλών. Τέτοιου 
είδους ήταν οι αγώνες που διεξήγαγε ο 
Ιωάννης, τέτοιου είδους ήταν, επίσης, 
και οι ηρωικές του πράξεις»26.

Κλείνοντας, αξίζει να παραθέσου-
με επιλογικά, τις απόψεις δύο έγκριτων 
ιστορικών του Ιωάννη Καραγιαννό-
πουλου και του Αλεξάντερ Βασίλιεφ οι 

26. Γεώργιος Ακροπολίτης «Επιτάφιος εις τον 
αοίδιμο βασιλέα Ιωάννη Βατάτζη» παρ. 
9-10, σε ελεύθερη απόδοση στα νέα ελ-
ληνικά.

οποίοι αναφέρουν για τον Ιωάννη Βα-
τάτζη τα παρακάτω: «Ο Ιωάννης Βατά-
τζης είχε πετύχει όλους τους σκοπούς 
και της εξωτερικής και της εσωτερικής 
του πολιτικής. Είχε ανορθώσει το κρά-
τος εσωτερικά, σταθεροποιώντας την 
οικονομία του, εξυγιαίνοντας τη διοί-
κηση του και λαμβάνοντας σωστά κοι-
νωνικά μέτρα. Ταυτόχρονα, είχε διπλα-
σιάσει την έκταση της ηγεμονίας του, 
είχε συντρίψει τους ξένους εχθρούς 
της, είχε ταπεινώσει του έλληνες αντι-
πάλους της και είχε προετοιμάσει το 
έδαφος για την ανάκτηση της Κων-
σταντινούπολης»27.
«Η εξωτερική δράση του Βατάτζη 

υπήρξε εξαιρετικά σημαντική, διότι 
εξαλείφοντας βαθμιαίως όλους τους 
υποψηφίους αποκαταστάτας της αυ-
τοκρατορίας τους άρχοντες δηλαδή 
της Θεσσαλονίκης, της Ηπείρου και 
της Βουλγαρίας απέκτησε υπό την 
εξουσία του τόση έκταση, όση ουσια-
στικώς αρκούσε για την επανασύστα-
ση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Ο 
κύριος ρόλος της αποκαταστάσεως 
ανήκει στον Ιωάννη Βατάτζη και το 
1261 ο Μιχαήλ Παλαιολόγος, απλώς, 
επωφελήθηκε από τα αποτελέσματα 
της επιμονής και της δραστηριότη-
τας του καλύτερου αυτοκράτορα της 
Νίκαιας. Οι μετά τον Ιωάννη Βατάτζη 
γενεές τον θυμούνται ως Πατέρα των 

27. Ιωάννης Καραγιαννόπουλος «Το Βυζαντι-
νό Κράτος» Εκδόσεις Βάνιας σελ 194.

Ελλήνων»28.
Ο Ιωάννης Βατάτζης δικαιολογού-

σε απόλυτα την ετυμολογία του ονό-
ματός του, ήταν δηλαδή «Δώρο Θεού», 
το δώρο Του πανάγαθου Θεού προς 
της Ρωμηοσύνη. Αν οι μετέπειτα αυ-
τοκράτορες ακολουθούσαν την ίδια 
(εξωτερική & εσωτερική) πολιτική με 
τον αυτοκράτορα Ιωάννη, τότε σίγου-
ρα το 1453 δεν θα ήταν η καταληκτική 
ημερομηνία για την ιστορία της Βυζα-
ντινής Αυτοκρατορίας.

Βιβλιογραφία
- Ακροπολίτης Γεώργιος «Επιτάφιος εις τον 

αοίδιμο βασιλέα Ιωάννη Βατάτζη»

- Ακροπολίτης Γεώργιος «Χρονική Συγγρα-
φή» Εκδόσεις Κανάκη

- Βακαλόπουλους Απόστολος «Ιστορία του 
Νέου Ελληνισμού» Εκδόσεις Θεσσαλονί-
κη

- Βασίλιεφ Αλεξάντερ «Ιστορία της Βυζα-
ντινής Αυτοκρατορίας» Εκδόσεις Βάνιας

- Ζακυθηνός Διονύσιος «Βυζάντιον κράτος 
και κοινωνία ιστορική επισκόπησις» Εκ-
δόσεις Ίκαρος

- Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαί-
δεια (ΘΗΕ) Εκδόσεις Αθ. Μαρτίνος

- Καραγιαννόπουλος Ιωάννης «Το Βυζαντι-
νό Κράτος» Εκδόσεις Βάνιας

- Μεταλληνός Γεώργιος Πρωτοπρεσβύτε-
ρος «Παγανιστικός Ελληνισμός ή Ελλη-
νορθοδοξία;» Εκδόσεις Αρμός

- Μηλιαράκης Αντώνιος «Ιστορία του βα-
σιλείου της Νικαίας και του Δεσποτάτου 
της Ηπείρου» Εκδόσεις Ιονικής Τράπεζας

- Μίλλερ Γουίλιαμ «Η ιστορία της Νικαίας 
και η ανάκτησις της Κωνσταντινουπόλε-
ως» Εκδόσεις Ελεύθερη Σκέψη

- Ντιλ Κάρολος «Ιστορία της Βυζαντινής Αυ-
τοκρατορίας» Εκδόσεις Ηλιάδη

- Οστρογκόρσκι Γκιοργκ «Ιστορία του Βυ-
ζαντινού Κράτους» Ιστορικές Εκδόσεις 
Στεφ. Δ. Βασιλόπουλου

- Παπαρρηγόπουλος Κωνσταντίνος «Ιστο-
ρία του Ελληνικού Έθνους» Εκδόσεις Λυ-
μπέρη & Εκδόσεις Γαλαξίας – Ερμείας

- Σαρσάκης Ιωάννης «Ιωάννης Γ΄ Βατάτζης 
ο Άγιος Αυτοκράτορας του Βυζαντίου» 
Εκδόσεις Ορθόδοξος Κυψέλη

28. Αλεξάντερ Βασίλιεφ «Ιστορία της Βυζαντι-
νής Αυτοκρατορίας» Εκδόσεις Πελεκάνος 
σελ 659-660.

Ο Ιερός Ενοριακός Ναός του Αγίου Ιωάννου Βατάτζη του 
Ελεήμονος στο Διδυμότειχο, είναι ο μοναδικός ναός που 
υπάρχει στη μνήμη του σε όλο τον Ορθόδοξο κόσμο. 
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Η Ναυμαχία του Γέροντα (29 Αυγούστου 1824)
Υπό κ. Κ. Γ. Καταγά, Αντιναυάρχου ΠΝ εα.

Η σημασία της συμβολής του Ναυ-
τικού στους αγώνες της παλιγγε-
νεσίας, έχει διατυπωθεί σε ένα 
συμπέρασμα από Έλληνες και 

ξένους ιστορικούς το οποίο στα λόγια 
του Αντιναυάρχου Κώνστα στην επε-
τειακή έκδοση του Ναυτικού για τα 150 
χρόνια από την επανάσταση του 1821, 
συνοψίζει: «Η εμπεριστατωμένη μελέτη 
της ιστορίας της επαναστάσεως του 1821 
μαρτυρεί ότι αυτή χωρίς το Ναυτικό, κατ’ 
αρχάς δεν θα επεκτείνετο, εν συνεχεία δεν 
θα εδραιώνετο και αργότερα δεν θα ευ-
ωδούτο».

Το συμπέρασμα αυτό δεν βγαίνει 
μόνο από την ηρωική δράση των πλοί-
ων του αγώνα και την εμπλοκή τους με 
τον εχθρό στα νησιά και ακτές του Αιγαί-
ου και του Ιονίου (και μακριά μέχρι την 
Αλεξάνδρεια). Μια συγκεντρωτική εικό-
να αυτής της δράσης και των ναυτικών 
γεγονότων όλης της περιόδου του αγώ-

να της ανεξαρτησίας, από το 1821 έως 
το 1829, υποτυπώνεται σε ένα χαρακτη-
ριστικό χάρτη, που παρουσιάζει η ανω-
τέρω επετειακή έκδοση του Αντιναυ-
άρχου Κώνστα. Ο χάρτης (Σχ. 1), λόγω 
του χώρου που διατίθεται για αυτήν την 
αναφορά μας σε ένα από αυτά τα ναυ-
τικά γεγονότα του αγώνα, την ναυμαχία 
του Γέροντα, δεν συνοδεύεται από τον 
υπάρχοντα λεπτομερή υπομνηματισμό, 
για κάθε ένα από τα 49 εν συνόλω γε-
γονότα, του κατά θάλασσα αγώνος της 
ανεξαρτησίας.

Δεν είναι λοιπόν μόνο αυτή η θαυ-
μαστή, αέναη και ορμητική δράση των 
ναυμάχων του αγώνα, που επιβεβαιώ-
νει το πιο πάνω συμπέρασμα των ιστο-
ρικών για την συμβολή του ναυτικού 
αγώνα. Την αλήθεια του την έχει επι-
βεβαιώσει πρώτος ο ίδιος ο Σουλτάνος 
Μαχμούτ, ο οποίος από την δυσμενή για 
τους Τούρκους εξέλιξη των γεγονότων 

των τριών πρώτων ετών της Επανάστα-
σης είχε πεισθεί πως όλες οι προσπάθει-
ες από τη ξηρά για την κατάπνιξη της 
επανάστασης ήταν καταδικασμένες σε 
αποτυχία, εφ όσον δεν είχε τον έλεγχο 
του Αιγαίου.

Διότι ουσιαστικός κυρίαρχος του 
Αιγαίου, παρά την μικρή του δύναμη, 
παρά τις αδυναμίες του συντονισμού και 
της Διοικήσεώς του, αλλά και της πενι-
χρής υποστήριξής του, ήταν ο στόλος 
των τριών νήσων της Ύδρας, των Σπε-
τσών και των Ψαρών. Ήταν εκείνοι οι μι-
κροί πάρωνες με ναυάρχους και κυβερ-
νήτες τους προ της Επανάστασης άξιους 
καπεταναίους των εμπορικών τους πλοί-
ων και τα πυρπολικά τους με τους ατρό-
μητους πυρπολητές πρώην απλούς ναύ-
τες τους, που κυριάρχησαν στο Αιγαίο. 
Αυτοί ήταν που ανάγκασαν τον Σουλτά-
νο να ζητήσει την συνδρομή του Πασά 
της Αιγύπτου με δυνάμεις αποκλειστικά 

Σχ. 1 Απεικόνιση των κυρίων 
γεγονότων του ναυτικού αγώνα 
από το 1821-1829, επιμεληθεί-
σα από τον Αντιναύαρχο Π. Κών-
στα, κατά την επετειακή  έκδοση 
του βιβλίου «Ναυτική Εποποιία 
του 1821».
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ναυτικές και αποβατικές εκείνο το κρίσι-
μο για την Επανάσταση έτος 1824 και να 
επιβεβαιώσει έτσι τον ρόλο που η ιστο-
ρία απέδωσε στο Ναυτικό του αγώνα, 
αυτόν της επέκτασης, εδραίωσης και 
ευόδωσης της Επαναστάσεως που επι-
γραμματικά συμπεραίνουν, όπως είπα-
με, οι ιστορικοί.

Μετά από αυτήν την συνοπτική επι-
σκόπηση του ρόλου του Ναυτικού καθ΄ 
όλην την διάρκειά του αγώνα από το 
1821 έως το 1829, ερχόμαστε να ανα-
φερθούμε στο κρίσιμο έτος 1824, στην 
κατάσταση που δημιουργήθηκε με την 
εμφάνιση των Αιγυπτιακών μοιρών στο 
Αιγαίο και στην αντιμετώπιση του ενω-
μένου παντοδύναμου τουρκοαιγυπτι-
ακού στόλου από την μικρή ναυτική 
δύναμη του συνόλου των τριών νήσων 
στην ναυμαχία του Γέροντα της 29ης Αυ-
γούστου του 1824, ναυμαχία που αποτε-
λεί και την μεγαλύτερη εκ παρατάξεως 
μάχη των αντιπάλων στόλων καθ΄ ολην 
την διάρκεια του ναυτικού αγώνα της 
ανεξαρτησίας.

Τα σχέδια του Σουλτάνου και οι συ-
νεννοήσεις του με τον Πασά της Αιγύ-
πτου έφεραν από τις πρώτες ημέρες του 
1824 τις ισχυρές Αιγυπτιακές μοίρες στο 
Αιγαίο υπό την αρχηγία του γυιού του 
Ιμπραήμ (του Πρίγκηπα όπως τον λιβά-
νιζε και ο Γάλλος διοικητής της Γαλλικής 
μοίρας της Ανατολής). Η συνεργασία 
των Αιγυπτιακών μοιρών με τις Τουρκι-
κές, καλά σχεδιασμένη, είχε ως αποτέ-
λεσμα την καθυπόταξη της επαναστα-
τημένης Κρήτης, την οποία ο Σουλτάνος 
έταξε στον Ιμπραήμ, αλλά και δυο άλλα 
θανάσιμα χτυπήματα. Το ολοκαύτωμα 
της Κάσου από τον Αιγυπτιακό στόλο 
υπό τον Ισμαήλ Γιβραλτάρ την 7ην Ιου-
νίου του 1824 και των Ψαρών από τον 
Τουρκικό στόλο υπό τον Χοσρέφ την 
20ην του ίδιου μήνα. Ο επόμενος στόχος 
που φαινόταν αμέσως μετά ήταν η κατά-
ληψη της Σάμου από τις τουρκικές ναυ-
τικές δυνάμεις υπό τον Χοσρέφ.

Ανήμπορη από την έλλειψη πόρων 
αλλά και από τις διχόνοιες, η κεντρική 
διοίκηση του αγώνα δεν μπόρεσε να 
αποτρέψει τα ολοκαυτώματα της Κάσου 
και των Ψαρών, τα οποία θρήνησε όλος 
ο Ελληνισμός. Αθάνατο το ποίημα του 
εθνικού ποιητή για την ολόμαυρη ράχη. 
Μεγάλη και η συγκίνηση της Ευρωπα-

ϊκής κοινής γνώμης, όπως δυο χρόνια 
πριν με το ολοκαύτωμα της Χίου με τον 
στους αιώνες δείχνοντα την τουρκική 
βαρβαρότητα πίνακα του Ντελακρουά 
και το ποίημα «Ελληνόπουλο» του Βικτ. 
Ουγκώ, που σε μετάφραση του Παλαμά 
αρχίζει με τον στίχο: «Τούρκοι διαβήκαν, 
χαλασμός, θάνατος πέρα ως πέρα».

Τα συντριπτικά αυτά κτυπήματα του 
1824 δεν έκαμψαν την ψυχή των ναυμά-
χων του ΄21, λες και άκουγαν την φωνή 
του προγονικού μας Οδυσσέα στους συ-
ντρόφους του για να συνεχίσουν το τα-
ξίδι τους στο μοναδικό πια καράβι τους 
μετά το θανατικό των συντρόφων τους 
από τους Λαιστρυγόνες: «Με θρήνους 
και με δάκρυα τίποτε δεν γινόταν» και 
στον Ομηρικό στίχο: «Αλλ΄ου γαρ πρή-
ξις εγίνετο μυρομένησιν».

Συνεγερμένη η κεντρική διοίκηση, 
(το Εκτελεστικό), και βλέποντας να αρχί-
ζουν οι επιχειρήσεις του εχθρού εναντί-
ον της Σάμου, για ένα νέο ολοκαύτωμα, 
κινητοποίησε όλες τις ναυτικές δυνάμεις 
των τριών νήσων. Έστειλε το τρίτο δε-
καήμερο του Ιουλίου στην περιοχή της 
Σάμου την 2η Υδραίικη μοίρα υπό τον 
Σαχτούρη και τους Σπετσιώτες υπό τον 
Ανδρούτσο, οι οποίοι με 35 μόνο πλοία 
και πέντε πυρπολικά και συνεχή ηρωικό 
αγώνα στα νερά της νήσου την κράτη-
σαν απείραχτη από την λυσσώδη προ-
σπάθεια αποβάσεων τουρκικών στρα-
τευμάτων από την απέναντι ακτή της 
Ιωνίας. Ανάγκασαν έτσι τον τουρκικό 
στόλο του Χοσρέφ να εγκαταλείψει την 
προσπάθεια κατάληψης της Σάμου και 
να καταπλεύσει τα μέσα του Αυγούστου 
στην περιοχή της Κω και Αλικαρνασσού, 
για να ενωθεί με τον εκεί καταπλεύσα-
ντα Αιγυπτιακό στόλο, ώστε ενωμένοι 
πλέον οι δυο στόλοι να επιχειρήσουν 
την νέα τελική τους επίθεση εναντίον 
της Σάμου.

Ο ενωμένος πλέον στα νερά της Κω 
και Αλικαρνασσού τουρκοαιγυπτιακός 
στόλος, αποτελούσε μια τεράστια για 
την εποχή εκείνη ναυτική και αποβατική 
δύναμη με 100 μεγάλα πλοία, δίκροτα, 
φρεγάτες και κορβέτες, με ένα σύνολο 
πληρωμάτων 8000 ανδρών, 2500 στρα-
τιωτών επί των πλοίων, 2500 πυροβό-
λων και με μια συνοδεύουσα δύναμη με-
ταγωγικών στην οποία επέβαιναν 8000 
στρατιώτες.

Αυτήν την κατάσταση βρήκε ο Μια-
ούλης, όταν μετά τις περιπολί-
ες του στο Νότιο Αιγαίο κατέπλεε 

στα Ανατολικά νερά των Λειψών και 
της Καλύμνου στις 20 Αυγούστου με 
την 1η Υδραίικη μοίρα των 46 εν συνό-
λω πλοίων και πυρπολικών και αναλάμ-
βανε την ναυαρχία του τρινήσιου στό-
λου που συνιστούσαν η δική του μοίρα, 
η 2η Υδραίικη μοίρα υπό τον Σαχτούρη, 
η Σπετσιώτικη υπό τον Ανδρούτσο και η 
επίσης συνενωθείσα στην περιοχή των 
Λειψών μικρή μοίρα των Ψαριανών υπό 
τον Αποστόλη. Η καθημαγμένη Ελλά-
δα και εκείνη η κεντρική διοίκηση την 
οποία με πολλές επιστολές του ο Μια-
ούλης εξόρκιζε να μην παραμελήσει το 
Ναυτικό, διέθετε υπό την αρχηγία του 
ό,τι είχε και δεν είχε. Ένα στόλο και από 
τα τρία νησιά που αριθμούσε μόλις 70 
μικρούς πάρωνες και 15 πυρπολικά με 
ένα σύνολο πληρωμάτων 2500 ανδρών 
και 800 μικρών πυροβόλων για να αντι-
μετωπίσει εκείνη την τεράστια ναυτική 
δύναμη του ενωμένου τουρκοαιγυπτι-
ακού στόλου.

Το επιθετικό πνεύμα του Μιαούλη 
φάνηκε αμέσως με την παρουσία του 
στην περιοχή. Οι επιθετικές περιπολίες 
στο στενό της Κω/Αλικαρνασσού άρ-
χισαν από την επομένη του κατάπλου 
του. Η ενημέρωσή του στο συμβούλιο 
των ναυάρχων των μοιρών ήταν αρκετή 
για να εκτιμήσει την κατάσταση. Γι αυ-
τήν την ενημέρωση διαβάζουμε χαρα-
κτηριστικά στο ημερολόγιο του πλοίου 
«Αθηνά» του Σαχτούρη: «Πληροφορη-
θέντες δε από πατριώτας Καλυμνίους, ότι 
ο εχθρικός στόλος απέρασεν εις Μπου-
ντρούμι(Αλικαρνασσόν) φοβούμενος τα 
πυρπολικά, πολλότατα των οποίων επλη-
ροφορήθη ότι μα;ς έφθασαν, κοινής συ-
νελεύσεως γενομένης απεφασίσθη να ει-
σέλθουν το στενό 20 εκλεκτά πλοία τα δε 
λοιπά να μείνουν δυο ή τρία μίλια δια να 
εμπνέουν φόβον εις τον εχθρόν»

Αυτή η πρώτη, η άμεση επιθετική 
κίνηση του Μιαούλη με την αποστολή 
των εκλεκτών πλοίων (όπως γράφει το 
ημερολόγιο) στο στενό της Κω, δίπλα 
στα αγκυροβόλια του εχθρού, κίνηση 
που θυμίζει Νελσώνια τακτική, δήλωνε 
πως θα ήταν ο κύριος της καταστάσε-
ως σε οποιαδήποτε κίνηση των εχθρι-
κών στόλων προς την Σάμο. Τα εχθρικά 
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πλοία που επιχείρησαν να κινηθούν από 
την Κω και την Αλικαρνασσό την 24ην 
Αυγούστου βρήκαν μπροστά τους τα 
πυρπολικά και γύρισαν με απώλειες στα 
αγκυροβόλιά τους, ακόμη και η φρεγάτα 
του Ισμαήλ Γιβραλτάρ του αιμοσταγούς 
σφαγέα της Κάσου, που έγινε στόχος του 
ίδιου του Μιαούλη κατά τον ορμητικό 
πλου του προς το στενό της Κω/Αλι-
καρνασσού (μια οπτική απεικόνιση των 
κινήσεων της 24ης Αυγούστου φαίνεται 

στο σχ. 2). Αυτές οι επιθέσεις με την πα-
ρουσία του Μιαούλη ήταν και το πρώτο 
σάλπισμα νίκης. Γιγάντωσε στους ναυ-
μάχους την πεποίθηση της νίκης για την 
επόμενη αναμέτρηση που δεν θα αρ-
γούσε να έλθει.

Πέντε ημέρες χρειάστηκε ο εχθρικός 
στόλος να ανασυνταχθεί από την αναμέ-
τρηση της 24ης Αυγούστου. Έβγαινε πια 
από τα αγκυροβόλια του της Κω και Αλι-
καρνασσού το πρωί της 29ης Αυγούστου 
με όλα τα πλοία του υπό τους Χοσρέφ 
και Ιμπραήμ για την τελική του κίνηση 
προς την Σάμο. Με το πρώτο σήμα που 
έλαβε ο Μιαούλης για την έξοδο του 
εχθρού, με γιγάντια προσπάθεια των 
πληρωμάτων κατώρθωσε παρά την 
άπνοια στον κόλπο του Γέροντα (στρα-

τηγικό αγκυροβόλιο για τον έλεγχο κάθε 
κίνησης του εχθρού προς την Σάμο) να 
βγάλει εν πλω την κύρια δύναμη του 
στόλου. Με αξιοθαύμαστους χειρισμούς 
κατώρθωσε να σχηματίσει μαζί με την 
Ψαριανή μοίρα μια ενιαία γραμμή παρά-
ταξης κατά των δυο γραμμών του εχθρι-
κού στόλου που πλησίαζε πια στο άνοιγ-
μα του κόλπου. (μια οπτική απεικόνιση των 
κινήσεων φαίνεται στα σχήματα 3 και 4).

Η κρίσιμη στιγμή είχε φθάσει. Ο Μια-
ούλης άρχισε την επίθεση με τα πυρπο-
λικά. Το σήμα που σήκωσε στον ιστό 
του, ο Σταυρός στον ιστορικό ξύλινο 
ρόμβο του σήμαινε: «Με την βοήθεια 
του Σταυρού επιτεθείτε», και η μάχη 
άρχισε με τα πυρπολικά του Βώκου, του 
Ματρόζου και του Μουσού, με πρώτο 
θύμα ένα εχθρικό πάρωνα με τριακό-
σιους άνδρες που βυθίστηκε. Ακολού-
θησε η πυρπόληση μιας Τυνησιακής 
φρεγάτας των 54 πυροβόλων από το 
πυρπολικό του Θεοχάρη. Η ανατίναξή 
της τράνταξε την περιοχή και την Κάλυ-
μνο ως εκεί ψηλά στον Προφήτη Ηλία 
από όπου οι Καλύμνιοι παρακολουθού-
σαν την ναυμαχία και ζητωκραύγαζαν 
με ενθουσιασμό, στο θέαμα των βυθί-
σεων των εχθρικών πλοίων και των επι-
θέσεων των πυρπολικών1.

Οι δυο αυτές πυρπολήσεις των 
εχθρικών πλοίων, καιόμενα πολύνεκρα 
ναυάγια ανάμεσα στις εχθρικές γραμ-
μές, και η ακατάπαυστη ορμητική κίνη-
ση του Μιαούλη με τα πυρπολικά αλλά 
και με τα πυρά των ελληνικών πυροβό-
λων που οι κοντινές αποστάσεις (banda 
per banda χαρακτήρισε την ναυμαχία ο 
Μιαούλης στην αναφορά του), έφεραν 
τέτοια αταξία στις εχθρικές γραμμές που 
δεν μπόρεσαν να τις ελέγξουν ο Ιμπρα-
ήμ και ο Χοσρέφ. Τα πλοία τους εν ατα-
ξία υπέστρεψαν και κινήθηκαν με νότιες 
πορείες προς την Κω και τις απέναντί της 
ακτές βρίσκοντας καταφύγιο στους εκεί 
πλησιέστερους όρμους. Εκεί κατισχυμέ-
νοι και εξουθενωμένοι οι δυο ναύαρχοι 

1. Ήταν αυτοί που στην επίσκεψη του Μια-
ούλη στην Κάλυμνο μετά την ναυμαχία τον 
υποδέχθηκαν με τραγούδι που έγραψαν και 
το οποίο τελείωνε με την επωδό «Να ήταν 
δυό σαν τον Μιαούλη καίγαν την αρμάδα 
ούλη», όπως μας λέει η Αθηνά Ταρσούλη. Η 
επωδός έγινε γνωστή και τραγουδιόταν πια 
από όλα τα πληρώματα.

του ενωμένου στόλου συνειδητοποιού-
σαν πως άλλη μια προσπάθεια για την 
κατάληψη της Σάμου, με όλη την τερά-
στια δύναμη του ενωμένου τους στό-
λου απετύγχανε μπρος στην θέληση, 
την αποφασιστικότητα, την ναυτοσύνη 
των ναυμάχων και κυρίως μπροστά σε 
αυτό το επιθετικό πνεύμα του Μιαούλη.

Ο Ήλιος στην Δύση του πίσω από 
την Κάλυμνο και την Λέρο εκείνη την 
ημέρα της 29ης Αυγούστου του 1824, 
χρύσωνε με τις τελευταίες χρυσορόδι-
νες ακτίνες του τα ψηλά δολώνια ιστία 
και τα επηρμένα πολύχρωμα σινιάλα 
του Μιαούλη στα πλοία των νικητών. Και 
η μνημοσύνη κατέγραφε με γράμματα 
όμοια με τα χρυσά χρώματα εκείνης της 
Αυγουστιάτικης Δύσης την σελίδα της 
ναυτικής μας ιστορίας, αυτήν της ναυ-
μαχίας του Γέροντα.

Συμπεράσματα και μηνύματα.

Τόσο η τελική φάση της ναυμαχίας 
στον Γέροντα όσο και η πρώτη της 
φάση στα νερά προ του πορθμού 

Κω/Αλικαρνασσού, συνθέτουν ένα έπος 
ναυτοσύνης, ηρωισμού και αυτοθυσί-
ας. Και στις δυο φάσεις αποθεώθηκε η 
χρήση των πυρπολικών, αποκλειστικού 
επιθετικού όπλου, αλλά και όπλου αυ-
τοθυσίας των ναυμάχων. Από το απλό 
και συνήθως περιγραφικό ημερολόγιο 
ενός πλοίου αυτής της ναυμαχίας δια-
βάζουμε σαν να έκανε μάθημα σε σχο-
λή πολέμου ο ναυμάχος που το έγραψε: 
«Τα πυρπολικά είναι η ψυχή του Ναυτικού 
μας και χωρίς αυτά τίποτα ή πολλά ολίγον 
δυνάμεθα να βλάψωμεν τον εχθρό, δια το 
ασύγκριτον των πλοίων μας με τα υπέρο-
γκα του εχθρού.»

Η ναυμαχία του Γέροντα έδειξε (και 
αποτελεί εξαίρεση μάλιστα μέσα στη 
όλη διάρκεια του ναυτικού αγώνα της 
ανεξαρτησίας) την σημασία του ορι-
σμού της αποστολής και του σκοπού 
μιας επιχείρησης από μια διευθύνου-
σα και συντονιστική αρχή όπως ήταν η 
έστω και χειμαζομένη από τις έριδες και 
έλλειψη πόρων κεντρική διοίκηση για 
την περίπτωση αυτή, η οποία όρισε ως 
σκοπό των κινήσεων και ενεργειών των 
μοιρών των τριών νήσων, την διάσωση 
της Σάμου. Χαρακτηριστικό είναι το ότι 
στην μετά την ναυμαχία του Γέροντα 
νέα προσπάθεια του ενωμένου εχθρι-

Σχ. 2 Απεικόνιση των κινήσεων της ναυμαχίας 
στο πορθμό ΚΩ-ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΟΥ την 24η Αυ-
γούστου 1824. «Ναυτική Εποποιία του 1821», 
του Αντιναυάρχου Π. Κώνστα.
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κού στόλου εναντίον της Σάμου τον 
Σεπτ. του 1824, οι ελληνικές μοίρες ου-
δέποτε έχασαν την επαφή με τον εχθρό, 
τον σταμάτησαν με την παρουσία τους 
γύρω από το νησί και απεσόβησαν και 
πάλι την κατάληψη της Σάμου.

Η ναυμαχία του Γέροντα, ανέδει-
ξε την μορφή του ναυάρχου Μιαού-
λη, με τα άριστα προσόντα του, ηγετι-
κά, θάρρος, απαράμιλλη ναυτοσύνη, 
αντίληψη της ναυτικής στρατηγικής 
και τακτικής και κυρίως το ορμητικό 
και επιθετικό του πνεύμα. Την ηγετική 
του φυσιογνωμία και την τακτική που 
εφήρμοσε στις ναυμαχίες του αγώνα 
και ιδιαίτερα σε αυτήν του Γέροντα, 
την έχουν μελετήσει Έλληνες και ξέ-
νοι ιστορικοί. Το Ναυτικό Ινστιτούτο 
των ΗΠΑ, το πιο έγκυρο ίδρυμα μελέ-
της της παγκόσμιας ναυτικής ιστορίας, 
στο πρόσφατο βιβλίο του: «THE GREAT 
ADMIRALS 2» κατατάσσει τον Μιαούλη 
μέσα στους 19 μεγάλους ναυάρχους με 
διοίκηση εν πλω, που ναυμάχησαν στις 
θάλασσες από τον 16ον αιώνα έως τον 
20ον. Έτσι το όνομα του Μιαούλη στέ-

2. “THE GREAT ADMIRALS, command at Sea from 
1587 to 1945”, Edited by J. Sweetman, Naval 
Institute Press, Annapolis Maryland, 1997..

κει δίπλα στους Άγγλους Drake, 
Nelson, Cunningham, τους Αμε-
ρικανούς Farragut, Spruance (νι-
κητή του Midway), τους Ιάπωνες 
Togo και Yamamoto(νικητή του 
Pearl Harbor), για να αναφέ-
ρουμε τους πιο γνωστούς από 
αυτούς τους 19 που εκπροσω-
πούν 9 χώρες, στις οποίες, όχι, 
δεν περιλαμβάνεται η απέναντί 
μας χώρα.

Θαυμάζοντας αυτόν τον άθλο 
της νικηφόρου ναυμαχίας του Γέ-
ροντα, αλλά και έναν άλλο που 
σφράγισε τις επιχειρήσεις του 
1824, την νικηφόρο ναυμαχία 
βορείως του Ηρακλείου της Κρή-
της την 1ην Νοεμβρίου κατά την 
οποία πάλι ο Μιαούλης διέλυσε 
τον στόλο του Ιμπραήμ (και μά-
λιστα με νυκτερινή εμπλοκή), δεν 
μπορεί κανείς να αποφύγει τις θλι-
βερές σκέψεις για την κατάσταση 
που επακολούθησε. Οι ικεσίες 
των προκρίτων των τριών νήσων 
και ιδιαίτερα αυτές οι παρακλή-

σεις του Μιαούλη (που αληθινά δακρύ-
ζει κανείς όταν τις διαβάζει) για να του 
δώσουν καράβια και πυρπολικά για να 
συνεχίσει τον αγώνα του εναντίον του 
Ιμπραήμ έπεφταν στο κενό.

Ο στόλος οδηγήθηκε σε κυ-
ριολεκτικό παροπλισμό, κυρίως 
λόγω του πραγματικού εμφυλίου 
που είχε ξεσπάσει στην κεντρική 
διοίκηση. Όλοι οι ιστορικοί συμ-
φωνούν πως αν συνέχιζε ο ελλη-
νικός στόλος την πίεσή του ενα-
ντίον των δυνάμεων του Ιμπραήμ 
στην Σούδα και στα 80 μίλια που 
την χωρίζουν από την Πελοπόννη-
σο, δεν θα ήταν εύκολη η απόβαση 
του στρατού του στην Μεθώνη τον 
Φεβρουάριο του 1825. Αλλά όπως 
γνωρίζουμε η ιστορία δεν γράφε-
ται με τα «εάν». Έχει όμως γράψει 
το θλιβερό γεγονός της εξορίας 
του Κολοκοτρώνη από το Ναύπλιο 
στην Ύδρα για την φυλάκισή του 
στην Μονή του προφήτη Ηλία, μό-
λις 5 ημέρες πριν από την 12ην Φε-
βρουαρίου 1825, ημέρα απόβασης 
του Ιμπραήμ στην Μεθώνη.

Η ναυμαχία του Γέροντα πρό-
σθεσε ένα ακόμη βάρος στην ναυ-

τική κληρονομιά του 1821 για το Πολε-
μικό Ναυτικό, κυρίως για το επιθετικό 
πνεύμα του Μιαούλη και την ναυτοσύνη 
και αυτοθυσία των ναυμάχων της. Αυ-
τήν την κληρονομιά τίμησε το Πολεμι-
κό Ναυτικό, στην νεώτερη ιστορία μας 
και στους Βαλκανικούς πολέμους του 
1912/13 και τον Βον Παγκ. Πόλεμο, και 
αυτή η Ναυτική Παράδοση της κληρο-
νομιάς και των τριών αυτών περιόδων 
της ιστορίας μας, είναι βέβαιο πως θα 
αποτελεί πάντοτε τον πιο δυνατό, τον 
αδάμαστο παράγοντα της ισχύος του.

Πέραν όμως της κληρονομιάς και 
του βάρους της για το Πολεμικό Ναυτι-
κό, η ανάμνηση της αυτοθυσίας και του 
ηρωισμού των ναυμάχων του Γέροντα, 
μας αφορά όλους. Η ανάμνηση αυτών 
των θυσιών που βγαίνει από τα θαλασ-
σοβρεγμένα και αιματοβαμμένα ημερο-
λόγια των πλοίων τους, απείραχτη από 
παρεμβάσεις ανίερες και σκόπιμες σαν 
και αυτές που είδαμε με τα βιβλία ιστο-
ρίας (το θέμα τονίζει και το κύριο άρθρο 
με τίτλο «Η άλωση της ιστορίας μας» σε 
πρόσφατο τεύχος αυτού του περιοδι-
κού), ας μας κάνει να αναλογισθούμε τι 
τους οφείλουμε. Η συναίσθηση της ευ-
γνωμοσύνης μας θα μας βοηθάει να γι-
νόμαστε καλύτεροι και προ παντός δυ-
νατότεροι.

Σχ. 3 Απεικόνιση των κινήσεων Ελλ. και εχθρικού στό-
λου της Α´ φάσεως της ναυμαχίας του Γέροντα την 29η 
Αυγ. 1824 , «Ναυτική Εποποιία του 1821» του Αντιναυάρ-
χου Π. Κώνστα.

Σχ. 4 Απεικόνιση των κινήσεων της Β´ φάσεως της 
ναυμαχίας του Γέροντα την 29η Αυγούστου του 
1824. «Ναυτική Εποποιία του 1821», του Αντιναυάρχου 
Π. Κώνστα.
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Αναμφισβήτητα ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα της σχετικά πρό-
σφατης ιστορικής μας πορείας υπήρξε η τουρκική εισβολή στην Κύπρο 
στις 20 Ιουλίου 1974 και η από τότε κατοχή με σημαντικές τουρκικές 
δυνάμεις του 37% της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Τουρκία εφαρμόζει 

έκτοτε μακροχρόνιο σχέδιο, για την εξάλειψη της ιστορικής και πολιτισμικής 
μας κληρονομιάς, 9000 χρόνων στο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου, ανενόχλη-
τη και ανεμπόδιστη από την διεθνή κοινότητα, παρά τά εγκλήματα πολέμου 
που έχει διαπράξει. 

 Οι επιπτώσεις αυτού το γεγονό-
τος, δηλαδή της εισβολής και της κα-
τοχής τμήματος της Κυπριακής Δημο-
κρατίας, ταλανίζουν επί 39 χρόνια τον 
Ελληνισμό και κανένας δεν μπορεί να 
προδικάσει μέχρι πότε, γιατί η λύση 
του Κυπριακού Ζητήματος παραμένει 
ακόμα το ζητούμενο, επειδή η Τουρκία 
κωλυσιεργεί, εκβιάζει και απειλεί, απο-
φεύγοντας μια δίκαιη λύση, χρησιμο-
ποιώντας ως βασικό της όπλο τις δή-
θεν κατά καιρούς διαπραγματεύσεις.

Η διατήρηση ζωντανής της εθνικής 
μνήμης είναι αναγκαία, για να υπενθυ-
μίζει στους σημερινούς διαχειριστές – 
διαπραγματευτές του Ζητήματος ότι 
η λύση του Δεν επιτρέπεται να απέχει 
από μία λύση δικαίωσης των αγώνων 
και του αίματος το οποίο χύθηκε και 
των ανθρώπων που έχασαν ό,τι πο-
λυτιμότερο είχαν, δηλαδή την ίδια τη 
ζωή τους.

Το καλοκαίρι του 1974 βρήκε ένα 
συγκρότημα του ελληνικού στρατού, 
την Ελληνική Δύναμη Κύπρου (ΕΛ.
ΔΥ.Κ), να είναι στρατωνισμένο δυτικά 
της Λευκωσίας, πλησίον του χωριού 
Γερόλακος. Η δύναμη αυτή αποβιβά-
σθηκε στο λιμάνι της Αμμοχώστου στις 

16 Αυγούστου του 1960, ύστερα από 
τόσους αιώνες αγώνων και θυσιών των 
Ελλήνων στη Μαρτυρική Μεγαλόνησο. 
Έτυχε αποθεωτικής υποδοχής από 
τους Έλληνες της Κύπρου. Η εκεί πα-
ρουσία της στηριζόταν στις συμφωνίες 
Ζυρίχης – Λονδίνου του Φεβρουαρίου 
του 1959, για την εγκαθίδρυση της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας. 

