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Ὁ Κύριος μετά τήν Ἀνάστασή 
Του ἐμφανιζόταν γιά σαράντα 

ἡμέρες στούς μαθητές. Ἤθελε νά 
εἶναι σίγουροι γιά τήν Ἀνάστασή Του. 
Τούς μυσταγωγοῦσε στά μυστήρια 
τῆς Βασιλείας Του, ἀπαντοῦσε στίς 
ἀπορίες τους, διάνοιγε τόν νοῦ τους 
νά κατανοήσουν τίς Γραφές, ἔφλεγε 
τίς καρδιές τους μέ τόν πόθο τῆς 
Βασιλείας Του. Ἡ Ἀνάληψη εἶναι τό 
τελευταῖο γεγονός τῆς ἐπίγειας ζωῆς 
τοῦ Κυρίου. 

Ὁ Εὐαγγελιστής Λουκᾶς περιγρά-
φει τήν τελευταία ἐμφάνιση τοῦ 
Κυρίου στούς μαθητές Του. Ἐπειδή 
δυσπιστοῦν ἀπό τήν μεγάλη τους 
χαρά γιά τό ἄν εἶναι ἤ ὄχι ὁ Κύριος, 
τούς ζητάει νά φάει κάτι καί ἐκείνοι 
τοῦ δίνουν ἕνα κομμάτι ψάρι ψημένο καί μέλι ἀπό 
κηρήθρα. Κατόπιν τούς μεταδίδει θεῖο φωτισμό γιά νά 
κατανοοῦν τίς Γραφές καί ἀφοῦ τούς δίνει ἀποχαιρε-
τιστήριες ὁδηγίες τούς βγάζει ἔξω ἀπό τά Ἱεροσόλυμα 
ἕως τή Βηθανία καί ἐκεῖ ἀφοῦ σηκώνει τά χέρια Του 
εὐλογεῖ καί ἀρχίζει νά ἀνεβαίνει πρός τόν οὐρανό.

Ὁ Κύριος ἀνελήφθη στούς οὐρανούς γιά νά προσα-
γάγει τήν ἀνθρώπινη φύση στόν Θεό Πατέρα καί νά τήν 
ἀνυψώσει. Πόσο εὐφράνθηκε ὁ Θεός Πατέρας ὅταν 
εἶδε τή φύση τήν ἀνθρώπινη κεκαθαρμένη ἀκριβῶς 
ἔτσι ὅπως τήν εἶχε πλάσει νά ἀνεβαίνει πρός Ἐκεῖνον! 
Ὅπως μᾶς λένε οἱ Πατέρες ὁ Θεάνθρωπος Χριστός κατά 
τήν Ἀνάληψή Του ἀνύψωσε ὁλόκληρη τήν ἀνθρωπότη-
τα καί τήν ἀνθρώπινη φύση τήν ἔβαλε νά καθίσει στά 
δεξιά του Πατέρα. Συμφιλιώνεται λοιπόν ὁ ἄνθρωπος 
μέ τόν Θεό στό πρόσωπο τοῦ Θεανθρώπου.

Μέ τήν Ἀνάληψη ὑποτάσσονται τά πάντα δηλαδή 
τά ἐπουράνια, τά ἐπίγεια καί τά καταχθόνια στόν Θε-
άνθρωπο Κύριο. Παρατηροῦν οἱ Πατέρες πώς ὁ Χριστός 
δέν ἀνέβηκε στόν Οὐρανό σάν ἀστραπή ἀλλά «σχολή 
καί βάδην καί οὐκ ἀθρόον». Ο Χριστός ἀνέβαινε σι-
γά-σιγά στόν οὐρανό, γιά νά ἁγιάσει καί τούς αἰθέρες 
ὅπως ἁγίασε μέ τήν Παρουσία Του καί ὅλη τήν γῆ, ὅπως 
ἁγίασε τά ὕδατα βαπτιζόμενος στόν Ἰορδάνη ποταμό 
καί ὅπως ἁγίασε τά καταχθόνια μένοντας στόν Ἅδη γιά 
τρεῖς ἡμέρες. Ἔπρεπε νά ἁγιασθοῦν καί οἱ αἰθέρες, 

ὥστε νά ἐξομαλύνει ὁ Κύριος τό πέ-
ρασμά μας ἀπό τή γῆ στόν Οὐρανό 
τήν ὥρα τοῦ θανάτου μας. Ἐπομένως 
ὁ Κύριος γίνεται καί Πρόδρομός μας 
ἀνοίγοντάς μας τό δρόμο γιά τόν 
Οὐρανό.

Ὁ Κύριος ἀναλήφθηκε ἐνῶ εὐλο-
γοῦσε τούς μαθητές. Διά τῶν μαθη-
τῶν Του αὐτή ἡ εὐλογία ἐπαναπαύ-
εται στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καί 
παραμένει ἕως τῆς συντελείας τῶν 
αἰώνων. Ἀναλήφθηκε «ἐν δόξη». Ἡ 
Ἁγία Γραφή ἀπό τήν ἀρχή μέχρι τό 
τέλος μιλᾶ γιά τή δόξα τοῦ Θεοῦ ἡ 
ὁποία στήν Παλαιά Διαθήκη γινόταν 
ἐμφανής ἀλλά ὄχι ὁ ἴδιος ὁ Θεός. 
Στήν Καινή Διαθήκη συμβαίνει τό 
ἀντίθετο. Κρύβει ὁ Κύριος τή δόξα 

Του γιά νά μήν φοβίσει τή φθαρτή ἀνθρώπινη φύση 
ἀλλά παρουσιάζεται ὁ Ἴδιος ὡς ἄνθρωπος. Ἄς σκεφτοῦ-
με στό Θαβώρ κατά τήν Μεταμόρφωση ὅταν ἔδειξε ἕνα 
ἀπειροελάχιστο μέρος τῆς θεότητάς του στούς τρεῖς 
μαθητές του Πέτρο, Ἰάκωβο καί Ἰωάννη δέν ἄντεξαν καί 
ἔπεσαν μέ τό πρόσωπο στή γῆ.

Ἀνελήφθη ὁ Κύριος γιά ἕναν ἀκόμη λόγο: γιά νά 
στείλει τόν Παράκλητο, τό Πνεῦμα τῆς ἀληθείας στούς 
πιστούς καί νά ὁδηγήσει τούς ἀνθρώπους στή σωτηρία. 
Εἶχε ὁ Κύριος ὑποσχεθεῖ στούς μαθητές Του ὅτι θά τούς 
στείλει τό Ἅγιο Πνεῦμα καί ἔτσι δέ θά εἶναι μόνοι τους. 
Βασικό ἔργο τοῦ Παρακλήτου εἶναι νά συμβάλλει στήν 
κατανόηση τοῦ Προσώπου καί τοῦ ἔργου τοῦ Χριστοῦ. 
Ο Κύριος εἶχε πεῖ : «Ἔτι πολλά ἔχω λέγειν ὑμῖν, ἀλλ' οὐ 
δύνασθε βαστάζειν ἄρτι. ὅταν δέ ἔλθῃ ἐκεῖνος, τό 
Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὁδηγήσει ὑμᾶς εἰς πᾶσαν τήν 
ἀλήθειαν. (Ἰωάν. Κεφ. ιστ’, Στιχ. 12-13)».

Η Ανάληψη ἔγινε αἰφνίδια καί ἀπροσδόκητα. Ἔτσι 
αἰφνίδια καί ἀπροσδόκητα θά γίνει καί ἡ Δευτέρα Πα-
ρουσία τοῦ Κυρίου. Ἐμεῖς ὀφείλουμε νά εἴμαστε ἄγρυ-
πνοι καί ἐν ἐγρηγόρσει γιά νά ὑποδεχθοῦμε τόν Κύριο 
ὅταν Ἐκεῖνος ἔρθει εἴτε στήν Δευτέρα Παρουσία, εἴτε 
στήν ὥρα τοῦ προσωπικοῦ θανάτου τοῦ καθενός μας, 
τήν ὥρα δηλαδή τῆς προσωπικῆς μας μετάβασης στόν 
Οὐρανό.
Τοιχογραφία ἀπό τό παρεκκλήσιο τοῦ Ὁσίου Στυλιανοῦ τοῦ Παφλαγόνος τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ἱ. Ν. 
Θείας Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου Δραπετσώνας.

Γιατί Ἀνελήφθη ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός;

Toυ Αρχιμανδρίτη π. Ιερώνυμου Φράγκου



Πηδάμε στις βάρκες

λύνουμε τα σκοινιά

και τραγουδάμε τη θάλασσα

Γιάννης Ρίτσος

Ο Πρόεδρος και τα μέλη της ΕΑΑΝ

σας εύχονται ένα όμορφο, δροσερό,

με υγεία και ασφάλεια καλοκαίρι 
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Εξοχωτάτη Πρόεδρε της Ελληνικής Δημοκρατίας,
Αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή ως ομιλητής στην εκδήλω-
ση αυτή μνήμης που είναι αφιερωμένη στην αντιστα-
σιακή δράση των Ενόπλων Δυνάμεων κατά της δικτα-
τορίας, που επιβλήθηκε στη χώρα την 21η Απριλίου 
1967. Αναφέρομαιστη δράση των Ενόπλων Δυνάμεων, 
και ιδιαίτερα στο Κίνημα του Ναυτικού που αποτέλεσε 
την κορυφαία έκφραση της αντίδρασης των στελεχών 
των Ενόπλων Δυνάμεων προς την ομάδα των επίορκων 
αξιωματικών, που προέβησαν στο ανοσιούργημα της 
επιβολής δικτατορίας.

Νιώθω ακόμα μεγαλύτερη τιμή και ευθύνη που 
καλούμαι να επιχειρήσω, πέρα από τις επετειακές 
μνήμες και αναφορές, να οριοθετήσω το μήνυμα της 
ημέρας, το οποίο παραμένει ως πολύτιμη παρακατα-
θήκη στις γενιές που δεν έζησαν τις μαύρες εκείνες 
ημέρες και, από την ασφάλεια του σημερινού σταθερού 
δημοκρατικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο ζουν, 
εκπλήσσονται μαθαίνοντας το απίστευτο γεγονός της 
επιβολής δικτατορικού καθεστώτος, στην Ελλάδα της 
δημοκρατίας, στην Ελλάδα της Ευρώπης, στα μέσα του 
20ου αιώνα, όταν μακρόχρονες δικτατορίες είχαν ήδη 
εξαλειφθεί ή υποχωρούσαν από τον ορίζοντα των 
αναπτυγμένων χωρών του κόσμου.
Κυρία Πρόεδρε,
Το πραξικόπημα του Απριλίου του 1967, ακόμα και για 
τους απλούς παρατηρητές των πολιτικών πραγμάτων 
της χώρας μας, δεν ήρθε «ως κεραυνός εν αιθρία». 
Είχε ρίζες, είχε αίτια, είχε αφορμές, που ήσαν ορατές 
σε πολλούς και μπορούσε να προβλεφθεί και θα έπρε-
πε να είχε καταβληθεί κάθε προσπάθεια να αποτραπεί.