Της κυπριακής ανεξαρτησίας προ-
ηγήθηκε ως γνωστόν ο μακροχρόνι-
ος 4ετής επικός αγώνας των Ελλήνων 
της Κύπρου (1955-1959), ο αγώνας της 
ΕΟΚΑ, που προκάλεσε τον παγκόσμιο 
θαυμασμό. Ένας αγώνας όμως που 
δυστυχώς δεν είχε το επιθυμητό απο-
τέλεσμα, το οποίο ήταν η ένωση της 
Κύπρου με την Ελλάδα. Αυτός ήταν ο 
σκοπός του αγώνα, η ένωση της Κύ-
πρου με την Ελλάδα και γι’ αυτό τον 
σκοπό δόθηκαν όρκοι, υπογράφηκαν 
πρακτικά, έγιναν διακηρύξεις και χύ-
θηκε πολύ αίμα. Περιληπτικά μνημο-
νεύουμε το πρακτικό ορκωμοσίας της 
7ης Μαρτίου 1953 στην Αθήνα (οδός 
Ασκληπιού) για την υπόθεση της Κύ-
πρου, υπογραφόμενο μεταξύ των άλ-
λων από τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο 
τον Γ’, τον Γεώργιο Γρίβα-Διγενή και άλ-
λους, την προκήρυξη του αγώνα της 
ΕΟΚΑ για την αποτίναξη του αγγλικού 
ζυγού και τον όρκο της 28ης Αυγού-
στου 1954 στον Ιερό Ναό της Φανερω-
μένης της Λευκωσίας, όπου ο Αρχιεπί-
σκοπος Μακάριος ο Γ’ είπε μεταξύ των 

άλλων «...υπό τους ιερούς αυτούς θό-
λους ας δώσωμεν τον άγιον όρκον. Θα 
παραμείνωμεν πιστοί έως θανάτου εις 
το εθνικόν αίτημα άνευ παραχωρήσε-
ων. Άνευ συμβιβασμών. Θα περιφρο-
νήσωμεν την βίαν και την τυραννίαν. 
Με θάρρος θα υψώσομε το ηθικόν πα-
ράστημα, έν και μόνον επιδιώκοντες 
είς έν και μόνον αποβλέποντες: Την 
ένωσιν και μόνον την ένωσιν...».

Το καλοκαίρι του 1974 ήλθε ως συ-
νέχεια του τουρκικού σχεδιασμού για 
την ανατροπή της ιστορικής και γεω-
πολιτικής υπεροχής του Ελληνισμού 
στην Κύπρο. Στον αγώνα των Ελλήνων 
της Κύπρου, στον αγώνα της ΕΟΚΑ, με 
στόχο την αυτοδιάθεση – ένωση, οι 
Τούρκοι αντέδρασαν με την σχεδία-
ση του Αττίλα, με στόχο την εκπόνη-
ση σχεδίου διχοτόμησης της Κύπρου.

Συμπαραστάτες στους τουρκικούς 
σχεδιασμούς ήταν οι Άγγλοι, οι οποίοι, 
σε αντιπερισπασμό για τον αγώνα της 
ΕΟΚΑ, προκάλεσαν το ενδιαφέρον των 
Τούρκων, οι οποίοι είχαν από τον 19ο 
αιώνα παραιτηθεί κάθε διεκδίκησης 
επί της Κύπρου. Ατυχή για τον Ελληνι-
σμό γεγονότα πήραν την μορφή χιονο-
στιβάδας μετά την ανακήρυξη της κυ-
πριακής ανεξαρτησίας. Με αφορμή το 
πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου 1974, 
για την ανατροπή του Αρχιεπισκόπου 
Μακαρίου, οι Τούρκοι πραγματοποίη-
σαν εισβολή στην Κύπρο, στις 20 Ιου-
λίου 1974.

Η Τουρκική επίθεση την ημέρα 
αυτή δεν έγινε μόνο εναντίον της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας, αλλά και εναντί-
ον της Ελλάδος, γιατί η ΕΛΔΥΚ δέχθηκε 
πρώτη την βάρβαρη από αέρος επίθε-
ση. Η Τουρκία γνώριζε ότι το στρατό-
πεδο της ΕΛΔΥΚ και η ίδια η δύναμη 
αυτή αποτελούσαν κομμάτι της ελλη-
νικής επικράτειας, διότι είχε υπογράψει 
την εκεί παρουσία της με τις παραπά-
νω αναφερθείσες συμφωνίες Ζυρίχης 
– Λονδίνου. Διατηρούσε και η ιδία ανά-
λογη δύναμη την Τουρκική Δύναμη 
Κύπρου (ΤΟΥΡΔΥΚ), σύμφωνα με τις 
ίδιες συνθήκες.

Τις βραδινές ώρες της 19ης Ιουλί-
ου 1974, παραμονή της εισβολής, το 

• Ο  τότε Τχης Σπυρίδων Δελλής διετέλεσε Δκτής του Λ/Δ της 
ΕΛΔΥΚ κατά τις κρίσιμες ημέρες της τουρκικής εισβολής. Έζη-
σε τα γεγονότα πρίν κατά και μετά την τουρκική εισβολή. Σε 
βιβλίο του που εκδόθηκε 38 χρόνια μετά την συγκεκριμένη 
χρονική περίοδο περιγράφει με λεπτομέρεια το χρονικό της 
αυτοθυσίας της ΕΛΔΥΚ.

Η ΕΛ.ΔΥ.Κ. στην Τελευταία
Μάχη του 2Οου Αιώνα
Υπο κ. Σπυρίδωνος Δελλή*, Υπτγου ε.α.
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ήμισυ της δυνάμεως της ΕΛ-
ΔΥΚ, 450 περίπου οπλίτες, 
αντικαταστάθηκε από ισά-
ριθμους νεοαφιχθέντες, οι 
οποίοι δεν πρόφτασαν καλά 
καλά να δούν την ανατολή 
του ηλίου, 0445 τοπική ώρα, 
γιατί την επομένη 20η Ιουλί-
ου άρχισε η τουρκική επίθε-
ση, 06.00 τοπική ώρα, με αε-
ροπορικούς βομβαρδισμούς 
σε πολλές περιοχές της Κύ-
πρου, με πρώτο το στρατό-
πεδο της ΕΛΔΥΚ. 

Από την στιγμή αυτή αρ-
χίζουν οι αγώνες και οι 
θυσίες της ΕΛΔΥΚ, για να διαφυ-

λάξει την τιμή, την αξιοπρέπεια, την 
ιστορία και την υπόληψη της Ελλάδος 
και του ελληνικού έθνους γενικώτερα. 

Περίπου 20 λεπτά πρίν την τουρ-
κική αεροπορική επίθεση, οι 900 άν-
δρες της ΕΛΔΥΚ διεσπάρησαν εντός 
του Στρατοπέδου της και άρχισαν να 
προσβάλλουν τα τουρκικά αεροπλάνα, 
με όλα τα διαθέσιμα όπλα, εποχής κυ-
ρίως Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, δηλαδή 
τυφέκια Μ1, αυτόματα Μ3, πολυβόλα 
0,30’’ και 0,50’’.

Ένα φράγμα πυρός διέσχιζε τον 
ουρανό και κατευθυνόταν εναντίον 
κάθε εμφανιζομένου εχθρικού αερο-
σκάφους, με αποτέλεσμα στη συνέχεια 
τα τουρκικά αεροσκάφη να ανέρχονται 
στον ουρανό και να εξαφανίζονται. 
Όσα επέμεναν στο βομβαρδισμό του 
στρατοπέδου, πλήρωναν το ανάλογο 
τίμημα, την κατάρριψή τους.

Την 9η πρωινή ώρα της 20ης Ιουλί-
ου η ΕΛΔΥΚ εξετέλεσε επιθετική ανα-
γνώριση προς το τουρκοκυπριακό χω-
ριό Κιόνελι, με δύο λόχους πεζικού και 
ένα ουλαμό πεπαλαιωμένων αρμάτων 
Τ-34, ρωσικής κατασκευής και προε-
λεύσεως, τα πρώτα που κατασκεύα-
σαν οι ρώσοι κατά τη διάρκεια του Β’ 
Παγκοσμίου Πολέμου.

Οι επιτιθέμενοι άνδρες της ΕΛΔΥΚ, 
πολλοί από τους οποίους νεοαφιχθέ-
ντες προ ολίγων ωρών και τά υποστη-
ρίζοντα αυτούς άρματα Τ-34, ήταν ένας 

εξαιρετικός στόχος για τα τουρκικά αε-
ροσκάφη και τα θεριστικά πυρά των 
αλλεπάλληλων γραμμών αμύνης των 
Τούρκων. Να τονίσουμε εδώ, ότι επί 
10ετία και πλέον, πρίν από το 1974, 
οι Τούρκοι είχαν κατασκευάσει στον 
χώρο αυτό έργα μόνιμης οχυρώσεως 
και είχαν διανοίξει μεγάλες αντιαρμα-
τικές τάφρους, που δεν μπορούσαν να 
υπερβούν τα πεπαλαιωμένα άρματα 
μάχης Τ-34. 

Οι επιτιθέμενοι άνδρες της ΕΛΔΥΚ 
διέτρεξαν, όρθιοι με γρήγορο βηματι-
σμό και εφ’ όπλου λόγχη, περί τα 3 έως 
4 χιλιόμετρα και έφθασαν περί τα 800 
μέτρα μπροστά από το χωριό Κιόνελι, 
ενώ συνεχιζόταν η ρίψη τούρκων αλε-
ξιπτωτιστών στο πέρασμά τους. Εκεί 
ανακόπηκε η ορμή της επιθετικής ανα-
γνώρισης, γιατί οι τούρκοι πυρπόλησαν 
σκόπιμα καλαμιές και θάμνους, δημι-
ουργώντας φράγμα φωτιάς, το οποίο 
λόγω της φοράς του πνέοντος ανέμου 
κατευθυνόταν στην επιτιθέμενη δύνα-
μη. Η διοίκηση της ΕΛΔΥΚ διέταξε ανα-
κοπή της επιθετικής αναγνώρισης και 
επάνοδο των τμημάτων στις αρχικές 
του θέσεις, δηλαδή πλησίον της περι-
μέτρου του στρατοπέδου της ΕΛΔΥΚ.

Στις 17.00 ώρα της ιδίας ημέρας η 
ΕΛΔΥΚ διατάχθηκε να ενεργήσει επίθε-
ση στις 18.30 ώρα (της αυτής ημέρας), 
κατά του τουρκοκυπριακού χωριού Κι-
όνελι, μία επίθεση την οποία η ΕΛΔΥΚ 
δεν την είχε προβλέψει, ούτε φυσικά 

την είχε σχεδιάσει, διότι το Σχέδιο Αμύ-
νης της Κύπρου προέβλεπε η ΕΛΔΥΚ 
να χρησιμοποιηθεί προς εξάλειψη του 
προγεφυρώματος της Κυρήνειας, που 
προσπαθούσαν από τις 07.00 ώρας 
της ιδίας ημέρας να δημιουργήσουν 
οι Τούρκοι. Η επίθεση έλαβε χώρα 
σε τοποθεσία ισχυρώς οργανωμένη, 
όπως αποδείχθηκε από την προηγη-
θείσα επιθετική αναγνώριση. Η επιτι-
θέμενη δύναμη των δύο ταγμάτων της 
ΕΛΔΥΚ (μείον 2 λόχους) άγγιξε τις πα-
ρυφές του τουρκοκυπριακού χωριού 
Κιόνελι στις 02.00 ώρα της 21ης Ιουλί-
ου, με σοβαρές απώλειες. Η υποστή-
ριξη των 10 αρμάτων Τ-34 που αρχικά 
την συνόδευε διακόπηκε, γιατί άλλα 
αχρηστεύθηκαν και άλλα παγιδεύτη-
καν στις αντιαρματικές τάφρους, που 
έντεχνα και αφανώς είχε κατασκευάσει 
ο εχθρός προ του χωρίου. 

Διατάχθηκε σύμπτυξη – απαγκί-
στρωση, ώστε τα επιτεθέντα τμήμα-
τα να μη βρεθούν από το Πρώτο Φως 
(Π.Φ.) της 21 Ιουλίου, εκτεθειμένα στις 
προσβολές της τουρκικής αεροπορί-
ας, η οποία είχε την απόλυτη κυριαρ-
χία αέρος στους ουρανούς της Κύπρου. 
Όπως είναι γνωστό η ελληνική πολε-
μική αεροπορία δεν διέθεσε για τους 
γνωστούς λόγους μαχητικά αεροσκά-
φη στους κυπριακούς αιθέρες. Εδώ θα 
πρέπει να σημειωθεί ότι η ΕΛΔΥΚ δεν 
είχε την αντίστοιχη συγκρότηση συ-
ντάγματος πεζικού της Ελλάδος, δεν 

Τοπογραφικό διάγραμμα της περιοχής διεξαγωγής των μαχών 14-16 Αυγούστου 1974
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ήταν δηλαδή οργανωμένη σε σύνταγ-
μα εκστρατείας. Εστερείτο ενός ακόμα 
τάγματος πεζικού, 18 Α/Τ ΠΑΟ 106 χιλ, 
18 Α/Τ 3,5’,’ 12 όλμων 4,2’’ και 6 όλμων 
81 χιλ. Η Συγκρότηση της ΕΛΔΥΚ καθο-
ριζόταν από τις συμφωνίες Ζυρίχης – 
Λονδίνου και η διενεργηθείσα επίθεση 
ήταν πολύ πέραν από τις δυνατότητές 
της, βάσει της ήδη υφισταμένης συ-
γκροτήσεως και των σχεδίων.

Το πρωί της 21ης Ιουλίου επέστρε-
ψαν πίσω στην Κύπρο και οι 450 άν-
δρες της ΕΛΔΥΚ, που είχαν αναχωρή-
σει το βράδυ της 19ης Ιουλίου για την 
Ελλάδα, όπως περιγράφεται παραπά-
νω. Ήταν αρχικά άοπλοι και έψαχναν 
εναγωνίως να ενταχθούν στα παλιά 
τους τμήματα για να πολεμήσουν. Την 
είδηση της τουρκικής εισβολής πλη-
ροφορήθηκαν «εν πλώ» στο αρματα-
γωγό (Α/Γ) Λέσβος, που τους μετέφερε 
στην Ελλάδα για να απολυθούν. Βρή-
καν τελικά ατομικό οπλισμό στον βομ-
βαρδισμένο και μερικώς ισοπεδωμένο 
στρατόπεδο της ΕΛΔΥΚ και με αυτόν 
αντιμετώπισαν τους βαρβάρους στην 
συνέχεια. Γράφει, μεταξύ των άλλων, 
στο πολεμικό ημερολόγιο του Α/Γ Λέ-
σβος ο κυβερνήτης του, πλωτάρχης 
Ελευθέριος Χανδρινός, και τα εξής για 
τους οπλίτες της ΕΛΔΥΚ, που αποβί-
βασε στην Πάφο προκειμένου αυτοί 
να επανακάμψουν στην περιοχή του 
στρατοπέδου τους «…..περαίνων την 
εν λόγω έκθεσιν επιθυμώ να αναφέρω 
ότι, ως διαπίστωσα, το ηθικόν του Έλ-
ληνος η ψυχραιμία και τόλμη αυτού ευ-
ρίσκονται εις υψηλόν βαθμόν. Δεν θα 
ήταν υπερβολή να γράψω ότι άπαντες 
οι επιβαίνοντες του πλοίου αξιωματι-
κοί, υπαξιωματικοί και οπλίται εν ου-
δεμιά περιπτώσει απώλεσαν το θάρρος 
των και την πίστην προς τα ιδεώδη της 
φυλής. Ιδιαιτέρως εθαύμασα το θάρρος 
των επαναπατριζομένων οπλιτών του 
στρατού ξηράς (άνδρες της ΕΛΔΥΚ), οί-
τινες, καίτοι είχον συνειδητοποιήσει ότι 
επέστρεφαν εις τα οικίας των, με έξαλ-
λον ενθουσιασμόν και αλαλαγμούς χα-
ράς εδέχθησαν την από του στόματός 
μου πληροφορίαν περί της επανόδου 
των εις την Κύπρον, προς ενίσχυση των 

μαχομένων συναδέλφων των εναντίον 
των εχθρών του γένους…».

Τα πεπραγμένα του πλωτάρχου 
Χανδρινού Ελευθερίου, του τότε κυ-
βερνήτου του Α/Γ Λέσβος, δεν χω-
ρούν στις στήλες του παρόντος συντό-
μου αφιερώματος, για την αυτοθυσία 
των ανδρών της ΕΛΔΥΚ το θέρος του 
1974. Θα ήταν όμως παράλειψη με-
γάλη να μην υπογραμμισθεί ότι οι ευ-
φυείς ενέργειές του προκάλεσαν την 
αεροναυμαχία τούρκων αεροπόρων 
εναντίον τουρκικού στόλου στις νό-
τιες ακτές της Κύπρου την 21η Ιουλίου 
1974, με αποτέλεσμα την κατάρριψη 
πέντε τουρκικών βομβαρδιστικών και 
την καταστροφή τριών αντιτορπιλικών 
του τουρκικού στόλου. Το ένα από τα 
τρία μάλιστα βυθίσθηκε, δηλαδή το 
αντιτορπιλικό Κοτζάτεπε, ενώ ο πλω-
τάρχης οδήγησε το Α/Γ σώο και αβλα-
βές στην Ελλάδα.

Τις νυκτερινές ώρες της 21ης Ιουλί-
ου η 354 Μοίρα Τακτικών Μεταφορών 
της πολεμικής μας αεροπορίας, με αε-
ροσκάφη τύπου Noratlas πραγματο-
ποίησε την πιο επικίνδυνη αποστολή 
που έχουν αναλάβει ποτέ οι ελληνικές 
ένοπλες δυνάμεις και μετέφερε στο αε-
ροδρόμιο της Λευκωσίας τους άνδρες 
της Α’ Μοίρας Καταδρομών.

Η πτήση των αφών αυτών, που σαν 
τύπος αεροσκαφών μόνο στην Ελλάδα 
διατηρούνταν σε επιχειρησιακή ετοι-
μότητα, χωρίς συνοδεία μαχητικών 
αεροσκαφών και με σιγή ασυρμάτου, 
πετώντας 200-300 μέτρα πάνω απο τη 
θάλασσα αποδεικνύει τον επαγγελμα-
τισμό, την ανδρεία και την ικανότητα 
του έλληνα αεροπόρου. Ατυχώς κά-
ποιος ή κάποιοι από τους χειριστές 
των α/α πολυβόλων της εθνοφρουράς 
εγγύς του αεροδρομίου δεν είχε ειδο-
ποιηθεί για την άφιξη των αεροσκα-
φών αυτών, με αποτέλεσμα ένα αφος 
να καταριφθεί κατά τη διαδικασία προ-
σγειώσεως και να βρουν τραγικό θάνα-
το 33 καταδρομείς. Ένας μόνο επέζησε 
από το μοιραίο αφος.

Στο χρονικό διάστημα 22 Ιουλίου 
– 13 Αυγούστου 1974, περίοδος υπο-
τίθεται ανακωχής, οι Τούρκοι συσσώ-

ρευσαν τεράστιο όγκο δυνάμεων και 
εξαπέλυσαν τον Αττίλα 2. Την άμυνα 
του στρατοπέδου της ΕΛΔΥΚ και των 
γύρω από αυτό υψωμάτων είχαν ανα-
λάβει δύο λόχοι τυφεκιοφόρων, ο λό-
χος διοικήσεως της ΕΛΔΥΚ και ο λόχος 
βαρέων όπλων (ΛΒΟ). Η υπόλοιπη δύ-
ναμη της ΕΛΔΥΚ είχε αναλάβει αποστο-
λές σε άλλα σημεία της Κύπρου.

Επί τριήμερο από 14 έως 16 Αυγού-
στου 1974 το Στρατόπεδο της ΕΛΔΥΚ 
το ύψωμα Β και η γύρω από αυτά πε-
ριοχή δέχθηκαν διαδοχικές σφοδρές 
επιθέσεις από την πλημμυρίδα των 
Ασιατικών στιφών, υποστηριζομένων 
από την τουρκική αεροπορία και όγκο 
πυρών καμπύλης τροχιάς (Πυροβολικό 
– Όλμοι κλπ). Στην στρατιωτική τουρ-
κική επιχείρηση στην Κύπρο, ενήργη-
σε ό,τι πιό εκλεκτό διέθεταν την εποχή 
εκείνη οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις. 
Ένα σημαντικό κομμάτι αυτού του 
στρατού επιτέθηκε στην ΕΛΔΥΚ και 
παρά την σφοδρότητα των επιθέσεων 
δεν σημείωσε καμμιά ουσιαστική πρό-
οδο εκεί.

Η τουρκική επίθεση, ο Αττίλας 
2, άρχισε τον 05.00 ώρα της 14 
Αυγούστου με γενικό βομβαρ-

δισμό της τοποθεσίας των τριών λό-
χων επί του ΠΟΤ (2ος - 4ος - ΛΔ) και 
του ΛΒΟ, από την εχθρική αεροπορία, 
τους βαρεις όλμους και το πυροβολικό, 
με ιδιαίτερη σφοδρότητα, εναντίον της 
τοποθεσίας του ΛΔ/ΕΛΔΥΚ (ύψωμα Β΄) 
και του 4ου Λόχου επί του υψώματος 
Αγ. Γεωργίου. Η περιοχή του υψώματος 
Β κυρίως και δευτερευόντως του 4ου 
μεταβλήθηκε σε πραγματική κόλαση.

Περί την 10.30 ώραν σταμάτησε 
ο βομβαρδισμός και εκτοξεύθηκε η 
πρώτη τουρκική επίθεση με πεζικό 
και άρματα, όπως φαίνεται και στο 
σχεδιάγραμμα. Μαύρισε στην κυριο-
λεξία από κορμιά η κουφογραμμήτ ων 
υψωματων Α1-Άσπρα χώματα, γιατί οι 
Τούρκοι έρχονταν σε σχηματισμούς 
που έδιναν την εντύπωση παρελάσε-
ως περισσότερο παρά σχηματισμούς 
μάχης. Τα δικά μας πυρά των όπλων 
ευθυτενούς τροχιάς και του πυροβο-
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λικού ήταν ιδιαίτερα 
εύστοχα και οι Τούρκοι 
αποσύρθηκαν με βα-
ρειές απώλειες. Περί 
την 1120 ώρα της 14 
Αυγούστου εκδηλώ-
θηκε δεύτερη τουρκι-
κή επίθεση κατά του 
υψώματος Β, αμυντι-
κή τοποθεσία του λό-
χου διοικήσεως. Οι 
επιτιθέμενοι έπαθαν 
και εδώ πανωλεθρία, 
από τη δράση του πυ-
ροβολικού, των όλμων 
81 χιλ του ΛΒΟ και των 
όπλων ευθυτενούς 
τροχιάς. Οι υπόλοιπες 
δυνάμεις της ΕΛΔΥΚ, 
1ο και 2ο τάγματα, 
μείον ένα λόχο το καθένα, είχαν λάβει 
θέσεις αμύνης Δυτικά του Α/Δ Λευκω-
σίας, για απόκρουση  τυχόν εχθρικής 
επίθεσης.

Την 15 Αυγούστου 1974 η τοποθε-
σία των 3 Λόχων (2ου - 4ου - ΛΔ) εβάλ-
λετο με πυρά εχθρικού πυροβολικού 
και όλμων, όχι όμως με την σφοδρότη-
τα της 1ης ημέρας. Το δικό μας πυρο-
βολικό, (187 ΜΠΠ), με προκεχωρημένο 
παρατηρητήή πυροβολικού (ΠΑΠ) το 
διοικητή του ΛΔ/ΕΛΔΥΚ εξουδετέρωσε 
εχθρικό πυροβολικό και ολμοβολεία 
στο κάμπο του χωρίου Κιόνελι. Περί-
πολοι αναγνωρίσεως του ΛΔ/ΕΛΔΥΚ 
προς τα  υψωματάκια Α1-Άσπρα χώμα-
τα δέχθηκαν πρωτοφανή σφοδρότητα 
όγκου πυρός όλμων, πυροβολικού και 
αεροπορίας από τον εχθρό και επανήλ-
θαν χωρίς απώλειες στις θέσεις τους.

Οι σφοδρότερες μάχες άρχισαν 
από την 5η πρωϊνή της 16ης Αυγού-
στου, γιατί εκτος των άλλων οι Τούρκοι 
χρησιμοποίησαν ευρέως και βόμβες 
ναπάλμ, που μετέβαλαν την περιοχή 
σε πραγαμτική κόλαση. Οι επιθέσεις 
των Τούρκων ήταν επανειλημμένες 
και σε πολλές περιπτώσεις τα τουρκι-
κά άρματα επικάθησαν επί των θέσε-
ων των οπλιτών και αξκών του λόχου 
διοικήσεως. Από τους βομβαρδισμούς 
το στρατόπεδο της ΕΛΔΥΚ μεταβλήθη-

κε σε σωρό καπνιζόντων ερειπείων. Οι 
απώλειές μας ήταν σημαντικές, ιδιαί-
τερα του ΛΔ. Περί την 14.00 ώρα δι-
ακόπηκε η υποστήριξή μας με πυρά 
πυροβολικού, άγνωστο γιατί. Στην επα-
κολουθήσασα απαγκίστρωση εν ημέ-
ρα οι απώλειες ήταν επίσης σημαντικές 
για τους ηρωϊκούς υπρασπιστές των 4 
λόχων της ΕΛΔΥΚ.

Οι άνδρες της ΕΛΔΥΚ με πείσμα, 
αποφασιστικότητα και σθένος, 
έδωσαν τα πάντα στον υπέρ βω-

μών και εστιών αγώνα, μέχρι του τε-
λευταίου φυσιγγίου και βλήματος πυ-
ροβόλου.

Η κυρία προσπάθεια των Τούρκων, 
η αιχμή του τουρκικού δόρατος, κα-
τευθύνονταν στο ύψωμα Β, όπου ήταν 
εγκατεστημένος αμυντικά ο λόχος 
δκσεως της ΕΛΔΥΚ. Οι Τούρκοι υπέ-
στησαν πανωλεθρία την οποία δεν 
πρόκειται ποτέ να ξεχάσουν.

Οι ραδιοτηλεφωνικές συνδιαλέξεις 
απελπισίας μεταξύ των τούρκων επιτε-
λών της επιτιθεμένης Μεραρχίας κατά 
της ΕΛΔΥΚ και του Σώματος Στρατού 
είναι χαρακτηριστικές των σοβαροτά-
των απωλειών του Τούρκων στις επι-
χειρήσεις αυτές.

Το τίμημα της προσφοράς της ΕΛ-
ΔΥΚ για να παραμείνει η Λευκωσία σε 

Ελληνικά χέ-
ρια ήταν ιδι-
αίτερα βαρύ, 
αρκεί να υπο-
γραμμίσουμε 
το γεγονός, 
ότι στη διάρ-
κεια του Αττί-
λα 2 (β’ φάση 
των επιχειρή-
σεων), οι τέσ-
σερεις προα-
ναφερθέντες 
λόχοι είχαν 
περισσότερες 
απώλειες μά-
χης στο πεδί-
ον της μάχης, 
απ’ όσες είχε 
ολόκληρη η 

Εθνική Φρουρά της Κυπριακής Δημο-
κρατίας. Συνολικά το καλοκαίρι του 
1974, η ΕΛΔΥΚ στη διάρκεια των επι-
χειρήσεων, άφησε 105 παλληκάρια 
της (αξκούς – υπξκους και στρτες) ως 
νεκρούς και αγνοουμένους στην κυ-
πριακή γή. Τίμησαν και δόξασαν τα ελ-
ληνικά όπλα και τους Έλληνες απαντα-
χού της γής σε καιρούς τόσο χαλεπούς 
όπως ήταν οι ημέρες του καλοκαιριού 
του 1974. Σε επιμνημόσυνη δέηση για 
τους πεσόντες το 1975, ο τότε ΥΕΘΑ Ευ-
άγγελος Αβέρωφ είπε μεταξύ των άλ-
λων: «…μια χούφτα Ελλήνων αξκών και 
οπλιτών αποφάσισαν να θυσιαστούν 
για την ελευθερία, για την τιμή των ελ-
ληνικών όπλων. Πολέμησαν σαν λιο-
ντάρια έπεσαν για πάντα και ενίκησαν. 
Γιατί η πραγματική νίκη, δεν μετριέται 
με την γή που κατακτάς, μετριέται με 
άλλα μέσα. Το Μεσολόγγι πατήθηκε 
αλλά η νίκη ζει στους αιώνες…»

Η ΕΛΔΥΚ σήμερα ακμαία και ισχυρή 
όσο ποτέ άλλοτε, εκπαιδεύεται εντατι-
κά και καθημερινά υψώνει την ελλη-
νική σημαία στο στρατόπεδό της, το 
στρατόπεδο του Τχου (ΜΧ) Σταυρια-
νάκου Σωτηρίου, του υδκτού του λό-
χου δκσεως στις επιχειρήσεις του 1974, 
του σημαιοφόρου της αυτοθυσίας και 
της υπέρτατης προσφοράς των αν-
δρών της.

Επί τριήμερο, 14-16 Αυγ 1974, το στρατόπεδο της ΕΛΔΥΚ, το ύψωμα Β και η γύρω περιοχή δέ-
χθηκαν σφοδρές διαδοχικές επιθέσεις. Οι υπερασπιστές των με πείσμα, αποφασιστικότητα και 
σθένος έδωσαν τα πάντα στον υπέρ πάντων αγώνα, μέχρι τελευταίου φυσιγγίου και βλήματος 
πυροβολικού. Η κυρία προσπάθεια των Τούρκων, η ακίδα της αιχμής του τουρκικού δόρατος, 
ήταν το ύψωμα Β, αμυντική τοποθεσία του ΛΔ/ΕΛΔΥΚ.



50

ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΑΛΞΕΙΣ • ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013

Μάχη στο Μέγα Σπήλαιο Καλαβρύτων 
Οι καλόγεροι πολεμούσαν οι νενέκοι «γονάτιζαν»
Υπό κ. Κωνσταντίνου χολέβα, – Πολιτικού Επιστήμονος

Στις 24 Ιουνίου 1827 έλαβε χώρα μία από τις τελευταίες μάχες της Ελληνι-
κής Επαναστάσεως. Η μάχη των μοναχών του Μεγάλου Σπηλαίου Καλα-
βρύτων κατά του Ιμπραήμ και των Τουρκοαιγυπτίων του. Ο Ιμπραήμ, υι-
οθετημένος γιος του Μεχμέτ Αλή, αντιβασιλέως της Αιγύπτου, είχε πάρει 

εντολή από τον σουλτάνο να εκκαθαρίσει την Πελοπόννησο από κάθε εστία ελ-
ληνικής αντίστασης. Αρχικά είχε επιτυχίες λόγω της διχόνοιας των επαναστατών 
και λόγω της προδοτικής στάσης μερικών τουρκοπροσκυνημένων, όπως ο δια-
βόητος Νενέκος.

Οταν ο Ιμπραήμ 
με 15.000 στρατιώτες 
βρέθηκε στην περιοχή 
των Καλαβρύτων, αι-
σθάνθηκε ντροπή που 
η Μονή του Μεγάλου 
Σπηλαίου με τη θαυμα-
τουργό εικόνα της Πα-
ναγίας, έργο του ευαγ-
γελιστή Λουκά, έμενε 
απόρθητη. Οι μοναχοί 
αξιοποιούσαν το βρα-
χώδες του εδάφους και είχαν μεταβάλει 
τη μονή της μετανοίας τους σε καστρο-
μονάστηρο. Τους ενίσχυσαν μερικές 
εκατοντάδες ανδρών υπό τον Ν. Πετιμε-
ζά και ο υπασπιστής του Κολοκοτρώνη, 
ο γνωστός λόγιος Φωτάκος Χρυσανθό-
πουλος, ο οποίος έγραψε στα Απομνη-
μονεύματά του ότι «οι Τούρκοι αισθάν-
θηκαν καλογερικό πόλεμο». Στο πλευρό 
του Ιμπραήμ πολέμησε ο Νενέκος επικε-
φαλής λίγων προδοτών Ελλήνων.

Τη λεβεντιά της ελληνικής ψυχής και 
το ήθος του ελληνορθόδοξου κληρικού 
και μοναχού διατρανώνουν οι πολυά-
ριθμοι τότε μοναχοί του Μ. Σπηλαίου 
με τις δύο απαντήσεις τους προς τους 
απεσταλμένους του Ιμπραήμ. Στην πρώ-
τη απαντούν ότι δεν παραδίδονται και 
ότι θα αγωνιστούν, διότι πιστεύουν στη 
Θεία Πρόνοια και στην τελική ήττα του 
Αιγύπτιου στρατάρχη.

Η δεύτερη απάντησή τους αξίζει να 

αναδημοσιευθεί ολόκληρη. Σημειώνω 
ότι υπήρχε σε παλαιότερα αναγνωστι-
κά του Δημοτικού, που σήμερα έχουν 
αντικατασταθεί από ψευδοπροοδευτι-
κά κείμενα.
Θαυμάστε:

«Υψηλότατε αρχηγέ των Οθωμανι-
κών αρμάτων, χαίρε.

Ελάβομεν το γράμμα σου και είδο-
μεν τα όσα γράφεις. Ηξεύρομεν πως εί-
σαι εις τον κάμπον των Καλαβρύτων πολ-
λάς ημέρας και ότι έχεις όλα τα μέσα του 
πολέμου. Ημείς διά να προσκυνήσωμεν 
είναι αδύνατον, διότι είμεθα ορκισμένοι 
εις την πίστη μας ή να ελευθερωθώμεν ή 
να αποθάνωμεν πολεμούντες, και κατά 
το αϊνί (πίστη) μας δεν γίνεται να χαλά-
σει ο ιερός όρκος της πατρίδος μας. Σας 
συμβουλεύομεν, όμως, να υπάγεις να πο-
λεμήσεις σε άλλα μέρη, διότι αν έρθεις 
εδώ να μας πολεμήσεις και μας νικήσεις 
δεν είναι μεγάλον κακόν, διότι θα νική-

σεις παπάδες. Αν όμως νικηθείς, το οποί-
ον ελπίζομεν άφευκτα με τη δύναμη του 
Θεού, διότι έχομεν και θέση δυνατή, και 
θα είναι εντροπή σου και τότε οι Έλλη-
νες θα εγκαρδιωθούν και θα σε κυνηγούν 
πανταχού. Ταύτα σε συμβουλεύομεν και 
ημείς, κάμε ως γνωστικός το συμφέρον 
σου. Έχομεν και γράμματα από την βου-
λή και αρχιστράτηγον Θεόδωρον Κολο-
κοτρώνην, ότι εις πάσαν περίπτωσιν πολ-
λήν βοήθειαν θα μας στείλει, παλληκάρια 
και τροφάς, και ότι ή θα ελευθερωθώμεν 
τάχιστα ή θα αποθάνωμεν κατά τον ιερόν 
όρκον της Πατρίδος μας.

ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ο Ηγούμενος Και οι 
συν εμοί παπάδες και καλόγεροι Την 
22αν Ιουνίου 1827, Μέγα Σπήλαιον».

Η μάχη έγινε έπειτα από δύο ημέ-
ρες και δίπλα στους Ελληνες ενό-
πλους πολέμησαν 100 μοναχοί που 
έβγαλαν τα ράσα και φόρεσαν φου-
στανέλες. Ο Ιμπραήμ ηττήθηκε και 
έχασε πολλούς άνδρες. Μετά την Αγία 
Λαύρα άλλο ένα μοναστήρι των Καλα-
βρύτων έδωσε το μήνυμα της αξιοπρέ-
πειας στους αγωνιζομένους. Πολλά εί-
ναι τα επίκαιρα διδάγματα:

Α) Η υπερήφανη απάντηση των 
μοναχών εντάσσεται στην παράδο-
ση των πολλών ΟχΙ του Ελληνισμού, 
από το Μολών Λαβέ έως το ΟχΙ του 
1940.

Β) Ο καλογερικός πόλεμος και η 
απώθηση πολλαπλάσιων στρατευ-
μάτων αποδεικνύουν για ακόμη μία 
φορά πόσο άδικο έχουν οι αποδο-
μητές ιστορικοί που αρνούνται την 
εθνική προσφορά του ορθόδοξου 
κλήρου και των μοναστηριών.

Γ) Οι τουρκοπροσκυνημένοι Νε-
νέκοι τότε έπαιρναν τα όπλα υπέρ 
του κατακτητή. Τελικά ηττώνται και 
χλευάζονται!

Παλαιά χαλκογραφία της Ιεράς Μονής του Μ. Σπηλαίου. Απαριθ-
μούνται παλαιά και νέα θαύματα της Υπεραγίας Θεοτόκου
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Αναμφισβήτητη είναι η στρατηγική αξία της Μεσογείου, όπως έχει ιστορι-
κά αποδειχθεί, αλλά όπως και η σημερινή πραγματικότητα αναδεικνύει.

Ιδιαίτερη βαρύτητα παρουσιάζει η Ανατολική Μεσόγειος στον χώρο της 
οποίας δεσπόζουσα θέση κατέχει και η δική μας πατρίδα, η γεωγραφία της 

οποίας δεν έχει μόνο στρατηγικό και γεωπολιτικό, αλλά προσελκύει και σημαντικό 
γεωοικονομικό ενδιαφέρον.

Προς αυτή την κατεύθυνση η Κίνα 
άνοιξε τον δρόμο αξιοποιώντας το λι-
μάνι του Πειραιά ως διαμεταφορικό 
σταθμό προώθησης των εμπορικών της 
προϊόντων προς την Ευρώπη.

Αλλά αυτό μπορούν να επανα-
λάβουν και οι Χώρες της Βόρειας και 
Aνατολικής Ευρώπης, να χρησιμοποι-
ήσουν τα λιμάνια, κυρίως της Βόρειας 
Ελλάδας, για προώθηση των προϊόντων 
τους προς τις χώρες της Ασίας και της 
Αφρικής.

Διότι ο Ελληνικός χώρος είναι το 
πλέον κατάλληλο σταυροδρόμι μεταξύ 
των ηπείρων Ευρώπης, Ασίας και Αφρι-
κής γι αυτούς τους σκοπούς, ιδιαίτερα 
σήμερα που οι τιμές του πετρελαίου εί-
ναι λίαν υψηλές και δεν συμφέρει ο θα-
λάσσιος περίπλους για τις χώρες της Βό-
ρειας και Ανατολικής Ευρώπης.

Η Aνατολική Μεσόγειος αποκτά 
ακόμα μεγαλύτερο γεωοικονομικό εν-
διαφέρον με τον εντοπισμό ικανών πο-
σοτήτων κοιτασμάτων υδρογονανθρά-
κων και αερίου, τα οποία υπάρχουν σε 
αυτή και τα οποία, ιδιαίτερα από κάθε 
άλλον, έχει ανάγκη η Ευρώπη.

Τα κοιτάσματα αυτά έχουν βρεθεί 
εντός των Θαλασσίων Αποκλειστικών 
Οικονομικών Ζωνών (Α.Ο.Ζ.) Ισραήλ-
Κύπρου και Ελλάδας, ένεκα των οποίων 
επιβάλλεται η συνεργασία των χωρών 
αυτών μεταξύ τους, αλλά να ενθαρρυν-

θούν οι προσπάθειες γι αυτόν τον σκο-
πό και από την Ευρώπη, διότι τις δικές 
της ανάγκες θα εξυπηρετούν αυτά τα 
προϊόντα.