Δεν πρόκειται να επιχειρήσω ανάλυση όλων των 
κοινωνικών και πολιτικών εσωτερικών και διεθνών 
παραγόντων, που συνέτειναν στη διαμόρφωση ευνο-
ϊκών για το πραξικόπημα συνθηκών, αλλά δεν μπορώ 
να μη σταθώ για λίγο στα δύο κορυφαία, κατά την 
άποψή μου, ζητήματα που συνετέλεσαν στην εξύφαν-
σή του και την τελική εκδήλωσή του.

Το πρώτο ήταν το Κυπριακό. Είναι γνωστές σε όλους 
οι φάσεις απ’ τις οποίες πέρασε το Κυπριακό πρόβλη-
μα κατά τις δύο προηγηθείσες δεκαετίες του ’50 και 

του ’60. Με δεδομένο ότι έχουν περάσει πολλά χρόνια 
από τότε και έχουν ανοίξει τα αρχεία των Υπουργείων 
Εξωτερικών των χωρών που είχαν εμπλακεί στο θέμα, 
δεν έχει μείνει για τους ιστορικούς πτυχή ανεξερεύνη-
τη. Προσωπικά θεωρώ το Κυπριακό και τις μέχρι το ’67 
εξελίξεις του, κυρίως δε την κρυφή μεταφορά μιας 
ελληνικής Μεραρχίας στην Κύπρο, που ενεργούσε ως 
ασπίδα της ελευθερίας του Κυπριακού ελληνισμού και 
εμπόδιο εφαρμογής άνομων σχεδίων εις βάρος της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, ως το κύριο αίτιο για το οποίο 
σχεδιάσθηκε και εφαρμόσθηκε, ή κατ’ ελάχιστον έγινε 
ανεκτή, η επιβολή της δικτατορίας στην Ελλάδα.

Με το πνεύμα που γαλουχηθήκαμε στις Ένοπλες 
Δυνάμεις η ενδοτικότητα της απόσυρσης της Μεραρ-
χίας, ανεξάρτητα από τις πιέσεις ή τις απειλές που 
ενδεχομένως δέχθηκε η κυβέρνηση των Συνταγματαρ-
χών, συνδυαζόμενη και με όλες τις μετέπειτα εγκλη-
ματικές παρεμβάσεις στην εσωτερική πολιτική ζωή της 
Κύπρου, παραμένει απόλυτα αδικαιολόγητη και απο-
τελεί εσχάτη προδοσία, χωρίς κανένα ελαφρυντικό 
άγνοιας ή αμέλειας, πολλώ μάλλον που ως στρατιωτι-
κοί γνώριζαν καλύτερα παντός άλλου, ότι με αυτή την 
απόφαση παρέδιδαν την Κύπρο ανυπεράσπιστη στα 
νύχια των εχθρών της. 

Το δεύτερο ζήτημα που απετέλεσε το γενεσιουργό 
αίτιο του πραξικοπήματος του ’67, ήταν η ανεπάρκεια 
της δημοκρατίας, που είχε εγκαθιδρυθεί ως πολίτευμα 
στη χώρα μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι αλήθεια 
πως οι ιστορικές εξελίξεις που προηγήθηκαν της δεκα-
ετίας του ’60 δεν ήσαν κατάλληλες για την ανάπτυξη 
ισχυρών δημοκρατικών θεσμών. Έλειπαν οι προϋπο-
θέσεις για να αναδειχθεί η ηθική όψη της δημοκρατί-
ας που είναι η μεσότητα, η αντίθεση στα άκρα, ενώ 
δεν εύρισκε πεδίο εφαρμογής η ψυχικήφυσιογνωμία 
της δημοκρατίας, που είναι η μετριοπάθεια και η ηπι-
ότητα. Αντ’ αυτών, ο Πολιτειακός άρχων και ο πολιτικός 
κόσμος της εποχής καλλιεργούσαν τα πάθη και την 
οξύτητα, χωρίς να αντιλαμβάνονται ότι έτσι προλείαι-
ναν το έδαφος για την εφαρμογή συνωμοτικών σχεδί-
ων, που εξυφαίνονταν σε κλειστά γραφεία σκοτεινών 
παρακρατικών κέντρων. Κι όμως, ακόμα και σήμερα 

Ημέρα αντίστασης των Ε.Δ. στην δικτατορία
«Το Κίνημα του Ναυτικού»

Ομιλία του Ιωάννη Παλούμπη Αντιναυάρχου Π.Ν. ε.α.
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πιστεύω πως με μια μικρή σχετικά υπέρβαση των προ-
σωπικών πολιτικών επιδιώξεων, μια επίδειξη έγκαιρης 
συνεννόησης και αλληλοκατανόησης, θα είχε αποτρα-
πεί, κατά τη γνώμη μου, η εκδήλωση του τόσο επώδυ-
νου για τη χώρα πραξικοπήματος.   

Το πραξικόπημα επικράτησε καθώς η έλλειψη στέ-
ρεων δημοκρατικών θεσμών είχε ως αποτέλεσμα την 
έλλειψη αντιστάσεων. Η προηγηθείσα δε περίοδος της 
πολιτικής οξύτητας είχε προξενήσει στο λαό ένα διά-
χυτο αίσθημα αγανάκτησης, εξ αιτίας των συνεχών 
αναταραχών, διαδηλώσεων και αναρχίας, που φανέ-
ρωνε την αδυναμία των πολιτικών δυνάμεων να επι-
κοινωνήσουν, λόγω της αφέσεως του ελέγχου στους 
φανατικούς των δύο παρατάξεων.

Επίσης η προπαγάνδα της Απριλιανής χούντας χρη-
σιμοποίησε το επιχείρημα ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις 
επενέβησαν για να αποκαταστήσουν την τάξη, σφετε-
ριζόμενη έτσι ψευδώς την παρουσία και την υποστή-
ριξη του συνόλου των Ενόπλων Δυνάμεων προς τις 
δικές της ανομίες. Η συγκατάνευση και η αποδοχή του 
πραξικοπήματος από τον συνταγματικό Βασιλέα, έστω 
και ακούσια όπως φάνηκε αργότερα, εδραίωσε στην 
κοινή συνείδηση την ψευδή αυτή εντύπωση. Στην πραγ-
ματικότητα, όπως διαπιστώθηκε αργότερα, επρόκειτο 
για μια ομάδα λίγων φανατικών στελεχών, που εκμε-
ταλλευόμενα την ισχύ των όπλων που κατείχαν, την 
απίστευτη αδυναμία των πολιτειακών θεσμών και την 
ενδοτικότητα μέχρι δειλίας της όποιας στρατιωτικής 
ηγεσίας, που δέχθηκε να παραμείνει στις θέσεις της 
και να υπηρετήσει υπό νεωτέρους της, κατέλυσαν και 
τις τελευταίες αντιστάσεις του κοινοβουλευτικού πο-
λιτεύματος και, όπως περιγράφει η Καβαφική έκφρα-
ση, ως βάρβαροι κυρίευσαν την «ανοχύρωτη πόλη» 
της δημοκρατικής ζωής της χώρας. 

Οι δυσμενείς συνέπειες της Απριλιανής δικτατορί-
ας στην πολιτική, οικονομική, κοινωνική και πολιτισμι-
κή ζωή και εικόνα της χώρας υπήρξαν πάρα πολλές και 
η αναφορά τους εκφεύγει του σκοπού της παρούσας 
ομιλίας. Επιγραμματικά μόνο αναφέρουμε ότι το στυ-
γνό καθεστώς βίας και ανελευθερίας που επιβλήθηκε, 
οδήγησε τη χώρα πολλά χρόνια πίσω. 

Από τις πρώτες ακόμα ημέρες του χουντικού καθε-
στώτος, στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των τριών 
κλάδων εξέφρασαν την αντίθεσή τους προς αυτό και 
πλήρωσαν το τίμημα με ένα πογκρόμ δυσμενών κρί-
σεων και αποστρατειών, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις 
με τη ζωή τους την ίδια. 

Η κατατρομοκράτηση του λαού επεκτάθηκε γρήγο-
ρα με σκοπό τη φίμωση του όποιου ελεύθερου πνεύ-
ματος σε όλες τις εκφάνσεις της κοινωνικής ζωής. Εκεί-
νο όμως που ιδιαίτερα ενδιέφερε τους κρατούντες ήταν 
η αποφυγή του οποιουδήποτε ελεύθερου σχολιασμού 

από στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, διότι αυτό κα-
τέστρεφε την εικόνα που είχαν φιλοτεχνήσει τόσο 
έντεχνα στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, ότι δη-
λαδή οι Ένοπλες Δυνάμεις σύσσωμες και ομόθυμες 
επενέβησαν και κατέλυσαν τη Δημοκρατία για να σώ-
σουν τη χώρα από τους κινδύνους που την απειλούσαν.

Η αιτιολογική επιχειρηματολογία του Απριλιανού 
πραξικοπήματος δεν αντέχει στην όποια κριτική. Ένα 
συνονθύλευμα παραληρηματικών θεωριών, ομιλιών 
και εκφράσεων για φανταστικούς εχθρούς, μαζί με 
επιστράτευση λαϊκίστικων εκδηλώσεων εξάψεως του 
εθνικιστικού φρονήματος, κατ’ απομίμηση των παλιο-
μοδίτικων φασιστικών μεθόδων των καθεστώτων του 
μεσοπολέμου, συγκροτούσαν μια πνιγηρή ατμόσφαι-
ρα, μέσα στην οποία δεν μπορούσε να επιβιώσει και 
πολύ περισσότερο να ευδοκιμήσει, η παραμικρότερη 
πνευματική ελευθερία και δημιουργία.

Η κατάσταση μέσα στο Πολεμικό Ναυτικό δεν ήταν 
διαφορετική απ’ ό,τι στην λοιπή ελληνική κοινωνία. Το 
Ναυτικό από τη φύση του είναι σώμα Δημοκρατικό. Η 
πρόταση είναι διαπίστωση και όχι τρόπος έκφρασης, 
ή ιδεολόγημα. Οι συνθήκες ζωής και δράσης μέσα στο 
πλοίο, το κύτταρο της πολεμικής ισχύος του Ναυτικού, 
επιβάλλουν τη συναντίληψη, τη συνέργεια, τη συλλο-
γικότητα, όλων των μελών του πληρώματος από τον 
Κυβερνήτη μέχρι τον τελευταίο ναύτη. Η παράδοσή 
του και η ιστορική κληρονομιά του, από την ίδρυση 
του νεοελληνικού κράτους μέχρι σήμερα, είναι φιλε-
λεύθερη. Η παραδειγματική στάση του Αρχηγού του 
Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, Ναυάρχου Κωνσταντίνου 
Εγκολφόπουλου, ο οποίος έχοντας λιγότερο από μήνα 
στη θέση του, δεν ανέχθηκε να παραμείνει υπό το 
επιβληθέν καθεστώς και παραιτήθηκε, κληροδότησε 
στα στελέχη του Ναυτικού συναισθήματα υπερηφά-
νειας και τιμής. 