Αυτή η συνεργασία όμως εξασφα-
λίζει στο ίδιο το Ισραήλ, όχι μόνον οι-
κονομικό αλλά κυρίως γεωπολιτικό και 
στρατηγικό βάθος προς την Ευρώπη.

«Αγκάθι» όμως σ’ αυτή την προσπά-
θεια εκμετάλλευσης των κοιτασμάτων 
της Ανατολικής Μεσογείου –αλλά και 
του Αιγαίου- είναι η Τουρκία, η οποία 
έχει εγείρει αλαζονικές μεγάλης δύνα-
μης απαιτήσεις σε βάρος της Ελλάδας 
επί των θαλασσίων δικαιωμάτων της, 
τα οποία παρέχονται από τις Διεθνείς 
Συμβάσεις και τις οποίες η Τουρκία ούτε 
έχει υπογράψει, αλλά ούτε έχει αναγνω-
ρίσει ότι ισχύουν καθόσον αφορά τη 
Χώρα μας, ενώ έχει κάνει χρήση αυτών 
στη Μαύρη Θάλασσα.

Όπως όμως κι αν έχουν οι άλλες κα-
ταστάσεις, προκύπτει άμεση ανάγκη, 
λόγω της οικονομικής κρίσης, με σοβα-
ρό σχεδιασμό να διακηρυχθούν διεθνώς 
τα δικαιώματά μας στη θάλασσα, αφήνο-
ντας τη λεπτομερή διευθέτηση των ορί-
ων τους με τους γείτονές μας, σύμφωνα 
με τους διεθνείς κανόνες και σ’ ένα ρεαλι-
στικό πνεύμα απ’ όλες τις πλευρές.

Μπορεί ολόκληρη η Μεσόγειος να 
«φλέγεται» από συγκρούσεις και οικο-
νομική κρίση, αλλά αυτά δεν συνεπά-

γονται και στην αποδυνάμωση της Ευ-
ρώπης, απεναντίας επιβάλλουν, χάριν 
του συνολικού δικού της συμφέροντος, 
την πολιτική και οικονομική ένωσή της 
καθιστώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο και 
τη Μεσόγειο “δική” της θάλασσα.

Αυτή είναι η μεγάλη στρατηγική 
προσφορά της Ευρώπης του Νότου 
προς αυτή του Βορρά, η διέξοδός του 
προς τη Μεσόγειο Θάλασσα.

Μέσα σ’ αυτή την κρίσιμη και ρευ-
στή κατάσταση, η Ελλάδα αναγκαίον εί-
ναι να πορεύεται με μακρόπνοο σχέδιο, 
με βάση τη στρατηγική της θέση στην 
Ανατολική Μεσόγειο τ’ οποίο, μεταξύ 
άλλων, να περιλαμβάνει:

Τη μεθοδική και γρήγορη εκμετάλ-
λευση των θαλασσίων κοιτασμάτων 
εντός των πλαισίων των συμφερόντων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Την ανάπτυξη συνεργασιών (όπως 
αυτές που έχουν αρχίσει με την Τουρ-
κία) και την καλλιέργεια φιλικών σχέ-
σεων με όλες τις Χώρες της Μεσογείου, 
ανεξάρτητα από τ’ ανεπίλυτα προβλή-
ματα που υπάρχουν ακόμα μεταξύ τους.

Ν’ αξιοποιήσει ακόμα περισσότερο 
τ’ αεροδρόμιά της και κυρίως τα λιμά-
νια της για τις τουριστικές και τις εμπο-
ρικές μεταφορές ιδιαίτερα μεταξύ των 
χωρών της Ευρώπης-Ρωσίας, Ασίας και 
Αφρικής.

Όλα αυτά κυρίως απαιτούν:
Πολιτική γαλήνη, σταθερότητα και 

εμμονή στους στόχους.
Ισχυρές Ένοπλες Δυνάμεις, για την 

ασφάλεια της Χώρας μας, αλλά και για 
την αισθητή παρουσία μας στην Ανατο-
λική Μεσόγειο, για όσα συμβαίνουν και 
μπορούν να συμβούν σ’ αυτήν.

Ελλάδα 
και Ανατολική 

Μεσόγειος
Υπό κ. Άρη Διαμαντόπουλου, 

Υποστρατήγου ε.α – Ψυχολόγου 
– Δρ. Φιλοσοφίας
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Η κοινωνική και πολιτική πόλωση στην Τουρκία 
αποκτά μεγάλες διαστάσεις

Υπό κ. χρήστου Μηνάγια, γεωστρατηγικού αναλυτή και συγγραφέα www.geostrategy.gr

Ενώ συνεχίζεται η αστάθεια στη 
Μέση Ανατολή με τις συγκρού-
σεις σουνιτών-σιιτών και την 
αντιπαράθεση του ήπιου με το 

ριζοσπαστικό Ισλάμ, η φιλελεύθερη 
μεσαία τάξη της Τουρκίας, που ξεπερ-
νά το 50 % της κοινωνίας, υποστηρί-
ζει την έννοια της «μουσουλμανικής 
δημοκρατίας» και θα αντιδράσει δυ-
ναμικά σε οποιαδήποτε προσπάθεια 
νομιμοποίησης κάθε συντηρητικής 
πολιτικής που θα περιορίζει τις ελευ-
θερίες και θα παρεμβαίνει στον τρόπο 
ζωής των πολιτών. Επομένως η Τουρ-
κία βρίσκεται ενώπιον δύο επιλογών: 
είτε θα ιδρυθεί μια φιλελεύθερη και 
πλουραλιστική δημοκρατία, είτε θα 
επικρατήσει ο ισλαμιστικός αυταρχι-
σμός και η χώρα θα βρίσκεται σε μια 
διαρκή αστάθεια.

Η οικονομική πρόοδος είχε ως απο-
τέλεσμα την αστικοποίηση μεγάλου 
μέρους τους πληθυσμού, με τη διαρ-
κή και συστηματική συσσώρευση των 
Τούρκων πολιτών στα μεγάλα αστικά 
κέντρα. Φυσικά, το γεγονός αυτό συνε-
τέλεσε αφενός στην αποδοχή της αστι-
κής κουλτούρας και του αστικού τρό-
που σκέψης, αφετέρου στην απαίτηση 
του κόσμου για περισσότερη δημο-
κρατία. Όμως, οι τελευταίες εξελίξεις 
κατέδειξαν ότι η οικονομική ανάπτυξη 
όχι μόνο δεν ενίσχυσε τη δημοκρατία 
στη χώρα, αντιθέτως οι επιτυχίες στην 
οικονομία ενίσχυσαν περισσότερο την 
αυταρχικότητα του Ερντογάν.

Συνακόλουθα δε, τόσο η επιχεί-

ρηση που έγινε κατά της οργάνωσης 
Εrgenekon, όσο και οι δίκες που ακο-
λούθησαν δεν περιορίσθηκαν σε καθε-
αυτού νομικά πλαίσια και δεν συνδρά-
μουν στον εκδημοκρατισμό της χώρας. 
Συνεπώς, αυτό εκλήφθηκε από μεγάλο 
μέρος της τουρκικής κοινωνίας ως μια 
σύγκρουση πολιτικών σκοπιμοτήτων 
του Ταγίπ Ερντογάν και του ιμάμη Φε-
τουλάχ Γκιουλέν από τη μια πλευρά και 
των αντιπάλων τους κεμαλιστών στρα-
τιωτικών, πολιτικών, δημοσιογράφων 
και μη κυβερνητικών οργανώσεων από 
την άλλη.

Όταν ο Ερντογάν ανέλαβε την 
εξουσία απέφυγε την οριστική ρήξη 
με τους κεμαλιστές στρατηγούς και 
επεδίωξε τη βήμα προς βήμα συνδι-
αλλαγή μαζί τους, κερδίζοντας χρόνο 
και ενδυναμώνοντας παράλληλα την 
επιρροή και τη διείσδυσή του κόμμα-
τός του, στους υπόλοιπους κρατικούς 
φορείς. Στο εγχείρημα αυτό, σημαντι-
κή ήταν η συμβολή της «ασύμμετρης 
συμμαχίας» Ερντογάν-κίνημα Γκιουλέν, 
η οποία μετά τις βουλευτικές εκλογές 
του 2011, τείνει να μετατραπεί σε μια 
«ασύμμετρη σύγκρουση».

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι, ο 
Τούρκος πρωθυπουργός αφού απέ-
κτησε τα προσδοκώμενα οφέλη, άρχι-
σε να επανακαθορίζει τις ισορροπίες 
εξουσίας της «Νέας Τουρκίας» και δεν 
προτίθεται να ικανοποιήσει το αίτημα 
του Γκιουλέν, ώστε, οι 150 από τους 
βουλευτές του ΑΚΡ να ανήκουν στην 
cemaat (σ.σ. θρησκευτική κοινότητα) 

του εν λόγω ιμάμη. Υπόψη ότι σύμφω-
να με αναφορά της ΜΙΤ, στο επιτελείο 
της cemaat του Γκιουλέν, υπάρχουν 4 
πολιτικοί, 5 στρατιωτικοί, 173 αστυνο-
μικοί και 23 στελέχη της ΜΙΤ. Αναφορι-
κά δε, με τα περιουσιακά της στοιχεία, 
αυτά ανέρχονται σε 150 δισεκατομμύ-
ρια δολάρια και υποστηρίζεται από 65 
μεγάλους ομίλους, που διαθέτουν συ-
νολικά 700 εταιρείες.

Επίσης, μια άλλη αιτία της σύγκρου-
σης αυτής εστιάζεται στη σχέση θρη-
σκείας-κράτους και συγκεκριμένα στον 
έλεγχο της κοινωνίας από τον κρατικό 
μηχανισμό μέσω της θρησκείας. Συνε-
πώς, αποκαλύπτονται τα στοιχεία ενός 
νέου «πολιτιστικού πολέμου» και πολι-
τικών παρεμβάσεων, όπου οι αντιλή-
ψεις περί τουρκισμού (Türklük), Ισλάμ 
(Islamiyet), εξευρωπαϊσμού (Batıcılıκ), 
εθνικισμού και σχέσης θρησκείας-κρά-
τους πιθανόν να τεθούν υπό επαναξι-
ολόγηση. Φυσικά αυτό δεν είναι και-
νοφανές για τα τουρκικά δεδομένα, 
καθότι για 2,5 αιώνες περίπου, οι Τούρ-
κοι βρίσκονται σε μια διαρκή αναζήτη-
ση της πολιτιστικής ταυτότητάς τους, 
μέσω διαφόρων θεωριών, τάσεων και 
ιδεολογιών, με κυριότερη αυτή του 
τουρκο-ισλαμισμού, που ξεκίνησε το 
1980 και αφορά στην ανάδειξη του 
τουρκισμού μέσω του Ισλάμ.

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με έκθεση 
των τουρκικών υπηρεσιών ασφαλείας, 
για τους επόμενους μήνες σχεδιάζο-
νται αναταραχές στη χώρα, παρόμοι-
ες με αυτές στο πάρκο Gezi της πλα-

ΠOΛITIKO & ΣTPATHΓIKO 
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τείας Ταξίμ, προκειμένου να υπάρξει 
αστάθεια και χάος. Όπως γίνεται κα-
τανοητό, μετά την εμφάνιση του φαι-
νομένου Gezi, διότι περί φαινομένου 
πρόκειται, το κυριότερο πρόβλημα του 
κυβερνόντος κόμματος ΑΚΡ, δεν είναι 
πλέον η διεύρυνση του δημοκρατικού 
επιπέδου της χώρας, αλλά η εξασφάλι-
ση της παραμονής του στην εξουσία. 
Οι ακόλουθες απόψεις έγκριτων Τούρ-
κων αρθρογράφων αποτελούν ένα χα-
ρακτηριστικό δείγμα της κατάστασης 
που έχει διαμορφωθεί:

  Mehmet Barlas, εφημερίδα 
Sabah, 6-8-2013: «Οι θρησκευτικές κοι-
νότητες cemaat δεν αποτελούν ούτε 
δημοκρατικές μη κυβερνητικές οργα-
νώσεις, ούτε πολιτικά κόμματα. Για πα-
ράδειγμα, εάν είσαι μέλος μιας μη κυ-
βερνητικής οργάνωσης ή ενός κόμματος 
μπορείς να επικρίνεις τον αρχηγό του. 
Ωστόσο, εάν είσαι μέλος μιας cemaat 
μπορείς να επικρίνεις μόνο τον πρωθυ-
πουργό. Τα ΜΜΕ της cemaat αποκαλούν 
τον πρωθυπουργό δικτάτορα, όμως δεν 
ρωτούνε γιατί ο Γκιουλέν δεν επιστρέφει 
(από τις Ηνωμένες Πολιτείες) στην Τουρ-
κία;».

 Kadri Gürsel, εφημερίδα Milliyet, 
8-8-2013: «Η επιχείρηση εναντίον της 
Ergenekon και η δίκη που ακολούθησε 
κατέδειξαν ότι υφίσταται πολύ μεγάλο 
έλλειμμα δημοκρατίας και νομικών κρι-
τηρίων, ενώ οι συντελεστές τους, το ΑΚΡ 
και η cemaat, εστιάσθηκαν αποκλειστι-
κά στα πολιτικά οφέλη. Το αποτέλεσμα 
(της δίκης) μπορούμε να το εξετάσου-
με από δύο πλευρές. Πρώτον, από την 
πλευρά της αποστρατικοποίησης, όπου 
η Κεμαλιστική Δημοκρατία και η στρα-
τιωτική χειραφέτηση κατέρρευσαν. Και 
δεύτερον, από την πλευρά του πολιτικού 
αυταρχισμού, καθότι η αποστρατικοποί-
ηση της πολιτικής δεν συνεπάγεται και 
αυτόματο εκδημοκρατισμό, δεδομένου 
ότι τόσο το ΑΚΡ όσο και η cemaat, που 
αποκρατικοποίησαν την πολιτική, δεν 
αποτελούν δημοκρατικούς θεσμούς.». 
Συνεπώς επιβεβαιώνεται με αρκετή 
σαφήνεια η άποψη ότι το κίνημα Γκιου-

λέν στήριξε τον Ερντογάν διότι θεώρη-
σε ότι με τον τρόπο αυτό, αφενός θα 
εδραιωθεί και θα ενδυναμωθεί, αφετέ-
ρου θα πετύχει την ολοκληρωτική δι-
είσδυση και έλεγχο των στρατηγικών 
κέντρων διοίκησης και διακυβέρνησης 
της χώρας.

 Aslı Aydıntaşbaş, εφημερίδα 
Milliyet, 8-8-2013: «Τις τελευταίες ημέ-
ρες μεταξύ του κόμματος AKΡ και της 
κοινότητας Φετουλάχ Γκιουλέν, που συ-
νηθίσαμε να την αποκαλούμε cemaat, 
υφίσταται μια προστριβή που έφθασε 
στο ζενίθ. Σε γενικές γραμμές, η κυβέρ-
νηση απειλεί την cemaat λόγω του ότι 
αυτή προσπαθεί να γίνει κράτος εν κρά-
τει, ενεργεί σύμφωνα με τα συμφέροντα 
των Δυτικών και με την παρέμβασή της 
σε διάφορες επιχειρήσεις της αστυνο-
μίας προσπαθεί να εμπλέξει το κυβερ-
νόν κόμμα σε πολύπλοκες καταστάσεις. 
Από τη πλευρά της η cemaat του Γκιου-
λέν αναφέρει ότι η κυβέρνηση ευθύνε-
ται για την ένταση και την πόλωση που 
υπάρχει, λόγω της κακής διαχείρισης των 
θεμάτων της εσωτερικής και εξωτερικής 
πολιτικής. Πριν δύο χρόνια η σκέψη της 
αυταρχικότητας στο κράτος αποτελού-
σε μια ανησυχία, ενώ σήμερα το γεγονός 
αυτό αποτελεί έναν υπαρκτό κίνδυνο.».

 Hüseyin Gülerce, εφημερίδα 
Zaman, 9-8-2013: «Τις τελευταίες ημέ-
ρες, βρίσκεται στην επικαιρότητα η αντι-
δικία μεταξύ ΑΚΡ και cemaat (σ.σ. εννοεί 
το κίνημα Γκιουλέν). Λέγεται ότι η cemaat 
υποκρύπτει δόλο και σκοπιμότητα. Όμως 
τα μέλη της, την αποκαλούν ως μια κίνη-
ση παροχής υπηρεσιών, η οποία με τις 
συστάσεις και συμβουλές του Αξιοσέ-
βαστου Φετουλάχ Γκιουλέν επέκτεινε σε 
όλη την Τουρκία και διεθνώς τις αγαθο-
εργίες και τις δραστηριότητες της, στους 
τομείς της εκπαίδευσης, της παιδείας και 
του διαλόγου. Η πιο βαριά κατηγορία για 
την cemaat είναι ότι αυτή επιδιώκει να 
γίνει ένα νέο κέντρο χειραφέτησης και 
να μοιρασθεί την εξουσία. Μία τέτοια 
αντίληψη αποτελεί απίστευτη προβο-
κάτσια και δολοπλοκία. Η cemaat πάντα 
υποστηρίζει την ακεραιότητα, τη συνο-
χή και τη σταθερότητα του κράτους και 
της πατρίδας. Δεν εναντιώνεται σε καμία 
κυβέρνηση. Αναγνωρίζει, ενθαρρύνει και 
με προσευχές υποστηρίζει τις προσπά-
θειες της παρούσας κυβέρνησης για οι-
κονομική ανάπτυξη, ευημερία και εκδη-
μοκρατισμό της χώρας. Η υποστήριξη 
αυτή δεν εστιάζεται σε ένα κόμμα ή σε 
ένα πρόσωπο, αλλά έχει σχέση με το σή-
μερα και το αύριο της Τουρκίας. Όμως, το 
πιο σημαντικό είναι ότι, αυτοί που επιζη-

Διαδηλώσεις στην πλατεία Ταξίμ
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τούν και υποκινούν 
τη διχόνοια μετα-
ξύ του ΑΚΡ και της 
cemaat έχουν σαν 
στόχο να εξοντώ-
σουν και το ΑΚΡ και 
τον Γκιουλέν. Εάν 
γίνει κάτι παράνο-
μο και αντιδημο-
κρατικό σε βάρος 
του ΑΚΡ, τότε όλη η 
χώρα και η cemaat θα υποστούν ζημιά. 
Κατά τον ίδιο τρόπο, εάν γίνει οποιαδή-
ποτε παρανομία και αδικία σε βάρος της 
cemaat, τότε και η κυβέρνηση και όλη η 
χώρα θα υποστούν ζημιά.». Δηλαδή ο 
Gülerce απειλεί εμμέσως τον Ερντογάν, 
όχι μόνο με κυβερνητική κρίση, αλλά 
και με αστάθεια στη χώρα, επιβεβαιώ-
νοντας τους επικριτές του Γκιουλέν, ότι 
η cemaat του δεν αποτελεί ένα απλό 
θρησκευτικό κίνημα, αλλά κάτι πολύ 
μεγαλύτερο και ισχυρό.

 Ali Bulaç, εφημερίδα Zaman, 10-
8-2013: «Στην Τουρκία δεν υπάρχει κανέ-
νας αυτοδιοικούμενος θρησκευτικός φο-
ρέας. Το κοσμικό κράτος αποφασίζει για 
όλα τα θέματα, ακόμη και για τη διδακτέα 
ύλη του μαθήματος των θρησκευτικών 
και της πολιτιστικής ηθικής. Το κράτος 
αφενός ελέγχει και αποφασίζει, αφετέ-
ρου δεν αποδέχεται ως συνομιλητές τους 
πιστούς και τις θρησκευτικές κοινότητες 
(cemaat και tarikat). Η κατάσταση αυτή 
δεν συνάδει ούτε με την κεμαλιστική 
αρχή του κοσμικισμού (Laiklik), ούτε με 
τον ισλαμισμό-μουσουλμανισμό. Εφό-
σον η διαχείριση των θρησκευτικών θε-
μάτων στην Τουρκία έχει ανατεθεί στη 
DİΒ (Diyanet İşleri Başkanlığı/Διεύθυνση 
Θρησκευτικών Υποθέσεων), τότε εξάγε-
ται το συμπέρασμα ότι μιλάμε για μια de 
facto κρατικοποίηση της θρησκείας.». 
Δηλαδή ο Bulaç θέτει το «εξωπραγμα-
τικό» για τα δεδομένα της σημερινής 
Τουρκίας, ζήτημα περιορισμού των 
αρμοδιοτήτων της DIB και αλλαγής 
της πολιτικής ελέγχου της θρησκείας 
από το κράτος, κάτι που εφαρμόζεται 
στην Τουρκία από το 1980 μέχρι τώρα. 
Υπόψη ότι μέσω αυτών είχε οικοδομη-

θεί ο θρησκευτικός εθνικισμός στην 
Τουρκία και ο Φετουλάχ Γκιουλέν, «ερ-
γοδότης» του Bulaç, τον στήριξε στο 
αρχικό στάδιο υλοποίησής του. [σ.σ. 
Η DİΒ ιδρύθηκε το 1924 και εκπροσω-
πεί το Hanefi Islam που είναι μία από 
τις τέσσερεις σουνιτικές σχολές ισλα-
μικής σκέψης. Το 1990 διέθετε 84.712 
άτομα και έλεγχε 62.942 τζαμιά. Μετά 
το 2002, επί κυβερνήσεως Ερντογάν, 
δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανα-
βάθμιση της εν λόγω διευθύνσεως, με 
αποτέλεσμα σήμερα η DİΒ να ελέγχει 
84.684 τζαμιά, να διαθέτει 104.758 άτο-
μα (1.040 άτομα στην κεντρική υπηρε-
σία, 103.560 άτομα στις μουφτείες, 831 
άτομα στο κέντρο εκπαίδευσης και 41 
άτομα σε αντιπροσωπείες του εξωτε-
ρικού) και ο προϋπολογισμός της να 
ανέρχεται σε 4.269.559.676 τουρκικές 
λίρες (1.664.545.683 ευρώ). Επισημαί-
νεται ότι ο Ερντογάν, προκειμένου να 
έχει υπό τον έλεγχο του τη Διεύθυν-
ση Θρησκευτικών Υποθέσεων, μερο-
ληπτεί υπέρ των σουνιτών και άφησε 
ημιτελή όλα τα ανοίγματα που υποσχέ-
θηκε στους αλεβίτες. Άλλωστε, στην 
κοινοβουλευτική ομάδα του κυβερνό-
ντος κόμματος ΑΚΡ δεν υπάρχει κανέ-
νας Τούρκος ή Κούρδος αλεβίτης, ενώ 
υπάρχουν αρκετοί Κούρδοι σουνίτες.]

 Mümtaz’er Türköne, εφημερί-
δα Zaman, 11-8-2013: «Η πολιτική κι-
νείται πάντα στη δική της πορεία και με 
την ισχύ που διαθέτει δεν αναγνωρίζει 
κανέναν αντίπαλο. Το μόνο που επιθυ-
μεί είναι να καθυποτάσσει τους άλλους. 
Καθώς η πολιτική διευρύνει την ηγεμονία 
της έρχεται σε αντιπαράθεση με τα αντα-
νακλαστικά της κοινωνίας. Μια τέτοια 

σύγκρουση δεν βιώσαμε και στο πάρκο 
Gezi (πλατεία Ταξίμ στην Κων/πολη); Το 
ότι δεν χάνεις δεν σημαίνει ότι κερδίζεις. 
Η cemaat δεν χάνει, ενώ αυτοί που δεν 
θα μπορέσουν να κερδίσουν ποτέ είναι 
τα πολιτικά κόμματα. Οι cemaat είναι μία 
ζώσα παράδοση που διαρκεί χίλια χρό-
νια, ενώ από την άλλη πλευρά, υπάρχουν 
πολλά πολιτικά κόμματα που απαλλοτρι-
ώθηκαν στον τάφο των κομμάτων λόγω 
του μικρού βίου τους.»

 Ali Bulaç, εφημερίδα Zaman, 12-
8-2013: «Τα κόμματα που ελέγχουν το 
κέντρο, επιδιώκουν να ελέγξουν την κοι-
νωνία και μέσω αυτής τις cemaat, χρησι-
μοποιώντας ως όργανα την πολιτική και 
τον κρατικό μηχανισμό. Επίσης, όταν 
μια cemaat έχει μια πολιτική απαίτηση 
λαμβάνει την εξής απάντηση: εσύ είσαι 
cemaat, μείνε εκεί που είσαι και εάν δεν 
σε συμφέρει ίδρυσε ένα κόμμα και κατέ-
βα στον στίβο (της πολιτικής). Όμως, αυ-
τός ο τρόπος δεν επιλύει το πρόβλημα, 
διότι η εξουσία ούτε μπορεί να αντιλη-
φθεί σωστά το σύνολο της κοινωνίας και 
ούτε ανοίγει κάποιο δίαυλο διαλόγου για 
τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνί-
ας. Αυτό αποτελεί μια βασική κρίση για 
τη δημοκρατία. Επομένως έχουμε ανά-
γκη μιας νέας πολιτικής.»

Από τα παραπάνω καθίσταται σα-
φές ότι στην Τουρκία υφίσταται ένα 
«βαθύ κράτος», το οποίο ελέγχει και 
χειραγωγεί τον κρατικό μηχανισμό. Το 
εν λόγω βαθύ κράτος μέχρι την κατάρ-
ρευση της στρατοκρατίας τελούσε υπό 
τον έλεγχο των κεμαλιστών, ενώ τώρα 
ελέγχεται σε μεγάλο βαθμό από τους 
μηχανισμούς του καθεστώτος Ερντο-
γάν. Επίσης, το τελευταίο διάστημα, το 
θέμα που εγείρει το ενδιαφέρον είναι 
ότι, ο ρόλος των θρησκευτικών κοινο-
τήτων (cemaat) και η θέση τους στην 
πολιτική ζωή της Τουρκίας έχει λάβει 
μεγάλη διάσταση και εάν αυτό συνε-
χισθεί μέχρι την επόμενη εκλογική 
διαδικασία πιθανόν να επηρεάσει τα 
εκλογικά αποτελέσματα και να επιφέ-
ρει σημαντικές αλλαγές στον εκλογικό 
χάρτη της χώρας.

O Ιμάμης Φετουλάχ Γκιουλέν 
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Η Εξέγερση στη Συρία και η διαπάλη 
για τον έλεγχο της Ανατολικής Μεσογείου
Υπό κ. Αλέξανδρου Κούτση, Ομότιμου Καθηγητή Μεσανατολικών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστήμιου

Τον Φεβρουάριο 2011, ένα παι-
δί είδε τον πατέρα του να κλαί-
ει εξ αιτίας ενός προβλήμα-
τος που είχε με τον συνέταιρο 

του, ονόματι Άλι. Την επόμενη ημέρα, 
συντετριμμένος από θλίψη και θυμό, 
έγραψε σε τοίχο του σχολείου του «Θά-
νατος στον Άλι». Τότε άλλοι συμμαθη-
τές του άρχισαν να γράφουν στους 
τοίχους «Θάνατος στο δικτάτορα, Θά-
νατος στον ‘Ασαντ». Επενέβη η αστυ-
νομία και συνέλαβε αρκετούς μαθητές 
και παρά τη διαμεσολάβηση των κοι-
νοτικών ηγετών, η αστυνομία αρνήθη-
κε να τους αφήσει ελεύθερους. Ανησυ-
χώντας για την τύχη των παιδιών τους, 
οι γονείς βγήκαν να διαδηλώσουν κατά 
της αστυνομίας, η οποία αντέδρασε βι-
αία πυροβολώντας εναντίον τους. Οι 
διαδηλώσεις άρχισαν να επεκτείνονται 
σε άλλες πόλεις και έτσι στα μέσα Μαρ-
τίου 2011ξεκίνησε η γενική εξέγερση 
στη Συρία.1

Η εξέλιξη αυτή έγινε υπό τη σκιά 
άλλων εξεγέρσεων που προηγήθη-
καν στη βόρεια Αφρική, όπου τον Ια-
νουάριο 2011 ανετράπη ο πρόεδρος 
Ζιν αλ-Αμπντίν μπιν Άλι της Τυνησί-
ας και το Φεβρουάριο ακολούθησε η 
απομάκρυνση του προέδρου Χούσνι 
Μουμπάρακ της Αιγύπτου. Ταυτόχρο-
να, βρισκόταν σε εξέλιξη και η εξέγερ-
ση στη Λιβύη εναντίον του Μουάμαρ 
Καντάφη. Τα γεγονότα αυτά δημιούρ-
γησαν την αίσθηση στους Σύριους πο-
λίτες ότι βρισκόντουσαν στο κατώφλι 
μιας μεγάλης πολιτικής αλλαγής στη 
χώρα τους, και δεν μπορούσαν να φα-

1 Exclusive documentary: Syria, the 
Unfolding Tragedy, http://www.
france24.com/en/20130314-Syria-war-
demonstrations-deraa-rebels-geopolitics-
dictatorship-france24

νταστούν ότι η επανάσταση τους θα 
μετατρεπόταν σε ένα αιματηρό εμφύ-
λιο πόλεμο.

Η Αντίδραση του 
Καθεστώτος Άσαντ

Προκειμένου να αντιμετωπίσει 
τις διαδηλώσεις, η κυβέρνη-
ση Άσαντ σχεδόν αμέσως ανα-

κοίνωσε την άμεση απελευθέρωση 
όλων των ακτιβιστών που είχαν συλ-
ληφθεί και ένα μήνα αργότερα κατήρ-
γησε τη νομοθεσία έκτακτης ανάγκης 
που ίσχυε από το 1963 καθώς και το 
Ανώτατο Δικαστήριο Κρατικής Ασφά-
λειας.2 Στις αρχές Απριλίου 2011, χορή-
γησε τη συριακή ιθαγένεια σε 300,000 
Κούρδους που την είχαν στερηθεί εξ 
αιτίας της αμφιλεγόμενης απογραφής 
του 1962. 3 Στη συνέχεια, με προεδρι-
κό διάταγμα που εκδίδει τον Αύγουστο 
2011, ο Άσαντ καταργεί το μονοκομμα-
τικό σύστημα και νομιμοποιεί την ίδρυ-
ση άλλων πολιτικών κομμάτων.4

Ακολουθεί η συγκρότηση μιας ει-

2 “Syria frees activists, says may end 
emergency”, Agence France Presse, 24 
Μarch 2011, http://www.thefreelibrary.
com/Syria+frees+activists%2c+says+ma
y+end+emergency+law-a01612439975, 
και “Syria president scraps decades-old 
emergency rule”, Agence France Presse, 
21 April 2011, http://www.thefreelibrary.
com/Syria+president+scraps+decades-
old+emergency+rule-a01612452079

3 Sammy Ketz, “Syria gives Kurds citizenship 
after 50 years”, Agence France Presse, 7 Αpril 
2011, http://www.thefreelibrary.com/Syri
a+gives+Kurds+citizenship+after+50+yrs
-a01612445919

4 “Assad legalises Syria opposition parties”, 
Agence France Presse, 4 August 2011, 
http://www.thefreelibrary.com/Assad
+legalises+Syria+opposition+parties
-a01612495159

δικής επιτροπής για την αναθεώρηση 
του συντάγματος και μετά από τέσσε-
ρις μήνες το νέο κείμενο εγκρίνεται με 
ποσοστό 89% σε δημοψήφισμα που 
διεξήχθη στις 26 Φεβρουαρίου 2012 
και στο οποίο συμμετείχε το 58% του 
εκλογικού σώματος. Πέρα από την κα-
θιέρωση πολυκομματικού συστήμα-
τος, το νέο σύνταγμα που τέθηκε σε 
ισχύ αμέσως προβλέπει την εκλογή του 
προέδρου από τον λαό και περιορίζει 
τη διάρκεια της θητείας του σε επτά 
έτη με τη δυνατότητα μόνο μιας επα-
νεκλογής. Η αντιπολίτευση μποϋκοτά-
ρισε το δημοψήφισμα, ισχυριζόμενη 
ότι το νέο σύνταγμα δεν είναι αρκετά 
δημοκρατικό και ότι προικοδοτούσε 
τον πρόεδρο με ειδικές υπερεξουσίες.5

Η αδυναμία της Αντιπολίτευσης

Υπό άλλες συνθήκες, τα μέτρα 
αυτά θα μπορούσαν να συντε-
λέσουν στην προώθηση και άλ-

λων αλλαγών που θα οδηγούσαν στα-
διακά στην εκδημοκρατικοποίηση του 
καθεστώτος. Όμως, μέσα στο περιβάλ-
λον της «Αραβικής Άνοιξης» βρήκαν 
λίγη απήχηση στον πληθυσμό. Αρκε-
τοί παράγοντες συνέβαλλαν σε αυτό. 
Πρώτον, τόσο η κυβέρνηση Άσαντ όσο 
και η συριακή αντιπολίτευση επηρεά-
ζονταν από τις εξελίξεις στη βόρεια 
Αφρική. Αντλώντας διδάγματα από τις 
εξελίξεις αυτές, η Δαμασκός επέλεξε 
να καταστείλει με βίαιο τρόπο τις δια-
δηλώσεις και να διακόψει έτσι την επέ-
κταση τους σε άλλες πόλεις τις χώρας. 
Από την πλευρά της, αντλώντας τα 
δικά της διδάγματα, η αντιπολίτευση 

5 Για το κείμενο του νέου Συντάγματος, 
βλ. http://www.refworld.org/docid/ 
5100f02a2.html
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επέμενε στην ανατροπή του καθεστώ-
τος. Ιδιαίτερο αντίκτυπο είχαν οι εξε-
λίξεις στη Λιβύη. Στις αρχές Μαρτίου 
2011, η λιβυκή αντιπολίτευση συγκρό-
τησε το Λιβυκό Εθνικό Συμβούλιο και 
σχεδόν αμέσως αναγνωρίστηκε από 
τη διεθνή κοινότητα ως ο μόνος νό-
μιμος εκπρόσωπος του λιβυκού λαού. 
Λίγες ημέρες αργότερα, το Συμβουλί-
ου Ασφαλείας του ΟΗΕ απεφάσισε να 
επιβολή ζώνης απαγόρευσης πτήσεων 
στη Λιβύη και στις 19 Μαρτίου άρχισε 
η διεθνή στρατιωτική επέμβαση κατά 
των δυνάμεων του Καντάφη.

Οι ενέργειες αυτές ίσως ώθησαν 
τον Άσαντ να εξαγγείλει μεταρρυθμι-
στικά μέτρα αλλά προφανώς ενθάρρυ-
ναν την αντιπολίτευση να εμμένει στις 
αξιώσεις της. Το μεγάλο μειονέκτημα 
της ήταν και παραμένει η έλλειψη κοι-
νής ατζέντας μεταξύ των ομάδων που 
τη συγκροτούν. Οι τρεις κύριες ομάδες 
είναι η «Εθνική Συντονιστική Επιτροπή 
για Δημοκρατική Αλλαγή» (National 
Coordinating Body for Democratic 
Change - ΕΣΕΔΑ), το «Συριακό Εθνικό 
Συμβούλιο» (Syrian National Council - 
ΣΕΣ) και ο Ελεύθερος Συριακός Στρα-
τός (ΕΣΣ). Η ΕΣΕΔΑ είναι ένα εσωτερικό 
μέτωπο της αντιπολίτευσης με βάση τη 
Δαμασκό. Ιδρύθηκε τον Ιούνιο 2011 
και αποτελείται από 15 πολιτικά κόμ-
ματα, τα περισσότερα από τα οποία 
προέρχονται από τον πρώην κύριο 
κοσμικό συνασπισμό της αντιπολίτευ-
σης της Συρίας, τον Εθνικό Δημοκρα-
τικό Συναγερμό, αλλά περιλαμβάνει 
επίσης και άλλους πολιτικά ανεξάρ-
τητους ακτιβιστές συμπεριλαμβανο-
μένου του Κουρδικού Κόμματος της 
Δημοκρατικής Ένωσης και ακτιβιστές 
της νεολαίας, που δραστηριοποιούνται 
εντός και εκτός της Συρίας. Αρχικά, η 
ΕΣΕΔΑ περιελάμβανε τέσσερα κουρ-
δικά πολιτικά κόμματα αλλά τρία από 
αυτά αποσύρθηκαν τον Ιανουάριο του 
2012 για να ενταχθούν στο Κουρδικό 
Εθνικό Συμβούλιο, το οποίο ιδρύθηκε 
τον Οκτώβριο του 2011 και περιλαμ-
βάνει και άλλα κουρδικά κόμματα τα 
οποία είχαν αρχικά ενταχθεί στο Συρια-
κό Εθνικό Συμβούλιο. Η Μουσουλμανι-

κή Αδελφότητα δεν αντιπροσωπεύεται 
στην ΕΣΕΔΑ.6

Το ΣΕΣ ιδρύθηκε στην Κωνσταντι-
νούπολη τον Αύγουστο 2011 και απο-
τελεί ένα συνασπισμό πολιτικών κομ-
μάτων, κινημάτων, και ανεξάρτητων 
πολιτικών προσωπικοτήτων. Η κύριες 
συνιστώσες του είναι η «Ομάδα Διακή-
ρυξης της Δαμασκού» (διανοούμενοι 
μεταρρυθμιστές), η Μουσουλμανική 
Αδελφότητα, οι εκπρόσωποι της «Συ-
γκέντρωσης της Κωνσταντινουπόλεως» 
(μια ομάδα που αποτελείται κατά κύριο 
λόγο από ισλαμιστές και ανεξάρτητους 
τεχνοκράτες), ακτιβιστές της νεολαία, 
μεμονωμένοι Κούρδοι ακτιβιστές και 
Ασσύριοι. Μειονότητες, όπως η οι Αλε-
βίτες, Χριστιανοί, Σιίτες, και Δρούζοι 
δεν εκπροσωπούνται. Το ΣΕΣ παρου-
σιάζει την καλύτερη συγκέντρωση των 
κυριότερων πολιτικών κομμάτων και κι-
νημάτων της αντιπολίτευσης. 7

Ο Ελεύθερος Συριακός Στρατός συ-
γκροτήθηκε τον Ιούλιο 2011 και απο-
τελείται από περισσότερα των εκατό 
αυτόνομα τάγματα αποστατών του συ-
ριακού στρατού και ένοπλους πολίτες. 
Το Σεπτέμβριο του 2011, ο ΕΣΣ συγχω-
νεύθηκε με το «Κίνημα των Ελεύθερων 
Αξιωματικών» (Free Officers Movement) 
και έγινε η κύρια στρατιωτική οργάνω-
ση της αντιπολίτευσης. Αρχικά, ο ΕΣΣ 
είχε το κέντρο των επιχειρήσεων του 
στην νότια επαρχία Χατάι της Τουρκίας, 
αλλά αργότερα μετέφερε την έδρα του 
στην επαρχία Ιντλίμπ στο εσωτερικό της 
Συρίας. Από το Δεκέμβριο 2011, ο ΕΣΣ 
συνεργάσθηκε με το ΣΕΣ και το Νοέμ-
βριο 2012 εντάχθηκε στον Εθνικό Συ-
νασπισμό των Επαναστατικών και Αντι-
πολιτευόμενων Δυνάμεων (National 
Coalition for Syrian Revolutionary and 
Opposition Forces) που δημιουργήθηκε 
τότε ως αποτέλεσμα της προσπάθειας 

6  National Coordination Body for Democratic 
Change, 15 January 2012, Carnegie Middle 
East Center, http://carnegie-mec.org/
publications/?fa=48369

7  The Syrian National Council,  1 
January 2012, Carnegie Middle East 
Center,  http://carnegie -mec.org/
publications/?fa=48334

της διεθνούς κοινότητας για ενοποίηση 
της συριακής αντιπολίτευσης.