Παράλληλα με τις παρακαταθήκες του παρελθόντος, 
τα στελέχη του Ναυτικού γαλουχούνται στις παραγω-
γικές σχολές τους, με ισχυρή αποστροφή προς οποιου-
δήποτε είδους διαβολή ή κατάδοση συναδέλφων τους. 
Η ιδιότητα αυτή γίνεται τρόπος ζωής, που επιτρέπει 
την ελεύθερη έκφραση ιδεών και εκφορά κριτικής προς 
όλους και όλα, χωρίς τον φόβο να γνωστοποιηθεί η 
κριτική αυτή στάση, σε κλιμάκια της διοίκησης. Ανέ-
καθεν το καρέ των Αξιωματικών του πλοίου αποτελού-
σε βήμα ελεύθερης κριτικής και φυτώριο ιδεών, με 
στόχο τον περισσότερο εκδημοκρατισμό του πολιτικού 
σκηνικού της κάθε εποχής και την αναγεννητική προ-
σπάθεια που απαιτούσε κάθε φορά το Πολεμικό Ναυ-
τικό.

Έτσι τα πρώτα δείγματα αντιστασιακής στάσης προς 
το Απριλιανό καθεστώς εκδηλώθηκαν νωρίς. Το Βασι-
λικό Αντικίνημα της 13ης Δεκεμβρίου 1967 έδωσε την 
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ευκαιρία στο Ναυτικό να συμμετάσχει σχεδόν σύσσω-
μο στην κίνηση, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η πλειο-
ψηφία των στελεχών ήταν φιλοβασιλική. Απλά το Αντι-
κίνημα αντιμετωπίσθηκε ως αφορμή για να εκφραστεί 
η εσωτερική ένταση και η αποστροφή προς το δικτα-
τορικό καθεστώς. Η καταστολή του Βασιλικού κινήμα-
τος προξένησε ένα ακόμα πογκρόμ Αξιωματικών του 
Ναυτικού και τη λήψη μιας σειράς μέτρων κατά το 
μάλλον και ήττον μειωτικών για την ανεξαρτησία και 
την αυτοτέλεια του κλάδου. Ο σπόρος όμως της αντί-
στασης είχε πέσει σε εύφορο έδαφος και έμελλε να 
καρπίσει αργότερα.

Στη διάρκεια των ετών που διέρρευσαν το Ναυτικό 
μεταμορφώθηκε σε μια κυψέλη αντιδικτατορικών 
ζυμώσεων στην οποία ανταλλάσσονταν απόψεις, ανα-
γνωρίζονταν στελέχη με κοινό τρόπο σκέψης εξυφαί-
νονταν σχέδια και γενικά διακινούνταν ιδέες με κοινό 
στόχο την ανατροπή του δικτατορικού καθεστώτος. 

Οι λαϊκές αντιστασιακές δράσεις εναντίον της χού-
ντας άρχισαν να εκδηλώνονται η μία μετά την άλλη και 
σχεδόν σε όλες υπήρχαν αναμεμιγμένα στελέχη των 
Ενόπλων Δυνάμεων, γεγονός ιδιαίτερα ενοχλητικό για 
τους κρατούντες. 

Είναι δύσκολο να φαντασθεί κανείς με ποιο τρόπο 
το Ναυτικό θα μπορούσε να πραγματοποιήσει ένα 
κίνημα που θα επικρατούσε στην ξηρά. Επρόκειτο όμως 
για μια απλή ιδέα δανεισμένη από την πρόσφατη ιστο-
ρία του Ελληνικού Έθνους, προσαρμοσμένη στη γεω-
γραφική ιδιομορφία της χώρας και τις δυνατότητες των 
πλοίων. Σύμφωνα μ’ αυτή κάθε νησί θα μπορούσε να 
αποτελέσει πυρήνα ελευθερίας που να προστατεύεται 
περιμετρικά από το Ναυτικό. Ήταν βέβαιο ότι οι τοπι-
κές στρατιωτικές αρχές, όπου υπήρχαν τέτοιες, θα 
συνεργάζονταν και προς την κατεύθυνση αυτή θα γι-
νόταν η κατάλληλη προετοιμασία. Τέλος ο πληθυσμός 
θα αποδεχόταν την όλη ενέργεια γιατί ήταν διάχυτη 
πλέον τόσο στις Ένοπλες Δυνάμεις όσο και στον λαό η 
τάση αποτίναξης του δικτατορικού ζυγού. 

Το σχέδιο, με τη διαδοχική απελευθέρωση των 
νησιών, απέβλεπε στο να καταστήσει εμφανές στον 
κόσμο ότι, όχι μόνον οι Ένοπλες Δυνάμεις δεν στήριζαν 
τη δικτατορία, αλλά αντίθετα η επιβολή της είχε επη-
ρεάσει τη συνοχή και το ηθικό τους. Υπήρχε η πεποί-
θηση ότι μπροστά στο αδιέξοδο που θα δημιουργούνταν 
και υπό το βάρος της εξωτερικής πίεσης, το καθεστώς 
θα υποχωρούσε και θα παρέδιδε την εξουσία σε πρό-
σωπα κοινής αποδοχής. 

Η εξέλιξη αυτή πιστευόταν εύλογα ότι θα οδηγού-
σε σταδιακά σε ομαλές πολιτικές εξελίξεις που θα δι-
ασφάλιζαν την ελευθερία και τη δημοκρατία στη χώρα. 
Για τους επικριτές της ιδέας, που ακόμα και σήμερα 
διατείνονται πως επρόκειτο για σχέδιο ρομαντικό χω-

ρίς πρακτική βάση, έχουμε να αντιτείνουμε πως τελικά 
ακριβώς έτσι κατέρρευσε η χούντα υπό το βάρος των 
ευθυνών και ενοχών της για την εθνική τραγωδία του 
Κυπριακού Ελληνισμού που προξένησε. Ας αναλογι-
σθούμε εάν, θα είχε το ψυχικό σθένος να προκαλέσει 
εμφύλιο πόλεμο με θύματα εκατέρωθεν και ποιες 
Ένοπλες Δυνάμεις θα ακολουθούσαν την παρανοϊκή 
αυτή στάση.

Δεν είναι στην πρόθεσή μου να αναφερθώ σε ονό-
ματα αλλά δεν μπορώ να αποφύγω την αναφορά του 
πρώτου πυρήνα που δημιουργήθηκε το 1968, όταν 
συμμαθητές και φίλοι τάξεως 1948 βρέθηκαν να φοιτούν 
στη Σχολή Πολέμου του Ναυτικού, 16 χρόνια μετά την 
αποφοίτησή τους από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων. Οι 
Παναγιώτης Μάλλιαρης, Αλέξανδρος Παπαδόγγονας 
και Νίκος Παππάς, ακολουθούμενοι σύντομα από τους 
επίσης συμμαθητές τους Μηχανικούς Αθανάσιο Σέκε-
ρη και Πιέρρο Παναγιωταρέα ίδρυσαν την πρώτη (να 
μου επιτραπεί η έκφραση) «φιλική αντιδικτατορική 
εταιρεία». 

Για την εφαρμογή του σχεδίου του Ναυτικού οι συν-
θήκες ωρίμασαν το φθινόπωρο του 1972 όταν τα μέλη 
του πυρήνα και άλλοι συμμαθητές τους, καθώς και της 
προηγουμένης τάξεως 1947, τοποθετήθηκαν κυβερνήτες 
στα μεγάλα αντιτορπιλικά του στόλου. Η επάνδρωση 
των μαχίμων μονάδων του Ναυτικού έγινε από στέλεχος 
μυημένο στο κίνημα και εκτός από τους Κυβερνήτες 
τοποθετήθηκαν μυημένοι μάχιμοι και μηχανικοί Αξιω-
ματικοί σε όλα τα πλοία και τις καίριες θέσεις των Υπη-
ρεσιών Ξηράς. Στο κίνημα προσχώρησαν στελέχη του 
Στρατού και της Αεροπορίας αλλά και πολιτικοί και ιδι-
ώτες με συγκεκριμένους και διακριτούς ρόλους και με 
κοινό χαρακτηριστικό όλων, την επιθυμία να συμμετά-
σχουν σε μια κίνηση για την ανατροπή της χούντας.

Παρά τον ιδεαλισμό που απέπνεε το σχέδιο δράσης 
του Ναυτικού, με την αποφυγή σχεδιασμού βίαιων 
δράσεων επιβολής της θέλησης των κινηματιών και 
της, εκ του γεγονότος τούτου, δημιουργίας αμφιβολι-
ών για την επίτευξη πρακτικού αποτελέσματος, η συμ-
μετοχή ήταν αθρόα. Πιο συγκεκριμένα οι μόνοι που 
παρέμειναν εκτός κινήματος ήσαν εκείνοι που δεν 
ενημερώθηκαν, όχι από φόβο κατάδοσης, αλλά διότι 
δεν υπηρετούσαν σε θέσεις που θα μπορούσαν να 
προσφέρουν κάτι ουσιαστικό στην εφαρμογή του σχε-
δίου. Αργότερα κι αυτοί ακόμα εξέφραζαν την αγανά-
κτησή τους γιατί οι συνάδελφοί τους δεν τους είχαν 
μυήσει. Αυτή ήταν η γενικευμένη νοοτροπία και τάση 
αντίστασης στο Ναυτικό.

Ελάχιστα ήταν τα στελέχη του Ναυτικού που στή-
ριζαν ενσυνείδητα το Απριλιανό καθεστώς, ενώ μια 
μερίδα δήθεν ουδετέρων που διατείνονταν πως εκτε-
λούσαν το καθήκον τους χωρίς να αναμειγνύονται στα 
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πολιτικά πράγματα, είναι αυτοί που αντιμετωπίζουν 
σήμερα συμπλεγματικά την όποια αναφορά στην αντί-
σταση κατά της χούντας. Η εποχή και οι συνθήκες απαι-
τούσαν από άνδρες ώριμους, Έλληνες Αξιωματικούς, 
να λάβουν θέση υπέρ ή κατά, δεν ήταν επιτρεπτή η 
στάση του Πιλάτου, ούτε ευσταθούσε ο ισχυρισμός ότι 
δεν καταλάβαιναν τι συμβαίνει στη χώρα και ότι θα 
αποτελούσε ανάμιξη στην πολιτική, η όποια εκδήλωση 
φιλελεύθερου πνεύματος.    

Το κίνημα του Ναυτικού με τη συνεργασία στελεχών 
του Στρατού και της Αεροπορίας, αλλά και πολιτικών 
και ιδιωτών υπήρξε η κορυφαία αντιστασιακή εκδή-
λωση των Ενόπλων Δυνάμεων κατά της Απριλιανής 
δικτατορίας.

Το κίνημα προδόθηκε πριν προλάβει να εκδηλωθεί, 
οι μυημένοι Αξιωματικοί συνελήφθησαν, οδηγήθηκαν 
στα μπουντρούμια της ΕΣΑ, πολλοί βασανίσθηκαν και 
σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως του αειμνήστου Συ-
νταγματάρχη Σπύρου Μουστακλή, πλήρωσαν με τη 
σωματική τους ακεραιότητα τη φλόγα τους για την επα-
ναφορά της Δημοκρατίας στον τόπο που γεννήθηκε.

Ως δυναμική ενέργεια του κινήματος υπήρξε η δρα-
ματική φυγή στο εξωτερικό του αντιτορπιλικού ΒΕΛΟΣ, 
που πραγματοποιήθηκε χάρη στις ιδιαίτερες συνθήκες 
στις οποίες βρέθηκε το πλοίο, αλλά κυρίως χάρη στην 
ευτολμία και το ανυπότακτο του χαρακτήρα του Κυ-
βερνήτη του, Αντιπλοιάρχου τότε, Νίκου Παππά. Επι-
σημαίνεται ότι τα νεαρά στελέχη του πλοίου αν και δεν 
είχαν μυηθεί ακολούθησαν τον Κυβερνήτη τους σε μια 
περιπέτεια ζωής, τιθέμενα αντιμέτωπα με το σκληρό 

καθεστώς της δικτατορίας για απροσδιόριστο χρόνο 
και με άγνωστες συνέπειες.  

Η κίνηση του «Βέλους» αποτέλεσε την προμετωπί-
δα του κινήματος του Ναυτικού και το επεισόδιο εκεί-
νο, που περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο κατέστη-
σε το κίνημα γνωστό σε όλη την υφήλιο. 

Επ’ ευκαιρία να μου επιτρέψετε Κύριε Αρχηγέ του 
Γενικού Επιτελείου Ναυτικού να υποβάλλω, εν παρεν-
θέσει, την πρόταση, το πλοίο να επανέλθει στη θέση του. 
Οι κάτοικοι της Βορείου Ελλάδος το τίμησαν με τα πλήθη 
που το επισκέφθηκαν, αλλά είναι καιρός πλέον να επι-
στρέψει. Το επιχείρημα που προβάλλεται ότι δεν έχει 
θέση δίπλα στο Θ/Κ Αβέρωφ είναι έωλο. Στους εκθεσι-
ακούς χώρους όλων των Μουσείων του κόσμου παρατί-
θενται αντικείμενα και εκθέματα διαφορετικής αξίας και 
διαφορετικών συμβολισμών. Το γεγονός ότι το «Βέλος» 
ελλιμενίζεται στον απέναντι μόλο από τον «Αβέρωφ» 
δεν καθιστά συγκρίσιμα τα δύο πλοία, αλλά και τα δύο 
συμβολίζουν διαφορετικές έννοιες και εποχές, που είναι 
καλό να παραδειγματίζουν τη σημερινή νεολαία. 

Ο αντίκτυπος στην Ευρώπη, αλλά κυρίως στο ΝΑΤΟ 
και στις ΗΠΑ, υπήρξε μεγάλος. Τα διεθνή πρακτορεία 
αφιέρωσαν πολύ χρόνο για εκτενείς ανταποκρίσεις και 
αναλύσεις της κατάστασης που είχε δημιουργηθεί στο 
εσωτερικό των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. Το οι-
κοδόμημα της Απριλιανής προπαγάνδας, περί υποστη-
ρίξεως του καθεστώτος από το σύνολο των Ενόπλων 
Δυνάμεων κατέρρευσε και η χούντα παρουσιάσθηκε 
στην παγκόσμια κοινή γνώμη απογυμνωμένη από κάθε 
έρεισμα. Υπό το βάρος των εσωτερικών εξελίξεων, της 
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διεθνούς κατακραυγής, αλλά και των προφανών διεθνών 
πιέσεων, το Απριλιανό καθεστώς προχώρησε άμεσα 
σε ενέργειες και μέτρα που προοιωνίζονταν το επερ-
χόμενο τέλος της δικτατορίας. Συγκεκριμένα:
• Προέβη σε συνταγματική αναθεώρηση καταργώντας 

τη Βασιλεία. Προφανώς θεωρήθηκε ότι ο αυτοεξό-
ριστος Βασιλεύς είχε ηγετικό ρόλο στο κίνημα, γε-
γονός απόλυτα ανυπόστατο. 

• Προχώρησε σε θεωρητικό εκδημοκρατισμό διορί-
ζοντας τον παλαίμαχο πολιτικό Σπύρο Μαρκεζίνη 
Πρωθυπουργό και πολιτική κυβέρνηση απαρτιζό-
μενη από πολιτικούς και τεχνοκράτες απολύτως 
υπάκουους στις εντολές του στρατιωτικού καθε-
στώτος. 

• Υποσχέθηκε αορίστως τη διενέργεια εκλογών χωρίς 
βέβαια δέσμευση επί συγκεκριμένου χρονοδια-
γράμματος.
Τα μέτρα αυτά, παρά την ασάφεια των δεσμεύσεων 

και των προθέσεων, αποτελούσαν βήματα προς την 
επιθυμητή κατεύθυνση, έστω και ατελή, έστω και ελεγ-
χόμενα από τη σιδερένια πυγμή του στρατιωτικού 
καθεστώτος. 

Στο σημείο αυτό να μου επιτρέψετε μια προσωπική 
εκτίμηση. Εάν εκείνη τη χρονική στιγμή, το φθινόπωρο 
του ’73, είχε λυθεί το Κυπριακό πρόβλημα όπως επι-
θυμούσαν οι ενδιαφερόμενες Δυνάμεις, πιστεύω πως 
ενδεχομένως δεν θα είχαν συμβεί τα μετέπειτα γεγο-
νότα˙ δηλαδή το Πολυτεχνείο, η δικτατορία του Ιωαν-
νίδη, η κωμικοτραγική διακυβέρνηση της χώρας από 
τη σκοτεινή φιγούρα του ανόητου Ταξιάρχου και ως 

αποκορύφωμα το Κυπριακό πραξικόπημα της 15ης 
Ιουλίου 1974 με τις δραματικές για τον Ελληνισμό 
επιπτώσεις. Η εκτίμηση αυτή πηγάζει από την πεποί-
θησή μου ότι καμία άλλη κυβέρνηση στρατιωτική ή 
πολιτική δεν θα συμμετείχε, ή επιεικώς δεν θα έπεφτε 
στην παγίδα, του ανοσιουργήματος που έλαβε χώρα 
στην Κύπρο. Η τοποθέτηση αυτή φανερώνει την πίστη 
πως όλα τα μετέπειτα βήματα ήταν προσχεδιασμένα 
και καλά μελετημένα με στόχο την απαλλαγή από την 
ενοχλητική παρουσία του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 
και τη διχοτόμηση της Κύπρου. 

Το κίνημα του Ναυτικού παρά την μη εκδήλωσή του 
ως στρατιωτικού εγχειρήματος, πέτυχε τον στρατηγικό 
του στόχο, που ήταν η δημιουργία των προϋποθέσεων 
για την έναρξη εξελίξεων επαναφοράς της χώρας στην 
ομαλότητα. 

Οι ραγδαίες εξελίξεις που ακολούθησαν το κίνημα 
κατέληξαν στη μεγαλύτερη εθνική τραγωδία από της 
ιδρύσεως του νεοελληνικού κράτους, μετά την Μικρα-
σιατική καταστροφή.

Οι Αξιωματικοί του κινήματος του Ναυτικού απο-
τάχθηκαν το φθινόπωρο του ’73 και σκόρπισαν στα 
τέσσερα σημεία του ορίζοντα στην προσπάθειά τους 
να επιβιώσουν. Πολλοί απ’ αυτούς κατέφυγαν στην 
εμπορική ναυτιλία και ταξίδεψαν στα πέρατα της γης 
με όλους τους τύπους των εμπορικών πλοίων. 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημάνουμε και 
να εξάρουμε την προσφορά εργασίας στους αποτάκτους 
από συγκεκριμένες επιχειρήσεις παρά τις πιεστικές 
παρεμβάσεις του καθεστώτος.
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Οι Αξιωματικοί και Υπαξιωματικοί του Αντιτορπιλι-
κού ΒΕΛΟΣ που ακολούθησαν τον Κυβερνήτη τους 
αναζητώντας πολιτικό άσυλο παρέμειναν στο εξωτερι-
κό χωρίς δυνατότητα επανόδου τους στην Ελλάδα. Την 
ίδια τύχη ακολούθησαν και Αξιωματικοί που βρέθηκαν 
σε θέσεις εξωτερικού κατά την εκδήλωση του κινήμα-
τος και με εκπλήσσουσα ειλικρίνεια και γενναιότητα 
δήλωσαν τη συμπαράστασή τους προς αυτό, συμβάλ-
λοντας κι αυτοί στη διεθνοποίηση της γενικής δυσα-
ρέσκειας προς το ανελεύθερο καθεστώς της Αθήνας. 

Τα αποταχθέντα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων 
που συμμετείχαν στο κίνημα του Ναυτικού επέστρεψαν 
και πάλι στα όπλα τους υπό το βάρος των γεγονότων 
της εισβολής των Τουρκικών στρατευμάτων στην ανο-
χύρωτη από το ’67 Κύπρο.
Κυρία Πρόεδρε,
Πριν κλείσω την παράθεση της προσωπικής μου οπτι-
κής για το κίνημα του Ναυτικού θα επιθυμούσα να 
αναφέρω δύο ακόμα στοιχεία που χαρακτήρισαν αυτό 
το ιστορικό γεγονός. 

Μετά την μεταπολίτευση του ’74 το κίνημα παρέ-
μεινε σε σχετική αφάνεια, ενώ προβλήθηκαν άλλες, 
ασφαλώς σημαντικές, αντιστασιακές πράξεις, με λιγό-
τερο όμως αποφασιστικές συνέπειες ως προς το τελι-
κό αποτέλεσμα. 

Χωρίς να υποτιμάται καμία αντιστασιακή δράση και 
χωρίς να αμφισβητείται η επίδραση όλων στην κατάρ-
ρευση της δικτατορίας, θεωρώ ότι το κίνημα του Ναυ-
τικού, ως προερχόμενο μέσα από τον κορμό των Ενόπλων 
Δυνάμεων, που η χούντα διεκήρυσσε ότι την στήριζε, 
ήταν πολύ πιο επώδυνο γι αυτήν. Αντίθετα κάθε άλλη 
αντιστασιακή πράξη μπορούσε εύκολα να αποδίδεται 
από την προπαγάνδα του καθεστώτος σε ιδεολογικώς 
περιθωριακά άτομα από τα οποία κινδύνευε η χώρα. 
Έτσι η όποια αντιστασιακή δράση ενδυνάμωνε την επι-
χειρηματολογία και τη θέση του καθεστώτος. Αντίθετα 
για το κίνημα του Ναυτικού, το οποίο στήριξαν και οι 
άλλοι δύο κλάδοι των Ενόπλων Δυνάμεων, δεν μπορού-
σε να προβληθεί ανάλογος ισχυρισμός. 