Ανεξάρτητα από τις παραπάνω 
ομάδες, δραστηριοποιούνται στη Συ-
ρία και οργανώσεις τζιχαντιστών, που 
όπως φαίνεται κυριαρχούν στο χώρο 
της αντιπολίτευσης. Υπάρχουν δύο 
κατηγορίες τέτοιων οργανώσεων. Η 
πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει τις 
ντόπιες ομάδες, όπως το «Μέτωπο για 
την Προστασία του Λαού της Μείζονος 
Συρίας» (Jabhat al-Nusrah), το οποίο 
ιδρύθηκε τον Ιανουάριο 2012. Ηγέτης 
του είναι ο σεΐχης Αμπού Μουχάμαντ 
αλ-Γκιουλάνι και ασπάζεται το όραμα 
ενός παγκόσμιου Ισλαμικού Χαλιφά-
του και την εφαρμογή των αυστηρών 
διατάξεων της Σαρία. Η άλλη ντόπια 
ομάδα τζιχαντιστών είναι η ταξιαρχία 
«Οι Ελεύθεροι της Μείζονος Συρίας» 
(Ahrar al-Sham), η οποία ηγείται από 
τον Αμπντούλ-Ραχμάν αλ-Σούρη και 
πραγματοποιεί κοινές επιχειρήσεις με 
την al-Nusrah σε όλη τη βόρεια Συρία. 
Πρόσφατα, οι ηγέτες της αλ-Νούσρα 
ανακοίνωσαν την συνεργασία τους με 
την αλ-Κάιντα του Ιράκ και την υποταγή 
τους στον Άϊμαν αλ-Ζαουάχρι. Σήμερα 
η οργάνωση αυτή ελέγχει ένα μεγάλο 
τμήμα της βορείου Συρίας και έχει με-
τατρέψει την εξέγερση σε έναν θρη-
σκευτικό πόλεμο κατά των Αλεβιτών 
και των Χριστιανών.8

Η δεύτερη κατηγορία ομάδων 
Τζιχαντιστών αποτελείται από μικρά 
θυγατρικά δίκτυα της αλ-Κάιντα που 
δραστηριοποιούνται στη χώρα και πε-
ριλαμβάνουν μαχητές της «Αλ-Κάιντα 
του Ιράκ», «Ταξιαρχίες του Αμπντάλαχ 
Αζάμ», και «Ταξιαρχίες της Φατάχ αλ-
Ισλάμ». Τα δίκτυα αυτά δεν συμμετέ-
χουν με μεγάλο αριθμό μαχητών σε 
εχθροπραξίες αλλά παρέχουν επιχει-
ρησιακή υποστήριξη, συμπεριλαμβα-
νομένης της προσφοράς εκπαιδευτών 
και κατασκευαστών βομβών.

8  Noman Benotman and Roisin Blake, 
Jabhat al-Nusra: A Strategic Briefing, 
Quilliam Foundation, http://www.
quilliamfoundation.org/wp/wp-content/
uploads/publications/free/jabhat-al-
nusra-a-strategic-briefing.pdf
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Η Ιδιομορφία 
του Στρατιωτικού 
Κατεστημένου

Ένας άλλος παράγοντας 
που στάθηκε εμπόδιο 
στην προσπάθεια της 

αντιπολίτευσης να ανατρέψει 
τον Άσαντ είναι η ιδιομορφία 
του στρατιωτικού κατεστη-
μένου. Σε αντίθεση με την 
περίπτωση της Αιγύπτου και 
της Τυνησίας, όπου το στρατιωτικό κα-
τεστημένο προέρχεται από τους κόλ-
πους της κοινωνίας, εκείνο της Συρίας 
ελέγχεται από τη θρησκευτική μειονό-
τητα των Αλεβιτών. Οι εξεγέρσεις στις 
δύο πρώτες χώρες είχαν πλήξει σοβα-
ρά την οικονομία. Ιδίως στην Αίγυπτο, 
η εξέγερση συνέπεσε με την έναρξη 
της τουριστικής περιόδου, και οι δι-
αδηλώσεις και οι απεργίες που πραγ-
ματοποιήθηκαν νέκρωσε την εμπορι-
κή και επιχειρηματική δραστηριότητα 
της χώρας, πλήττοντας ταυτόχρονα 
και τα επενδυτικά συμφέροντα που 
διατηρεί το στρατιωτικό κατεστημένο. 
Υπήρχε επιπλέον φόβος ότι η απεργία 
θα επεκτεινόταν και στη διώρυγα του 
Σουέζ, με αποτέλεσμα να πληγούν δι-
εθνή οικονομικά συμφέροντα με σο-
βαρές επιπτώσεις για την ίδια την Αί-
γυπτο. Υπό αυτές τις συνθήκες, και υπό 
την πίεση της επιχειρηματικής τάξης, 
το στρατιωτικό κατεστημένο απεφά-
σισε να θυσιάσει τον Μουμπάρακ προ-
κειμένου το ίδιο να διασωθεί. Κάτι τέ-
τοιο δεν μπορούσε να γίνει στη Συρία, 
παρά τον διεθνή εμπορικό αποκλεισμό 
που της έχει επιβληθεί, διότι η απομά-
κρυνση των Αλεβιτών από την εξουσία 
θα μπορούσε να οδηγήσει σε εκδικη-
τικές πράξεις εναντίον της μειονότη-
τας αυτής.

Η αμηχανία της διεθνούς 
κοινότητας

Η αμηχανία της διεθνούς κοινό-
τητας αποτελεί τον τρίτο κύριο 
παράγοντα για το αδιέξοδο στη 

Συρία. Στην περίπτωση της Λιβύης, οι 
Δυτικές Δυνάμεις έκαναν το λάθος να 

ερμηνεύσουν διαφορετικά την εφαρ-
μογή των αποφάσεων του ΟΗΕ με απο-
τέλεσμα να χάσουν την εμπιστοσύνη 
της Ρωσίας και της Κίνας σε ότι αφο-
ρούσε την αντιμετώπιση της συριακής 
κρίσης. Ως εκ τούτου, οι δύο αυτές δυ-
νάμεις ασκούσαν βέτο σε κάθε πρότα-
ση ψηφίσματος που εμπεριείχε το εν-
δεχόμενο ανάληψης μιας παρόμοιας 
στρατιωτικής επέμβασης στη Συρία. 
Οι δηλώσεις του προέδρου Μπαράκ 
Ομπάμα και της Υπουργού Εξωτερικών 
Χίλαρη Κλίντον, ότι ο Άσαντ έχει χάσει 
κάθε νομιμότητα και πρέπει να απο-
μακρυνθεί από την εξουσία, επιβεβαί-
ωσαν στη Ρωσία ότι βασικός στόχος 
των ΗΠΑ είναι η αλλαγή καθεστώτος 
και όχι η πολιτική λύση της συριακής 
κρίσης, μια αλλαγή που πιθανότητα 
να έθιγε τα στρατηγικά της συμφέρο-
ντα στην Ανατολική Μεσόγειο. Τα τε-
λευταία χρόνια, η Μόσχα έχασε την Αί-
γυπτο και τη Λιβύη ως στρατηγικούς 
συμμάχους στην περιοχή και δεν θέ-
λει τώρα να χάσει και τη Συρία. Το 1971, 
η Ρωσία απέκτησε πρόσβαση σε ναυ-
τική βάση στο λιμάνι Ταρτούς της Συ-
ρία και από το 2008 την έχει μετατρέ-
ψει σε δική της μόνιμη βάση. Η ναυτική 
της παρουσία στην Ταρτούς της εξα-
σφαλίζει ένα στρατηγικό ρόλο στην 
περιοχή τη στιγμή που αναπτύσσεται 
το διεθνές ενδιαφέρον για τα ενεργει-
ακό κοιτάσματα της ανατολικής Μεσο-
γείου.

Πέρα από τη Ρωσία, ιδιαίτερο εν-
διαφέρον για τις εξελίξεις στη Συρία 
έχει και η Τουρκία. Αρχικά, ο πρωθυ-
πουργός Ταγίμπ Ερντογάν διατηρού-
σε φιλικές σχέσεις με τον Άσαντ και 

προσπαθούσε να 
διαμεσολαβήσει 
ώστε να βρεθεί 
μια κοινά αποδε-
κτή πολιτική λύση. 
Η μεγάλη του ανη-
συχία είναι ο πε-
ρίπου 1,5 εκατομ-
μύριο κουρδικός 
πληθυσμός της 
Συρίας ο οποίος 
σε περίπτωση κα-

τάρρευσης του καθεστώτος Άσαντ θα 
μπορούσε να συμπράξει με τους 15 
εκατομμύρια Κούρδους της Τουρκία, 
τα επτά εκατομμύρια Κούρδων του 
Ιράν, και τα έξι εκατομμύρια ομοεθνών 
τους στο Ιράκ για να διεκδικήσουν ένα 
ανεξάρτητο κράτος. Προς αντιμετώπι-
ση τέτοιου ενδεχομένου, η Άγκυρα και 
η Δαμασκός δημιούργησαν το 2009 
ένα Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας, 
πραγματοποιώντας τον Απρίλιο 2010 
τις πρώτες κοινές στρατιωτικές ασκή-
σεις τους. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, 
στις αρχές Απριλίου 2011, ο Υπουρ-
γός Εξωτερικών Άχμετ Νταβούτογλου 
υποστήριξε το πακέτο μεταρρυθμίσε-
ων που είχε εξαγγείλει προ ημερών ο 
Άσαντ. 9 Όμως, υπό την πίεση των ΗΠΑ 
και αντιλαμβάνοντας ότι ο Άσαντ δεν 
συμμορφωνόταν με τις υποδείξεις του, 
ο Έρντογάν τον Αύγουστο 2011 εγκα-
ταλείπει τελικά το διαμεσολαβητικό 
του ρόλο και τάσσεται υπέρ της αντι-
πολίτευσης, βοηθώντας την να διεξά-
γει ένοπλο αγώνα εναντίον του σύριου 
προέδρου.10

Έτσι, η Τουρκία γίνεται ο διάδρομος 

9  “Ankara envoy supports Damascus 
reforms”, Agence France Presse, 6 April 
2011, http://gulfnews.com/news/region/
syria/ankara-envoy-supports-damascus-
reforms-1.788260

10  “Turkey’s Relations with the Syrian 
Opposition”, Carnegie Endowment for 
International Peace, 13 April 2012, http://
carnegieendowment.org/2012/04/13/
turkey’s-relations-with-syrian-opposition, 
και “Erdogan voices support for ‘glorious’ 
Syrian opposition“, Jerusalem Post ei 
November, 2011 http://www.jpost.com/
Middle-East/Erdogan-voices-support-for-
glorious-Syrian-opposition. 



58

ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΑΛΞΕΙΣ • ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013

δια του οποίου μεταφέ-
ρεται η στρατιωτική βο-
ήθεια που στέλνουν η 
Σαουδική Αραβία και 
το Κατάρ στην συριακή 
αντιπολίτευση και αυτό 
που ξεκίνησε σαν μια 
απλή διαδήλωση μετα-
τρέπεται σε έναν αιμα-
τηρό εμφύλιο πόλεμο 
με περισσότερο από 
100,000 νεκρούς. 

Η ανάμειξη της Σα-
ουδικής Αραβίας και 
του Κατάρ αναπόφευκτα προκάλεσε 
και την μεγαλύτερη εμπλοκή του Ιράν 
και της Χεζμπολλάχ του Λιβάνου. Ως 
σηίτες, έσπευσαν να στηρίξουν το κα-
θεστώς Άσαντ και να διατηρήσουν έτσι 
ενεργό τον άξονα Τεχεράνη-Δαμασκό-
Χεζπολλάχ, που δίνει στο Ιράν τη δυνα-
τότητα να επεκτείνει την επιρροή του 
μέχρι την ανατολική Μεσόγειο. Με τη 
συμμετοχή τους, το καθεστώς Άσαντ 
κατάφερε να διατηρήσει την στρατιω-
τική του ισχύ και να οδηγήσει έτσι τη 
κατάσταση σε αδιέξοδο.

Η κατάσταση στη Συρία έχει προ-
καλέσει μεγάλη ανησυχία στις ΗΠΑ. 
Με δεδομένη την κυριαρχία των τζι-
χαντιστών στο χώρο της αντιπολίτευ-
σης, η Ουάσινγκτον φοβάται ότι η κα-
τάρρευση του καθεστώτος Άσαντ θα 
ανοίξει το δρόμο για την άνοδο της 
αλ-Κάιντας στην εξουσία και ότι τότε 
η απειλή για το Ισραήλ, τη Τουρκία και 
τη Ιορδανία θα είναι μεγάλη. Μέσα σε 
αυτά τα πλαίσια, προσπαθεί επιφυλα-
κτικά να δρομολογήσει εξελίξεις που 
θα της επιτρέψουν να ελέγξει αυτούς 
που θα ανέλθουν στην εξουσία στην 
μετά-Άσαντ εποχή.

Προσπάθειες Ειρηνικής Επίλυσης

Στα τελευταία δύο χρόνια έχουν 
γίνει αρκετές προσπάθειες για 
διπλωματική λύση της συριακής 

κρίσης. Το Νοέμβριο 2011, ο Σύνδε-
σμος Αραβικών Κρατών πρότεινε ένα 
ειρηνευτικό σχέδιο που προέβλεπε 
εκεχειρία και την έναρξη πολιτικού δια-
λόγου μεταξύ των δύο πλευρών. Μολο-

νότι η κυβέρνηση Άσαντ το αποδέχθη-
κε, οι εχθροπραξίες συνεχίστηκαν και 
η εκεχειρία κατέρρευσε. Τον Φεβρου-
άριο 2012, ο Κόφι Αννάν διορίσθηκε ως 
ειδικός αποσταλμένος του ΟΗΕ προ-
κειμένου να εξερευνήσει τις δυνατότη-
τες για πολιτική λύση. Ένα μήνα αργό-
τερα, ο Αννάν πρότεινε ένα σχέδιο έξη 
σημείων που προέβλεπε, μεταξύ άλ-
λων, κατάπαυση του πυρός, την απε-
λευθέρωση κρατούμενων διαδηλωτών 
και την έναρξη πολιτικού διαλόγου. 
Για άλλη μια φορά, παρά τις δεσμεύ-
σεις των δύο πλευρών, οι εχθροπραξί-
ες συνεχίστηκαν και η υλοποίηση του 
σχεδίου διακόπηκε. Τελικά, ο Αννάν 
παραιτήθηκε τον Αύγουστο 2012 και 
ένα μήνα αργότερα τον αντικατέστη-
σε ο Λάχνταρ Βραχίμι της Αλγερίας ως 
ειδικός αποσταλμένος του ΟΗΕ για την 
εύρεση ειρηνικής λύσης.

Εν τω μεταξύ, σε συνδιάσκεψη που 
έγινε στη Γενεύη τον Ιούνιο 2012, οι 
ΗΠΑ, η Ρωσία, η ΕΕ και ο ΟΗΕ συμφώ-
νησαν σε έναν σχέδιο για τη μετάβα-
ση της εξουσίας σε μια κυβέρνηση ενό-
τητας στη Συρία. 11 Παρά το γεγονός 
ότι η λεγόμενη Συμφωνία της Γενεύης 
δεν αναφέρεται στην απομάκρυνση 
του Άσαντ από την εξουσία, η συρια-
κή αντιπολίτευση, με την παρότρυνση 
των ΗΠΑ, την έθεσε σαν προϋπόθεση 
για να συμμετάσχει στον προβλεπόμε-

11  Final Communique of the Action Group for 
Syria, 30 June 2012, http://www.un.org/
News/dh/infocus/Syria/FinalCommuniqu
eActionGroupforSyria.pdf

νο διάλογο. 12

Υπό αυτές τις συνθήκες, 
οι όποιες προσπάθειες του 
Μπραχίμι για την προώθη-
ση της Συμφωνίας της Γε-
νεύης δεν καρποφόρησαν. 
Τελικά, οι ΗΠΑ και η Ρωσία 
πήραν την πρωτοβουλία 
και πρότειναν να συγκλη-
θεί μια ειρηνευτική διά-
σκεψη προς το τέλος του 
Μαΐου 2013, υπό την αιγί-
δα του ΟΗΕ, στην οποία θα 
συμμετέχουν οι δύο αυτές 

δυνάμεις με εκπροσώπους του Συρια-
κού Εθνικού Συνασπισμού και της συ-
ριακής κυβερνήσεως. Ενώ ο Άσαντ δέ-
χθηκε, η αντιπολίτευση έθεσε και πάλι 
ως προϋπόθεση την απομάκρυνση του 
σύριου προέδρου από την εξουσία.13 Ως 
εκ τούτου, η διάσκεψη της Γενεύης ανα-
βλήθηκε για τα μέσα Οκτωβρίου 2013.

Η Επίθεση με χημικά 
Όπλα και οι Επιπτώσεις

Στις 21 Αυγούστου 2013, η διεθνή 
κοινότητα πληροφορήθηκε ότι 
έγινε χρήση χημικών όπλων στη 

Γούτα, ένα προάστιο της Δαμασκού. Η 
κυβέρνηση Άσαντ και η αντιπολίτευση 
κατηγόρησαν η μία την άλλη ως υπεύ-
θυνη για την ενέργεια αυτή. Πέρα από το 
ποια είναι η πραγματικότητα, το γεγονός 
αυτό άνοιξε την πόρτα για μια στρατιω-
τική επέμβαση των ΗΠΑ, αφού ο πρόε-
δρος Ομπάμα είχε δηλώσει ότι η χρήση 
χημικών όπλων από το καθεστώς Άσαντ 
αποτελεί «κόκκινη γραμμή». Όμως, η 
προσπάθεια του να συγκροτήσει μια δι-
εθνή συμμαχία για να επιτεθεί στη Συρία 

12  Nick Meo, “Geneva meeting agrees 
‘transition plan’ to Syria unity government”, 
The Telegraph, 30 June 2012, http://
www.telegraph.co.uk/news/worldnews/
middleeast/syria/9367330/Geneva-
meeting-agrees-transition-plan-to-Syria-
unity-government.html

13  Ian Black, “Friends of Syria talks begin 
as doubt hangs over Geneva II peace 
conference”, The Guardian, 6 June 
2013, http://www.theguardian.com/
world/2013/jun/06/friends-syria-talks-
geneva-peace-conference

Εικ.2 Εθνοτική 
κατανομή στη Συρία
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προσέκρουσε σε διάφορα 
εμπόδια. Πρώτον, η Βρε-
τανική Βουλή καταψήφισε 
πρόταση του πρωθυπουρ-
γού Κάμερον να συμμετά-
σχει η χώρα στην επίθεση 
αυτή. Δεύτερον, μεγάλος 
αριθμός μελών του αμερι-
κανικού Κογκρέσου και η 
κοινή γνώμη στις ΗΠΑ ήταν 
αντίθετοι με άλλη μια στρα-
τιωτική ανάμειξη της χώρας 
τους στη Μέση Ανατολή. Ο 
Ομπάμα ισχυρίστηκε ότι οι 
ΗΠΑ δεν θα προχωρούσαν σε χερσαίες 
επιχειρήσεις άλλα σε χειρουργικές επι-
θέσεις κατά στρατηγικών στόχων του 
συριακού στρατού ώστε να το αποδυ-
ναμώσουν και να του αφαιρέσουν τη δυ-
νατότητα να ξανακάνει χρήση χημικών 
όπλων.

Όμως, τέτοιου είδους στρατιωτι-
κής επίθεσης θα μπορούσε να έχει τα 
αντίθετα αποτελέσματα. Πρώτον, τον 
αποδυναμωμένο στρατό του Άσαντ 
θα έλθουν να ενισχύσουν ένοπλοι ση-
ίτες μαχητές από το Λίβανο, το Ιράκ και 
το Ιράν. Στην περίπτωση αυτή, θα εισ-
ρεύσουν στη χώρα και ένοπλες ομάδες 
σουνιτών τζιχαντιστών για να τους πο-
λεμήσουν και να διασφαλίσουν ότι τον 
κυρίαρχο ρόλο στην μετά-Άσαντ εποχή 
θα τον έχουν αυτοί και όχι οι μετριοπα-
θείς παρατάξεις που στηρίζονται από 
τις ΗΠΑ. Έτσι, ο εμφύλιος πόλεμος και η 
αιματοχυσία θα συνεχιστούν. Μπροστά 
σε τέτοια ανθρωπιστική καταστροφή, 
οι ΗΠΑ θα αναγκαστούν να αποστεί-
λουν χερσαίες δυνάμεις για να ελέγξουν 
την κατάσταση. Μα αυτό ακριβώς επιδι-
ώκει και η αλ-Κάιντα. Αφού μαχητές της 
δεν μπορούν να πάνε στις ΗΠΑ για να 
διεξάγουν τρομοκρατικές επιχειρήσεις, 
τους βολεύει να έλθουν τα αμερικανικά 
στρατεύματα στη Συρία για να τους πο-
λεμήσουν από κοντά.

Δεύτερον, μια τέτοια χαώδη κατά-
σταση θα ωθήσει τον Άσαντ να ίδρυ-
ση Αλεβίτικο κράτους στα παράλια 
της Συρίας, προσαρτώντας και της πα-
ρακείμενες περιοχές όπου κατοικούν 
Χριστιανοί Ορθόδοξοι, οι οποίοι δεν 

εμπιστεύονται τους ισλαμιστές. Στο 
υπόλοιπο τμήμα της χώρας θα συνε-
χίσει η αναμέτρηση μεταξύ των Κούρ-
δων που επιζητούν αυτονομία, τις κο-
σμικές και φιλελεύθερες παρατάξεις 
και των τζιχαντιστών που έχουν ήδη 
ανακηρύξει την ίδρυση ενός Ισλαμικού 
Εμιράτου του Ιράκ και της Μεγάλης 
Συρίας. ‘Όμως, η ύπαρξη Αλεβίτικου 
κράτους στα σύνορα με την Τουρκία 
ενδέχεται να αποσταθεροποιήσει την 
επαρχία του Χατάι όπου υπάρχουν 
πολύ Άραβες Αλεβίτες,

Τα δυσάρεστα αυτά σενάρια απο-
μακρύνθηκαν προς το παρόν με 
τη πρόταση του ρώσου Υπουργού 

Εξωτερικών Σεργκεϊ Λαβρόβ να θέσει 
η Συρία το χημικά της όπλα υπό τον 
έλεγχο του ΟΗΕ μέχρι την τελική τους 
καταστροφή. Η πρόταση αυτή έγινε 
δεκτή από τις ΗΠΑ και τη διεθνή κοι-
νότητα. Όμως, έχουν ήδη αρχίσει κά-
ποιες διαφωνίες και παρερμηνείες που 
μπορούν να μπλοκάρουν τη διαδικα-
σία. Πρώτον, οι ΗΠΑ επιμένουν να πε-
ριλάβουν σε απόφαση του Συμβουλί-
ου Ασφαλείας του ΟΗΕ διάταξη που 
θα επιτρέπει στρατιωτική επέμβαση 
σε περίπτωση που η συριακή κυβέρ-
νηση δεν συνεργαστεί πιστά στην κα-
ταστροφή του χημικού της οπλοστασί-
ου. Η Μόσχα βεβαίως διαφωνεί.

Δεύτερον, η συριακή αντιπολίτευ-
ση απορρίπτει το σχέδιο Λαβρόβ και 
δεν δείχνει να είναι διατεθειμένη να πα-
ραδώσει τα όποια χημικά όπλα διαθέ-
τει, πράγμα που δυσκολεύει την κατά-

σταση. Τρίτον, η 
καταστροφή χη-
μικών όπλων πρέ-
πει να συνοδεύε-
ται ταυτόχρονα 
με τη προώθηση 
μια πολιτικής λύ-
σης του συρια-
κού ζητήματος 
στα πλαίσια της 
προβλεπόμενης 
Διάσκεψης της Γε-
νεύης. Η δήλωση 
των ΗΠΑ ότι θα 

εφοδιάσουν τη συριακή αντιπολίτευση 
με βαρύ οπλισμό ώστε να ανατρέψει 
την ισορροπία δυνάμεων εις όφελος 
της υπονομεύει την εξεύρεση πολιτι-
κής λύσης. Χωρίς τέτοια λύση, η οποία 
θα επιτρέπει τη συμμετοχή στην πολι-
τική διεργασία όλων των κοινοτήτων 
που συνθέτουν τη συριακή κοινωνία, 
ο εμφύλιος δεν θα τελειώσει.

Τέλος, δεν είναι γνωστό ακόμα τι 
αντάλλαγμα θα πετύχει ο Άσαντ 
για να δεχθεί την καταστροφή 

του χημικού οπλοστασίου του. Σίγου-
ρα, δεν έχει ξεχάσει ότι μετά την αμε-
ρικανική εισβολή στο Ιράκ το 2003, η 
Βρετανία έπεισε τον Καντάφη να κατα-
στρέψει τα χημικά του όπλα και να κα-
ταργήσει το πυρηνικό του πρόγραμ-
μα. Λίγα χρόνια αργότερα, συνέβαλλε 
στην ανατροπή του. Ποια εγγύηση 
υπάρχει λοιπόν ότι μετά την καταστρο-
φή των χημικών όπλων οι Αλεβίτες δεν 
θα γίνουν θύματα εκδικητικών πράξε-
ων; Μια λύση είναι να αναλάβει το Ιράν 
το ρόλο του εγγυητή, αλλά αυτό προ-
ϋποθέτει μια συνεννόηση μεταξύ Τε-
χεράνης και Ουάσινγκτον που προς το 
παρόν δεν προβάλλει στον ορίζοντα. 
Μία άλλη λύση είναι να αναλάβει το 
ρόλο αυτό η ίδια η Ρωσία ως προστά-
τιδα χώρα των Αλεβιτών και των Ορθο-
δόξων Χριστιανών, διασώζοντας έτσι 
και τα ναυτικά της συμφέροντα στην 
Ταρτούς. Όμως, θα δεχθούν κάτι τέ-
τοιο οι ΗΠΑ και η Τουρκία; Είναι ολο-
φάνερο ότι το συριακό ζήτημα δεν έχει 
κλείσει ακόμα.

Εικ.3 Εδάφη ελεγχόμενα
 από τους αντάρτες



60

ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΑΛΞΕΙΣ • ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013

H Εμπειρία της Ελλάδος από την Ευρωπαϊκή Κρίση*
Υπό κ. Νικολάου Κ. Μπαλτά, 

Καθηγητή Οικονομικών και Κατόχου της Ευρωπαϊκής Έδρας Jean Monnet στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

1. Σκοπός**

Η εργασία αυτή αποτελείται από 
δύο μέρη.  Στο πρώτο μέρος γί-
νεται μια σύντομη επισκόπηση 
της κρίσης που ξεκίνησε στην 

Ευρωζώνη το 2008 καθώς και τα μέ-
τρα που ελήφθησαν.  Στο δεύτερο μέ-
ρος αναλύονται οι αιτίες της κρίσης της 
Ελλάδος, ήτοι οι σοβαρές δημοσιονο-
μικές ανισορροπίες και το υψηλό δη-
μόσιο χρέος, καθώς και τα μέτρα που 
ελήφθησαν με βάση το Πρώτο και Δεύ-
τερο Μνημόνιο.

2. Οι αντιδράσεις της 
Ευρωζώνης στην κρίση

Η κρίση ξεκίνησε από τη στεγαστι-
κή αγορά στις ΗΠΑ το 2007 και 
επεκτάθηκε στη συνέχεια στο 

παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστη-
μα και στην πραγματική οικονομία, 
όταν οι τράπεζες, ελλείψει κεφαλαίων 
και ρευστότητας, μείωσαν τις πιστώ-
σεις προς τις επιχειρήσεις και τα νοικο-
κυριά.  Η κρίση στο τραπεζικό σύστη-
μα κορυφώθηκε το Σεπτέμβριο του 
2008 και επεκτάθηκε στην Ευρώπη.

Αν και η κατάρρευση των αγορών 
και των οικονομιών αποφεύχθηκε το 
2010, οι πιστωτικοί κίνδυνοι ως αποτέ-
λεσμα των υπερβολικών ελλειμμάτων 
και του χρέους παρέμειναν σε εξαιρε-
τικά υψηλά επίπεδα.  Η παγκόσμια χρη-
ματοπιστωτική κρίση έδειξε ουσιαστι-
κές αδυναμίες στις δημοσιονομικές και 
νομισματικές πολιτικές στην Ευρωζώ-
νη.  Η κρίση χρέους στην Ευρωζώνη 
κατά τη διάρκεια του 2010 απεκάλυψε 
ότι η δημοσιονομική και νομισματική 
πολιτική της Ευρωπαϊκής Νομισματι-
κής Ένωσης (ΕΝΕ) δεν είναι πλήρης.

Τα ερωτήματα στα οποία θα προ-
σπαθήσω να δώσω απαντήσεις σχετι-
κά με την τρέχουσα χρηματοοικονομι-
κή κρίση και τους τρόπους διαχείρισής  
της περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα 
ακόλουθα:

 � Ποια μέτρα ελήφθησαν από τις Ευ-
ρωπαϊκές αρχές για την αντιμετώ-

πιση της κρίσης χρέους στην Ευρω-
ζώνη;

 � Ποιες αλλαγές επιβάλλεται να γίνουν 
στο νομικό και θεσμικό πλαίσιο για 
την αντιμετώπιση της τρέχουσας 
κρίσης;

 � Ποιες προσαρμογές έγιναν στην Ελ-
ληνική οικονομία για την αντιμετώ-
πιση της Ευρωπαϊκής κρίσης, καθώς 
και των σοβαρών δημοσιονομικών 
ανισορροπιών και του υψηλού χρέ-
ους της Ελλάδος;

 � Ποια συμπεράσματα μπορούν να 
προκύψουν από την εφαρμογή των 
μέτρων της Τρόικα στην περίπτωση 
της Ελλάδος;

3. Η νέα Ευρωπαϊκή 
οικονομική διακυβέρνηση

Η κρίση έδειξε ότι η ΕΝΕ δεν είχε 
τα αναγκαία εργαλεία πολιτικής 
για την αντιμετώπισή της.  Για το 

σκοπό αυτό δημιουργήθηκε το Ευρω-
παϊκό Χρηματοπιστωτικό Σύμφωνο 
Σταθερότητας (EFSF), που πέτυχε σχε-
τικά να ηρεμήσει τις αγορές.  Εντού-
τοις, σε άλλες περιπτώσεις αντέδρα-
σε σε ad-hoc βάση, η οποία δεν είναι 
επαρκής για να διαχειρισθεί πιθανές 
μελλοντικές κρίσεις χρέους στην Ευ-
ρωζώνη. 

Διάφορες προτάσεις υποβλήθηκαν 
για να βελτιωθεί η αντιμετώπιση των 
προβλημάτων εξ αιτίας  του υπερβο-
λικού χρέους.  Η Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή πρότεινε ένα αριθμό μέτρων για 
την ενδυνάμωση της Διαδικασίας 

ΤΕΧΝΙΚΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
Θ Ε Μ Α Τ Α

• Η εργασία αυτή βασίζεται στην εισήγησή 
μου “Greece’s Response to the Euro Crisis” που 
παρουσιάστηκε στην 29th Taiwan – European 
Conference “New Security for the New Era: 
EU, East Asia and Beyond”, European Union 
Research, National Chengchi University, 
Taipei, Taiwan, Νovember 28-30, 2012.

** To πρώτο μέρος αυτού του κεφαλαίου 
βασίζεται μερικώς στην εργασία Baltas 
(2012).
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του Υπερβολικού Ελλείμμα-
τος (EDP) και του Συμφώνου 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης 
(SGP).

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα (ΕΚΤ) υπέβαλε προ-
τάσεις που βρισκόντουσαν 
στην ίδια κατεύθυνση και ταυτόχρο-
να υπέδειξε τη δημιουργία ενός χρη-
ματοοικονομικού οργάνου για τη δι-
αχείριση κρίσεων, προκειμένου να μη 
μεταδοθούν οι συνέπειες «ηθικού κιν-
δύνου», δηλαδή οι χώρες της Ευρωζώ-
νης να μην έχουν κίνητρα χαλάρωσης 
της δημοσιονομικής τους πολιτικής με 
την αγορά μεγάλης κλίμακας ομολό-
γων από την ΕΚΤ (Gianviti, et. al., 2010).

Στο τέλος Νοεμβρίου του 2010, 
το Euro group συμφώνησε στα κύ-
ρια χαρακτηριστικά του πλαισίου της 
χρηματοπιστωτικής σταθερότητας 
σε όλη την Ευρωζώνη.  Τον Οκτώβριο 
του 2011, στη Σύνοδο Κορυφής του Ευ-
ρωπαϊκού Συμβουλίου υποβλήθηκε η 
προαιρετική πρόταση για την αύξηση 
της προσφοράς χρήματος από την ΕΚΤ, 
η οποία, όμως, απορρίφθηκε από τη 
Γερμανίδα Καγγελάριο.

Στη Σύνοδο Κορυφής του Δεκεμ-
βρίου 2011, οι αγορές πληροφορή-
θηκαν ότι η περίπτωση της Ελλάδος 
πρέπει να θεωρηθεί ως ειδική, απο-
κλειόμενης οιασδήποτε μελλοντικής 
απαίτησης, για απώλειες των ιδιωτών 
-  πιστωτών από μια αναδιάρθρω-
ση χρέους κάποιας άλλης χώρας.  Το 
Μάρτιο του 2012 η εθελοντική αναδι-
άρθρωση του χρέους της Ελλάδος συ-
νεπάγετο κούρεμα από τις απαιτήσεις 
των πιστωτών που υπερέβαινε το 70% 
των αρχικών κεφαλαίων. 

Οι αποφάσεις που ελήφθησαν στις 
8 και 9 Δεκεμβρίου 2011 είναι απίθα-
νο να παράσχουν επαρκή κάλυψη της 
ΕΚΤ προκειμένου να αγοράσει τα δισε-
κατομμύρια ευρώ κρατικών χρεογρά-
φων των χωρών του Ευρωπαϊκού νό-
του.  Πάντως, πρέπει να σημειωθεί ότι 
η ΕΚΤ στο τέλος του 2011 παρείχε ρευ-
στότητα στην Ελλάδα, Ιρλανδία, Πορ-
τογαλία, Ιταλία και Ισπανία που ανήλθε  
στα 706 δις ευρώ από 444 δις ευρώ του 

καλοκαιριού του 2011, δηλαδή αύξησε 
τη ρευστότητα σε 6 μήνες κατά 50%.  
Αυτό σημαίνει ότι η Ευρωζώνη συνε-
χίζει να μεταφέρει κινδύνους από τους 
ιδιώτες - πιστωτές στους φορολογού-
μενους.

Το Δεκέμβριο του 2012, η ΕΚΤ ανα-
κοίνωσε ένα νέο πρόγραμμα κρατικών 
ομολόγων.  Η ΕΚΤ θα αγοράζει κρατι-
κά ομόλογα διάρκειας ενός μέχρι τριών 
ετών, με τον όρο η χώρα που τα εκδίδει 
να έχει συμφωνήσει σε ένα δημοσιο-
νομικό πρόγραμμα προσαρμογής είτε 
με το EFSF είτε με το διάδοχο σχήμα, 
τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερό-
τητας (ESM).

Στις 15 και 16 Μαρτίου 2013, οι κυ-
βερνήσεις των κρατών του Eurogroup, 
συγκρούστηκαν με το νέο Κύπριο Πρό-
εδρο και το νέο υπουργό Οικονομικών 
προτείνοντας τις εξής επιλογές: είτε η 
Κύπρος θα κουρέψει τις καταθέσεις τις 
άνω των 100.000 € είτε θα σταματήσει 
η λειτουργία της οικονομίας, περικό-
πτοντας τη ρευστότητα των τραπε-
ζών.  Οι κυβερνήσεις των κρατών του 
Eurogroup δημιούργησαν κίνδυνο 
στις κυπριακές καταθέσεις που θεω-
ρούνταν μέχρι τότε τελείως ασφαλείς.  
Αυτό σημαίνει ότι το κόστος χρηματο-
δότησης θα αυξάνει στην περιφέρεια 
της Ευρώπης με αποτέλεσμα το κόστος 
για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά 
να ακολουθήσει μια ανοδική πορεία.  
Με τη σειρά του αυτό συνεπάγεται πε-
ραιτέρω απόκλιση που ήδη υπάρχει 
και καθιστά την ύφεση στην περιφέ-
ρεια της Ευρώπης ακόμη βαθύτερη.

4. Οι προσαρμογές της Ελληνικής 
οικονομίας στην Ευρωπαϊκή κρίση

Στο τμήμα αυτό εξετάζονται τα μέ-
τρα προσαρμογής, δημοσιονομι-
κά και διαρθρωτικά, που έγιναν 

στο δημόσιο τομέα της Ελλά-
δος με την κρίση χρέους του 
Δημοσίου μετά το 2009.  Το δη-
μόσιο χρέος από 126% του ΑΕΠ 
που ήταν το 2009 ξεπέρασε σή-
μερα το 170%.  Αν και το δημό-
σιο χρέος της Ελλάδος αποτελεί 

μόλις το 1% του παγκόσμιου χρέους,  
μια άτακτη χρεοκοπία μπορεί να θέ-
σει σε κίνδυνο την Ευρωζώνη και γε-
νικότερα το παγκόσμιο χρηματοοικο-
νομικό σύστημα. 

Τα διαρθρωτικά μέτρα που ελή-
φθησαν αποτελούν μάλλον ένα σπα-
σμωδικό πρόγραμμα προσαρμογής 
παρά ένα καλά σχεδιασμένο πρό-
γραμμα.  Το Μνημόνιο του Μαΐου του 
2010 (The First Economic Adjustment 
Programme for Greece, 2010) περι-
λαμβάνει πολλά εμπροσθοβαρή μέ-
τρα που θα πρέπει να εφαρμοσθούν 
γρήγορα κατά τη διάρκεια της περι-
όδου 2010-2013.  Η Ελλάδα αντιμε-
τωπίζει ύφεση εδώ και πέντε χρόνια 
που ξεπέρασε στο τέλος του 2012 
το 23% του ΑΕΠ.  Ο πληθωρισμός 
που ήταν περίπου στο 3% έπεσε 
κάτω από το μέσο όρο της Ευρωζώ-
νης από τα μέσα του 2011, ο οποίος 
οφείλεται στην ακαμψία των τιμών 
λόγω της ολιγοπωλιακής διάρθρω-
σης των αγορών των προϊόντων και  
των υψηλών τιμών των ρυθμιζόμε-
νων αγορών των υπηρεσιών. Τα αντα-
γωνιστικά πλεονεκτήματα δεν έχουν 
ακόμη φανεί λόγω του σχετικά υψη-
λού πληθωρισμού. Η παραγωγικότη-
τα παρουσίασε κάποια θετικά σημεία 
ανάκαμψης στο τέλος του 2011 κυ-
ρίως λόγω της ταχέως αυξανόμενης 
ανεργίας.  Το έλλειμμα στο ισοζύγιο 
των τρεχουσών συναλλαγών έπε-
σε στο 9% του ΑΕΠ παρά τη βαθειά 
ύφεση (European Commission, 2012).  
Στο Δεύτερο Μνημόνιο του Φεβρου-
αρίου του 2012 τα δημοσιονομικά 
μέτρα όχι μόνο εντατικοποιήθηκαν 
και επιταχύνθηκαν αλλά μπορούν να 
χαρακτηρισθούν ως σπασμωδικά και 
επικεντρώνονται κυρίως στις εργασι-
ακές σχέσεις και στην απασχόληση 
του ιδιωτικού τομέα.



62

ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΑΛΞΕΙΣ • ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013

5. Θεώρηση της Ελληνικής 
οικονομίας και του χρέους

Στην Ελλάδα το 1974, το δημόσιο 
χρέος προς το ΑΕΠ ήταν 18%.  Η 
Ελλάδα έγινε μέλος της Ε.Ε. το 

1981, πριν την Ισπανία και την Πορτο-
γαλία και έτυχε γενναιόδωρης Ευρω-
παϊκής χρηματοδότησης, η διαχείρι-
ση της οποίας δεν μπορεί να θεωρηθεί 
ως συνετή.  Το 1986 το δημόσιο χρέ-
ος έφθασε στο 58% και συνεχίστηκε 
να αυξάνει φθάνοντας στο 113% του 
ΑΕΠ το 1996.  Η πολιτική της «σκλη-
ρής δραχμής» ακολούθησε την περί-
οδο 1996-1999.  Στο τέλος της δεκαε-
τίας τα διαρθρωτικά ελλείμματα λόγω 
της σφικτής δημοσιονομικής πολιτι-
κής, παρουσίασαν μια κάμψη με απο-
τέλεσμα το δημόσιο χρέος ως προς το 
ΑΕΠ να μειωθεί στο 104%.  Το δημόσιο 
χρέος μειώθηκε περαιτέρω στο 98% 
το 2003 λόγω των ευνοϊκών όρων δα-
νεισμού των διεθνών αγορών.  Η πρό-
σκαιρη αυτή μείωση αναζωπυρώθηκε 
εξ αιτίας της αύξησης των δημοσιονο-
μικών ελλειμμάτων και των επικείμε-
νων Ολυμπιακών Αγώνων το 2004.  
Το 2008 το δημόσιο χρέος έφθασε 
στο επίπεδο του 1996, δηλαδή 113% 
του ΑΕΠ.  Ακολούθησε ένας υπερβο-
λικός δημόσιος δανεισμός τις επόμε-
νες δεκαετίες και επιταχύνθηκε μετά 
την ένταξη της Ελλάδος στη ζώνη του 
Ευρώ το 2001, επωφελούμενη των χα-
μηλών επιτοκίων δανεισμού.  Παράλ-
ληλα, η Ελληνική οικονομία κατά τη δι-
άρκεια της δεκαετίας μέχρι την κρίση 
πέτυχε ετήσιους ρυθμούς ανάπτυξης 
του ΑΕΠ περίπου 4%, καθιστώντας την 
Ελλάδα μεταξύ των χωρών της Ευρω-
ζώνης με τις υψηλότερες επιδόσεις.  Η 
σημαντική αυτή μεγέθυνση του ΑΕΠ 
είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της 
ζήτησης, των πραγματικών μισθών 
και μιας χαλαρής δημοσιονομικής πο-
λιτικής.  Η Ελλάδα κατάφερε να επιτύ-
χει κατά κεφαλή ΑΕΠ περίπου 30.000 
δολάρια ΗΠΑ που αντιστοιχεί στο 95% 
του μέσου όρου της Ε.Ε. (Eurostat, 
2009).  Εντούτοις, η χώρα δεν επωφε-
λήθηκε των ευνοϊκών συνθηκών της 

προηγηθείσας δεκαετίας για να μειω-
θεί το χρέος.

Είναι σημαντικό να εξετάσουμε τι 
προκάλεσε την κρίση στην Ελλάδα.  
Συχνά ακούγεται ότι το πρόβλημα της 
Ελλάδος οφείλεται στην ένταξή της 
στην Ευρωζώνη.  Το επιχείρημα αυτό 
είναι λανθασμένο.  Βασική αιτία είναι 
η τάση των πολιτικών να ξοδεύουν 
συστηματικά περισσότερα από εκείνα 
που εισπράττουν από τα έσοδα από 
φόρους και τα ελλείμματα να καλύ-
πτονται από τα ομόλογα του Δημοσί-
ου.  Με άλλα λόγια η πρακτική των πο-
λιτικών ήταν να εξαγοράζουν ψήφους 
παρέχοντες οφέλη σε ομάδες ψηφο-
φόρων με συνέπεια να ζημιώνονται οι 
μέλλουσες γενεές.

Η υιοθέτηση του Ευρώ το 2001 
αναμενόταν να τερματίσει τα ελλείμ-
ματα και με αυτά τους πολιτικούς κύ-
κλους, καθόσον οι πολιτικοί θα αδυ-
νατούσαν στο μέλλον να ζητήσουν 
από την κεντρική τράπεζα να καλύψει 
αυτά με την έκδοση νέου χρήματος.  
Ενώ, η απώλεια της νομισματικής και 
συναλλαγματικής πολιτικής θα τερ-
μάτιζε τους πολιτικούς κύκλους, δεν 
σταμάτησαν τα δημοσιονομικά ελ-
λείμματα.  Τα χαμηλά επιτόκια που 
προέκυψαν εξ αιτίας της ένταξης της 
Ελλάδος στην Ευρωζώνη στην πραγ-
ματικότητα τα ενεθάρρυναν.  Η εξέλι-
ξη αυτή εξηγείται από την αποτυχία 
των χρηματαγορών να απαιτήσουν 
υψηλότερα ασφάλιστρα κινδύνου για 
τα ελληνικά ομόλογα.  Οι παγκόσμιοι 
χρηματοπιστωτικοί οίκοι απέτυχαν 
να υποβαθμίσουν την Ελλάδα, όπως 
αναμενόταν να το κάνουν, δεδομέ-
νων των δημοσιονομικών ελλειμμά-
των και του χρέους της.  Οι δανειστές 
χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες 
σχετικά με την αξιοπιστία της Ελλά-
δος συνέχιζαν να δανείζουν με πολύ 
χαμηλά επιτόκια με δεδομένους τους 
κινδύνους που τα ελληνικά ομόλο-
γα εμπεριείχαν.  Γιατί συνέβη αυτό; 
Η απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι 
ότι επικρατούσε η πεποίθηση  ότι οι 
χώρες της Ευρωζώνης δεν θα άφηναν 
κάποια χώρα-μέλος να χρεοκοπήσει 

και θα της παρείχαν όλη την αναγκαία 
βοήθεια.

Για την Ελλάδα οι σειρήνες κινδύ-
νου ήχησαν, όταν το χρέος ως προς 
ΑΕΠ υπερέβη το 120% το 2009 και το 
δημοσιονομικό έλλειμμα ως προς το 
ΑΕΠ το 15%.  Έτσι η Ελλάδα εμφάνισε 
σοβαρό πρόβλημα ρευστότητας και 
πρόβλημα φερεγγυότητας (Monogios 
and Korliras, 2012).  Το αρχικό πρό-
γραμμα προσαρμογής του 2010 με-
ταχειρίστηκε την Ελλάδα κυρίως ως 
εάν αυτή να αντιμετώπιζε πρόβλημα 
ρευστότητας, δηλαδή αδυνατούσε 
να αντιμετωπίσει τις τρέχουσες υπο-
χρεώσεις αποπληρωμής του χρέους 
της.  Δεν την μεταχειρίσθηκε ως αφε-
ρέγγυα, όπως έπρεπε, δηλαδή ότι δεν 
μπορεί να αποπληρώσει το χρέος της 
μακροχρόνια.

6. Η διάρθρωση και η εξέλιξη 
του δημόσιου τομέα

Η απασχόληση στο δημόσιο τομέα 
αυξήθηκε από 264.000 το 1970 
σε 824.000 το 2009 που αντιστοι-

χεί σε μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 4%.  
Αναμφίβολα, ο Ελληνικός δημόσιος το-
μέας υπερ-στελεχώθηκε.  Κατά την ίδια 
περίοδο ο ιδιωτικός τομέας αύξησε την 
απασχόληση από 3 εκατ. σε 3,8 εκατ., 
δηλαδή η μέση ετήσια αύξηση ήταν λι-
γότερο από 1%.  Η αυτοαπασχόληση 
παρέμεινε πρακτικά αμετάβλητη πε-
ρίπου 1,7 εκατ.  Ειδικότερα, κατά τη δι-
άρκεια της δεκαετίας πριν την κρίση 
η Ελλάδα ήταν στην κορυφή της απα-
σχόλησης στο δημόσιο τομέα μετα-
ξύ των χωρών του ΟΟΣΑ.  Οι δαπάνες 
απασχόλησης του Δημοσίου το 2001 
ήταν 10,5 του ΑΕΠ, όπως και στις άλ-
λες χώρες της Ευρωζώνης και έφθασε 
στο 13,4% το 2009, ενώ στη συνέχεια 
μειώθηκε στο 9% το 2012 (The Second 
Economic Adjustment Programme for 
Greece, 2012). Η εξέλιξη αυτή επιδιώ-
χθηκε μέσω διαφόρων μέτρων, στα 
οποία περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 

 � Μείωση μισθών και καθορισμός 
ενός ανώτατου ορίου για τους υψη-
λά αμειβόμενους.
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 � Αύξηση των εβδομαδιαίων ωρών 
απασχόλησης από 37,5 σε 40 και 
μείωση των υπερωριακών αμοιβών.

 � Αύξηση της μερικής απασχόλησης 
στο δημόσιο τομέα.

 � Μείωση επιδομάτων και άλλων ευ-
εργετημάτων στον ευρύτερο δημό-
σιο τομέα.

 � Συνολική μείωση των απασχολου-
μένων στο δημόσιο τομέα που θα 
φθάσει τους 150.000 εργαζόμενους 
το 2016 και αντιστοιχεί στο 26% του 
συνόλου.

 � Εισαγωγή του κανόνα «μια πρόσλη-
ψη για δέκα αποχωρήσεις» για το 
2011 και «μια για πέντε αποχωρή-
σεις» για την περίοδο 2012-2015.

 � Μείωση του αριθμού των δήμων και 
των επιδοτήσεων στην τοπική αυτο-
διοίκηση.  
Τα μέτρα ξεκίνησαν το Μάιο του 

2010 και μείωσαν τα δημοσιονομικά 
ελλείμματα, παρόλο που μερικά μέ-
τρα δεν πέτυχαν τους στόχους τους το 
2011.  Πάντως, εντάθηκαν με τη δεύτε-
ρη σειρά μέτρων το Φεβρουάριο του 
2012.

7. Συντάξεις και υγειονομική 
περίθαλψη

Ο αριθμός των συνταξιούχων ανέρ-
χεται στην Ελλάδα το 2012 στα 
2,9 εκατ. έναντι εργατικού δυνα-

μικού 4 εκατ.  Από αυτούς τα 2,3 εκατ. 
εργαζόντουσαν στον ιδιωτικό τομέα.  
Το 2001 ο λόγος των ενεργών δημοσί-
ων υπαλλήλων προς τους συνταξιού-
χους ήταν 4:1 και το 2011 η αναλογία 
μειώθηκε σχεδόν στο 2:1.

Το 2010, οι συντάξεις απορροφού-
σαν το 24% του προϋπολογισμού, από 
το οποίο το ένα τρίτο, δηλαδή το 8% 
αφορά πρώην δημοσίους υπαλλήλους, 
των οποίων οι συντάξεις είναι 2,6 φο-
ρές μεγαλύτερες από εκείνους του ιδι-
ωτικού τομέα.  Τα μέτρα προσαρμογής 
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, μείω-
ση των συντάξεων, αύξηση των ορί-
ων συνταξιοδότησης στα 67 χρόνια, 
ο απαιτούμενος χρόνος για πλήρη συ-
νταξιοδότηση αυξήθηκε από 37 στα 

40 χρόνια και μείω-
ση των συντάξεων 
για όσους επιθυμούν 
πρόωρη συνταξιο-
δότηση. 

Σύμφωνα με το 
πρώτο πρόγραμ-
μα προσαρμογής 
προβλέπεται ότι οι 
υγειονομικές δαπά-
νες πρέπει να μειω-
θούν περισσότερο 
από 2 δις. ευρώ μέ-
χρι το 2015, ενώ με 
βάση το δεύτερο 
πρόγραμμα η κυ-
βέρνηση θα επιδιώξει να εξοικονο-
μήσει από τη μείωση των δαπανών 
των φαρμάκων περίπου 1 δις ευρώ το 
2012 σε σχέση με το 2011 (The Second 
Economic Adjustment Programme for 
Greece, 2012).

8. Ανεργία και κοινωνική προστασία

Εξ αιτίας της ύφεσης η ανεργία 
υπερδιπλασιάστηκε και ο αριθ-
μός των ανέργων ξεπέρασε τους 

1,3 εκατ. το 2012 από 600.000 το 2008.  
Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Τράπεζας 
της Ελλάδος οι δαπάνες για συντάξεις 
που αποτελούν το 13,4% του ΑΕΠ συμ-
βάλουν κατά 19,3% στη μείωση της 
φτώχιας, ενώ οι άλλες κοινωνικές δα-
πάνες που ανέρχονται στο 14,5% συμ-
βάλουν μόνο κατά 3%.

Το Φεβρουάριο του 2012 η κυβέρ-
νηση μείωσε το μηνιαίο ακαθάριστο 
κατώτατο μισθό στον ιδιωτικό τομέα 
που είχε συμφωνηθεί στις συλλογικές 
διαπραγματεύσεις μεταξύ εργοδοτών 
και εργαζομένων τον Ιούλιο του 2010.

9. Προοπτικές της 
Ελληνικής οικονομίας

Παρά τα κάποια ασθενή σημάδια 
ανάκαμψης της Ελληνικής οικο-
νομίας από την εφαρμογή του 

πρώτου Μνημονίου το 2010, εξακο-
λουθούν να υφίστανται τρεις κρίσιμες 
προκλήσεις:

Αποκατάσταση της ανάπτυξης. Η 
Ελλάδα είναι στο έκτο έτος της ύφεσης, 
βαθύτερης από ό,τι προβλεπόταν στο 
αρχικό πρόγραμμα, με την ανεργία να 
εκτινάσσεται στο επίπεδο  ρεκόρ του 
27% το Φεβρουάριο του 2013, ιδιαίτε-
ρα των νέων που ξεπέρασε στο 60%, 
και χαμηλή πρόοδο στις διαρθρωτικές 
προσαρμογές.  Η αποκατάσταση της 
ανάπτυξης και η δημιουργία θέσεων 
εργασίας απαιτούν ριζική αναθεώρη-
ση της οικονομίας που θα κινήσει την 
αναπτυξιακή διαδικασία από την κατα-
νάλωση στις εξαγωγές και τις επενδύ-
σεις.  Το ΑΕΠ μειώθηκε κατά 6,5% το 
2012 και θα υπάρξει περαιτέρω πτώ-
ση περίπου 4,0%, το 2013.  Μεσοπρό-
θεσμα, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα 
αναμένεται να μειωθεί με αποτέλεσμα 
να υπάρξει μείωση του ελλείμματος 
στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών.  
Σε νομισματικούς όρους, το συνολικό 
ισοζύγιο αναμένεται να βελτιωθεί από 
ένα έλλειμμα 13,8 δισ. Ευρώ το 2012 
σε 8,9 Ευρώ το 2013 φθάνοντας σε 1,3 
Ευρώ το 2016.  Με βάση αυτές εξελίξεις 
στους μακροοικονομικούς δείκτες, το 
δημόσιο χρέος αναμένεται να μειωθεί 
στο 124% του ΑΕΠ το 2020.

Εξασφάλιση της δημοσιονομικής 
προσαρμογής.  Παρά τις θετικές εξε-
λίξεις που σημειώθηκαν χρειάζονται 
περαιτέρω προσπάθειες για να απο-
κατασταθεί η δημοσιονομική προσαρ-
μογή.  Αναμένεται ότι το δημοσιονομι-
κό έλλειμμα θα μηδενιστεί την περίοδο 
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2013-2014.
Διασφάλι-

ση του χρημα-
τοπιστωτικού 
συστήματος.  
Η βαθιά ύφεση 
σε συνδυασμό 
με την πρόσφα-
τη προσαρμο-
γή του δημό-
σιου χρέους 
εξελήφθει ως 
πρόσθετος φό-
ρος στα κεφά-
λαια των τραπε-
ζών.  Χρειάζεται  η ανακεφαλαιοποίηση 
του τραπεζικού συστήματος για να 
αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη του 
καταθέτη και να ξαναρχίσει η δανειο-
δότηση των τραπεζών.

Βασιζόμενοι σε αυτή τη στρατηγι-
κή, το πακέτο προσαρμογής μέχρι το 
2014 εντοπίζεται σε σταθερή μείωση 
δαπανών.  Οι μισθοί του δημοσίου, 
απαλλαγμένοι από φόρους και κοι-
νωνικές εισφορές, θα μειωθούν κατά 
1,5 δις . Ευρώ από το 2012 μέχρι το 
2014.  Από την  1 Ιανουαρίου το 2013 
θα ληφθούν  μέτρα για αναθεώρηση 
των συντάξεων που θα προκαλέσουν 
εξοικονόμηση ενός ποσού περίπου 5,2 
δις Ευρώ κατά τη διάρκεια της περιό-
δου 2013-14.  Η καλύτερη στόχευση 
των κοινωνικών δαπανών θα επιφέρει 
εξοικονόμηση καθαρών αποταμιεύσε-
ων 0,6% του ΑΕΠ.  Η αναθεώρηση των 
ιατρικών δαπανών θα συνεχίσει να μει-
ώνει τις φαρμακευτικές δαπάνες κατά 
1% του ΑΕΠ και έτσι θα εξισωθούν με 
τις άλλες χώρες της ΕΕ.

10. Συμπερασματικές παρατηρήσεις 
και προτάσεις πολιτικής

Μετά την έναρξη της παγκόσμι-
ας οικονομικής και χρηματο-
πιστωτικής κρίσης το 2008, οι 

σοβαρές δημοσιονομικές ανισορροπί-
ες και οι υψηλές επιβαρύνσεις από το 
δημόσιο χρέος της Ελλάδος συνεχί-
στηκαν με βαθύτερη ύφεση και χαμη-
λή βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.  

Μια πιθανή χρεοκοπία της Ελλάδος θα 
αποτελούσε απειλή όχι μόνο για την 
Ευρωζώνη αλλά και για ολόκληρη την 
παγκόσμια οικονομία (Grubel, 2012).

Αιτία των δημοσιονομικών προ-
βλημάτων ήταν η αρχική αποτυχία 
των οίκων αξιολόγησης για υποβάθμι-
ση της πιστοληπτικής ικανότητας της 
Ελλάδος που θα συνεπάγετο αύξηση 
των χαμηλών επιτοκίων με την ενσω-
μάτωση των ασφαλίστρων κινδύνων 
για την αγορά ομολόγων του Eλληνι-
κού Δημοσίου.

Η πολιτική που υποχρεώθηκε από 
την Ευρωπαϊκή ηγεσία να ακολουθήσει 
η Ελλάδα επικρίθηκε από το ΔΝΤ, διότι 
η απότομη περικοπή των δαπανών του 
προϋπολογισμού σε συνδυασμό με 
την αύξηση της φορολογίας οδήγησαν 
σε αρνητικά αποτελέσματα αναφορι-
κά με την ανάπτυξη και την ανεργία.  Η 
λήψη μέτρων λιτότητας στα μέσα μιας 
ύφεσης αποτελεί λανθασμένη πολιτι-
κή.  Έχουμε διδαχθεί από το παρελθόν 
ότι αν η ιδιωτική ζήτηση μειώνεται, η 
δημόσια ζήτηση  θα μπορούσε αποτε-
λεσματικά να την υποκαταστήσει.

Τα αρνητικά αποτελέσματα από 
την εφαρμογή αυστηρής λιτότητας 
στην Ελλάδα δείχνουν ότι η κατάστα-
ση θα μπορούσε να βελτιωθεί με τη 
λήψη μιας σειράς μέτρων που περι-
λαμβάνουν: 

 � Η προσαρμογή στην απασχόληση 
πρέπει να βασίζεται στην επάρκεια 
των εργαζομένων και στις ανάγκες 
που εξυπηρετούν.

� Οι μεταρρυθμίσεις πρέ-
πει να αποφασισθούν μετά 
από ένα κοινωνικό διάλο-
γο.
� Κοινωνικές υπηρεσίες και 
μέτρα για την καταπολέμη-
ση της φτώχιας πρέπει να 
διατηρηθούν.
�  Προσαρμογές του δη-
μόσιου τομέα δεν πρέπει 
να θέτουν σε αμφισβήτη-
ση το ρόλο του Δημοσίου, 
ιδιαίτερα όσον αφορά τις 
παραγωγικές επενδύσεις 
και τη συμβολή τους στην 

ανάπτυξη.
 � Ένα κοινωνικό δίχτυ ασφαλείας πρέ-

πει να δημιουργηθεί για την προστα-
σία των φτωχών και των πιο ευάλω-
των ομάδων.

 � Τέλος, ένας μακροπρόθεσμος ορίζο-
ντας πρέπει να υιοθετηθεί.
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20 Χρόνια από τη Συνθήκη του Μάαστριχτ
Η διάσταση της Εξωτερικής Πολιτικής, της Ασφάλειας και τη Άμυνας

Υπό κ. Ιωάννη Παρίση, Υποστρατήγου ε.α., Διδάκτωρος Πολιτικής Επιστήμης/Διεθνών Σχέσεων

Την 1η Νοεμβρίου 2013 συμπλη-
ρώνονται 20 χρόνια από τότε 
που τέθηκε σε ισχύ η Συνθήκη 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση, πε-

ρισσότερο γνωστή ως Συνθήκη του 
Μάαστριχτ, η οποία είχε υπογραφεί 
στις 7 Φεβρουαρίου 1992 από τα τότε 
12 κράτη που συναποτελούσαν την Ευ-
ρωπαϊκή Κοινότητα. Ένα από τα κύρια 
αντικείμενα της νέας συνθήκης ήταν η 
ανάπτυξη της πολιτικής και αμυντικής 
συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών 
κρατών μελών. Οι 12 εταίροι αποφάσι-
σαν να επεκτείνουν τις πολιτικές που 
αφορούσαν στην Κοινή Αγορά και την 
οικονομική τους συνεργασία, με την 
καθιέρωση σε διακυβερνητική βάση 
μιας Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και 
Πολιτικής Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) καθώς 
και ευρύτερης συνεργασίας στους το-
μείς της Δικαιοσύνης και των Εσωτερι-
κών Υποθέσεων.1

Η Ευρώπη στο 
Μεταψυχροπολεμικό 
Περιβάλλον Ασφάλειας

Για αιώνες, οι λαοί και τα κράτη στην 
ευρωπαϊκή ήπειρο διεξήγαγαν με-
ταξύ τους πολέμους, με εκατομ-

μύρια θύματα και ανυπολόγιστες κα-
ταστροφές. Αίμα και μίσος χώριζαν 
αρκετά ευρωπαϊκά κράτη. Τα κατα-
στροφικά αποτελέσματα των δύο πο-
λυαίμακτων παγκοσμίων πολέμων του 
20ου αιώνα και η εξασθένηση της θέσης 
της Ευρώπης στο παγκόσμιο περιβάλ-

1 Ευρεία ανάλυση των αναφερομένων στο 
παρόν άρθρο στο: Ιωάννης Παρίσης, Η ΕΥ-
ΡΩΠΗ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ (2010). Επίσης στο: 
Ιωάννης Παρίσης, Διάστημα και Ευρωπαϊ-
κή Ασφάλεια (2006).

λον, αποτέλεσαν την αφορμή για ωρι-
μότερες σκέψεις σχετικά με το μέλλον 
της ηπείρου. Έγινε κατανοητό ότι μόνο 
η ειρηνική και συντονισμένη δράση θα 
μπορούσε να οδηγήσει σε μια ισχυρή 
και ενωμένη Ευρώπη. Παρά τις δυσκολί-
ες, η αρχή έγινε με την συγκρότηση μιας 
κοινότητας άνθρακα και χάλυβα και συ-
νεχίστηκε με άλλες πρωτοβουλίες στο 
οικονομικό καταρχήν πεδίο και στη συ-
νέχεια στα πεδία της εξωτερικής πολιτι-
κής και της άμυνας.

Οι γεωπολιτικές αλλαγές που έλα-
βαν χώρα στον ευρύτερο ευρωπαϊκό 
χώρο μετά το πέρας του Ψυχρού Πολέ-
μου, δημιούργησαν ένα νέο περιβάλλον 
ασφάλειας, ανέδειξαν όμως και νέους 
παράγοντες αστάθειας. Το μεταψυχρο-
πολεμικό περιβάλλον χαρακτηριζόταν 
από διαρκώς πιο ανοικτά σύνορα και 
εξάπλωση της δημοκρατίας σε χώρες 
και λαούς που την είχαν στερηθεί για 
δεκαετίες ή και αιώνες. Ωστόσο, οι εξε-
λίξεις αυτές δεν είχαν πάντοτε θετικά 
αποτελέσματα, αφού, για παράδειγμα, 
έδωσαν τη δυνατότητα σε μη κρατικές 

ομάδες να αποκτήσουν ρόλο στις διε-
θνείς υποθέσεις, έχοντας, σε κάποιες πε-
ριπτώσεις, στη διάθεσή τους σημαντικά 
μέσα καταστροφής.

Στον ευρωπαϊκό χώρο, η συνεργα-
σία που είχε ξεκινήσει από τη δεκαε-
τία του 1950 ως οικονομική κοινότητα 
(ΕΟΚ) - αλλά κατά βάση και ως κοινό-
τητα ασφάλειας, μέσω της οικονομικής 
ισχύος και αλληλεξάρτησης - απέκτησε 
νέα δυναμική. Ως Ευρωπαϊκή Ένωση 
(ΕΕ) πλέον, προχώρησε σε συγκεκριμέ-
νες πρωτοβουλίες προκειμένου να επε-
κτείνει τη συνεργασία των μελών της 
στους τομείς της κοινής εξωτερικής πο-
λιτικής, της ασφάλειας και της άμυνας. 
Απώτερος στόχος ήταν να αποκτήσει η 
Ένωση δυνατότητα αυτόνομης παρου-
σίας – πολιτικής και στρατιωτικής - στην 
παγκόσμια σκηνή.

Η ΕΕ αναδύθηκε μέσα στο διεθνές 
περιβάλλον και τις συνθήκες που δημι-
ουργήθηκαν μετά το πέρας του Ψυχρού 
Πολέμου. Κύριο χαρακτηριστικό του πε-
ριβάλλοντος αυτού ήταν η διαμόρφω-
ση νέων πόλων ισχύος, με την ύπαρξη 
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μιας μόνης παγκόσμιας υπερδύναμης, 
που προήλθε κυρίως από την διάλυση 
και την επακόλουθη απώλεια ισχύος του 
μέχρι τότε αντιπάλου της δέους, της Σο-
βιετικής Ένωσης. Παράλληλα, η πτώση 
των κομμουνιστικών καθεστώτων, η δη-
μιουργία πολλών νέων κρατών, η εμφά-
νιση εθνικιστικών εντάσεων, εμφυλίων 
συγκρούσεων και θρησκευτικών φανα-
τισμών οδήγησαν στη δημιουργία ενός 
μάλλον ασταθούς περιβάλλοντος.

Η ΕΕ αποτελεί πλέον μια οντότητα 
σε παγκόσμιο επίπεδο, με πολλά μεν 
προβλήματα και δυσκολίες, αλλά και 
επιτυχίες που την καθιστούν ζηλευτή 
από τρίτες χώρες και άλλες παγκόσμιες 
δυνάμεις. Για περισσότερο από μισό αι-
ώνα οι ευρωπαϊκοί λαοί απολαμβάνουν 
την ειρήνη. Μαζί με την Βόρεια Αμερική 
και την Ιαπωνία, η ΕΕ αποτελεί μία από 
τις τρεις περισσότερο ευημερούσες πε-
ριοχές του πλανήτη. Ωστόσο, πέρα από 
τα σύνορά της βρίσκεται αντιμέτωπη 
με ένα κόσμο ασταθή και ταχέως με-
ταλλασσόμενο.

Παρατηρώντας τον χάρτη μπορού-
με να δούμε μια «ζώνη ειρήνης» που 
απλώνεται από τις δυτικές ακτές της Ιρ-
λανδίας έως την ανατολική Μεσόγειο 
και από τον αρκτικό κύκλο έως το Στενό 
του Γιβραλτάρ. Γύρω από αυτή την ευ-
ρωπαϊκή ζώνη (που αριθμεί πλέον των 
450 εκατομμυρίων πολιτών) υπάρχει μια 
άλλη ζώνη «ευρωπαϊκής επιρροής», πε-
ρισσοτέρων του 1 δισεκατομμυρίου 
ανθρώπων που μοιράζονται μαζί της 
χερσαία και θαλάσσια σύνορα ή στενά 
δεμένων με την Ένωση, η οποία αποτε-
λεί τον μεγαλύτερο εμπορικό τους εταί-
ρο και τη μεγαλύτερη πηγή πιστώσεων, 
ξένων επενδύσεων και αναπτυξιακής 
βοήθειας.

Η πορεία της ευρωπαϊκής 
ενοποίησης

Η πρώτη προσπάθεια για τη δημι-
ουργία μιας διευρωπαϊκής συνερ-
γασίας έγινε το 1948, με την υπο-

γραφή της Συνθήκης των Βρυξελών, με 
την οποία ιδρύθηκε ο ομώνυμος οργα-
νισμός (Brussels Organization Treaty - 

ΒΟΤ)2. Η Συνθήκη αυτή υπεγράφη στις 
17 Μαρτίου 1948 από το Βέλγιο, τη Γαλ-
λία, το Ηνωμένο Βασίλειο, το Λουξεμ-
βούργο και την Ολλανδία. Τον Σεπτέμ-
βριο του 1948 τα πέντε αυτά μέλη της 
Συνθήκης των Βρυξελών αποφάσισαν 
να δημιουργήσουν ένα στρατιωτικό 
οργανισμό με την ονομασία Western 
Union Defence Organization.3 Ωστόσο, 
η δημιουργία του ΝΑΤΟ υπήρξε η κύρια 
αιτία που ο πρώτος αυτός ευρωπαϊκός 
αμυντικός οργανισμός τελικά ατόνησε.

Οι Συνθήκες που υπογράφηκαν 
στη δεκαετία του 1950 - Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα – ΕΚΑΧ 
(1952)4, Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινό-
τητα - ΕΟΚ (1957) και τέλος Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας - Euratom 
(μαζί με την ΕΟΚ)– από έξι αρχικά χώ-
ρες (Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, 
Λουξεμβούργο και Ολλανδία) αντικα-
τοπτρίζουν τις προσπάθειες των ευ-
ρωπαϊκών κρατών για συνεργασία 
και ειρηνική συμπόρευση. Στον το-
μέα της άμυνας η Ευρωπαϊκή Αμυντι-
κή Κοινότητα (ΕΑΚ) αποτέλεσε μία από 
τις πρώτες προσπάθειες (1952-54) για 
την απόκτηση αμυντικής αυτονομίας 
από τις ευρωπαϊκές χώρες, μετά την 
εμπειρία του Β’ΠΠ, χωρίς όμως να 
φθάσει στην υλοποίηση.

Εντωμεταξύ, η Συνθήκη των Βρυξε-
λών του 1948, τροποποιήθηκε και συ-
μπληρώθηκε με τη Συμφωνία των Πα-

2 Ο πλήρης τίτλος της ήταν: “Treaty of 
economic, social and cultural collaboration 
and collective self-defence between Belgium, 
France, Luxembourg, the Netherlands and 
the United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland”, signed at Brussels on 
17 March 1948.

3 Επικεφαλής, ως μόνιμος Πρόεδρος της 
Επιτροπής των Διοικητών των Χερσαίων, 
Ναυτικών και Αεροπορικών Δυνάμεων, 
τοποθετήθηκε ο Βρετανός Στρατάρχης 
Montgomery, με στρατηγείο στο Φοντε-
νεμπλώ (Γαλλία). Ο Γάλλος Στρατηγός 
Lattre de Tassigny τοποθετήθηκε επικε-
φαλής των χερσαίων δυνάμεων, ο Γάλλος 
Αντιναύαρχος Robert Jaujard του ναυτικού 
και ο Βρετανός Πτέραρχος Sir James Robb 
της αεροπορίας.

4 Η ΕΚΑΧ ολοκλήρωσε την αποστολή της το 
2002, με τη συμπλήρωση 50ετίας από την 
ίδρυσή της.

ρισίων («Τροποποιημένη Συνθήκη των 
Βρυξελών»), στις 23 Οκτωβρίου 1954, 
οπότε υπογράφηκε το σχετικό πρωτό-
κολλο, στο άρθρο VIII παρ. 1 και 2, του 
οποίου αναφέρεται για πρώτη φορά η 
ίδρυση της Δυτικο-Ευρωπαϊκής Ένω-
σης (“create a Council (…) known as the 
Council of Western European Union…”). 
Έγιναν, επίσης, δεκτές ως μέλη οι πρώην 
εχθροί - Γερμανία και Ιταλία. Έκτοτε, και 
για τριάντα περίπου χρόνια, δεν έγινε 
καμιά σοβαρή κίνηση προς την κατεύ-
θυνση της κοινής άμυνας. Στις δεκαετίες 
που πέρασαν από την ίδρυσή της, η Δυ-
τικο-Ευρωπαϊκή Ένωση (ΔΕΕ) βρισκόταν 
σε πλήρη αδράνεια, αφού δεν υπήρχαν 
οι κατάλληλες πολιτικο-στρατιωτικές 
προϋποθέσεις που θα της επέτρεπαν 
να αναπτύξει δράση.

Για περισσότερες από τρεις δεκαετί-
ες, μετά την αποτυχία της ΕΑΚ το 1954, 
η εξωτερική πολιτική, η πολιτική ασφά-
λειας και ειδικότερα η αμυντική πολιτι-
κή, δεν θεωρούνταν ως μέρη των πο-
λιτικών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 
Η όλη δομή και λειτουργία τους υπο-
γράμμιζε κυρίως τον οικονομικό παρά 
τον πολιτικό τους χαρακτήρα. Από το 
1970 αναπτύχθηκε η Ευρωπαϊκή Πο-
λιτική Συνεργασία (European Political 
Cooperation - ΕPC) μεταξύ των υπουρ-
γών εξωτερικών των κρατών μελών, η 
οποία το 1986 ενσωματώθηκε στην Ενι-
αία Ευρωπαϊκή Πράξη (Single European 
Act - SEA), όπου εισήχθη επίσης ο όρος 
«ασφάλεια», αλλά μόνο σε σχέση με τις 
οικονομικές επιπτώσεις του.

Η λειτουργία της Ευρωπαϊκής Πολιτι-
κής Συνεργασίας δεν άλλαξε σημαντικά 
την κατάσταση. Η ύπαρξη και λειτουρ-
γία του ΝΑΤΟ και η παρουσία, έστω και 
σε δεύτερη μοίρα, της ΔΕΕ, φαίνεται ότι 
κάλυπταν τις ανάγκες – ή τουλάχιστον 
τις ανησυχίες - των ευρωπαϊκών χωρών. 
Το 1992 – δηλαδή αμέσως μετά το πέ-
ρας της ψυχροπολεμικής εποχής - με 
την υπογραφή της Συνθήκης του Μά-
αστριχτ, η ΔΕΕ «αφυπνίζεται» πλήρως, 
με την πρόθεση να «αναπτυχθεί ως αμυ-
ντική συνιστώσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και σε μέσο ενίσχυσης του ευρωπαϊκού 
σκέλους της Ατλαντικής Συμμαχίας».
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Η Διακήρυξη του Πέτερσμπεργκ 
(Petersberg Declaration), του Ιουνίου 
1992, κατά τη Σύνοδο Κορυφής της 
ΔΕΕ στη Βόννη, έδωσε τη δυνατότητα 
συγκρότησης πολυεθνικών σχηματι-
σμών, από τα κράτη μέλη της Ένωσης, 
καθώς και προσχώρησης νέων μελών, 
καθορίζοντας επίσης, τις υποχρεώσεις 
και τα δικαιώματα των χωρών μελών, 
ανάλογα με τη σχέση τους προς τον 
οργανισμό. Επιπλέον, η Διακήρυξη του 
Πέτερσμπεργκ καθόρισε τις αποστολές 
που θα ήταν δυνατόν να δοθούν στις 
στρατιωτικές δυνάμεις της ΔΕΕ. Στην 
πράξη, ωστόσο, η ΔΕΕ μόνο μερικώς 
και εμμέσως ενεπλάκη σε τέτοιες απο-
στολές, παρόλο που αυτές έγιναν ακό-
μη πιο συνήθεις κατά τη μεταψυχρο-
πολεμική περίοδο.

Εντωμεταξύ το ευρωπαϊκό περι-
βάλλον ασφάλειας άλλαξε δραματικά 
με το τέλος του Ψυχρού Πολέμου. Η 
Γερμανία επανενώθηκε, η Τσεχοσλο-
βακία διαιρέθηκε, και στα ερείπια δύο 
ολοκληρωτικών ομοσπονδιών (ΕΣΣΔ 
και Γιουγκοσλαβίας) σχηματίσθηκαν ή 
επανεμφανίσθηκαν είκοσι νέα κράτη. 
Επιπλέον, οι πολεμικές συγκρούσεις στη 
Γιουγκοσλαβία κατέδειξαν με δραματι-
κό τρόπο ότι η ειρήνη ήταν επισφαλής 
στη μεταψυχροπολεμική Ευρώπη, ότι 
οι Ευρωπαίοι δεν μπορούσαν να συμ-
φωνήσουν σε μια κοινή εξωτερική πο-
λιτική για την αντιμετώπιση μιας κρίσης 
σε ευρωπαϊκό έδαφος, ότι δεν υπήρχε η 
βούληση στρατιωτικής παρέμβασης και 
ότι τελικά, με δυσκολία μπορούσαν να 
ανταποκριθούν στην αποστολή δυνά-
μεων για την υποστήριξη της ειρήνης.