Ο λόγος για τον οποίο το κίνημα παρέμεινε στο 
περιθώριο της δημοσιότητας και δεν προβλήθηκε όσο 
η πραγματική του σημασία θα πρέπει να αναζητηθεί 
στην έλλειψη κοινού ιδεολογικού προσανατολισμού 
των στελεχών του και επομένως στην αδυναμία κομ-
ματικής εκμετάλλευσης από κάποιο από τα πολιτικά 
κόμματα που ιδρύθηκαν μετά την μεταπολίτευση. 
Πράγματι οι κινηματίες Αξιωματικοί προήρχοντο από 
όλους τους ιδεολογικούς χώρους, χωρίς κανένας να 
έχει κομματική εξάρτηση και χωρίς κανένας να επιδι-
ώξει την αντίστοιχη προβολή. Το μόνο κοινό ιδεολογι-
κό στίγμα που τους συνέδεε ήταν η αποστροφή τους 
προς τη δικτατορία και η ανυστερόβουλη επιθυμία 

τους να συμβάλλουν στην αποκατάσταση της δημο-
κρατίας και ης ελευθερίας. 

Επίσης η έμφυτη σεμνότητα των συμμετασχόντων 
στελεχών απ’ όλους τους κλάδους των Ενόπλων Δυνά-
μεων ενήργησε σαν προστατευτικό τείχος από την 
όποια δημοσιότητα και τη φθορά.

Η απόλυτη ανιδιοτέλεια των κινηματιών είχε εκ-
πλήξει και τους ανακριτές της Χούντας, οι οποίοι δεν 
μπορούσαν να αποδεχτούν ότι οι άντρες αυτοί συμ-
μετείχαν σε ένα κίνημα που είχε ως στόχο την ανατρο-
πή στρατιωτικού καθεστώτος διακινδυνεύοντας τη ζωή, 
την οικογένεια και τη σταδιοδρομία τους χωρίς να 
επιδιώκουν κάποιο αντάλλαγμα. 

Τα στελέχη του κινήματος του Ναυτικού που επέ-
στρεψαν στις Ένοπλες Δυνάμεις τον Αύγουστο του ́ 74, 
αξιοποιήθηκαν παντοιοτρόπως για τη στήριξη της νε-
οσύστατης δημοκρατίας. 
Κυρία Πρόεδρε,
Σήμερα έχουμε ως χώρα θεμελιώσει το σταθερότερο 
δημοκρατικό πολίτευμα από την ίδρυση του νεοελλη-
νικού κράτους πριν από 200 χρόνια. Κύριο συστατικό 
στοιχείο της κοινωνικής μας ζωής, όπως διαμορφώθη-
κε μετά την επώδυνη περιπέτεια της επτάχρονης δι-
κτατορίας, είναι ο συνεχής αγώνας για τον παραμερι-
σμό των άκρων και για την εξισορρόπηση των 
διαλλακτικότερων ροπών.

Όσο κι αν οι ακραίες λύσεις διατηρούν μια γοητεία 
κι έχουν κάποια λάμψη, η αντοχή στον πειρασμό και 
η ακλόνητη επιμονή στην πειθαρχημένη σύνθεση των 
αντιθέτων, εκείνων βέβαια που είναι επιδεκτικά συν-
θέσεως, είναι ο τρόπος ζωής που συνδυάζει ελευθερία 
και τάξη και είναι το κοινωνικό μοντέλο που απαρέ-
γκλιτα και με σεβασμό πρέπει να υιοθετείται. Αυτός 
είναι ο τρόπος που εγγυάται τα ατομικά δικαιώματα, 
διαφυλάσσοντας παράλληλα και τα δικαιώματα της 
Δημοκρατικής Πολιτείας, η οποία προστατεύει το κοι-
νωνικό σύνολο.

Η συντριπτική πλειοψηφία των στελεχών των Ενό-
πλων Δυνάμεων, θα πρέπει να αισθάνεται υπερήφανη 
γιατί συνέβαλε στη διαμόρφωση αυτού του σύγχρονου 
δημοκρατικού κλίματος, μέσα στο οποίο μπορεί να 
ευδοκιμήσει σήμερα η νεολαία μας. 

Οι άνδρες του Κινήματος του Ναυτικού, ένστολοι, 
πολιτικοί και ιδιώτες που συνέβαλαν στην αποκατά-
σταση της Δημοκρατίας, με τη γενναιότητα, την ανιδι-
οτέλεια και τη σεμνότητά τους προέβαλαν μια διαφο-
ρετική στάση ζωής και ένα άλλο πρότυπο συμπερι φοράς 
πολύτιμο για τις νεώτερες γενιές.     
φωτό ειλημμένες στις 12_621 από τα: https://www.sansimera.gr/biographies/633
https://el.wikipedia.org/wiki/F:Velos_D16.jpg
https://www.real.gr/koinonia/arthro/kinima_nautikou_oi_iroes_emeinan_sto_skotadi-501300/
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Ε υρισκόμενοι μέσα στο εορταστικό πνεύμα των 
200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση, θα 

αναφερθούμε σε ένα σχετικό θέμα. 
Ποιες ήσαν οι καταβολές των Υδραίων που πρωτοστά-

τησαν στον ένδοξο Ναυτικό Αγώνα; Ποια ήταν η διοικη-
τική δομή και η οργάνωσή τους από τα παλιά χρόνια, πώς 
αναπτύχθηκαν και έφθασαν εκεί που έφθασαν; 

Τα παλαιότερα χρόνια
Λέγεται ότι οι παλαιοί κάτοικοι της Ύδρας ήσαν κάποιοι 
λιγοστοί τραχείς ορεσίβιοι βοσκοί αιγοπροβάτων, δια-
σκορπισμένοι σ’ όλο το νησί. Επειδή δεν είχαν ακόμη 
αυτοσυνείδηση κοινής ιστορίας ή παράδοσης, δεν απο-
τελούσαν κοινή ενότητα και δεν υπήρχε κάποια μορφή 
οργανωμένης διοίκησης. Αν ανέκυπταν προστριβές ή 
προβλήματα θα λύνονταν με αυτοδικία ή με τη συμβου-
λή κάποιου γεροντότερου. 

Το νησί παρόλο βραχώδες και δυσπρόσιτο, δεν στα-
μάτησε να κατοικείται σε όλες σχεδόν τις εποχές από 
διαφόρους οικιστές. Ευρισκόμενο σε σταυροδρόμι θα-
λάσσιων συγκοινωνιών, οι λιμενικοί οικισμοί του εξυπη-
ρετούσαν από την Πρωτοελλαδική εποχή την προϊστο-
ρική ναυτιλία της περιοχής. Στους λεγόμενους σκοτεινούς 
αιώνες (10ος και 9ος π.Χ.), μετά τη Μυκηναϊκή εποχή, η 
οίκηση πρέπει να περιοριζόταν σε μερικές οικογένειες 
λιτών και απολίτιστων όπως αναφέρεται γεωργοβοσκών, 
που ζούσαν σε λίγους αγρούς και βοσκοτόπια και δεν 
άφησαν ίχνη κάποιου τρόπου διοικητικής οργάνωσης. 

Το ίδιο ισχύει και για την Υδρέα των κλασικών χρόνων, 
για την οποία δεν υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία, παρά 
μία μόνο μαρτυρία -για τον φτωχό βοσκό Ευάγη- δηλω-
τικό στοιχείο της ταπεινής ποιμενικής σύνθεσης του δρυ-
οπικού πληθυσμού, (προελληνική φυλή) που εξακολου-
θούσε να υπάρχει και στους ρωμαϊκούς χρόνους, χωρίς 
να αφήσει κανένα στοιχείο κοινοτικής διοίκησης.

Αργότερα δημιουργήθηκε στην Επισκοπή (νότιο-δυ-
τική πλευρά του νησιού) ένας μεσαιωνικός συνοικισμός. 
Οι συχνότερες επαφές μεταξύ των κατοίκων θα προκά-
λεσαν διενέξεις και προβλήματα και οι κίνδυνοι από τις 
πειρατικές καταδρομές που λυμαίνονταν το Αιγαίο θα 
δημιούργησαν και προβλήματα άμυνας. Για τις νέες 
ανάγκες, οι παλαιοί εκείνοι Υδραίοι θα προσέτρεχαν 

πάλι στους γεροντότερους· ίσχυε δηλαδή μια πρωτόγο-
νη κοινοτική διοίκηση. Και ακολούθησε μία περίοδος 
μεγάλη και νεκρή από πληροφορίες γι’ αυτό το νησί του 
Αργοσαρωνικού. 

Πρώτη Τουρκοκρατία και Ενετοκρατία
Από το 1460, που καταλήφθηκε η Πελοπόννησος από 
τους Τούρκους, και λίγο μετά, έγινε η πρώτη εποίκηση 
των αλβανικών οικογενειών (χριστιανών με ελληνικό 
αίμα, που αποκαλούνται Αρβανίτες), οι οποίες άρχισαν 
να φτιάχνουν μικρό χωριό από ξύλινες καλύβες στις 
υψηλές θέσεις της Κιάφας (αρβανίτικα, κιάφα η κορυφή). 
Έγιναν γεωργοί και τσοπάνηδες. Έσπερναν κριθάρι, 
όσπρια, έβαλαν μελίσσια, έτρεφαν γίδια, και θα πρέπει 
να δημιούργησαν κάποια μορφή τοπικής διοίκησης με 
τους γεροντότερους ως περισσότερο έμπειρους, και με 
ιερείς επικεφαλής ως σεβαστότερους. 

Οι ιερείς φαίνονταν σοφοί στα μάτια των αναλφάβη-
των απλών κατοίκων και είναι φυσικό να είχαν πρωτεύ-
ουσα γνώμη στις κοινοτικές υποθέσεις. Από πολλά έγγρα-
φα δημοσιευόμενα στο Αρχείο της Ύδρας μαρτυρείται ότι 
στα παρακλητικά έγγραφα προς τον Καπουδάν πασά και 
σε άλλα, υπογράφουν πρώτοι οι κληρικοί. Δεν ήσαν όμως 
υπηρεσιακά έγγραφα της κοινότητας, αλλά προερχόντου-
σαν απευθείας από το κοινό. Το ότι οι κληρικοί υπέγραφαν 
πρώτοι, δεν σημαίνει ότι συμμετείχαν στη διοίκηση, αλλά 
δείχνει τον σεβασμό του λαού προς αυτούς.

Την εποχή της Ενετοκρατίας η Sidra κατοικείτο από 
ομάδες οικογενειών (ελληνικών και αλβανοφώνων), 16ος 

και 17ος αι., που έφθαναν από τα γειτονικά παράλια της 
Πελοποννήσου, της Ηπείρου και τα κοντινά νησιά των 
Κυκλάδων. Σχηματίσθηκε έτσι ένας γερός πυρήνας που 
από ανάγκη ασχολήθηκε τότε με τη θάλασσα.