Το τέλος του Ψυχρού Πολέμου έφε-
ρε, μεταξύ των άλλων, και την προοπτι-
κή της διεύρυνσης της ΕΕ προς ανατο-
λάς, θέτοντας δύο σύνθετα ζητήματα: 
πρώτον, τη διαχείριση της βαθμιαίας 
ένταξης των ανατολικών κρατών τόσο 
στο ΝΑΤΟ όσο και στην Ένωση, που 
ολοκληρώθηκε πάνω από μια δεκαετία 
αργότερα, και δεύτερον, την περαιτέρω 
ολοκλήρωση της Ένωσης ώστε να μπο-
ρέσει να λειτουργήσει αποτελεσματικά 
υπό τις νέες συνθήκες.

Εξωτερική Πολιτική, 
Ασφάλεια και Άμυνα

Με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ 
καθιερώθηκε η ΚΕΠΠΑ ως ένας 
εκ των τριών πυλώνων της Ένω-

σης. Στην πράξη αποτέλεσε το πλαίσιο 
που θα επέτρεπε στην ΕΕ να ανταπο-
κριθεί στις ελπίδες που γέννησε το τέ-
λος του Ψυχρού Πολέμου και στις νέες 
προκλήσεις που ανέδειξαν οι ανατρο-
πές που σημειώθηκαν στο διεθνές πε-
ριβάλλον, με τη συνακόλουθη αστά-
θεια σε περιοχές που γειτονεύουν με 
την Ένωση. Ο στόχος της ΚΕΠΠΑ είναι, 
να καταστήσει την ΕΕ ικανή να παρου-
σιάσει μια ισχυρή και ενιαία θέση και 
να δράσει αποτελεσματικά για τα συμ-
φέροντά της και, γενικά, για τα συμφέ-
ροντα της διεθνούς κοινότητας.

Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του ’90, 
η αμυντική διάσταση της ΚΕΠΠΑ ήταν 
περιορισμένη και στηριζόταν στο ΝΑΤΟ 
και τη ΔΕΕ. Σημαντικός αριθμός τροπο-
ποιήσεων εισήχθησαν το 1997 με τη 
Συνθήκη του Άμστερνταμ, και από τότε 
υπήρξε ανάλογη πρόοδος στα θέματα 
της ΚΕΠΠΑ. Στη Συνθήκη του Άμστερ-
νταμ περιλήφθηκε δήλωση της ΔΕΕ σχε-
τικά με το ρόλο της και τις σχέσεις της με 
την ΕΕ και το ΝΑΤΟ, στην εισαγωγή της 
οποίας αναφέρεται ότι «…είναι ανάγκη 
να αναπτυχθεί μια αυθεντική ευρωπαϊ-
κή ταυτότητα ασφάλειας και άμυνας 
και να αναλάβει η Ευρώπη μεγαλύτερες 
ευθύνες για τα αμυντικά θέματα (…)».

Η ιδέα της δημιουργίας μιας ευρω-
παϊκής ταυτότητας ασφάλειας και άμυ-
νας προήλθε από μια διπλή διαπίστωση: 
Πρώτον, ότι, στις αρχές της δεκαετίας 
του 1990, η Ευρώπη βρέθηκε αντιμέτω-
πη με ένα περιβάλλον το οποίο χαρα-
κτηριζόταν από πολλές εστίες αποστα-
θεροποίησης. Δεύτερον, ότι, η σχετική 
μείωση της δέσμευσης των Ηνωμένων 
Πολιτειών στον τομέα της ευρωπαϊκής 
άμυνας, δημιούργησε ένα κενό το οποίο 
η Ευρώπη δεν ήταν σε θέση να καλύψει. 
Με τη Συνθήκη της Νίκαιας, το 2001, ει-
σήχθησαν αρκετές τροποποιήσεις και 
νέα στοιχεία που αφορούν στην ΚΕΠΠΑ, 
ενώ με τις τροποποιήσεις που εισήγαγε 

η Συνθήκη της Λισαβόνας (2007) η ΚΕΠ-
ΠΑ έλαβε πληρέστερη μορφή, με στόχο 
να καταστεί αποτελεσματικότερη.

Με σκοπό την προώθηση της δυ-
νατότητας της Ευρώπης να παίξει ένα 
περισσότερο αποτελεσματικό ρόλο για 
την ασφάλειά της και παράλληλα για 
την ενίσχυση του ΝΑΤΟ, συναντήθηκαν 
στις 3-4 Δεκεμβρίου 1998 στο St Malo 
(Γαλλία), οι ηγέτες της Γαλλίας και του 
Ηνωμένου Βασιλείου. Στη διακήρυξη 
που υπέγραψαν αναγνώρισαν τις αλλα-
γές που έχουν επέλθει στο περιβάλλον 
ασφάλειας και κάλεσαν την Ένωση να 
προχωρήσει στην ανάπτυξη της δυνα-
τότητας αυτόνομης δράσης καθώς και 
των μέσων που απαιτούνται για το σκο-
πό αυτό.5 Για πρώτη φορά, οι αμυντικές 
επιδιώξεις της Ευρώπης αντιμετωπίστη-
καν με τη στρατιωτική έννοια παρά με 
θεσμικού τύπου λεπτομέρειες.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Κολω-
νίας, τον Ιούνιο του 1999, έδωσε ιδιαί-
τερη έμφαση στην ενίσχυση της κοινής 
ευρωπαϊκής πολιτικής στον τομέα της 
ασφάλειας και της άμυνας και στις απο-
στολές διαχείρισης κρίσεων, επισημαί-
νοντας ότι: «… προτιθέμεθα να δώσου-
με στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα αναγκαία 
μέσα και το δυναμικό για να αναλάβει 
τις ευθύνες της για μια κοινή ευρωπα-
ϊκή πολιτική ασφάλειας και άμυνας». 
Στη συνέχεια αναφέρεται ότι «…η Ένω-
ση πρέπει να έχει την ικανότητα αυτόνο-
μης δράσης, στηριζόμενη σε αξιόπιστες 
στρατιωτικές δυνάμεις, τα μέσα για τη 
λήψη απόφασης χρησιμοποίησής τους 
και την απαιτούμενη προς τούτο ετοιμό-
τητα, ώστε να αντιδρά στις διεθνείς κρί-
σεις, με την επιφύλαξη των δράσεων του 
ΝΑΤΟ. Η ΕΕ θα αυξήσει με τον τρόπο αυτό 
την ικανότητά της να συμβάλλει στη διε-
θνή ειρήνη και ασφάλεια σύμφωνα με τις 
αρχές του χάρτη των Ηνωμένων Εθνών».

Επίσης, στην Κολωνία, αποφασί-
στηκε η μεταφορά των επιχειρησιακών 
αρμοδιοτήτων της ΔΕΕ στην ΕΕ, στο 
πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής 

5 Joint Declaration on European Defence, 
British-French Summit, Saint-Malo, France, 
3-4 December 1998.
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Ασφάλειας και Άμυνας 
(ΕΠΑΑ) - European Security 
and Defence Policy (ESDP). 
Για το σκοπό αυτό, τα επι-
κουρικά όργανα της ΔΕΕ -το 
Ινστιτούτο Μελετών για την 
Ασφάλεια και το Δορυφο-
ρικό Κέντρο- εγκατέλειψαν 
το πλαίσιο της ΔΕΕ την 1η 
Ιανουαρίου 2002 και κατέστησαν υπη-
ρεσίες της ΕΕ.6 Τον επόμενο Δεκέμβριο, 
στα Συμπεράσματα της Συνόδου Κορυ-
φής του Ελσίνκι έγινε εκτενής αναφορά 
στην ΕΠΑΑ και στην απόκτηση, από την 
ΕΕ, δυνατότητας τόσο στρατιωτικής όσο 
και μη στρατιωτικής διαχείρισης κρίσε-
ων. Παράλληλα, τέθηκε ως Κύριος Στό-
χος (Headline Goal), η δημιουργία Ευρω-
παϊκής Δύναμης Ταχείας Αντίδρασης, 
για την ανάληψη αποστολών τύπου Πέ-
τερσμπεργκ.

Το 2003 ήταν το έτος που ξεκίνησε 
η ανάληψη από την ΕΕ επιχειρήσεων 
διαχείρισης κρίσεων στο πλαίσιο της 
ΕΠΑΑ. Η αρχή έγινε με μία μη στρατι-
ωτική επιχείρηση, την European Union 
Police Mission (EUPM) που αναπτύχθηκε 
τον Ιανουάριο του 2003, στη Βοσνία & 
Ερζεγοβίνη, με τη συμμετοχή περίπου 
500 αστυνομικών. Εντός του δευτέρου 
εξαμήνου του ίδιου έτους εγκρίθηκε το 
κείμενο για την Ευρωπαϊκή Στρατηγική 
Ασφάλειας, που αποτελεί τη βάση της 
ανάπτυξης της ΚΕΠΠΑ και της ΕΠΑΑ 
και καθορίζει τις απειλές, τους στρα-
τηγικούς αντικειμενικούς σκοπούς της 
ΕΕ και τους τρόπους υλοποίησής τους. 
Από το 2004 η ΕΕ εισήλθε σε νέα φάση 
της διαδικασίας ανάπτυξης στρατιω-
τικών δυνατοτήτων για τη διαχείριση 
κρίσεων, αναλαμβάνοντας νέες πρω-
τοβουλίες προς την κατεύθυνση αυτή, 
όπως ο Κύριος Στόχος 2010 (Headline 
Goal 2010), τα Συγκροτήματα Μάχης 
(Battlegroups), ενώ η ίδρυση του Ευ-
ρωπαϊκού Αμυντικού Οργανισμού 
(EDA) προσέδωσε νέα διάσταση στην 

6 Τελικώς, τα κράτη μέλη της ΔΕΕ αποφάσι-
σαν στις 31 Μαρτίου 2010, τον τερματισμό 
της Τροποποιημένης Συνθήκης των Βρυ-
ξελών του 1954, και την παύση των δρα-
στηριοτήτων της ΔΕΕ τον Ιούλιο 2011.

ανάπτυξη των ευρωπαϊκών αμυντικών 
δυνατοτήτων.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Συν-
θήκης της Λισαβόνας, η οποία υπεγρά-
φη τον Δεκέμβριο του 2008 και τέθηκε 
σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου του επομένου 
έτους, η ΕΠΑΑ μετονομάσθηκε σε Κοι-
νή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας 
(ΚΠΑΑ) – Common Security and Defence 
Policy (CSDP)-, ενώ παράλληλα διατυ-
πώθηκαν με μεγαλύτερη σαφήνεια οι 
αρμοδιότητες των διαφόρων οργάνων 
και οι αποστολές. Μπορούμε να συνο-
ψίσουμε τους αντικειμενικούς σκοπούς 
της ΚΠΑΑ στην υποστήριξη, αποκατά-
σταση της σταθερότητας, πρωτίστως 
σε περιοχές στρατηγικού ενδιαφέροντος 
για την Ένωση, κυρίως μέσω επίμονων 
προσπαθειών στο πεδίο της πρόληψης 
κρίσεων, της διαχείρισης κρίσεων, και 
της ανασυγκρότησης μετά την κρίση.

Επιπλέον η Συνθήκη της Λισαβόνας 
εισάγει ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής για 
την περίπτωση που «ένα κράτος μέλος 
δεχθεί ένοπλη επίθεση στο έδαφός του», 
καθώς και ρήτρα αλληλεγγύης μεταξύ 
των κρατών μελών της Ένωσης, για την 
παροχή αρωγής σε κράτος μέλος, στο 
έδαφός του, ώστε να αντιμετωπιστούν οι 
συνέπειες τρομοκρατικής επίθεσης, κα-
θώς επίσης και σε περίπτωση φυσικής ή 
ανθρωπογενούς καταστροφής.

Εν τω μεταξύ, όπως προβλέφθηκε 
στη Συνθήκη της Λισαβόνας δημιουρ-
γήθηκε η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτε-
ρικής Δράσης (EEAS), που λειτουργεί 
από την 1η Ιανουαρίου 2011, ως οιονεί 
Υπουργείο Εξωτερικών της Ένωσης, 
υπό τον Ύπατο Εκπρόσωπο (ΥΕ) για την 
Εξωτερική Πολιτική και Ασφάλεια, υλο-
ποιώντας την ΚΕΠΠΑ και άλλα θέμα-
τα εξωτερικής εκπροσώπησης της ΕΕ. 
Παράλληλα, η Επιτροπή Πολιτικής και 

Ασφάλειας (PSC) – που 
συγκροτείται από τους 
Πρέσβεις των χωρών 
μελών - παρακολουθεί 
τη διεθνή κατάσταση 
στους τομείς που καλύ-
πτονται από την ΚΕΠ-
ΠΑ, εκφράζοντας γνώ-
μες και εισηγήσεις στο 

Συμβούλιο και τον ΥΕ, ενώ είναι υπεύ-
θυνη για τον πολιτικό έλεγχο και την 
στρατηγική διεύθυνση των επιχειρήσε-
ων διαχείρισης κρίσεων, λαμβάνοντας 
ανάλογες αποφάσεις. Στο έργο της υπο-
στηρίζεται από τη Στρατιωτική Επιτρο-
πή (EUMC), την Επιτροπή Μη Στρατιωτι-
κής Διαχείρισης Κρίσεων (CIVCOM), την 
Πολιτιο-Στρατιωτική Ομάδα (PMG), και 
το Στρατιωτικό Επιτελείο (EUMS),

Η ΚΠΑΑ αποτελεί τον επιχειρησιακό 
βραχίονα της ΚΕΠΠΑ, τόσο για στρατι-
ωτικούς όσο και μη στρατιωτικούς σκο-
πούς, αποσκοπώντας στο να καταστήσει 
την ΕΕ ικανή να αναλαμβάνει ανεξάρτη-
τη δράση στη διαχείριση κρίσεων, στις 
οποίες το ΝΑΤΟ, ως σύνολο, δεν λαμ-
βάνει μέρος. Από την άλλη, η ΚΕΠΠΑ 
αποτελεί αφενός το θεσμικό πλαίσιο το 
οποίο δημιούργησε την ΚΠΑΑ αφετέ-
ρου το πολιτικό πλαίσιο το οποίο νομι-
μοποιεί τις δραστηριότητές της.

Δυστυχώς, παρά τις προόδους που 
έγιναν κατά τα τελευταία χρόνια, η ΕΕ 
δεν είναι ακόμα σε θέση να ανταπο-
κριθεί στις διεθνείς κρίσεις έγκαιρα και 
κατά τρόπο αποτελεσματικό. Η πραγμα-
τικότητα αυτή οδηγεί τα αρμόδια όργα-
να στη λήψη αποφάσεων για την ενδυ-
νάμωση της ΚΠΑΑ ώστε να καταστεί 
ικανή να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις. 
Στο πλαίσιο αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινο-
βούλιο έκανε δεκτή Έκθεση με θέμα 
«Οι στρατιωτικές δομές της ΕΕ: παρού-
σα κατάσταση και μελλοντικές προοπτι-
κές» (εισηγήτρια η Ευρωβουλευτής Μα-
ριέττα Γιαννάκου), η οποία παρουσιάζει 
λεπτομερή εκτίμηση των στρατιωτικών 
δυνατοτήτων που έχουν αναπτυχθεί σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο μέχρι σήμερα, με 
συγκεκριμένες προτάσεις για την βελτί-
ωση του σημερινού θεσμικού πλαισίου, 
την κάλυψη των κύριων ελλείψεων δυ-
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νατοτήτων και την αύξηση της επιχειρη-
σιακής αποτελεσματικότητας των στρα-
τιωτικών επιχειρήσεων της ΕΕ.

Επίσης, από την πλευρά της η Ευρω-
παϊκή Επιτροπή ενέκρινε στις 24 Ιουλίου 
2012 κείμενο για την ευρωπαϊκή άμυνα 
και ασφάλεια με τίτλο “Towards a more 
competitive and efficient defence and 
security sector”, στο οποίο διατυπώνει 
προτάσεις για την ενίσχυση της εσωτε-
ρικής αγοράς και την υποστήριξη της 
ανταγωνιστικότητας των αμυντικών 
βιομηχανιών. Σημαντικός είναι εν προ-
κειμένω ο ρόλος που καλείται να παίξει 
ο EDA, κύρια αποστολή του οποίου εί-
ναι η υποστήριξη του Συμβουλίου και 
των Κρατών Μελών στις προσπάθειές 
τους για βελτίωση των αμυντικών δυ-
νατοτήτων τους στο πεδίο της διαχείρι-
σης κρίσεων και η περαιτέρω ανάπτυξη 
της ΚΠΑΑ. (Council Decision 2011/411/
CFSP).

Στο πλαίσιο αυτών των πρωτοβου-
λιών βρίσκεται υπό τελική έγκριση από 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκθεση της 
αρμόδιας Επιτροπής (εισηγήτρια η Ευ-
ρωβουλευτής Μαριλένα Κοππά) η οποία 
αναφέρεται σε μια ολοκληρωμένη αντι-
μετώπιση του θέματος της αναθεώρη-
σης της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Ασφά-
λειας με στόχο να ανταποκριθείη Ένωση 
στις μελλοντικές απαιτήσεις του Παγκό-
σμιου Στρατηγικού Περιβάλλοντος.

Αναμένεται ότι τα θέματα αυτά θα 
συζητηθούν κατά τη σύνοδο του Ευ-
ρωπαϊκού Συμβουλίου του ερχομένου 
Δεκεμβρίου ώστε να εγκριθούν οι σχε-
τικές προτάσεις. Αυτό σημαίνει ότι στα 
Συμπεράσματα της Συνόδου θα δίδο-
νται οδηγίες στην επόμενη προεδρία, 
την οποία θα ασκήσει η Ελλάδα, για τον 
χειρισμό και την προώθηση των σχετι-
κών ζητημάτων.

Επίλογος

Στην πρώτη παράγραφο της Δι-
ακήρυξης του Βερολίνου (Ιούνι-
ος 2007) για τα 50 χρόνια από την 

υπογραφή των Συνθηκών της Ρώμης, 
διαβάζουμε:

«Επί αιώνες η Ευρώπη ήταν μια ιδέα, 
μια ελπίδα ειρήνης και αλληλοκατανόη-

σης. Η ελπίδα αυτή εκπληρώθηκε. Η ευρω-
παϊκή ενοποίηση μας εξασφάλισε ειρήνη 
και ευημερία, δημιούργησε συνείδηση κοι-
νότητας και βοήθησε να ξεπεραστούν οι 
αντιθέσεις. Κάθε κράτος μέλος προσέφερε 
τη συμβολή του στην ενοποίηση της Ευ-
ρώπης και στην εδραίωση της δημοκρατί-
ας και του κράτους δικαίου, χάρη δε στην 
αγάπη των λαών της Κεντρικής και Ανατο-
λικής Ευρώπης για την ελευθερία, η αφύσι-
κη διχοτόμηση της ηπείρου μας αποτελεί 
πια οριστικά παρελθόν. Με την ευρωπαϊ-
κή ολοκλήρωση αντλήσαμε τα διδάγματα 
από τις αιματηρές αντιπαραθέσεις του πα-
ρελθόντος και τη μαρτυρική μας ιστορία. 
Σήμερα ζούμε πια μαζί με τρόπο που ποτέ 
ως τώρα δεν ήταν δυνατός.»

Για πρώτη φορά στη παγκόσμια 
ιστορία, ένας αριθμός κυρίαρχων κρα-
τών επέλεξαν, με τη θέλησή τους και 
χωρίς εξωτερική ή άνωθεν πίεση, να 
σχηματίσουν μια Ένωση, με στόχο την 
οικονομική και πολιτική συνεργασία και 
τον συντονισμό των δραστηριοτήτων 
τους στο πεδίο της ασφάλειας και, ίσως 
κάποτε, της κοινής άμυνας. Κανείς φυσι-
κά δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι όλα λει-
τούργησαν ή λειτουργούν καλώς στην 
ΕΕ. Όμως, όποιες και αν είναι οι αντιρ-
ρήσεις, οι αμφισβητήσεις ή οι αμφιβο-
λίες σχετικά με τις δυνατότητες και τη 
μελλοντική παρουσία της ΕΕ στο παγκό-
σμιο περιβάλλον, δεν είναι δυνατόν να 
παραβλεφθούν τα εξής:

1ον Εδώ και 60 χρόνια η Ευρώπη 
είναι η μόνη ήπειρος που έμεινε έξω από 
συρράξεις, οι δε χώρες που τη συγκρο-
τούν, ανέπτυξαν αμοιβαίους δεσμούς 
συμμαχίας και συνεργασίας - παρά το 
γεγονός ότι ιστορικά, πολλές απ’ αυτές 
τις χώριζαν μίση και ποταμοί αίματος - 
δημιουργώντας ένα περιβάλλον όπου 
ο πόλεμος μεταξύ κρατών να φαίνεται 
κάτι που κανείς δεν μπορεί πλέον να φα-
νταστεί. Ποτέ στο παρελθόν η ευρωπα-
ϊκή ήπειρος δεν τόσο ολοκληρωμένη, 
δημοκρατική και ασφαλής.

2ον Στη διαμόρφωση του περιβάλ-

λοντος αυτού στην ευρωπαϊκή ήπειρο, 
είναι προφανές ότι συνέβαλε η δημιουρ-
γία της ΕΟΚ, η οποία με τη σημερινή της 
μορφή ως ΕΕ, προχωρεί στην ανάπτυξη 
στενότερων δεσμών σε πολλά πεδία, 
επιδιώκοντας, ταυτοχρόνως, να διαμορ-
φώσει κοινή εξωτερική πολιτική και πο-
λιτική ασφάλειας και άμυνας.

3ον Παράλληλα η ΕΕ, αναδεικνύε-
ται σταδιακά σε ισχυρό παίκτη στην πα-
γκόσμια σκηνή, ενώ αυξάνει την επιρ-
ροή της, επεκτεινόμενη σε συνεργασίες 
με στρατηγικούς εταίρους στο άμεσο 
και το ευρύτερο περιβάλλον της.

4ον Παρά τις σχετικά ανεπαρκείς 
στρατιωτικές δυνατότητες, η ΕΕ έχει 
αναπτύξει σημαντικό αριθμό επιχειρή-
σεων διαχείρισης κρίσεων και πρόλη-
ψης συρράξεων, σε Ευρώπη, Ασία και 
Αφρική, ανταποκρινόμενη σε αποφά-
σεις των Ηνωμένων Εθνών.

Μιλώντας για την ΚΕΠΠΑ στο Ευρω-
κοινοβούλιο, τον Ιανουάριο του 1995, ο 
τότε Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατί-
ας, Φρανσουά Μιτεράν έλεγε: «Πρόκει-
ται για μεγάλη φιλοδοξία, για στόχο που 
σε ορισμένους μπορεί να φανεί ανέφι-
κτος, […] ο οποίος θα απαιτεί συνεχείς 
προσπάθειες, αλλά επιτέλους, μας χρει-
άσθηκε μια γενιά για να πραγματοποι-
ηθεί η μεγάλη αγορά των αγαθών, των 
υπηρεσιών και των κεφαλαίων. Πιθανόν 
δεν θα είναι ευκολότερο να εναρμονί-
σουμε το πολιτικό μας συμφέρον, που 
προέκυψε μετά από αιώνες ενόπλων 
αγώνων, διπλωματικών και πολιτιστι-
κών επιρροών, εχθροτήτων και κάποτε 
μίσους ανάμεσα στους λαούς μας. Παρ› 
όλα αυτά πρέπει να προχωρήσουμε σ› 
αυτή την εναρμόνιση».

Στη διάρκεια της προηγουμένης δω-
δεκαετίας κυρίως, γίναμε μάρτυρες μιας 
σταθερής προόδου στην ανάπτυξη της 
ΚΕΠΠΑ και της ΚΠΑΑ. Αυτό αναμένεται 
να συνεχισθεί στα επόμενα χρόνια, ώστε 
από το 2020 η ΕΕ να παρουσιάζει μεγα-
λύτερη αποτελεσματικότητα και συνοχή 
στα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής, 
της ασφάλειας και της άμυνας. Σε κάθε 
περίπτωση, οι λύσεις θα πρέπει να ανα-
ζητηθούν εντός της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης.
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ΗΛΙΑΚΗ ΠΥΞΙΔΑ
Υπό κ. Ιωάννη Παν. Οικονομόπουλου, Υποναυάρχου Π.Ν. ε.α. – Καθηγητή Σ.Ν.Δ.

Βασική Αρχή

Η Ηλιακή Πυξίδα προκύπτει από το Ηλιακό Ωρολόγιο με το οποίο με-
τρούμε τις ώρες κατά την διάρκεια της Ημέρας και εφ’ όσον δεν υπάρχει 
νέφωση αποκρύπτουσα τον Ήλιο. Για τους αναγνώστες που δεν έχουν 
πρόσβαση στον τρόπο κατασκευής του οργάνου αυτού ή σε σχετικά 

άρθρα μας, αναφέρομε τα εξής βασικά:

1. Στην ωρολογιακή 
πλάκα χαράσσομε τα τόξα 
που αντιστοιχούν στις ώρες, 
υπολογίζοντας αυτά συναρ-
τήσει του γεωγραφικού μας 
πλάτους (φ). Κατά συνέπεια, 
το ηλιακό ωρολόγιο είναι αφ’ 
ενός ένα στατικό όργανο 
αντιστοιχούν σε συγκεκρι-
μένο τόπο, και αφ’ ετέρου τα 
γωνιακά αναπτύγματα των 
ωρών του είναι άνισα μετα-
ξύ τους.

2. Η γωνία του δείκτου 
(γνώμονος), ως προς το ορι-
ζόντιο, του οποίου (δείκτου) 
η ηλιακή σκιά δείχνει την 
ώρα στην πλάκα, κατασκευ-
άζεται ίση με το γεωγραφικό 
πλάτος της θέσεως του ωρο-
λογίου.

3. Κατά την τοποθέτησή 
του, η 12η ώρα του ωρολογίου προσα-
νατολίζεται στον Αληθή (γεωγραφικό) 
Βορρά δηλαδή στον Μεσημβρινό του 
τόπου, από τον οποίο περνά ο Ήλιος 
την 12η ώρα (Μεσημβρινή Διάβαση).

4. Ο Αληθής Ηλιακός χρόνος, 
που δείχνει το ωρολόγιο, μετατρέπεται 
στον συμβατικό Μέσο Ηλιακό χρόνο 
των σύγχρονων ωρολογίων μας με δύο 
διορθώσεις: μία για το γεωγραφικό 
μας μήκος (λ) και μία για την εξίσωση 
χρόνου που συνδέει Αληθή και Μέσο 
Ηλιακό χρόνο. Αυτές καταχωρούνται 
στην βάση του ηλιακού ωρολογίου 
ημερολογιακά.

5. Η ωρολογιακή πλάκα πρέπει να 
είναι οριζοντιομένη, για να έχομε σω-
στές ενδείξεις.

Στην φωτογραφία 1 εικονίζεται το 
ηλιακό ωρολόγιο του Ναυτικού Μου-
σείου Κρήτης, το οποίο υπολόγισε και 
σχεδίασε ο γράφων.

Η Μετατροπή του 
Ωρολογίου σε Πυξίδα

Δεδομένου ότι το Ωρολόγιο είναι 
προσανατολισμένο στον Βορρά 
(12η ώρα στον Μεσημβρινό), η 

σκιά του δείκτου θα δείχνει, εκτός από 

την ώρα, και το Αζιμούθιο του Ηλίου 
εάν η ωρολογιακή πλάκα έχει υποδιαι-
ρεθεί καταλλήλως και σε μοίρες, δεδο-
μένου ότι η υποδιαίρεση σε ώρες είναι 
ανισομερής. Κατά συνέπεια, ένα ηλια-
κό ωρολόγιο μπορεί να είναι και ηλια-
κή πυξίδα.

Όμως μια πυξίδα είναι χρήσιμη 
όταν μπορεί να χρησιμοποιηθεί όχι 
μόνο στατικά, δηλαδή σε συγκεκριμέ-
νη θέση, αλλά οπουδήποτε και εν κι-
νήσει. Επομένως το περιγραφέν προ-
ηγουμένως στατικό ηλιακό ωρολόγιο 
πρέπει να μετατραπεί σε φορητή κινη-
τή πυξίδα.

Τούτο γίνεται εάν: α) το όργανο έχει 
μικρή διάμετρο π.χ. όση ενός μεγάλου 
επιτραπέζιου ωρολογίου και β) ενσω-
ματώσομε σ’ αυτό μια φορητή μαγνητι-
κή πυξίδα για να έχομε συνεχή ένδειξη 
του Βορρά, ανεξαρτήτως Μεσημβρι-
νής Διαβάσεως. Έτσι προκύπτει η Ηλι-
ακή Πυξίδα, της οποίας ένας τύπος φαί-
νεται στην φωτογραφία 2.

Στο όργανο αυτό παρατηρούμε και 
εξηγούμε τα εξής:

Τους κοχλίες στηρίξεως (πάνω 
σ’ ένα πρόχειρο έπιπλο π.χ. τραπέζι, 
μπαούλο, κιβώτιο αλλά κενό) οι οποίοι 
χρησιμεύουν για την απαραίτητη ορι-
ζοντίωση της πυξίδος.

Τον δακτύλιο των ηλιακών ωρών 
στην περιφέρεια του οργάνου.

Την μαγνητική πυξίδα ενσωματω-
μένη κάτω από τον δακτύλιο ωρών 
έτσι ώστε η 12η ώρα να συμπίπτει περί-
που με τον μαγνητικό βορρά. Γράφομε 
περίπου διότι η μαγνητική βελόνη έχει 
ταλαντώσεις αλλά και παρεκτροπή την 
οποία δημιουργούν τα μεταλλικά εξαρ-
τήματα του οργάνου.

Στο δεξιό, όπως το βλέπομε, τμή-
μα του οργάνου, ένα ανορθωμένο με-
ταλλικό τόξο που αντιστοιχεί στο ένα 
τέταρτον (τεταρτημόριο) της περιφέ-

Φωτογραφία 1. Το Ηλιακό Ωρολόγιο Ν. Μ. Κρήτης



71

ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΑΛΞΕΙΣ • ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013

ρειας με κατάλληλη υποδιαίρεση από 
0° έως 90°. Αυτό είναι κινητό, ώστε να 
μεταφέρεται και οριζοντιώνεται στο 
τμήμα της περιφέρειας όπου πέφτει η 
ηλιακή σκιά του ωρολογιακού δείκτου, 
αναλόγως της ώρας.

Επομένως, η σκιά του δείκτου θα 
μας δείχνει τόσο την ώρα όσο και το 
αζιμούθιο (κατεύθυνση) που αντιστοι-
χούν στην θέση του Ηλίου στο Στερέω-
μα κατά την συγκεκριμένη στιγμή της 
παρατηρήσεώς του. Και εφ’ όσον έχο-
με την κατεύθυνση του Ηλίου από την 
γνωστή θέση που βρισκόμαστε, μπο-
ρούμε να την συσχετίσομε άμεσα με 
την ακολουθουμένη ή ακολουθησο-
μένη πορεία μας, διορθουμένη ανα-
λόγως, εφ’ όσον απαιτείται. Εξ’ άλλου, 
είναι ιδιαίτερα χρήσιμη η ταυτόχρονη 
καταχώρηση ώρας και πορείας διότι 
μας διευκολύνει στην αναμέτρηση της 
κινήσεώς μας. Π.χ. Ώρα 10.30 με κατεύ-
θυνση 060° επί 3 ώρες και ταχύτητα Τ 
(αναλόγως για πεζοπόρα τμήματα ή 
οχήματα) θα διανύσομε Χ χιλιόμετρα 
και θα είμεθα στην Θ θέση (στον στρα-
τιωτικό χάρτη μας).

Παρατηρήσεις

α- Όπως προαναφέρθηκε, το Ηλι-
ακό Ωρολόγιο-Πυξίδα κατασκευά-
ζεται για συγκεκριμένο γεωγραφικό 
πλάτος. Μπορούμε όμως να χρησι-
μοποιήσομε το όργανο αυτό σε μία 
ζώνη 2 έως 3 μοιρών εκατέρωθεν 
του γεωγραφικού πλάτους στο οποίο 
αντιστοιχεί διότι το λάθος στις ενδεί-
ξεις του θα είναι μικρό και δεν επη-
ρεάζει σημαντικά τον γενικό προ-
σανατολισμό μας. Οι πέντε μοίρες 
πλάτους αντιστοιχούν σε 300 ναυ-
τικά μίλια ή περίπου 555 χιλιόμετρα 
(1ν. μιλ.=1852 μέτρα) απόσταση κατά 
την έννοια Βορράς-Νότος. Επομένως 
η χρήση μιας Ηλιακής Πυξίδος μπο-
ρεί να γίνει με ικανοποιητική ακρίβεια 
σε πολύ μεγάλες εκτάσεις, δεδομένου 
ότι κατά την έννοια του γεωγραφικού 
μήκους (Ανατολή-Δύση) δεν υπάρχει 
περιορισμός. Εάν όμως βρεθούμε σε 
πολύ διαφορετικά γεωγραφικά πλά-

τη θα πρέπει να έχομε την αντίστοιχη 
πυξίδα.

β- Η Ηλιακή Πυξίδα δεν πρέπει να 
τοποθετείται ή βρίσκεται, κατά την 
χρησιμοποίησή της, κοντά σε μεταλ-
λικά αντικείμενα διότι δημιουργείται 
μεγάλη παρεκτροπή στην ενσωμα-
τωμένη μαγνητική πυξίδα και θα έχο-
με σημαντικά λάθη στις κατευθύνσεις.

γ- Οι ενδείξεις μιας πυξίδος ανάγο-
νται εύκολα σε αληθείς (γεωγραφικές) 
ενδείξεις εάν γνωρίζομε την μαγνητι-
κή απόκλιση (διαφορά μεταξύ Αλη-
θούς και Μαγνητικού Βορρά) της πε-
ριοχής μας. Αυτή η απόκλιση βρίσκεται 
καταχωρημένη σε χάρτες μαγνητικής 
αποκλίσεως της Υδρογείου, τους οποί-
ους πρέπει να έχομε προμηθευθεί για 
τις περιοχές όπου θα κινηθούμε. Κατά 
συνέπεια μπορούμε να διορθώνομε τις 
κατευθύνσεις που παίρνομε από την 
Ηλιακή Πυξίδα και να τις τοποθετού-

με στους στρατιωτικούς χάρτες μας οι 
οποίοι είναι πάντοτε προσανατολισμέ-
νοι στον Αληθή Βορρά.

δ- Για λόγους απλουστεύσεως της 
κατασκευής, υπάρχει το κινητό τεταρ-
τημοριακό τόξο (0° έως 90°), αντί να 
έχει υποδιαιρέσεις μοιρών ολόκληρη 
η περιφέρεια (0° έως 360°) της πυξίδος. 
Διότι στην περίπτωση αυτή θα είχαμε 
διπλή υποδιαίρεση, δηλαδή (1) ανισο-
μερή σε ώρες και (2) ισομερή σε μοί-
ρες.

ε- Η Ηλιακή Πυξίδα είναι πολύ χρή-
σιμη σε αναπεπταμένες χερσαίες εκτά-
σεις (πεδιάδες, στέπες, ερήμους) που 
δεν έχουν εδαφικές εξάρσεις ή χαρα-
κτηριστικά σημεία που θα βοηθούσαν 
τον προσανατολισμό. Χρησιμοποιή-
θηκε ευρέως στις επιχειρήσεις της Β. 
Αφρικής κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλε-
μο, από αμφότερους τους αντιπάλους.

Σήμερα, το όργανο αυτό έχει μου-
σειακή ή συλλεκτική αξία. Τα σύγχρο-
να, επίγεια και δορυφορικά, ραδιοναυ-
τιλιακά βοηθήματα έχουν απλοποιήσει 
και αναβαθμίσει, από πλευράς αξιο-
πιστίας, τα προβλήματα προσδιορι-
σμού θέσεως και προσανατολισμού. 
Αλλά, όπως διδάσκει και η επιστήμη 
της Ναυτιλίας, τα συστήματα αυτά εί-
ναι, εξ’ ορισμού, μόνο βοηθήματα και 
δεν καταργούν την βασική γνώση η 
οποία θα διδάσκεται πάντα και στην 
οποίαν, άλλωστε, βασίζεται η κατα-
σκευή τους. Αυτός δε που κατέχει την 
βασική γνώση, ουδέποτε βρίσκεται 
σε απελπιστική θέση.

Φωτογραφία 2. Ηλιακή Πυξίδα

Γνωρίζουμε στα μέλη του Συνδέσμου ότι την

27η Ιανουαρίου 2014 ημέρα Δευτέρα,
θα διεξαχθούν αρχαιρεσίες στο αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου, για 

την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου,
λόγω λήξεως της θητείας του υπάρχοντος.

Η συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων μελών στην ψηφοφορία
είναι επιθυμητή και απαραίτητη. Τα μέλη θα ενημερωθούν και εγγράφως 

με σχετική επιστολή περί τον Δεκέμβριο τρέχοντος έτους.
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 >>  ΜΕ ΕΥΘΥΜΗ ΜΑΤΙΑ 

Πενία τέχνας κατεργάζεται…
Υπό κ. χρήστου Μπολώση, Υπτγου ε.α. – ΓΓ/ΣΕΕΘΑ

Προχθές «μπήκε» η σύνταξη. Αντί αυτό το γεγονός να φέρει μια στα-
λίτσα χαρά στο σπιτικό μας, βλέπω το στεφάνι μου (την έχω διο-
ρίσει «Στουρνάρα» της οικογενείας), με κάτι μούτρα να. Ίσα με το 
πάτωμα.

- Τι είναι ρε γυναίκα;
- Τι να είναι; Πάλι μας κόψανε.
-  Από τι κόψανε ρε γυναίκα; Υπάρ-

χει ακόμα σερμαγιά να κόψουνε;
Δεν γέλασε με το υποτιθέμενο κα-

λαμπούρι μου, αλλά κάτι μουρμούρι-
σε και βρόντηξε την πόρτα.

Άρχισα να προβληματίζομαι. Φως 
φανάρι ότι μάλλον δεν βγαίνουμε. Η 
λύση είναι μία. Όχι δεν είναι αυτό που 
φαντάζεσθε.

Εννοώ να βρω μια αξιοπρεπή δου-
λειά, για να ενισχύσω το πενιχρό μου 
εισόδημα. Αλλά τι δουλειά; Τι μπορώ 
να κάνω εγώ τώρα που καβατζάρι-
σα τα 70 και κανονικά θα πρέπει να 
με απασχολούν άλλα πράγματα, τα 
οποία αγγίζουν τα όρια του υπερφυ-
σικού ή του επέκεινα κατά πως λεν οι 
φιλόσοφοι;…

Είναι αλήθεια ότι βασανίστηκα 
πολύ, ώσπου στο τέλος το βρήκα. Θα 
γίνω αρχισυντάκτης ειδήσεων στο 
δημοσιογραφικό συγκρότημα «TV-
Press-Radio» της γειτονιάς μου. Ξέρε-
τε, παρακλάδι του CNN.