Εκείνη την εποχή σημειώθηκε το τέλος της γεωργικής 
και τσοπάνικης ζωής και οι κάτοικοι γίνονται ναυτικοί 
και δυναμώνουν την οικονομία τους. Περί το 1658 έμα-
θαν τη ναυπηγική τέχνη από την Κρήτη και κατασκεύαζαν 
μόνοι τους τα σκάφη που χρησιμοποιούσαν και καλύτε-
ρα απ’ αυτά. Οι παλαιοί εκείνοι Υδραίοι άρχισαν να 
υποκαθιστούν τους Ενετούς στην ακτοπλοΐα των ελλη-
νικών παραλίων, εκμεταλλευόμενοι και τη φυσική απέ-
χθεια των Τούρκων προς τη θάλασσα. Επεκτείνεται η 

Η Διοικητική Δομή και Οργάνωση 
της Ύδρας προεπαναστατικά

Του Αντιναυάρχου Δημητρίου Λισμάνη ΠΝ ε.α.
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πόλη, η διοικητική οργάνωση εξελίσσεται, μέχρις ότου 
εγκαθιδρύεται μια μορφή τακτικής κοινοτικής διοίκησης.
Δεύτερη Τουρκοκρατία
Μετά από τον Τούρκο-Ενετικό πόλεμο του 1715, όταν η 
Πελοπόννησος περιήλθε οριστικά στους Τούρκους, νέοι 
φυγάδες από τους κατατρεγμούς κατέφθασαν στην Ύδρα 
και ο πληθυσμός του νησιού αυξήθηκε ακόμα περισσό-
τερο. Όπως κι αν είχαν έως τότε τα πράγματα, δεν είναι 
δυνατόν να παρέμειναν όπως είχαν. Βεβαίως οι ιερείς δεν 
παραγνωρίστηκαν. Έργο τους μέχρι το 1828 μάλιστα ήταν 
να κρίνουν τις οικογενειακές διαφορές, τις κληρονομικές 
διενέξεις, να συντάσσουν (όχι αποκλειστικά αυτοί) τα 
προικοσύμφωνα και τις διαθήκες και να αποφαίνονται 
σε αιτήσεις διαζυγίων. Από τα Αρχεία του νησιού προκύ-
πτει ότι συμμετείχαν και οι επίτροποι των εκκλησιών στις 
διάφορες δικαιοπραξίες και υπέγρα-
φαν ως μάρτυρες τα σχετικά έγγραφα. 
Οι επίτροποι εξακολούθησαν να υπάρ-
χουν και μετά το 1715, αλλά αραιότε-
ρα και διατηρήθηκαν μέχρι το 1821. 
Πάντως, από το 1715 οι κληρικοί ποτέ 
δεν είχαν αναλάβει τη διοίκηση της 
πολιτείας.

Η νέα Οθωμανική εξουσία στην 
περιοχή, επί Αχμέτ ΙΙΙ (από το 1715), 
που οργανώθηκε στην ειρηνική τώρα 
περίοδο καλύτερα και ανακάλυψε μια 
δραστήρια και αναπτυσσόμενη ομά-
δα ανθρώπων πάνω στο νησί, περιέλαβε και την Ύδρα 
στη διοίκησή της και στη φορολογία. Η Υδρα υπάγεται 
τώρα στο πασαλίκι (επαρχία) των νησιών του Αιγαίου 
και ανήκει διοικητικά στον Καπουδάν πασά, αρχηγό του 
στόλου. Η διοίκηση των νησιών ασκείται από τον γραμ-
ματέα του πασά, τον Διερμηνέα του Στόλου ή Δραγου-
μάνο (συνήθως Έλληνας Φαναριώτης). 

Εκείνη την εποχή οι Οθωμανοί αφήνουν τη διοίκηση 
της Ύδρας, άτυπα, στους ντόπιους ευκατάστατους (τους 
«νοικοκυραίους»), οι οποίοι επιλέγονται από τον λαό και 
είχαν στην υπηρεσία τους γραμματείς, τους καγκελάριους.

Όμως, οι τοπικοί εκείνοι άρχοντες είχαν αναλάβει και 
υποχρεώσεις από τον Καπουδάν πασά. Ήσαν υπεύθυνοι 
να εκτελούνται τα φιρμάνια της οθωμανικής διοίκησης: 
Να τηρείται η εσωτερική τάξη, να επανδρώνονται τα 
πλοία του αυτοκρατορικού στόλου με πληρώματα Υδραί-
ους (όπως οριζόταν), να διατίθενται στους Οθωμανούς 
πλοία όταν ζητούνταν, και να πληρώνονται οι φόροι στον 
αποστελλόμενο εισπράκτορα. Οι Οθωμανοί, με άλλα 
λόγια, διοικούσαν μέσω των προκρίτων και ενδιαφερό-
ντουσαν μόνο να μαζεύουν τους φόρους και να εκτε-
λούνται οι διαταγές τους που επιβεβαίωναν έτσι και την 
αίσθηση της κυριαρχίας τους· κατά τα άλλα, να έχουν 
την ησυχία τους (Ασιάτες όντες). Ένα ημιαυτόνομο σύ-

στημα εσωτερικής διοικητικής λειτουργίας,. 
Η ανάπτυξη συνεχίζεται. Νέοι φυγάδες καταφθάνουν 

και οι οικογένειες αυξάνονται σε 604. Ενώ δε μέχρι το 
1748 οι Υδραίοι ναύλωναν τα πλοία τους σε άλλους 
εμπόρους, από τότε μεταφέρουν πλέον τα εμπορεύμα-
τα με τα πλοία τους, για δικό τους λογαριασμό, τα κέρδη 
πολλαπλασιάζονται και η ανάπτυξη συνεχίζεται ανοδικά. 

Η ολομέλεια των εντεταλμένων Υδραίων αρχόντων 
ονομαζόταν δημογεροντία, συγκέντρωνε όλη την τοπική 
εξουσία του νησιού και έδρευε στο κατάστημα της Κα-
γκελαρίας (Cancellaria)· με το όνομα αυτό ονομαζόταν 
συχνά και η ίδια η δημογεροντία. Η Καγκελαρία ήταν 
συγχρόνως λιμεναρχείο, υγειονομείο, αστυνομία, ταμείο 
και κριτήριο για την απονομή της δικαιοσύνης (για την 
εκδίκαση έμπορο-ναυτικών διαφορών συγκροτείτο ει-

δικό ναυτικό κριτήριο).
Δεν συνέρχονταν οι δημογέροντες 

για ασήμαντες κοινοτικές ή ιδιωτικές 
υποθέσεις. Έργο τους, σύμφωνα με 
την υπηρεσία που καθένας τους ανα-
λάμβανε, ήταν να επιβλέπουν τα όρ-
γανα της δημόσιας τάξης και ησυχίας, 
να τιμωρούν τους παραβάτες, να 
καταρτίζουν τους φορολογικούς κα-
ταλόγους, να επιβλέπουν και να ελέγ-
χουν τους εισπράκτορες υπαλλήλους, 
να τηρούν τα βιβλία εισπράξεων και 
πληρωμών και να λογοδοτούν στην 

ολομέλεια, κάθε μήνα, και στο τέλος του έτους να υπο-
γράφουν τα συμβόλαια που συνέτασσαν οι καγκελλά-
ριοι· να εκδικάζουν, επίσης, τις αστικές υποθέσεις και 
κάποιες εμπορικής φύσεως διαφορές (τις τελευταίες 
εκδίκαζαν συνήθως διαιτητές), τέλος, να διατάζουν την 
εκτέλεση των αποφάσεων του εκκλησιαστικού δικαστη-
ρίου, όταν ο επίσκοπος τις παρέπεμπε σ’ αυτούς.

Σαν ολομέλεια, όμως, οι προεστοί συνέρχονταν για 
σοβαρές υποθέσεις, όπως διαταγές του Καπουδάν πασά 
περί στρατολογίας και επίταξης πλοίων για την εξυπη-
ρέτηση του τουρκικού στόλου. Ενεργούσαν για ό,τιδή-
ποτε απαιτούσε μια καλά οργανωμένη πολιτεία.

Ο τρόπος με τον οποίο εκλέγονταν οι προεστοί δεν 
προκύπτει από τα αρχεία, πάντως δεν είναι πιθανόν να 
εκλέγονταν από γενική ψηφοφορία του λαού. Πιθανό-
τερο είναι, όπως γινόταν μετέπειτα, ότι υποδεικνύονταν 
από τους πλουσιότερους, τους νοικοκυραίους που ανα-
φέραμε, και από τους ευρισκόμενους στην Ύδρα πλοι-
άρχους (οι οποίοι βέβαια ήσαν όργανα των πλουσίων), 
σε κοινή συνέλευση, αλλά όχι με ψηφοφορία. Δηλαδή 
ένα καθαρά αριστοκρατικό σύστημα διοίκησης, που 
ακούγεται μάλλον διαβλητό!

Ο τρόπος αυτός διοίκησης της Ύδρας διατηρήθηκε 
μέχρι το 1802 που διορίστηκε από τον Καπουδάν πασά 

Οι ναύτες, κατά την τοπική συνή-
θεια ήσαν μεριδιούχοι στα εμπο-
ρικά κέρδη των πλοίων, αλλά και 
υπόλογοι για τις εμπορικές ζημιές 
τους ως συνεταίροι. Τις περισσό-
τερες όμως φορές δεν δέχονταν 
να επιβαρύνονται με τις αβαρίες 
(ζημιές) που ανέκυπταν.
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διοικητής της ο Υδραίος καπ. Γιώργης Βούλγαρης, μετά 
από αιτήματα, ικεσίες για την ακρίβεια, των ίδιων των 
Υδραίων. Λίγα χρόνια πριν από την ημερομηνία αυτή 
άρχισε να διασαλεύεται η τάξη. Οι ναυτικοί είχαν αφη-
νιάσει, οι πλοίαρχοι των πλοίων υπό ρωσική σημαία 
φέρονταν προς τους διοικούντες αυθαδέστατα και αρ-
νιόντουσαν να πληρώνουν τους φόρους, οι παλληκαρά-
δες και οι κακοποιοί οργίαζαν, οι πλούσιοι δεν τολμού-
σαν να βγουν από τα σπίτια τους, οι πρόκριτοι δεν 
μπορούσαν πια να διοικήσουν το νησί και να εφαρμόζουν 
τις διαταγές του Καπουδάν πασά.

Επικρατούσε μια έκρυθμη κατάσταση, η οποία πε-
ριγράφεται διεξοδικά στα αρχειακά έγγραφα του νησιού. 
Θα αναφερθούν τα πιο ενδιαφέροντα σημεία, για την 
καλύτερη κατανόηση του τρόπου λειτουργίας του διοι-
κητικού συστήματος του νησιού, αλλά και της εσωτερι-
κής υπηρεσίας και πειθαρχίας σε ένα υδραίικο καράβι 
της εποχής. 

Οι ναύτες, κατά την τοπική συνήθεια ήσαν μεριδιού-
χοι στα εμπορικά κέρδη των πλοίων, αλλά και υπόλογοι 
για τις εμπορικές ζημιές τους ως συνεταίροι. Τις περισ-
σότερες όμως φορές δεν δέχονταν να επιβαρύνονται με 
τις αβαρίες (ζημιές) που ανέκυπταν. 