- Και τι ξέρεις εσύ απ’ αυτά Χρι-
στιανέ μου, με αποπήρε ως συνήθως, 
η συμβία μου, όταν της το ανακοίνω-
σα.

- Εγώ ρε τι ξέρω; Τόσες εφημερί-
δες διαβάζω, τόσο ραδιόφωνο ακούω 
και τόση τηλεόραση βλέπω. Άκου το 
σχέδιο μου.

Και αρχίζω να της διαβάζω από 
ένα χαρτί, που είχε πάνω – πάνω τον 
τίτλο: «Σχέδιο καταρτισμού δελτίου 
ειδήσεων»:

 � Ιανουάριος – Φεβρουάριος: «Σε 
λευκό κλοιό όλη η Χώρα». «Η Ελ-
λάδα στο ψυγείο». «Πολικές θερ-

μοκρασίες στο Νευροκόπι. Πάγωσε 
η Φλώρινα. Πούντιασε το Σουφλί». 
«Ο Δήμαρχος Πεντέλης κ. Στεργίου, 
μιλάει στο σταθμό μας». Έτσι πάνε 
οι δύο μήνες.

 � Μάρτιος: «Αντιδράσεις για τις παρε-
λάσεις». «Η παρέλαση στην Αθήνα 
θα γίνει κανονικά». «Η λαγάνα έγινε 
χαρταετός και πέταξε».

 � Απρίλιος: «Ο πασχαλινός οβελίας 
στα ύψη». «Τα αυγά πιο ακριβά από 
τα κοτόπουλα». «Συνταξιούχος δη-
λώνει μπροστά στην κάμερα ότι θα 
κάνει Πάσχα με μισό σβέρκο κότας 
και μάλιστα κατεψυγμένης». Από 
κοντά και εκείνες οι εικόνες από 
την «Βαρβάκειο», με τους αρμοδί-
ους και τους καταναλωτές να δηλώ-
νουν ικανοποιημένοι από τις τιμές.

 � Μάιος: Εδώ δεν μούρχεται τίποτα, 
αλλά κάτι σε Πρωτομαγιά θα βρω 
όταν έλθει η ώρα. Άλλωστε η Μέρ-
κελ, ο Σόϊμπλε, η τρόικα και οι δικοί 
μας, εξασφαλίζουν τα 9/10 των ει-
δήσεων καθημερινώς.

 � Ιούνιος – Ιούλιος – Αύγουστος: «Σε 
πύρινο κλοιό η Χώρα. Κάηκε και ο 

τελευταίος πράσινος πνεύμονας 
της Αττικής» (αυτό ήταν ο εκατο-
στός τελευταίος πνεύμονας…). 
«Κύμα καύσωνα από την Αφρική. 
Στους 42 βαθμούς θα σκαρφαλώ-
σει ο υδράργυρος». «Καμίνι αύριο η 
Αθήνα. Χύτρα ταχύτητος η Θεσσα-
λονίκη. Τηγάνι η Καρδίτσα. Μπρίκι ο 
Βόλος. Τσαγερό το Άργος. Φούρνος 
μικροκυμάτων τα Ιωάννινα». Ακο-
λουθούν οι γνωστές σκηνές από 
τις παραλίες με την επίσης γνωστή 
εστίαση καθώς και τα μπάνια στα 
σιντριβάνια, αλλά και οι οδηγίες τι 
να τρώμε και τι να φοράμε.

 � Σεπτέμβριος: «Φωτιά τα σχολικά». 
«Απεργία διαρκείας εξαγγέλλει η 
ΟΛΜΕ». «Τι θα πει ο πρωθυπουρ-
γός στην ΔΕΘ».

 � Οκτώβριος: «Η παρέλαση στην 
Θεσσαλονίκη θα γίνει, για λόγους 
ασφαλείας, στην οδό Τσιμισκή κλπ.

 � Νοέμβριος: Όπως το Μάιο.
 � Δεκέμβριος: «Μαύρα Χριστού-

γεννα για του μισθωτούς και τους 
συνταξιούχους». «Η γαλοπούλα 
αγγίζει την τιμή ενός βοδιού». «Με-
λομακάρονα μόνο στα γραφεία 
που αγοράζουν χρυσό». «Μετά από 
εντολή της τρόικα οι κουραμπιέδες 
θα πωλούνται χωρίς ζάχαρη άχνη». 
Κι’ από κοντά το γνωστό βίντεο, με 
τους χοντρούς να φωνάζουν ότι 
πεινάνε.
Μόλις τελείωσα την ανάγνωση, 

αναζήτησα απεγνωσμένα στο βλέμ-
μα της γυναίκας μου τη γνώμη της. Η 
απάντηση ήρθε προφορική και επέ-
πεσε επί της κεφαλής μου ως κεραυ-
νός:

- Τι να σου πω παιδάκι μου. Εσένα 
ή η ζέστη σε βάρεσε και σε ξεκούτιανε 
όλως διόλου ή οι περικοπές σου πή-
ρανε και το λίγο μυαλό που είχες.

Καλημέρα σας.

Οι συνδρομές και οι 
οικονομικές ενισχύσεις για τον 

Σύνδεσμο είναι δυνατόν να 
κατατίθενται στον τραπεζικό 

λογαριασμό Eurobank 
0026-0255-30-0101247138 
ή στα Γραφεία του ΣΕΕΘΑ
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Ι Ω Α Ν Ν Η  Π Α Ρ Ι Σ Η :

Η καθ’ ημάς
θάλασσα

Γεωστρατηγική Ανάλυση 
της Μεσογείου
Παρουσίαση βιβλίου

υπό Δρ. Νίκου Παπαγιαννόπουλου, 
Υποστρατήγου ε.α., Διδάκτωρος Γναθοχειρούργου

Μ ε το νέο του 
βιβλίο «Η 
καθ’ ημάς 
θ ά λα σ σ α » 

διαπιστώνεται, για μια 
ακόμη φορά, ότι ο Γιάν-
νης Παρίσης δεν περι-
ορίζεται στο ρόλο του 
συνταξιούχου. Δεν του 
πάει η απραξία, τουνα-
ντίον, επιδεικνύει μία 

αξιοζήλευτη ενεργητικότητα που θα 
την ζήλευαν πολλοί νεαροί μεταπτυ-
χιακοί σπουδαστές καθώς και πανε-
πιστημιακοί ερευνητές. Εκπονεί στο 
Πανεπιστήμιο Κρήτης διδακτορική δι-
ατριβή, παντρεύοντας την στρατιωτι-
κή παιδεία με τις στρατηγικές μελέτες 
που πάντα τον ενδιέφεραν, για να κα-
ταφέρει να καταξιωθεί σε μία δεύτε-
ρη καριέρα του διδάκτορος στρατη-
γικού αναλυτή και πολυγραφότατου 
συγγραφέα.

Το παρόν πόνημα είναι το δέκατο 
βιβλίο του! Το θέμα του η Μεσόγειος, 
η «Καθ’ Ημάς Θάλασσα» του Στράβω-
να. Μεσόγειος, ένας χώρος Ιστορίας, 
σύντηξης πολιτισμών, γέννησης φιλο-
σοφιών και θρησκειών, σταυροδρόμι 
εμπορικών δρόμων, χώρος με τερά-
στια γεωστρατηγική αξία και έτι μεγα-
λύτερη υπεραξία, χώρος δημιουργίας 

και χώρος αιματηρών συγκρούσεων. 
Ένα χώρος που δεν έχασε επ’ ελάχι-
στον την κλασσική του αίγλη, που 
όμως πρόσφατα, με την ανάδειξη των 
μεγάλων ενεργειακών του αποθεμά-
των, ξεπερνάει κάθε ιστορικό προη-
γούμενο σαν χώρος ιδιαίτερου στρα-
τηγικού ενδιαφέροντος.

Ο συγγραφέας αναλύει με γλαφυ-
ρότητα την γεωστρατηγική σημασία 
της περιοχής. Δεν είναι μόνο τα ενερ-
γειακά αποθέματα στο κέντρο των 
ενδιαφερόντων. Είναι και οι λαοί που 
ζουν εκεί, ο πολιτισμός τους, η θρη-
σκεία τους, η Ιστορία τους, οι συμ-
μαχίες τους, το λαϊκό αίσθημα. Είναι 
οι δρόμοι των αγωγών, οι συνθήκες 
ασφάλειας, η σταθερότητα σε βάθος 
χρόνου. Με τις στρατηγικές πρώτες 
ύλες πάντα στο επίκεντρο, διαμορ-
φώνονται πλέον οι κεντρικές πολιτικές 
από τους ισχυρούς πόλους του πλανή-
τη, καθώς και πλειάδα πρωτοβουλιών 
περιφερειακής συνεργασίας.

Ο συγγραφέας περιγράφει με σα-
φήνεια τους κύριους διεθνείς παίκτες 
και την πολιτική τους. Αναλύει και τις 
παράπλευρες δευτερογενείς καταστά-
σεις, που εμφανίζονται όχι τυχαία, με 
ποικίλες μορφές, όπως η «Αραβική 
Άνοιξη», η τρομοκρατία, η ισλαμική 
«κυβερνο-τρομοκρατία», οι πυρηνικές 
δυνατότητες, η παράνομη διακίνηση 
όπλων, η λαθρομετανάστευση. Ανα-
λύει επίσης το μείζον θέμα της ενερ-
γειακής ασφάλειας στην ευρύτερη 
μεσογειακή περιοχή, λαμβανομένου 
υπ’ όψιν και του βεληνεκούς των κατά 
τόπους πυραυλικών συστημάτων, 
έχοντας διαδράμει το μέγιστο τμήμα 
της παγκόσμιας βιβλιογραφίας. Δεν 
θα ήταν υπερβολή αν υποστηριχθεί 
ότι, όσοι διάβασαν το βιβλίο αυτό του 
Γιάννη Παρίση δεν εξεπλάγησαν από 

τις πρόσφατες εξελίξεις στον αραβικό 
κόσμο, κυρίως στην Αίγυπτο. Αντίθετα 
κατενόησαν τους λόγους και τις αιτίες.

Πέραν των ανωτέρω, το ισχύον νο-
μικό καθεστώς του ΟΗΕ για το δίκαιο 
στη θάλασσα και εν προκειμένω για 
την οριοθέτηση των ΑΟΖ των χωρών 
που βρέχονται από τη Μεσόγειο, είναι 
αρκετά απόλυτο ή απλοϊκό –αφαιρετι-
κό ίσως- ώστε να γίνεται ευκόλως κα-
τανοητό, γιατί χώρες όπως η Τουρκία 
αλλά και οι ΗΠΑ δεν υπέγραψαν τη 
σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας. 
Εκφράζω την αγωνία μου για το πώς 
τελικώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, 
φοβούμενος ότι η κατάρρευση της 
ελληνικής και κυπριακής οικονομίας 
δεν οφείλονται μόνο στις γνωστές εγ-
γενείς αδυναμίες. Όλα αυτά τα θέματα 
και ακόμα πολύ περισσότερα, που θα 
κεντρίσουν το ενδιαφέρον του ανα-
γνώστη μόνο με μια ματιά στον πίνα-
κα περιεχομένων του βιβλίου, τα διε-
ξέρχεται ο συγγραφέας με ένα ζηλευτό 
τρόπο, που κάνει το βιβλίο αυτό ελκυ-
στικό και ευανάγνωστο.

Όλα τα ανάλογα συγγράμματα που 
κατακλύζουν αυτό τον καιρό την αγο-
ρά χαρακτηρίζονται λίγο ως πολύ από 
την ιδιότητα του συγγραφέα. Αν είναι 
πολιτικός, τεχνοκράτης, δημοσιογρά-
φος, επιστήμονας. Το σύγγραμμα του 
Γιάννη Παρίση προέρχεται από επι-
στήμονα και τεχνοκράτη συγχρόνως, 
γι’ αυτό και χαρακτηρίζεται από επι-
στημονική πληρότητα, αποφεύγοντας 
κάθε υποκειμενική αυθαιρεσία, αφού 
τεκμηριώνει σχολαστικά, με πάμπολ-
λες βιβλιογραφικές αναφορές, την 
κάθε θέση. Παράλληλα, ο μορφωμέ-
νος αξιωματικός, ο υπεύθυνος επιτε-
λής, τακτοποιεί και συστηματοποιεί τη 
γνώση, αξιοποιώντας πάντοτε το «διά 
ταύτα», υπηρετώντας με συνέπεια τον 

Το Βιβλίο
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εκάστοτε αντικειμενικό σκοπό.
Το τελικό αποτέλεσμα είναι ένας 

αξιολογότατος τόμος που συμπυκνώ-
νει όλη τη σημερινή πραγματικότητα 
στη Μεσόγειο και θα αποτελέσει κατά 
τη γνώμη μου βιβλίο εκλογής για όλους 
όσους σχετίζονται με το θέμα, ανθρώ-
πους ή θεσμούς. Διότι πιστεύω ακρά-
δαντα ότι το βιβλίο αυτό του Γιάννη Πα-
ρίση δεν πρέπει να λείπει από κανένα 
Διπλωματικό Γραφείο, Επιτελείο ή σχε-
τικό Πανεπιστημιακό Τμήμα. Είναι ένα 
βιβλίο που πρέπει να διαβάσουν όλοι οι 
στρατηγικοί αναλυτές, οι δημοσιογρά-
φοι και οι μη αρκούμενοι στην εξάντλη-
ση της φιλομάθειάς τους στα δελτία των 
«οκτώ». Πιστεύω τέλος ότι θα έχει τύχη 
και σαν αγγλόφωνη έκδοση.

Προσωπικά, έχοντας διαβάσει όλα 
τα βιβλία του φίλου Γιάννη Παρίση, 
δηλώνω, ότι ΝΑΙ, είναι η κορωνίδα 
της συγγραφικής του προσφοράς. Θα 
ήταν παράλειψή μου να μην αναφερ-
θώ στα άριστα ελληνικά της γλώσσας 
του βιβλίου, γεγονός που δείχνει ότι ο 
συγγραφέας, αφού μελέτησε κι αφο-
μοίωσε τα κείμενα των πηγών του, τα 
εξέφρασε με τον δικό του λόγο, στη 
μητρική του γλώσσα την Ελληνική, που 
γνωρίζει και χειρίζεται άριστα. Τέλος, 
η έκδοση φέρει τη σφραγίδα ποιότη-
τος του εκδοτικού οίκου Α.Α. Λιβάνη, 
που μας προσφέρει ένα αρτιότατο σύγ-
γραμμα 350 σελίδων, μέσα στις οποίες 
το μάτι του αναγνώστη ξεκουράζεται 
από τους 98 έγχρωμους χάρτες και δι-
αγράμματα.

Κ Ω Ν Σ ΤΑ Ν Τ Ι Ν Ο Υ  Π ΑΤ Σ Α Λ Ο Υ :

Διηγήματα  Βηματισμοί
στην Κύπρο και Εύβοια

Παρουσίαση βιβλίου
υπό κ. χρ. Μπολώση, 

Υποστρατήγου ε.α., ΓΓ/ΣΕΕΘΑ

Με τον συγγραφέα Αντιστρά-
τηγο ε.α κ. Πάτσαλο Κων-
σταντίνο, έτυχε να συνυπη-
ρετήσουμε και επομένως θα 

έπρεπε να μου είναι δύσκο-
λο να παρουσιάσω κάποιο 
έργο του, διότι μοιραίως 
υπάρχει αυτό που στα δι-
καστήρια λένε «λόγος εξαι-
ρέσεως». Όμως, δεν έχω το 
παραμικρό πρόβλημα διό-
τι η γραφίδα του Στρατηγού 
είναι γνωστή αφού ήδη έχει 
τιμηθεί με πάνω από 15 δια-
κρίσεις και έπεται συνέχεια.

Στο παρουσιαζόμενο σήμερα βι-
βλίο του, είναι το πρώτο με πεζά κεί-
μενα (έχει προηγηθεί η έκδοση 4 ποι-
ητικών συλλογών και η επιμέλεια των 
«Απάντων» του πατέρα του, λαϊκού 
ποιητή Ξενή Πάτσαλου), ο συγγραφέ-
ας «πατάει» σε δύο μεγάλα νησιά μας. 
Στην γενέτειρά του Κύπρο και στην γε-
νέτειρα της συζύγου του Εύβοια. Αυ-
τών των δύο νησιών εικόνες, μας δίνει 
με έντονη ιστορικολαογραφική διάθε-
ση.

Το Α΄ Μέρος, αρχίζει με το διήγη-
μα «Καρτερούμεν μέραν νύχταν», στο 
οποίο γίνεται μία συντομοτάτη αναφο-
ρά στο κυπριακό δράμα, ξεκινώντας 
από τον αγώνα της ΕΟΚΑ (1955-59), 
της οποίας υπήρξε μέλος, γεγονός για 
το οποίο έχει τιμηθεί από τον αείμνη-
στο Πρόεδρο Τάσσο Παπαδόπουλο, 
μέχρι τις μέρες μας που ακόμα «καρτε-
ρούμεν». Από το διήγημα αυτό, θα κρα-
τήσουμε σίγουρα τα πρώτα λόγια που 
είπαν οι τούρκοι στρατιώτες, όταν εισέ-
βαλαν στο σπίτι του Περικλή: «Γκιαούρ 
λίρες, ρεάλια, χρυσά πού έχεις κρυμέ-
να;». Είναι μια φράση, στην οποία περι-
κλείονται όλα τα…ιδανικά για τα οποία 
πολεμούν οι γείτονες.

Στο λαογραφικό διήγημα «Ανα-
μνήσεις από μια εποχή που ξεψύχη-
σε», αλλά και σε όλα τα υπόλοιπα του 
Α΄ Μέρους, ο Στρατηγός δίνει μια γλα-
φυρή περιγραφή της αγροτικής ζωής 
του χωριού του, που δεν είναι άλλο από 
το Παραλίμνι, ένα χωριό με έντονη την 
παρουσία της Ελλάδος. Το διήγημα μας 
μεταφέρει στο μακρινό 1951 και τα έθι-
μα, που τώρα πιά δεν υπάρχουν, ζωντα-
νεύουν και πυρπολούνε μνήμη κα συ-
ναισθήματα σαν «λαμπρατζιές».

Το Β΄ Μέρος, είναι 
αφιερωμένο στην δεύτε-
ρη πατρίδα του Στρατη-
γού, την Εύβοια.

Το πρώτο διήγημα, 
για το οποίο και έχει βρα-
βευθεί σε σχετικό διαγω-
νισμό, με τίτλο «Μαύρος 
Καβαλάρης. Πορεία προς 
τη δόξα», αναφέρεται 
στους Βαλκανικούς Πο-

λέμους και συγκεκριμένα στην προσω-
πικότητα του Ιωάννου Βελισσαρίου, ο 
οποίος καταγόταν από την Κύμη. Εδώ 
θα μάθουμε, ότι ο Βελισσαρίου ήταν 
σύγαμπρος του Παπακυριαζή, ο οποίος 
ως Συνταγματάρχης σκοτώθηκε στην 
Μάχη Κιλκίς – Λαχανά, στο ύψωμα, που 
σήμερα φέρει τ’ όνομά του. Ακόμα, θα 
διαβάσουμε την ιστορική φράση του 
Αρχιστρατήγου Βασιλέως Κωνσταντί-
νου προς τον Βελισσαρίου μετά την 
«αποκοτιά» του τελευταίου προς τα 
Γιάννενα: «Θέλεις φίλημα και δέσιμο ώ 
αγαπημένε τρελέ». Επίσης την αντίδρα-
ση του Κωνσταντίνου όταν πληροφο-
ρήθηκε τον θάνατο του Βελισσαρίου 
στην περιοχή Ογνιάρ Μαχαλά της Άνω 
Τζουμαγιάς: «Ήταν επόμενο. Τέτοιοι 
ήρωες δεν ζούνε πολύ».

Τα υπόλοιπα διηγήματα του Β΄ 
Μέρους, κινούνται στον χώρο των 
αναμνήσεων του φιλικού και συγγε-
νικού περιβάλλοντος του συγγραφέα 
και είναι μια παρέλαση ηθών, εθίμων, 
θρύλων και παιχνιδιών της ζωής που 
διαδραματίζονται στην αγαπημένη Εύ-
βοια, ενώ στο «Δεύτε τελευταίον ασπα-
σμόν», ο Στρατηγός – συγγραφέας πα-
ραθέτει μερικούς συγκλονιστικούς και 
βαθειά φιλοσοφημένους στίχους του 
πατέρα του.

Εν κατακλείδι στα «Διηγήματα» και 
να μην είσαι από την Κύπρο ή από την 
Εύβοια, κάτι θα βρεις που θα σε συγκι-
νήσει και θα σε αγγίξει.

Το βιβλίο, που έχει εκδοθεί με δα-
πάνη του «Συλλόγου Κυπρίων Ευβοί-
ας», οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
το προμηθευθούν κατόπιν απ’ ευθείας 
επαφής με τον συγγραφέα, στο τηλέ-
φωνο 22210 28857.
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ρίχθηκε στα Γαλλικά Αρχεία (Ηλ. Γεωρ-
γίου), στα Βενετικά (Κ. Μέρτζιος) και 
στα Αυστριακά (Ο. Κατσιαρδή - Hering), 
όπου βρέθηκαν αρκετά ιστορικά στοι-
χεία και πληροφορίες, που συμπλήρω-
σαν την ιστοριογραφία του Λάμπρου 
Κατσώνη. Αυτές όμως οι πληροφορίες 
και τα στοιχεία, στηρίζονταν στον με-
γάλο τους όγκο σε διπλωματικά έγγρα-
φα (επομένως αποτελούν έμμεσες πλη-
ροφορίες και εκτιμήσεις, 
αναφορές τρίτων, αλλά 
περιέχουν και πληροφο-
ρίες που ίσως εξυπηρε-
τούσαν σκοπιμότητες 
των χωρών των διπλωμα-
τών που αντιπροσώπευ-
αν). Επίσης στηρίχθηκαν 
σε έγγραφα ιδιωτών με 
απαιτήσεις (τεκμηριωμέ-
νες ή όχι) ή σε διαμαρτυ-
ρίες αντιπάλων πλοιοκτητών, που δεν 
μπορεί κανείς να αποφανθεί με σιγου-
ριά για την αξιοπιστία τους. Το τελευ-
ταίο, λόγω της συγχύσεως που υπήρχε 
στις οικονομικές σχέσεις, στις συναλ-
λαγές και στις επιδιώξεις πολλών κατά 
την περίοδο εκείνη. Επίσης, λόγω των 
αδιαφανών καθεστώτων των πειρατών 
και των κουρσάρων, που συνδέονταν με 
προσωπικά οικονομικά συμφέροντα, τα 
περισσότερα από τα έγγραφα αυτά δεν 
μπορούσαν να δώσουν την ακριβή ει-
κόνα ή να πληρώσουν τα ιστορικά κενά, 
γύρω από αυτή την εξέχουσα προσωπι-
κότητα της εποχής εκείνης.

Μετά τα πιο πάνω, έρχονται τα ΡΚΙΑ 
(Ρωσικά Κρατικά Ιστορικά Αρχεία) να 
συμπληρώσουν τα κενά, να διορθώ-
σουν ανακρίβειες ή να αναθεωρήσουν 
απόψεις και εκτιμήσεις που έχουν δει το 
φως της δημοσιότητας γύρω από την 
φυσιογνωμία και την ιστορική προσω-
πικότητα του Λ. Κατσώνη.

Το πρώτο βιβλίο έχει τίτλο: Ο ΛΑ-
ΜΠΡΟΣ ΚΑΤΣΩΝΗΣ στην ιστο-
ρία της Ελλάδας και Ρωσίας2

2 Κυκλοφορεί στην Αθήνα από τα βιβλιο-
πωλεία Παπασωτηρίου σε όλη την Ελλάδα 
και στη Λιβαδειά από τη “Σύγχρονη Σκέψη” 

Κυκλοφόρησε το 2005 στα ελληνικά 
και πρόκειται για το βιβλίο του Γιούρι 
Πριάχιν, καθηγητού ιστορίας στη Ναυ-
τική Ακαδημία της Αγίας Πετρούπολης. 
Το βιβλίο εκδόθηκε πρώτα στη Ρωσία, 
τον Οκτώβριο του 2004. Την ελληνική 
έκδοση επιμελήθηκε ο Πάνος Στάμου, 
που συμμετέχει στην έκδοση με σχετικό 
Συμπλήρωμα από 4 εργασίες του.

Τα έγγραφα στα οποία στηρίχθηκε 
η συγγραφή του βιβλίου 
και του Συμπληρώματος, 
σε αριθμό πάνω από 150, 
αποδεικνύουν με τον πλέ-
ον αδιαμφισβήτητο τρό-
πο, την προσφορά του 
Λάμπρου Κατσώνη στους 
αγώνες της Ελλάδας για 
την αποτίναξη του Οθω-
μανικού ζυγού, και πα-
ράλληλα την υπηρεσία 

του στη θετή του πατρίδα, τη Ρωσία.
Το βιβλίο του Γιούρι Πριάχιν, που 

παρουσιάζεται εδώ, είναι η πρώτη Ρω-
σική βιογραφία του ήρωα της Ελλάδας 
και της Ρωσίας με πληροφορίες που 
έρχονται για πρώτη φορά στο φως της 
δυτικής επιστημονικής κοινότητας. Εί-
ναι επίσης, η πρώτη δημοσιευμένη βι-
ογραφία του Κατσώνη, που βασίζεται 
κυριότερα στα έγγραφα των Ρώσικων 
Αρχείων. Ειδικότερα στο βιβλίο χρη-
σιμοποιήθηκαν τα έγγραφα των δυο 
Αρχείων της Αγίας Πετρούπολης: Του 
Ρωσικού Κρατικού Ιστορικού Αρχείου 
(ΡΚΙΑ) και του Ρωσικού Κρατικού Αρχεί-
ου του Πολεμικού Ναυτικού (ΡΚΑ-ΠΝ). 
Μεταξύ των εγγράφων αυτών περιλαμ-
βάνονται και οι αναφορές του ίδιου του 
Κατσώνη καθώς και οι αναφορές του 
Γενικού Αρχηγού του Ρώσικου Στρα-
τού Στρατάρχη Πρίγκιπα Γ.Α. Ποτέμκιν, 
του Επιτετραμμένου της Αικατερίνης Β 
επί των Πολιτικών και Πολεμικών Επι-
χειρήσεων στα Βαλκάνια Στρατηγού Ι.Α. 
Ζαμπορόφσκι, καθώς επίσης και των 
Αρχηγών των Ρώσικων Στόλων στη Με-
σόγειο - του Ναύαρχου Σ.Σ. Γκίμπς και 

του Ν. Λαμπρόπουλου και από τον επιμε-
λητή της εκδόσεως Π. Στάμου - τηλ/Φαξ: 
210 8970 542.

Π Α Ν Ο Σ  Ν .  Σ ΤΑ Μ Ο Υ

Ο Λάμπρος Κατσώνης
ένας ξεχασμένος ήρωας

Παρουσίαση τριλογίας βιβλίων

υπό κ. Νικήτα Νικητάκου, 
Πλοιάρχου ΠΝ ε.α., Μέλους Δ.Σ. ΣΕΕΘΑ

Είναι επιβεβαιωμένο ότι η ιστο-
ρία, σε μεγάλο τμήμα της αλλά 
και σε μικρότερα, ξαναγράφεται, 
συμπληρώνεται, ή αναθεωρεί-

ται υπό το φως νεώτερων πληροφορι-
ών και στοιχείων, που ανακαλύπτονται 
σε μη ερευνηθείσες μέχρι τότε αρχεια-
κές πηγές. Η περίπτωση του Λάμπρου 
Κατσώνη αποτελεί μια χαρακτηριστική 
περίπτωση της πιο πάνω επιβεβαίωσης.

Σημαντική συνεισφορά στην ανά-
δειξη της ιστορικής προσωπικότητας 
του Λ. Κατσώνη αποτελούν 3 βιβλία, 
που εκδόθηκαν από τον Δρ. Πάνο 
Ν. Στάμου1, και ο πλούτος των νέων, 
αγνώστων στοιχείων που αυτά προ-
σκομίζουν. Η σπουδαιότητα των νέων 
πληροφοριών έγκειται στο γεγονός ότι 
οι περισσότερες βρέθηκαν στα Κρατι-
κά Ρωσικά Ιστορικά Αρχεία (ΡΚΑ), που 
τώρα πλέον είναι προσβάσιμα. Άλλω-
στε, τα Βρετανικά και τα Εθνικά Ολλαν-
δικά Αρχεία απεκάλυψαν επίσης νέα 
στοιχεία.

Μέχρι σήμερα, η ιστοριογραφία 
για τον Λ. Κατσώνη στηρίχθηκε, αφ΄ε-
νός μεν στη «χειρόγραφη Βιογραφία» 
του 1823, αριθμός εγγράφου 1561 του 
Αρχείου Εθνικής Βιβλιοθήκης, από την 
οποία πήραν στοιχεία οι Κ.Ν. Σάθας, ο 
Γ. Κρέμος, ο Π. Μαγιάκος και όσοι αντέ-
γραψαν από αυτούς, ανεξάρτητα από 
το γεγονός ότι δεν έδιναν στο χειρό-
γραφο την ανάλογη αξιοπιστία ή ορι-
σμένοι από αυτούς αντιδεοντολογικά 
δεν το ανέφεραν στις πηγές τους. Αφ’ 
εταίρου, η σχετική ιστοριογραφία στη-

1 Ανώτερος Αξιωματικός του Πολεμικού 
Ναυτικού ε.α., Γενικός Γραμματέας του Κέ-
ντρου Ελληνο-Ρωσικών Ιστορικών Ερευ-
νών (ΚΕΡΙΕ).
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του Στρατηγού Β.Σ. Ταμάρα. Θεωρείται 
δε σπουδαίο το γεγονός ότι ορισμένα 
από τα έγγραφα που χρησιμοποιήθη-
καν, δημοσιεύονται στο παράρτημα του 
βιβλίου. Αποτελούν επομένως υλικό για 
τους ενδιαφερόμενους ερευνητές.

Η πολυετής μελέτη αυτών των πρώ-
της τάξεως υλικών έδωσε στον συγγρα-
φέα τη δυνατότητα να παρουσιάσει αρ-
κετά ολοκληρωμένη και ακριβή εικόνα 
των Πολεμικών Επιχειρήσεων του Κα-
τσώνη κατά την περίοδο του Ρωσικό-
Τουρκικού πολέμου (1787-1791) και του 
Απελευθερωτικού του αγώνα του κατά 
το 1792. Η μεγάλη αξία του βιβλίου του 
Πριάχιν συνίσταται στο, ότι ο συγγρα-
φέας δεν περιορίστηκε μόνο σε μια βιο-
γραφική μελέτη του Κατσώνη, άλλα και 
κατέδειξε τα ανθρώπινα και οικονομικά 
μέσα που αυτός χειριζόταν.

Στο βιβλίο παρουσιάζονται ακόμα 
βιογραφικά στοιχεία σχετικά με τους 
πλησιέστερους συναγωνιστές του Έλ-
ληνα ναυμάχου. Ο αναγνώστης πλη-
ροφορείται επίσης, με ακριβή στοιχεία, 
περί του Στολίσκου του Κατσώνη: Για τη 
σύνθεση των πλοίων, τον αριθμό των 
πληρωμάτων τους και τον αριθμό των 
πυροβόλων στο καθένα. Αναφέρεται 
επίσης τεκμηριωμένα η αρκετά δραμα-
τική μοίρα των ανδρών του Στολίσκου 
του Κατσώνη, που αιχμαλωτίστηκαν 
από τους Τούρκους: πολλοί εκτελέστη-
καν και κάποιοι παρέμειναν σε Τουρκική 
αιχμαλωσία έως του 1799, όποτε αφέ-
θηκαν ελεύθεροι κατόπιν παρέμβασης 
της Ρώσικης διπλωματίας.

Επίσης, για πρώτη φορά στη βιβλι-
ογραφία παρουσιάζεται λεπτομερώς η 
ζωή του Λάμπρου Κατσώνη και της οι-
κογένειάς του μετά την επιστροφή τους 
στη Ρωσία το 1794 και παρουσιάζεται 
το γενεαλογικό του δένδρο. Αξίζει να 
σημειωθεί, ότι οι τότε κυβερνήτες της 
χώρας λαμβάνοντας υπόψη τα επιτεύγ-
ματα του Κατσώνη στον πόλεμο κατά 
του κοινού εχθρού της Ρωσίας και της 
Ελλάδος, της Οθωμανικής Αυτοκρατο-
ρίας, φέρθηκαν ευνοϊκά στον γενναίο 
θαλασσομάχο όταν επέστρεψε.

Το βιβλίο συμπληρώνεται από τον 
Π. Στάμου με στοιχεία από τον Ατομικό 

Φάκελο του Λ. Κατσώνη, που αναδει-
κνύουν τις βασικές στρατιωτικές δρα-
στηριότητες, τα χαρακτηριστικά και 
τις ικανότητες του Λ. Κατσώνη. Επίσης 
δίδονται τα ονόματα των Αξιωματικών 
του, που πολέμησαν μαζί του στη δι-
άρκεια του Ρώσο-Τουρκικού πολέμου, 
μέχρι την περίοδο που έχει ορισθεί ως 
Διοικητής του Ρωσικού Στόλου της Με-
σογείου. Το Συμπλήρωμα ολοκληρώ-
νεται με την ανασκόπηση των υπαρχό-
ντων απόψεων και την παρουσίαση των 
νέων στοιχείων από τα ΡΚΙΑ για τη χρη-
ματοδότηση των επιχειρήσεων του Λ. 
Κατσώνη κατά το δεύτερο Ρώσο-Τουρ-
κικό πόλεμο.

Εκτός από τα καθαρά στρατιωτικά 
στοιχεία, πληροφορούμεθα από το βι-
βλίο επίσης για τις σημαντικές δραστη-
ριότητες του, όπως τις αγροτο-καλλιέρ-
γειες και τη βιομηχανική του δράση, με 
παραγωγή και εμπόριο βότκας δικής 
του παραγωγής από τα σταφύλια που 
καλλιεργεί ο ίδιος. Οι βασικότερες νέες 
ιστορικές πληροφορίες μπορούν περι-
ληπτικά να αναφερθούν όπως πιο κάτω:

 � Μαθαίνουμε για την ύπαρξη αδελ-
φού του Λάμπρου (αγνοείται το μι-
κρό του όνομα), που σκοτώθηκε κατά 
τα Ορλωφικά.

 � Γνωρίζουμε πλέον λεπτομέρειες για 
την αποστολή, που του ανέθεσαν 
να φέρει εις πέρας ως αξιωματικός 
(Ταγματάρχης) του Τσαρικού στρα-
τού. Δηλαδή, τη δημιουργία Στόλου 
στη Μεσόγειο, που θα πολεμήσει 
τον Οθωμανικό, επειδή δεν μπορεί 
να αποσταλεί Τακτική Ναυτική Μοί-
ρα της Βαλτικής, λόγω του πολέμου 
με τους Σουηδούς.

 � Διευκρινίζεται ο τρόπος χρηματοδο-
τήσεως της πιο πάνω αποστολής από 
το Ρωσικό Κρατικό ταμείο, Ρώσους 
αξιωματικούς, ομογενείς της Τεργέ-
στης και ανεξάρτητους επιχειρημα-
τίες, πλοιοκτήτες και μη.

 � Γνωρίζουμε λεπτομέρειες για τις Ναυ-
τικές Επιχειρήσεις που έφερε σε πέ-
ρας, τις σχετικές Διαταγές που είχε 
λάβει και εκτελούσε, ονόματα και 
σύνθεση και την τακτική των πλοίων 
του Στόλου στον οποίο, στο τέλος εί-

ναι ο Διοικητής του, του Ρωσικού Στό-
λου της Μεσογείου, πριν από τη συν-
θήκη του Ιασίου (Ιανουάριος 1792).

 � Μαθαίνουμε για τις μυστικές εντο-
λές που είχε σε ορισμένες περιπτώ-
σεις, για τις οποίες δημιουργήθηκαν 
παρεξηγήσεις της συμπεριφοράς του, 
ακόμα και από ανωτέρους του, που 
δεν γνώριζαν αυτές τις εντολές (π.χ. 
δεν πήγε στο λειοδικείο των Συρα-
κουσών, δεν ενώθηκε με το Στολίσκο 
του Γουλιέλμου Λορέτζο, προετοίμα-
σε αποστολή για να επιτεθεί κατά των 
Τουρκο-Γαλλικών Δυνάμεων -1798).

 � Διαπραγματεύθηκε συμφωνία (σώ-
θηκαν και δημοσιεύονται στο βι-
βλίο οι βασικοί όροι) με τους Μανιά-
τες προκειμένου να χρησιμοποιήσει 
το Πόρτο Κάγιο ως μόνιμη Ναυτική 
Βάση του Στόλου της Μεσογείου.

 � Όταν επιστρέφει στην Κριμαία, στο 
Στόλο της Μαύρης Θάλασσας (1795), 
πραγματοποιεί μελέτες Βλητικής και 
Αντοχής των Κωπήλατων σκαφών για 
να βελτιωθούν τα χαρακτηριστικά 
της ναυπηγικής τους αντοχής.

 � Έχουμε το ιστορικό της κρίσεώς του 
από την Ειδική Επιτροπή, στην από-
φαση που δικαιώνει τις απαιτήσεις 
του, επομένως την πλήρη δικαίω-
ση των ενεργειών του, για τις οποί-
ες κατηγορήθηκε από τις αντίπαλες 
Δυνάμεις. Η απόφαση, επικυρωμένη 
από την Αυτοκράτειρα, αποτελεί την 
πλήρη δικαίωση του από την Ανώτα-
τη Αρχή της Ρωσίας.

 � Έχουμε στοιχεία για τα δώρα και άλ-
λες διακρίσεις – γράφτηκε στο Libro 
d ‘Oro ως Ευγενής - (δώρα μεταξύ 
των άλλων χρυσά νομίσματα, κτή-
ματα, μισθούς 8 ετών, εξοχική κα-
τοικία της Αικατερίνης στην Κριμαία 
κ.ά.), που δέχτηκε κατά καιρούς από 
την ίδια την Αυτοκράτειρα ως αμοι-
βή των εξαιρετικών υπηρεσιών, και 
αυτό πέρα από την υπηρεσιακή επι-
βράβευση ή των προαγωγών στους 
διάφορους βαθμούς.

 � Γνωρίζουμε τώρα τα ακριβή ποσά 
που του επεδίκασε η Ειδική Επιτρο-
πή, ως τελικό ποσό των απαιτήσεων 
του, σύμφωνα με τα ισχύοντα την 
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εποχή εκείνη (π.χ. «Κανονισμός Κουρ-
σάρων» της Αικατερίνης ΙΙ), 576.674 
ρούβλια, από τα οποία όμως αφαι-
ρέθηκαν τα χρέη του που αναγνωρί-
σθηκαν προς τρίτους (159.100 ρού-
βλια).