Τον Δεκέμβριο του 1793 ο Καπουδάν πασάς και βε-
ζύρης, Γαζή Χουσεΐν, γράφει στους προκρίτους για τη 
συμπεριφορά αυτή των ναυτών και τους διατάζει να 
τους αναγκάσουν να συμμορφωθούν προς την τοπική 
συνήθεια, αλλιώς να τους στείλουν σιδηροδέσμιους 
στην Κωνσταντινούπολη για να τιμωρηθούν, και κανείς 
πλοίαρχος να μπορεί να προσλαμβάνει τέτοιους απεί-
θαρχους ναύτες (είπαμε, οι Τούρκοι δεν ήθελαν φασα-
ρίες – τους έδωσαν πολλά προνόμια, αλλά όχι αναστα-
τώσεις). Ο Χουσεΐν, λέγεται, ότι έδειχνε ιδιαίτερη 
επιείκεια και φιλικά αισθήματα στους Έλληνες νησιώτες, 
ίσως και επειδή είχε Ελληνίδα μητέρα. 

Τον Δεκέμβριο δε του 1796 ο διερμηνέας, Κωστάκης 
Χαντζερής, γράφει στους προκρίτους ότι ο Καπουδάν 
πασάς έμαθε από τους σταλμένους τσαουσάδες (Τούρ-
κοι για την τήρηση της τάξης), ότι στην Ύδρα υπάρχουν 
διχόνοιες, ότι το δίκαιο δεν απονέμεται αντικειμενικά 
και για τους λόγους αυτούς είχε αποφασίσει να στείλει 
Τούρκο βοεβόδα (αξιωματούχος, διοικητής μιας επαρ-
χιακής περιοχής) για σωφρονισμό των σκανδαλοποιών· 
αλλά μεταπείστηκε από τον διερμηνέα και συμβούλευ-
σε τους προκρίτους να απονέμουν το δίκαιο χωρίς προ-
σωπική μεροληψία και χάρη, απείλησε δε τους παρα-
βάτες με κεφαλική τιμωρία. 

Η κατάσταση όμως χειροτέρευε. Το 1801 κάποιος 
παλληκαράς επιτέθηκε στο δρόμο σε έναν επίτροπο 
(πρόκριτο), για κάποια διαφορά, για να τον φονεύσει· 
εκείνος για να σωθεί κατέφυγε στην καγκελλαρία και τον 
ακολούθησε εκεί ο κακοποιός που τον τραυμάτισε με 

μαχαίρι. Την παραμονή της πρωτοχρονιάς του 1802, 
κάποιοι Υδραίοι ονομαζόμενοι Ατέσης και Νικολοδήμος, 
πήγαν βράδυ στο σπίτι του Ανδρέα Κουντουριώτη (πα-
τέρα των Κουντουριωτών Λαζάρου και Γεωργίου), όπου 
γινόταν η προετοιμασία για τον γάμο του Λαζάρου, και 
τον φόνευσαν.

Για την κατάσταση αυτή, σ’ όλο το διάστημα του 1802, 
οι πρόκριτοι έγραφαν στον διερμηνέα του στόλου και 
στον Υδραίο καπ. Γιώργη Βούλγαρη που τον υπηρετού-
σε, ότι τα πράγματα στην Ύδρα ήσαν φρικώδη, ότι αυτοί 
δεν μπορούν πλέον να την διοικήσουν, ότι ο τόπος δεν 
«τιμονίζεται» πια, και ζητούσαν να παρακληθεί ο Κα-
πουδάν πασάς να στείλει διοικητή τον Γεώργιο Βούλγα-
ρη, υπό τον οποίο είχαν υπηρετήσει στον τουρκικό στό-
λο όλοι εκείνοι οι ταραχοποιοί, τον σέβονταν και τον 
φοβούνταν.

Ο καπουδάν πασάς άκουσε τελικά τις επανειλημμέ-
νες παρακλήσεις των προκρίτων και την 1η Δεκεμβρίου 
του 1802 διόρισε τον Βούλγαρη ως μπας κοτζάμπαση 
της Ύδρας (διοικητή, προϊστάμενο των προκρίτων), με 
την εντολή να επαναφέρει την τάξη και την ησυχία, να 
τιμωρεί τους απείθαρχους και να αποδίδει σε καθέναν 
το δίκαιο, να μεριμνά για την ακριβή εφαρμογή της 
στρατολογίας των πληρωμάτων και τις επιτάξεις των 
πλοίων στον στόλο, και να εκκαθαρίσει το Αιγαίο από 
τους πειρατές που το λυμαίνονταν. Συγχρόνως, ο Κα-
πουδάν πασάς διόρισε ζαμπίτη (αστυνόμο) κάποιον 
Τούρκο, Χασάν Τσαούση, μέχρι αποκατάστασης της 
τάξης, ο οποίος πήγε στην Ύδρα μαζί με τον Βούλγαρη. 

Ο Βούλγαρης γεννήθηκε το 1758. Πριν αναλάβει τη 
διοίκηση της Ύδρας υπηρετούσε επί 24 χρόνια στον 
τουρκικό στόλο. Είχε σταλεί το 1778 σαν μελλάχης (Έλ-
ληνας ναύτης που ναυτολογείτο υποχρεωτικά στον 
τουρκικό στόλο) μαζί με τους άλλους μελλάχηδες του 
έτους εκείνου. Πιθανόν να ήταν ένας από τα υδραίικα 
πληρώματα του τουρκικού στόλου που έλαβαν μέρος 
στον τούρκο-ρωσικό πόλεμο εκείνο το χρόνο για ανά-
κτηση της Κριμαίας από τους Τούρκους. 

Η ευφυΐα του, η ικανότητα, η γενναιότητα, η δραστη-
ριότητα και η τιμιότητα τον ανάδειξαν αρχηγό των Υδραί-
ων μελλάχηδων (στην ιεραρχία, μετά τον πλοίαρχο πο-
λεμικού πλοίου), και στη συνέχεια ως πρώτος πλοίαρχος 
της τουρκικής ναυαρχίδας (μπας-ρεΐσης του ουτζ αμπαρ-
λί)! Η τόλμη του σε ναυτικές επιχειρήσεις και τα κατορ-
θώματά του ήσαν εντυπωσιακά. Σε κάποια εκστρατεία 
διέσωσε την ζωή του Καπουδάν πασά Γαζή Χουσεΐν και 
στην τουρκική εκστρατεία κατά του Ναπολέοντα στην 
Αίγυπτο έδειξε ιδιαίτερη γενναιότητα. Όλα αυτά τον 
ανύψωσαν στην εκτίμηση και την εύνοια του Καπουδάν 
πασά Χουσεΐν και έγινε έμπιστός του, αλλά δεν δέχθηκε 
να αλλαξοπιστήσει. Ο Γεώργιος Βούλγαρης είχε κατορ-
θώσει να γίνει τσιράκι δύο Καπουδάν πασάδων, του 
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ήρωα του Τσεσμέ Χασάν και του Χουσεΐν. 
Κατά την περίοδο της διοίκησης του Βούλγαρη, η δι-

οικητική δομή της Ύδρας άλλαξε και τέθηκαν καλύτερες 
οργανωτικές βάσεις στις διαδικασίες λειτουργίας των 
διαφόρων τομέων. Θεσπίσθηκαν κανόνες και νόμοι που 
βελτίωσαν τη ναυτιλία, το εμπόριο και την οικονομία 
γενικότερα· επιβλήθηκε η εσωτερική τάξη και η ασφάλεια 
και φροντίστηκε η εκπαίδευση και η καλύτερη κοινωνική 
διαβίωση (αναδιοργανώθηκαν τα σχολεία και διορίσθη-
καν δάσκαλοι). Από τις πρώτες φροντίδες, συντάχθηκε ο 
«Νόμος Εμπορικός» που αντικατέστησε τα παραδοσιακά 
έθιμα, ανεπαρκή πλέον μετά τη ραγδαία ανάπτυξη της 
υδραίικης ναυτιλίας. Παλαιότερα δεν τηρείτο νηολόγιο 
ούτε υπήρχαν ναυτιλιακά έγγραφα. Επανήλθε ο θεσμός 
της συμπλοιοκτησίας, οργανώθηκαν από την Καγκελλαρία 
οι ναυλώσεις και συντάχθηκαν οι φορτωτικές, νομοθετή-
θηκε η εταιρική κατάσταση του πληρώματος (συντροφο-
ναυτική) και ξεκαθαρίστηκαν τα δικαιώματα και οι υπο-
χρεώσεις του, θεσπίσθηκαν διατάξεις για τη μισθοδοσία 
του, για τον υγειονομικό έλεγχο των καταπλεόντων πλοί-
ων για ελεύθερο-επικοινωνία με την ξηρά και για τη λει-
τουργία της τελωνιακής υπηρεσίας. Εικόνα μιας διοικη-
τικής οργάνωσης με μεθοδικότητα και έλεγχο.

Από την αρχή της θητείας του ο Βούλγαρης βρέθηκε 
στην ανάγκη να λάβει αυστηρά μέτρα για την πάταξη 
του «παλληκαρισμού». Εξελέγησαν δέκα προεστοί ως 
σύμβουλοι και συνεργάτες του διοικητή, δόθηκε γενική 
αμνηστία και συστάθηκε σώμα πολιτοφυλακής για την 
τήρηση των κανόνων δημόσιας τάξης. Οι άτακτοι, όμως, 
δεν πτοήθηκαν και ούτε θέλησαν να συμμορφωθούν. 
Ένας από τους παλληκαράδες, ο Μαυροπαίδης, εξακο-
λούθησε την προηγούμενη τακτική, και κάποια νύκτα 
συνεπλάκη με νυχτοφύλακες, συνελήφθη και καταδικά-
στηκε σε ραβδισμούς μέχρι θανάτου. Ανάλογη ανυπακοή 
στις πατροπαράδοτες συνήθειες του νησιού και στους 
νόμους λειτουργίας της ναυτιλίας και οικονομίας, αντι-
μετωπίζονταν επίσης με αυστηρό τρόπο από τη διοίκη-
ση, χωρίς να αναφερθεί άλλη απώλεια ζωής. Έκτοτε 
επανήλθε ηρεμία. Ο διοικητής προσπάθησε να επιτύχει 
και την εξάλειψη της πειρατείας στο Αιγαίο, που είχε 
επίσης αναλάβει, χωρίς να είναι βέβαιο αν μπόρεσε αυτό 
να το κατορθώσει πλήρως. 