 � Γνωρίζουμε την αιτία που δεν προ-
βιβάσθηκε στον επόμενο βαθμό του 
Στρατηγού (έμεινε 14 χρόνια στο 
βαθμό του Συνταγματάρχη-Πλοιάρ-
χου Α΄ Τάξεως Ναυτικού Πυροβολι-
κού): Ο πρώην προστάτης του Υπο-
ναύαρχος Ν. Μορντβίνοβ, που ήταν 
από τους χρηματοδότες της αποστο-
λής του στη Μεσόγειο, όταν ο Κατσώ-
νης δικαιώθηκε, θέλησε να λάβει όλο 
το ποσόν που πήρε ο Κατσώνης. Ο 
Κατσώνης του πρόσφερε μόνον το 
ποσόν που του δάνεισε, και επί πλέ-
ον τους τόκους που θα όριζε ο ίδιος 
ο Μορντβίνοβ. Ο τελευταίος δεν δέ-
χθηκε και όταν είναι πλέον Υπουργός 
Ναυτικών «εκδικείται» τον Κατσώνη 
με δυσμενείς μεταθέσεις και μη απο-
νομή του επομένου βαθμού.

 � Μαθαίνουμε την διαδικασία επιστρο-
φής του στην Ρωσία, μετά την αποτυ-
χία της «Επανάστασης» του ως «Ελευ-
θερωτού της Μάνης» – όπως γράφει 
στο μανιφέστο του, την Φανέρωση.

 � Έχουμε το μεγαλύτερο μέρος του γε-
νεαλογικού δένδρου του Λ. Κατσώ-
νη. Επίσης έχουμε τα πραγματικά 
του χαρακτηριστικά – και της συζύ-
γου του Μαρουδιάς ή Αγγελίνας κατά 
τους Ρώσους- που φιλοτεχνήθηκαν 
το 1798.

 � Το σημαντικότερο ίσως νέο στοιχείο 
είναι η ημερομηνία θανάτου του. Δεν 
πέθανε το 1804, όπως μέχρι τώρα 
όλοι οι ιστορικοί έγραψαν, αλλά 
μάλλον το 1805! Είναι όμως πιθανό 
να πέθανε και στις αρχές του 1806. 
Δεν έχουν ακόμα διευκρινισθεί οι 
συνθήκες θανάτου (δολοφονίας) του, 
ισχυρές ενδείξεις όμως υπάρχουν ότι 
επήλθε το 1805.

Το βασικότερο θέμα όμως είναι, 
ότι τα ΡΚΙΑ στο βιβλίο αυτό, αποκαλύ-
πτουν την πραγματική ιστορική φυσιο-
γνωμία του Λάμπρου Κατσώνη. Όπως 
χαρακτηριστικά είπε ο ιστορικός Σαρά-

ντος Καργάκος, κατά την 
παρουσίαση του βιβλίου 
στο Πολεμικό Μουσείο το 
Δεκέμβρη 2005, το βιβλίο 
τεκμηριώνει την παρουσία 
του Κατσώνη στο ιστορικό 
στερέωμα της Ελλάδας, γε-
γονός που εξαλείφει τις αμ-
φιβολίες που μπορούσε να 
έχει κανείς για το αν ο Κατσώνης υπήρξε 
στην ιστορία μας ως θρύλος ή ως μία 
πραγματική ιστορική φυσιογνωμία. Τα 
νέα ιστορικά στοιχεία του Κατσώνη δι-
ασκεδάζουν επίσης, τεκμηριωμένα πλέ-
ον, απόψεις που θέλουν τον Κατσώνη 
ληστή και πειρατή και αποδεικνύουν 
ότι: Ο Πλοίαρχος Α΄ Τάξεως Ναυτικού Πυ-
ροβολικού και Ιππότης του πολεμικού πα-
ρασήμου του Αγίου Γεωργίου 4ης Τάξεως 
υπήρξε επισήμως ένας Αξιωματικός του 
Ρωσικού-Τσαρικού στρατού για 35 χρό-
νια, που προσέφερε την αφοσίωση του 
στην Αικατερίνη Β΄ και τους διαδόχους 
της, αλλά και ότι όταν οι συνθήκες του 
έδωσαν την ευκαιρία πολέμησε «…για 
να έχει το Γένος του…έναν μικρόν τόπον 
ελεύθερον…».

Το δεύτερο βιβλίο έχει τίτλο: Ο Αξι-
ωματικός Λάμπρος Κατσώνης και 
ο ρωσικός στολίσκος στη Μεσό-

γειο. (Η δράση του Αξιωματικού και 
Ιππότη του Στρατιωτικού Τάγματος 
του Αγ. Γεωργίου της Ρωσίας στη Με-
σόγειο)

Το βιβλίο, 592 σελίδων των εκδόσε-
ων Παπασωτηρίου, του Παναγιώτη (Πά-
νου) Ν. Στάμου βασίζεται, κατά την με-
γαλύτερη έκταση του, στη Διδακτορική 
διατριβή του συγγραφέα.

Ο Πάνος Στάμου, κατά την προ-
σπάθεια του να αναδείξει την ιστορι-
κή προσωπικότητα του Λάμπρου Κα-
τσώνη στις σημερινές της διαστάσεις, 
μελέτησε και επεξεργάστηκε τα αδη-
μοσίευτα και δημοσιευμένα στην Ελ-
λάδα σχετικά αρχεία ενώ τα βιβλία της 
ελληνικής ιστοριογραφίας, επεξεργά-
στηκε αδημοσίευτα και δημοσιευμένα 
ρωσικά αρχεία και σχετικά βιβλία, ενώ 
ερεύνησε και ανακάλυψε σημαντικές 
αδημοσίευτες ιστορικές πληροφορίες 

στα βρετανικά και ολλαν-
δικά αρχεία. Ουσιαστικά, 
ο συγγραφέας χρησιμο-
ποίησε ως πηγές του και 
επεξεργάστηκε τα ελλη-
νικά (ΕΑ), βενετικά (ΒΑ), 
γαλλικά (ΓΑ), αυστριακά 
(ΑΑ), ρωσικά (ΡΑ), βρετα-
νικά (ΒρΑ) και ολλανδικά 

(ΟΑ) αρχεία.
Ο Π. Στάμου μελετώντας τις ιστορι-

κές πληροφορίες και τα στοιχεία, που 
αφορούν στον Έλληνα αξιωματικό του 
Αυτοκρατορικού στρατού της Ρωσίας, 
με την εφαρμογή αναλυτικής συγκριτι-
κής μεθόδου, προσέγγισε την ιστορική 
προσωπικότητα του Λάμπρου Κατσώ-
νη, όχι μόνο βιογραφικά, αλλά μέσα 
κυρίως από τη στρατιωτική του δράση, 
και παρουσιάζει λεπτομέρειες που ανέ-
δειξαν τις ικανότητες του ως άριστου 
χειριστού της πολεμικής τέχνης και επί 
πλέον ως σημαντικού παράγοντα στο 
διπλωματικό και πολιτικό πεδίο.

Στα πλαίσια της εργασίας του αυτής 
ο συγγραφέας έφερε στη δημοσιότητα 
νέα ευρήματα, τα οποία οδήγησαν συ-
νοπτικά στα ακόλουθα επιστημονικά 
αποτελέσματα:

1) Το περιεχόμενο και η πληρότητα 
των ρωσικών αρχείων, με τη συγκριτι-
κή μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε, ανέ-
δειξαν τον μεγάλο βαθμό αξιοπιστίας 
της Χειρόγραφης Βιογραφίας του Λ. Κα-
τσώνη του 1823 (έγγραφο «1561») των 
ελληνικών αρχείων. Μέχρι σήμερα οι 
περισσότεροι Έλληνες ιστορικοί, ενώ 
έλαβαν στοιχεία από το έγγραφο αυτό 
είχαν αμφισβητήσει την αξιοπιστία του, 
επειδή είναι άγνωστος ο συγγραφέας 
της. Ορισμένοι μάλιστα, ενώ αντλού-
σαν τις ιστορικές πληροφορίες από τη 
Χειρόγραφη Βιογραφία, δεν την ανέφε-
ραν ως πηγή.

2) Τα έγγραφα των Εθνικών Ολλαν-
δικών Αρχείων έδωσαν για πρώτη φορά 
στη δημοσιότητα το γνήσιο Μανιφέστο, 
την Πολιτική Διακήρυξη του Συνταγμα-
τάρχη και Ιππότη Λάμπρου Κατσώνη, το 
οποίο διανεμήθηκε από τον ίδιο σε ιτα-
λική γλώσσα στους διπλωμάτες της πε-
ριοχής. Μέχρι σήμερα, το Μανιφέστο 



78

ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΑΛΞΕΙΣ • ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013

ήταν γνωστό ως ΦΑΝΕΡΩΣΗ, δημοσι-
εύτηκε από αντιγραφή ανυπόγραφου 
χειρογράφου με διορθώσεις, το οποίο 
όμως δεν είχε τύχει επιστημονικής τεκ-
μηρίωσης ως αυθεντικό έγγραφο.

3) Τα βρετανικά αρχεία (ΒρΑ) απεκά-
λυψαν επίσης μετάφραση του Μανιφέ-
στου στα Ιταλικά, από τη νεοελληνική 
γλώσσα, που είχε διανεμηθεί στις Ελλη-
νικές περιοχές.

4) Η αποκάλυψη των δύο πιο πάνω 
εκδόσεων του Μανιφέστου και η ανά-
λυσή τους οδηγεί στο σπουδαιότερο 
συμπέρασμα αυτής της εργασίας: Ότι ο 
Λάμπρος Κατσώνης μέσα από τις τάξεις 
του Τσαρικού στρατού υλοποιούσε τους 
πραγματικούς του στόχους, εξυπηρετού-
σε δηλαδή την πολιτική της Αικατερίνης 
ΙΙ να εξασφαλίσει κάθοδο στη Μεσόγειο 
από τα Στενά του Βοσπόρου και συγχρό-
νως πολεμούσε για την Απελευθέρωση 
της Ελλάδας.

5) Η επεξεργασία των ΡΑ σε συνδυ-
ασμό με τα ΒΑ, ΑΑ και ΓΑ απέδειξε ότι 
η δράση του Κατσώνη και των ανδρών 
του δεν ήταν πειρατική, αλλά καταδρο-
μική, δηλαδή εκτελούσε Πολεμικές Επι-
χειρήσεις με βάση τις διαταγές της ηγε-
σίας του. Τούτο, ανεξάρτητα από τις 
μεθόδους που αρκετές φορές μετήλθε 
στο πλαίσιο των σκληρών κανόνων της 
εποχής του, για να επιτύχει τους σκο-
πούς του.

6) Απεδείχθη ότι ο ρόλος και η δρα-
στηριότητες του Λάμπρου Κατσώνη 
ήσαν σημαντικές σε ίδιο σχεδόν επίπε-
δο για την πατρίδα του Ελλάδα, αλλά 
και τη θετή του Ρωσία.

Υπάρχουν στο βιβλίο ακόμη νέα 
ευρήματα μικρότερης σημασίας, αλλά 
πάντως ιστορικής αξίας, όπως π.χ. η 
βάπτιση του γιου του Λάμπρου Κα-
τσώνη, Λυκούργου στην Ιθάκη (1790). 
Αυτό αποκαθιστά επιστημονικά την 
ιστορική αλήθεια, έναντι της μέχρι σή-
μερα υποστηριζόμενης ότι στην Ιθάκη 
ο Λ. Κατσώνης βάπτισε τον γιό του Αν-
δρούτσου Οδυσσέα, αργότερα ήρωα 
της Ελληνικής Επανάστασης. Επίσης 
αποσαφηνίσθηκε το θέμα της χρημα-
τοδοτήσεως του Λάμπρου Κατσώνη, όχι 
μόνον κατά την κάθοδο στη Μεσόγειο 

(1787), αλλά και σε όλη τη 
διάρκεια των αγώνων του 
(μέχρι το 1792).

Το κορυφαίο όμως συ-
μπέρασμα που προκύπτει 
από την ερευνητική εργα-
σία του συγγραφέα είναι 
ότι με τον οργανωμένο και 
συστηματικό αγώνα του 
εναντίον των Τούρκων, τη διάρκεια του 
αγώνα (συνολικά 8,5 χρόνια) και τα επι-
τεύγματά του, ο Συνταγματάρχης και Ιπ-
πότης του στρατιωτικού Τάγματος του Αγ. 
Γεωργίου Λάμπρος Κατσώνης, μπορεί να 
θεωρηθεί ως ένας από τους πρόδρομους 
της Ελληνικής Απελευθερωτικής Επανά-
στασης του 1821.

Με το βιβλίο αυτό πιστεύεται ότι θα 
επανεκτιμηθεί στην Ελλάδα ο σημαντι-
κός ρόλος του Λάμπρου Κατσώνη στην 
ιστορία της, ως πρόδρομου της Ελληνι-
κής Επανάστασης, και θα επιβεβαιωθεί 
το γεγονός ότι αυτός ο Έλληνας Αξιω-
ματικός του Ρωσικού Αυτοκρατορικού 
στρατού για 35 ολόκληρα χρόνια άφη-
σε ζωηρά τα ίχνη του στις σελίδες ιστο-
ρίας.

Το τρίτο βιβλίο έχει τίτλο: ΛΑ-
ΜΠΡΟΣ ΚΑΤΣΩΝΗΣ Τεκμήρια 
Ιστορίας – Λαογραφίας – Πα-
ράδοσης

Το νέο βιβλίο3 του Δρ. Πάνου Στά-
μου κυκλοφόρησε, σε 525 σελίδες από 
τις εκδόσεις «Βοιωτική Ώρα» Λιβαδειάς, 
τα Χριστούγεννα 2012.

Το βιβλίο αυτό συμπληρώνει κατά 
κάποιο τρόπο μια «τριλογία» του συγ-
γραφέα για τον ήρωα του 18ου αιώνα 
Λάμπρο Κατσώνη. 

Η έκδοση έχει το χαρακτηριστικό 
ότι, συντίθεται από αυτοτελείς εργασί-
ες (άρθρα, ομιλίες, ανακοινώσεις σε συ-
νέδρια κ.λ.π.), τις οποίες κατά καιρούς 
πραγματοποίησε ο συγγραφέας. Κατ’ 
αυτόν τον τρόπο το βιβλίο διαβάζεται 
ευκολότερα και όχι μόνον από εξειδι-

3 Διατίθεται από το Σύλλογο Λεβαδέων «Ο 
ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΤΣΩΝΗΣ» έναντι ελάχιστης 
δωρεάς 15 Ευρώ, για την ενίσχυση των 
σκοπών του.

κευμένου ενδιαφέροντος 
αναγνώστη. Συγχρόνως, 
παρέχει αρκετές λεπτομέ-
ρειες και πληροφορίες σε 
κάθε ξεχωριστό θέμα του, 
έτσι ώστε ο αναγνώστης 
να μπορέσει να αντλήσει 
ένα μεγάλο μέρος από τον 
πλούτο των ιστορικών πλη-

ροφοριών, οι οποίες έχουν έλθει στο 
φως της δημοσιότητας τα τελευταία 
χρόνια σχετικά με τον Λάμπρο Κατσώ-
νη.

Στο βιβλίο περιλαμβάνονται καθα-
ρά ιστορικού χαρακτήρα στοιχεία, αλλά 
και άγνωστες πληροφορίες, που συνδέ-
ουν τον Κατσώνη με τη λαογραφία και 
την παράδοση. Έτσι ενδεικτικά δημοσι-
εύονται, για πρώτη ολόκληρο το γνήσιο 
Μανιφέστο του Κατσώνη, όπως βρέθη-
κε από τον συγγραφέα στα Εθνικά Ολ-
λανδικά Αρχεία, ολόκληρη η «χειρόγρα-
φη βιογραφία Λ. Κατσώνη, 1823», όπως 
το πρωτότυπο ψηφιοποιήθηκε από τον 
συγγραφέα, από το αρχείο της Εθνικής 
Βιβλιοθήκης, και το κείμενο της βιογρα-
φίας αυτής όπως το μετέγραψε ο καθη-
γητής Γ. Κρέμμος στα «Ανάλεκτά» του. 
Επίσης δημοσιεύεται για πρώτη φορά 
η βιογραφική άποψη για τον Λ. Κατσώ-
νη του δισέγγονου του Λάμπρου, Σπυ-
ρίδωνα Κατσώνη, που είχε δημοσιευτεί 
στα ρωσικά το 1911 στη Μόσχα.

Στο βιβλίο περιέχονται επίσης οι 
πληροφορίες, που συνδέουν τον Λά-
μπρο Κατσώνη με τον Λόρδο Βύρωνα, 
και παρατίθενται στοιχεία για τουλάχι-
στον 3 ποιήματα που εμπνεύστηκε ο 
μεγάλος ποιητής, από την επαναστατι-
κή δράση του Λάμπρου Κατσώνη. Τού-
το, συνδυαζόμενο και με τα γραπτά του 
Φιλικού Εμμ. Ξάνθου, τεκμηριώνει στο 
βιβλίο την άποψη του συγγραφέα ότι, 
ο Λάμπρος Κατσώνης υπήρξε Πρό-
δρομος της Επαναστάσεως του 1821.

Τέλος, σημειώνεται ότι όλα τα έσο-
δα από τη διάθεση του βιβλίου 
έχει προσφέρει ο συγγραφέας 
για την ενίσχυση του ταμείου 

του Συλλόγου Λεβαδέων «Ο ΛΑΜΠΡΟΣ 
ΚΑΤΣΩΝΗΣ». 
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Το μείζον ζήτημα των τελευταίων 
ημερών που ανέδειξαν δημοσι-
εύματα σχετικά με τον έλεγχο 
συνοριακών γραμμών της χώρας 

μας, συμπαρέσυρε και μια σειρά ερω-
τημάτων σε σχέση με τις μεθόδους και 
τους μηχανισμούς ελέγχου αυτών.

Η διαχείριση των συνόρων και των 
κινήσεων προσώπων ή αγαθών διαμέ-
σου αυτών είναι ένα τεράστιο ζήτημα 
για χώρες σαν τη δική μας που συνο-
ρεύουν και με χώρες εκτός ΕΕ.

Δεν αποτελεί στόχο μας να αναδεί-
ξουμε κάποιο θέμα εξωτερικών συνό-
ρων ΕΕ, παρόλο που έχει τη σημασία 
του, αλλά θα αρκεστούμε στο να υπο-
δείξουμε αποτελεσματικές πρακτικές 
που έχουν χρησιμοποιηθεί αλλού, προ-
κειμένου να αντιμετωπίσουν το συγκε-
κριμένο πρόβλημα.

Μια άλλη διάσταση του θέματος, 
πέραν του ελέγχου της μετανάστευσης, 
είναι και αυτό της Εθνικής Ασφάλειας 
που καταδολιεύεται από ανεπαρκή συ-
στήματα ελέγχου εισερχομένων-εξερ-
χομένων στην Ελλάδα καθώς και των 
αγαθών, νομίμων ή παρανόμων, που 
διακινούνται.

Επειδή όπως και σε όλα τα μέτρα 
που λαμβάνονται, έτσι και εδώ ισχύει 
ο κανόνας της στάθμισης της επικιν-
δυνότητας σε συνδυασμό με την βέλ-
τιστη χρήση πόρων, είναι απαραίτητο 
ένας μηχανισμός να έχει τη δυνατότητα 
να επιτυγχάνει συνεχώς τον καλύτερο 
συνδυασμό πόρων και μέσων ώστε να 
επιφέρει το μέγιστο δυνατό έλεγχο.

Ο έλεγχος, διαχωριζόμενος σε φυ-
σικά και τεχνητά μέσα αλλά και σε προ-
σωπικό, πρέπει κάθε φορά να κατευθύ-
νεται προς το μεγαλύτερο αποτέλεσμα, 
και αυτό δε γίνεται χωρίς τη χρήση του 
λεγόμενου RISK ANALYSIS.

Τι απαιτεί το Risk Analysis;

Απαιτεί συστήματα που καταγρά-
φουν κάθε είδους έξοδο πολιτών 
και οχημάτων καθώς και παραστα-

τικών διακίνησης αγαθών. Στη συνέχεια 
αυτά τα δεδομένα καταγραφής συνδυ-
άζονται και σταθμίζονται ώστε να δημι-
ουργηθούν Risk profiles για κάθε πολί-
τη που εξέρχεται, ή κάθε όχημα ή κάθε 
εταιρεία που εξάγει ή εισάγει. Τα profiles 
αυτά σταθμίζονται αυτό-αξιολογούνται 
και δοκιμάζονται συνεχώς ώστε να επι-
βεβαιώνεται η εγκυρότητα τους.

Χωρίς αυτές τις αυτοματοποιημένες 
μεθόδους αλλά και χωρίς τα κατάλληλα 
εργαλεία που να μπορούν να υποστη-
ρίξουν αυτές τις διαδικασίες, ακόμα και 
η απλή είσοδος ενός πολύτιμου τουρί-
στα στην Ελλάδα μπορεί να καταστεί 
αντικείμενο δυσμενών σχολίων στη 
χώρα του για την ταλαιπωρία που υπο-
στεί από καθυστερήσεις στον έλεγχο. 
Τέτοιες καθυστερήσεις εύκολα προκύ-
πτουν όταν υπάρχουν περίοδοι αιχμής, 
ή σειρά παραβάσεων πολιτών που απο-
τελούν αντικείμενο εκτενέστερου ελέγ-
χου στη συνέχεια.

Οι μηχανισμοί που θα μπορούν να 
ελέγχουν εκατομμύρια τουριστών, δε-
κάδες χιλιάδες οχήματα και χιλιάδες 
παραστατικά δεν είναι δυνατό να υπο-
στηρίζονται από απλά καταγραφικά 
συστήματα εισόδου-εξόδου ή συναλ-
λαγών. Απαιτείται υψηλή τεχνολογία 
Analytics και Risk Management που θα 
συνδράμει τις υπηρεσίες, έτσι ώστε όχι 
μόνο να ελέγχουν την είσοδο και έξο-
δο μέσω καταλόγων παρακολούθησης 
(watch lists), αλλά και να ενημερώνο-
νται ανάλογα με τις κινήσεις και τους 

συνδυασμούς εισόδου-εξόδου (όχημα 
από σύνορα με Αλβανία εξήλθε από Πά-
τρα ή από Τουρκία κ.λπ.).

Η τεχνολογία του Risk Management 
είναι αυτή που μπορεί να βελτιστο-
ποιήσει τον έλεγχο των συνόρων, να 
αποσυμφορήσει τις ουρές, να αυξήσει 
κατακόρυφα τις επιτυχίες των τελωνει-
ακών αλλά και της αστυνομίας συνόρων 
αλλά και να αποτελέσει - και αυτό είναι 
το βασικότερο όλων, μια μοναδική βάση 
πάνω στην οποία θα διαμορφώνεται και 
θα υλοποιείται η πολιτική σε μια σειρά 
ζητημάτων Εθνικής Ασφάλειας, Τελωνεί-
ων αλλά και αποτελεσματικότητας χρή-
σης κατασταλτικών μέσων (Αστυνομία, 
Λιμενικό, Τουριστική Αστυνομία κ.ά.)

Αυτή είναι η ενδεδειγμένη λύση 
που δεν αυξάνει ουσιαστικά και μόνο 
την Εθνική Ασφάλεια, αλλά μέσω αυτής 
συνεπικουρούνται οι δράσεις κατά της 
Τρομοκρατίας, της Φοροδιαφυγής, της 
Λαθρομετανάστευσης, του Λαθρεμπο-
ρίου, της Διακίνησης Όπλων και Ναρ-
κωτικών και της Εμπορίας Ανθρώπων.

Έτσι και μόνο μπορεί να αποκατα-
σταθεί το κύρος της χώρας από κέντρο 
διακίνησης παρανομίας σε χώρα ασφα-
λή για κάθε νόμιμο επισκέπτη που προ-
σφέρει στη χώρα το συνάλλαγμα του 
για να απολαύσει τις ομορφιές της και 
να ζήσει για λίγο και αυτός το «Μύθο 
του στην Ελλάδα».

Η κρίση στην Αίγυπτο, τα γεγονότα 
στην Τουρκία και τη Συρία και η οικο-
νομική κρίση στην Κύπρο συνετέλεσαν 
στην αύξηση των τουριστών, με τον ένα 
ή τον άλλο τρόπο. Ας περιφρουρήσουμε 
τη χώρα μας με το σωστό τρόπο, ώστε 
να διασφαλίζουμε την ασφάλεια των επι-
σκεπτών αλλά και κυρίως των Ελλήνων.

Πηγή: http://www.memex.com/usa/border-
management

Στοιχεία Επικοινωνίας της SAS
SAS Institute SA, www.sas.com/Greece, +30 
210 6898730.

O αποτελεσματικός έλεγχος συνόρων 
και η συμβολή του στην Εθνική 
Ασφάλεια και την Οικονομία

Ο κ. Στάθης Βυτινιώτης, Business Development 
Manager Public Sector, SAS



ΤΑ ΝΕΑ ΤOΥ ΣΥΝΔΕΣΜOΥ ΜΑΣ
Απρίλιος -Ιούνιος 2013 – Επιμελείται η Γενική Γραμματεία του ΣΕΕΘΑ

1. Δραστηριότητες
 Α. ΣΥΜΜΕΤΟΧH ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ    Κατόπιν προσκλήσεων ο Πρόεδρος και Μέλη του Δ.Σ. του Σ.Ε.ΕΘ.Α. παρέστησαν 
στις ακόλουθες εκδηλώσεις:

 � Την 1η Ιουλίου 2013, αντιπροσωπεία του Δ.Σ./ΣΕΕΘΑ επισκέφθηκε τον Αρχηγό ΓΕΑ Αντιπτέραρχο κ. Ευ-
άγγελο Τουρνά με την ευκαιρία της ανάληψης των καθηκοντων του.

 � Την 23η Ιουλίου 2013, στην τελετή Ορκωμοσίας Ανθυπολοχαγών Τάξεως 2013 «Σχης Π.Β. Παναγιώτης Θ. 
Κολοκοτρώνης», η οποία έλαβε χώρα στην Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων στην Βάρη Αττικής.

 � Την 16η Σεπτεμβρίου 2013, στην τελετή έναρξης σπουδών των σπουδαστών της 66ης Εκπαιδευτικής 
Σειράς η οποία έλαβε χώρα στην Σχολή Εθνικής Άμυνας.

 � Την 12η Σεπτεμβρίου 2013, έγινε ενημέρωση από τον ΣΕΕΘΑ των Σπουδαστών της 4ης Σειράς Διαδικτυ-
ακής Εκπαίδευσης σχετικα με τον Σύνδεσμο Επιτελών Εθνικής Άμυνας, η οποία έλαβε χώρα στο αμφιθέατρο 
του Πολεμικού Μουσείου.

2. Εκδόσεις

 A. ΠΕΡΙΟδΙκΑ 

 � «Θαλασσινοί Απόηχοι». Διμηνιαία έκδο-
ση της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών 
Ναυτικού.

 � «Εθνική Ηχώ». Μηνιαία έκδοση της Ενώ-
σεως Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού.

 � «Ιππικό Τεθωρακισμένο», τριμηνιαία έκδο-
ση του Συνδέσμου Αποστράτων Αξκών Ιπ-
πικού- Τεθωρακισμένων

 � «Λιμενικά Χρονικά» τριμηνιαία έκδοση της 
Ένωσης Αποστράτων Αξκών Λιμενικού Σώ-
ματος

 � «Νέα του Σ.Α.Σ». Διμηνιαία έκδοση του 
Συλλόγου αποφοίτων Σ.Τ.Υ.Α.

 � «Σύνδεσμος Η Αμάλθεια». Τριμηνιαία έκ-
δοση του συνδέσμου Αποστράτων Αξκών 
Σώματος Εφοδ. Μεταφορών.

 � «Ελληνικό Παρατηρητήριο. Ομάδα 21 Μα-
κεδονίες Θράκης». Τριμηνιαία έκδοση της 
Κίνησης Πατριωτικής Αφύπνισης.

 B. ΕφΗΜΕΡΙδΕΣ 

 � «Νέα του Σ.Α.Σ.». Διμηνιαία έκδοση συλλό-
γου αποφοίτων Σ.Τ.Υ.Α..

 � «Σερραϊκόν Θάρος». Ημερήσια έκδοση. 
 � «Κρητικά Νέα». Διμ. έκδοση  προβολής και 

προάσπισης των κρητικών συμφερόντων.

 � «Καστέλλα» μηνιαία έκδοση του εξωραϊ-
στικού Συλλόγου Καστέλλας Πειραιά.

 � «Φίλος του Ανάπηρου». Διμηνιαίο δελτίο 
του Συλλόγου «Οι φίλοι των αναπήρων».

 
 Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ   Τα κάτωθι Μέλη 
του Συνδέσμου πλέον της ετήσιας 
συνδρομής τους, προσέφεραν και 
τα αναγραφόμενα χρηματικά ποσά 
προς ενίσχυση της εκδόσεως των «Εθ. 
Επάλξεων».
Καραμεσίνης Μ., Υπτγος  ........10 ευρώ
Αποστολίδης Αναστ., Υπτγος 10 ευρώ

δεν είναι πια μαζι μας

Πριν από λίγους μήνες ο Σύνδε-
σμος έχασε δύο επίλεκτα μέλη του.

Τον Αντιπτέραρχο ε.α. Σταθόπου-
λο Γεώργιο, διατελέσαντα Πρόε-
δρο από 1994 μέχρι 1999 και τον 
Υποναύαρχο (ΛΣ) ε.α. Χατζηνικο-
λή Βασίλειο, διατελέσαντα Αντι-
πρόεδρο από 2005 έως το 2011. Ο 
Σύνδεσμος εκφράζει τα θερμά και 
ειλικρινή συλλυπητήριά του προς 
τις οικογένειες των εκλιπόντων.
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Στο παρόν τεύχος, περιλαμβάνεται 16σέλιδο αφιέρωμα για τα 100 χρόνια 
της ενσωμάτωσης της Κρήτης στην Ελλάδα. Όπως έχουμε τονίσει και σε 
προηγούμενα τεύχη του περιοδικού μας, ο στόχος των αφιερωμάτων μας 
δεν είναι να εξαντλούμε τα θέματα σε όλες τις λεπτομέρειές τους. Άλλωστε 

αυτό δεν είναι δυνατό να γίνει στον περιορισμένο χώρο του περιοδικού, αλλά η 
προσπάθειά μας κατευθύνεται στο να υπενθυμίζουμε σημαντικά ιστορικά γεγο-
νότα με άρθρα διακεκριμένων αρθρογράφων και με βιβλιογραφία που θα βοη-
θήσει όσους μελετητές θέλουν να εμβαθύνουν περισσότερο.

Αν και το τρίμηνο Ιουλίου – Αυγού-
στου – Σεπτεμβρίου, όπως και όλα τα 
τρίμηνα του έτους, είναι πλήρες ιστο-
ρικών γεγονότων, με εξαίρεση τον Σε-
πτέμβριο δεν περιλαμβάνει σημαντικές 
πολιτικές εξελίξεις. Ίσως γιατί το καλο-
καίρι όλα τα θέματα αντιμετωπίζονται με 
πιο ευνοϊκή διάθεση. Και εκεί που είχα-
με κάπως απομακρυνθεί από την στυγνή 
καθημερινότητα, ήρθε ο Σεπτέμβριος, 
μήνας επιστροφής στις πόλεις, και οι δη-
λώσεις διαφόρων αναλυτών για την πο-
ρεία της οικονομίας μας, με το γνωστό 
τρόπο και ύφος τους. που μας προσγεί-
ωσαν ανώμαλα στην πραγματικότητα. 

«Οι Έλληνες είναι αναρχικοί και δύσκο-
λα δαμάζονται. Γι’ αυτόν τον λόγο πρέπει 
να χτυπήσουμε βαθιά μέσα στις πολιτισμι-
κές τους ρίζες. Έτσι ίσως καταφέρουμε να 
τους κάνουμε να συμμορφωθούν. Εννοώ 
βέβαια να χτυπήσουμε την γλώσσα τους, 
την Θρησκεία τους, τα πολιτισμικά και 
ιστορικά αποθέματα, έτσι ώστε να ου-
δετεροποιήσουμε την δυνατότητά τους να 
αναπτύσσονται, να διακρίνουν τους εαυ-
τούς τους, ή να αποδεικνύουν ότι μπορούν 
να νικούν, έτσι ώστε να ξεπεράσουμε τα 
εμπόδια στα στρατηγικώς απαραίτητα 
σχέδιά μας στα Βαλκάνια, την Μεσόγειο, 
και την Μέση Ανατολή».

Το παραπάνω κείμενο κυκλοφορεί 
ευρέως στο διαδίκτυο εδώ και πολλά 
χρόνια και η πατρότητά του αποδίδεται 
εσφαλμένα, αφού έχει διαψευσθεί, στον 
άλλοτε πανίσχυρο Υπουργό εξωτερικών 
των ΗΠΑ Χένρι Κίσσιγκερ. Ανεξάρτητα 
πάντως της πατρότητας του κειμένου 
το περιεχόμενο του, σε συνδυασμό με 
τα όσα διαδραματίζονται την παρούσα 
περίοδο στη χώρα μας, με τις δηλώσεις 
που γίνονται για τη θρησκεία , την ιστο-

ρία μας και τη γλώσσα μας, αλλά και όσα 
λαμβάνουν χώρα στη Μέση Ανατολή, 
προσδίδουν σε αυτό μια προφητική δι-
άσταση. Άραγε η εθνική μας συνείδη-
ση έχει αλλοτριωθεί τόσο πολύ, ώστε να 
ακούγονται από Έλληνες τόσα απαρά-
δεκτα εν πολλοίς για τη θρησκεία την 
ιστορία και τη γλώσσα μας; Ειδικότερα 
στη γλώσσα μας αναφέρεται και το κύ-
ριο άρθρο του παρόντος τεύχους ενώ 
για την άλωση της ιστορίας αναφερθή-
καμε στο κύριο άρθρο του προηγούμε-
νου τεύχους.

Αν και συνήθως δεν αναφέρομαι 
σε ιστορικά γεγονότα, θα κάνω 
μια εξαίρεση και θα αναφερθώ 

σε κάποια σημαντικά κατά την άπο-
ψή μου. Στις 23 Ιουλίου 1923 υπογρά-
φεται η Συνθήκη της Λωζάνης, με την 
οποία τερματίζεται η εμπόλεμη κατά-
σταση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, 
καθορίζονται τα όρια των δύο χωρών, 
που ισχύουν μέχρι σήμερα και επιβάλ-
λεται η ανταλλαγή πληθυσμών. Με το 
άρθρο 20 της συνθήκης, η Τουρκία ανα-
γνωρίζει την προσάρτηση της Κύπρου 
στην Αγγλία και παραιτείται από κάθε 
δικαίωμα σε αυτή. Στις 8 Σεπτεμβρίου 
490 π.χ. (Σύμφωνα με άλλες πηγές στις 
13 ή 14 Αυγούστου) και στις 28 Σεπτεμ-
βρίου του 480 π.χ. διεξήχθησαν αντι-
στοίχως η μάχη του Μαραθώνα και η 
ναυμαχία της Σαλαμίνας.

Από πλευράς ύλης στο παρόν τεύχος 
στο διπλωματικό περισκόπιο όπως πά-
ντα, δημοσιεύεται άρθρο του μόνιμου 
συνεργάτη του περιοδικού μας κ. Γεωρ-
γίου Σέκερη, πρέσβυ ε.τ. με το επίκαιρο 
θέμα “Η Μεσανατολική πολιτική της Άγκυ-
ρας: στοχεύσεις, προσκόμματα και διλήμ-

ματα”, ενώ στο στρατηγικό περισκόπιο 
επίκαιρο άρθρο του κ. Χρήστου Μηνά-
για, γεωστρατηγικού αναλυτή με θέμα 
“Η κοινωνική και πολιτική πόλωση στην 
Τουρκία αποκτά μεγάλες διαστάσεις”.

Για την επικαιρότητα τους συνι-
στώνται το άρθρο του κ. Κωνσταντίνου 
Φίλη, Διευθυντού του Τμήματος Μελε-
τών - Ερευνών του ΙΔΙΣ με θέμα “Συρία: 
Διπλωματία της διαπραγμάτευσης vs Δι-
πλωματίας των όπλων” και το άρθρο του 
ομότιμου Καθηγητού κ. Κούτση  με τιτ-
λο  “Η εξέγερση στη Συρία και η διαπά-
λη για τον έλεγχο της Ανατολικής Μεσο-
γείου”, ενώ για την οικονομία το άρθρο 
του κ. Νικολάου Κ. Μπαλτά, Καθηγητή 
Οικονομικών και Κατόχου της Ευρωπα-
ϊκής Έδρας Jean Monnet, στο Οικονο-
μικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με θέμα “H 
Εμπειρία της Ελλάδος από την Ευρωπαϊκή 
Κρίση”.

Στις 29 Αυγούστου 1824 διεξήχθη η 
ναυμαχία του Γέροντα. Σε αυτήν ο μι-
κρός Ελληνικός στόλος, υπό τον Ανδρέα 
Μιαούλη καταναυμαχεί τον ενωμένο 
τουρκοαιγυπτιακό στόλο. Στο παρόν 
τεύχος δημοσιεύεται σχετικό ιστορικό 
άρθρο του κ. Κ. Καταγά, Αντιναυάρχου 
ΠΝ ε.α. με τίτλο “Η Ναυμαχία του Γέρο-
ντα”. Στα Ιστορικά θέματα του περιοδι-
κού περιλαμβάνονται και τα άρθρα “Ο 
Άγιος Αυτοκράτωρ της Ρωμανίας Ιωάννης 
Γ ´ Δούκας Βατάτζης ως Στρατιωτικός και 
Διπλωμάτης” του κ. Ιωάννη Α. Σαρσά-
κη, ΕΜΘ Επχία (Ο), Ιστορικού Μελετητή 
και “Η ΕΛ.ΔΥ.Κ. στην Τελευταία Μάχη του 
2Οου Αιώνα” του κ. Σπυρίδωνος Δελλή, 
Υπτγου ε.α.

Στο παρόν τεύχος περιλαμβάνονται 
και πολλά άλλα άρθρα ποικίλου περιε-
χομένου που δεν αναφέρονται λόγω έλ-
λειψης χώρου.

Το επόμενο τεύχος των “Εθνικών 
Επάλξεων” με αριθμό 106 , θα κυ-
κλοφορήσει στο τέλος Δεκεμβρί-

ου 2013 με αρχές Ιανουαρίου 2014. Εύ-
χομαι σε όλα τα μέλη του ΣΕΕΘΑ και 
τους αναγνώστες του περιοδικού καλό 
φθινόπωρο και καλό κουράγιο. 

 >>  ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΔΟΤΗ   
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LAVINIA CORP. LASKARIDIS SHIPPING CO. LTD.

...cool and dry

Head Office
Laskaridis Shipping Co.Ltd. 

5, Xenias street & Ch. Trikoupi
Athens, 14562

Greece
Tel: +30.210.6284200

Fax: +30.210.8089710/11/12
Email: athens @ laskaridis.gr

On time...

A globally integrated shipping company

  
Transportation (reefer, wet, dry)

  Shipyards
  Ship agency

  Logistics
  Terminals

  Fuel Supplies at High Seas
  Fishing
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