Ο Βούλγαρης είχε διορισθεί συγχρόνως και ναζίρης 
(επιτηρητής) των Σπετσών και του Πόρου (και αργότερα 
της Αίγινας), αλλά ποτέ δεν αναμιγνυόταν στις καθαρά 
τοπικές υποθέσεις τους. Όποτε αναμιγνυόταν, συμμε-
τείχε ως διαιτητής για την αποκατάσταση των διαφορών 
και την επαναφορά της ηρεμίας. Απεβίωσε στις 23 Αυ-
γούστου του 1812. Για την πολιτεία του έχει αναπτυχθεί 
μια πολεμική κριτική. Τίθεται σε μεγάλη αμφιβολία αν 
η Ύδρα θα μπορούσε να λάβει μέρος στον απελευθερω-
τικό αγώνα, εάν εξακολουθούσε να ζει ο Βούλγαρης και 

να την διοικεί. Η αρνητική αυτή θέση αποτελεί σοβαρή 
μομφή κατά των πατριωτικών αισθημάτων του Βούλγα-
ρη και στηρίζεται στον εξής συλλογισμό: Εάν ζούσε, λόγω 
της πίστης του στην τουρκική υπηρεσία και των σχέσεών 
του με τους τούρκους διοικούντες, θα ενημέρωνε αυτούς 
για τις γενόμενες προεπαναστατικές προετοιμασίες και 
η επανάσταση δεν θα επιχειρείτο. Κατ’ αρχήν πρόκειται 
για υπόθεση, αλλά ως συλλογισμός καταρρίπτεται από 
μία λογική απάντηση που βασίζεται στα πραγματικά 
γεγονότα της εποχής:

Στα χρόνια του Βούλγαρη η Ύδρα έφθασε στην οικο-
νομική, εμπορική και ναυτική της ακμή και έγινε μια 
υπολογίσιμη δύναμη. Κάτι τέτοιο δεν θα μπορούσε να 
γίνει χωρίς την συμπαράσταση της διοίκησης. Ο Βούλ-
γαρης, όχι μόνο δεν αντιτάχθηκε στον δυναμικό αυτόν 
μετασχηματισμό, αλλά έδειξε έμπρακτα με νόμους 
-ναυτιλιακούς και οικονομικούς- ότι υποστήριξε την 
ανάπτυξη του νησιού και ποτέ δεν αντέδρασε στις νέες 
και μεγαλύτερες ναυπηγήσεις καραβιών. Εξάλλου, με 
την ευφυΐα του και την ιδιαίτερη ναυτική οξυδέρκεια 
και εμπειρία του, εύκολα θα αντελήφθη ότι η Ύδρα, ως 
ανερχόμενη ναυτική δύναμη με μάχιμες ικανότητες και 
εμπειροπόλεμα πληρώματα, αποτελεί μια εν δυνάμει 
απειλή κατά της τουρκικής κυριαρχίας, που θα οδηγού-
σε στην αποσκίρτηση των ραγιάδων. Ώστε, αν πραγμα-
τικά υποστήριζε τα τουρκικά συμφέροντα σε βάρος των 
υδραίικων, θα ματαίωνε αμέσως την απειλή αυτή κατά 
της Πύλης ή τουλάχιστον θα την ενημέρωνε ταχύτατα. 
(O γράφων συμμετείχε την 12η Μαρτίου 2021 σε Διαδι-
κτυακή Ημερίδα του Δήμου Ύδρας για τον Γεώργιο Δήμα 
Βούλγαρη). 

Τον Βούλγαρη, μετά τον θάνατό του, διαδέχθηκε στη 
διοίκηση, με αίτηση των προεστών, ο υπηρετών τότε 
στον τουρκικό στόλο αρχηγός των Υδραίων ναυτών, 
Νικόλαος Κοκοβίλας. Ανέλαβε τα καθήκοντα την 30η 
Νοεμβρίου του 1812 και τα διατήρησε μέχρι την 27η 
Μαρτίου1821, όταν κηρύχθηκε το εσωτερικό κίνημα στο 
νησί από τον Υδραίο πλοίαρχο Αντώνη Οικονόμου. Την 
περίοδο αυτή θεσπίστηκαν κάποιοι νόμοι, διατάξεις και 
κανονισμοί: αστικός και ναυτο-εμπορικός νόμος, τελω-
νειακός νόμος, διατάξεις που καθόριζαν τη διατίμηση 
των προϊόντων μεταξουργίας και άλλες που κανόνιζαν 
θέματα σχετικά με τις συντεχνίες των ραπτών, υποδη-
ματοποιών και καλαφατών. Κατά τα άλλα, δεν συνέβη 
κάτι το έκτακτο στην Ύδρα, η ζωή κυλούσε ομαλή, αλλά 
πραγματικός διοικητής ήταν ο επικεφαλής των προκρί-
των, Λάζαρος Κουντουριώτης, που εξακολούθησε να 
είναι σε όλη την Επανάσταση. Με άλλα λόγια, οι Υδραί-
οι έκαναν κουμάντο στο νησί τους, πάντοτε, ήσαν «κρά-
τος εν κράτει».        
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Έ να από τα πλέον λαμπρά και παράλληλα ανα-
πόσπαστα κεφάλαια της Ελληνικής Ιστορίας 

είναι αυτό της Μακεδονίας. Ελάχιστες φορές μία και 
μόνο λέξη καταφέρνει να συγκεντρώσει στο πρόσωπό 
της τέτοιο μεγαλείο και να προκαλεί ρίγη συγκίνησης 
και δέους στον εκάστοτε μελετητή. Από την μυθολογι-
κή εποχή, στον ζωντανό θρύλο που ακούει στο όνομα 
Μέγας Αλέξανδρος και από την εποποιία του Βασιλεί-
ου Β’ του Βουλγαροκτόνου στην σημερινή εποχή, η 
περιοχή αυτή και οι κάτοικοί της έχουν γράψει ορισμέ-
νες από τις πλέον λαμπρές και ένδοξες σελίδες της 
ιστορίας του Έθνους μας. Κι όμως, αυτό το διαμάντι 
στο στέμμα της Ελλάδος, για την απελευθέρωση του 
οποίου χύθηκαν ποταμοί ελληνικού αίματος αποτέλε-
σε τρεις φορές αντικείμενο πολιτικού ανταλλάγματος 
στον βωμό της εξυπηρέτησης πολιτικών σκοπιμοτήτων 
Ελλήνων πολιτικών κατά το πρώτο ήμισυ του 20ου αιώ-
να. Σκοπός του παρόντος κειμένου είναι να καταδειχτούν 
αυτές οι – όχι ιδιαίτερα γνωστές – και αναμφίβολα 
μελανές σελίδες της ιστορίας μας.

Η Περίοδος των Βαλκανικών Πολέμων  
(1912 – 1913)
Η πρώτη περίπτωση κατά την οποία η Μακεδονία προ-
σφέρθηκε ως διαπραγματευτικό χαρτί στα χέρια δια-
φόρων Ελλήνων πολιτικών εντοπίζεται την περίοδο των 
Βαλκανικών Πολέμων και μπορεί να χωριστεί σε δύο 
στάδια. Το προπολεμικό – προτού καν τα εδάφη της 
απελευθερωθούν από τον Ελληνικό Στρατό – και το 
μεταπολεμικό – ήτοι κατά τη διάρκεια των διαπραγμα-
τεύσεων για τη Συνθήκη του Βουκουρεστίου (1913).

Οι αρχαίοι ημών πρόγονοι συνήθιζαν να λένε πως 
«Ουδέν κακόν αμιγές καλού.» και η ρήση αυτή βρήκε 
την τέλεια επαλήθευσή της το 1897. Ο χαρακτηριζόμε-
νος ως «ατυχής» ελληνο-τουρκικός πόλεμος έδρασε, 
παραδόξως, ευεργετικά για την ηττημένη Ελλάδα. Συ-
γκεκριμένα αποτέλεσε ένα οδυνηρό πλην όμως ηχηρό 
ξύπνημα από έναν υφιστάμενο εσωτερικό λήθαργο και 
μια παρακμή που μάστιζε την χώρα. Την επαύριον της 
ήττας κατέστη σαφές πως εάν η Ελλάς επιθυμούσε να 
απελευθερώσει τα στενάζοντα υπό τουρκικό ζυγό εδά-

φη της και να επιτύχει την πολυπόθητη εθνική της 
ολοκλήρωση, ήταν απαραίτητο να ληφθούν διάφορα 
μέτρα προς αναδιοργάνωση και ενίσχυση του στρατεύ-
ματος. 

Ήδη από το 1902 είχε ξεκινήσει μια πυρετώδης 
προπαρασκευή προς την προαναφερθείσα κατεύθυνση 
από τις διάφορες κυβερνήσεις Θεοτόκη και Μαυρομι-
χάλη. Σημειώθηκαν μεγάλες αγορές πολεμικού υλικού 
και κατεβλήθησαν φιλότιμες προσπάθειες για την 
αναδιάταξη των Ενόπλων Δυνάμεων. Στο πλαίσιο αυτό 
Έλληνες αξιωματικοί στάλθηκαν για επιμόρφωση στο 
εξωτερικό, συγκροτήθηκε το Ελληνικό Γενικό Επιτελείο 
και προσεκλήθησαν ξένοι στρατιωτικοί σύμβουλοι. Το 
1912, οι προετοιμασίες είχαν εν πολλοίς ολοκληρωθεί 
και είχε φτάσει η πολυαναμενόμενη στιγμή που οι 
κόποι ετών θα δοκιμάζονταν.

Η κυβέρνηση Βενιζέλου είχε βρεθεί αντιμέτωπη με 
μια νέα πρόκληση που παρουσιαζόταν στην υπό δια-
μόρφωση πραγματικότητα των Βαλκανίων. Τα χριστια-
νικά κράτη της χερσονήσου του Αίμου (Βουλγαρία, 
Σερβία, Μαυροβούνιο) είχαν προχωρήσει στην υπο-
γραφή στρατιωτικής συμμαχίας αποσκοπώντας σε μια 
μελλοντική αναμέτρηση με την υπό κατάρρευση Οθω-
μανική Αυτοκρατορία. Όπως ήταν αναμενόμενο, η 
σπουδαιότητα της στιγμής δεν διέφυγε της προσοχής 
του Ελευθερίου Βενιζέλου που αντιλαμβανόταν τη 
βαρύτητα των γεγονότων και επεδίωξε την ένταξη της 
Ελλάδας στον βαλκανικό συνασπισμό.

Σε αυτό το σημείο εντοπίζεται η προπολεμική «εμπο-
ρευματοποίηση» της Μακεδονίας. Αποτελούσε κοινό 
μυστικό μεταξύ των βαλκανικών κρατών ότι ήταν σύμ-
μαχοι μόνο στα χαρτιά καθώς τα συμφέροντά τους ήταν 
εν πολλοίς αντικρουόμενα. Έλληνες, Σέρβοι και Βούλ-
γαροι, όλοι εποφθαλμιούσαν την Μακεδονία, ο καθέ-
νας για τους δικούς του λόγους και σκοπούς. Ως εκ 
τούτου, δεν αποτέλεσε ιδιαίτερη έκπληξη το γεγονός 
ότι η ελληνική πρόταση απερρίφθη από τους Βούλγα-
ρους. Χρειάστηκε να επιστρατευτεί κάθε ίχνος πολιτικής 
και στρατιωτικής δεξιότητας1 προκειμένου να πειστούν 

1  Το πολιτικό σκέλος των διαπραγματεύσεων το χειρίστηκε 

Η Μακεδονία ως Πολιτικό Αντάλλαγμα 
(1900 – 1950)

Του Χρήστου Σκλιβάνου Ερευνητή/Κειμενογράφου στρατιωτικής ιστορίας 
και εξωτερικής πολιτικής
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οι «Πρώσοι των Βαλκανίων»2 ώστε να ανακαλέσουν τις 
όποιες ενστάσεις τους και να κάνουν δεκτή εκ των 
υστέρων και την Ελλάδα. Ο πολυπόθητος στόχος επε-
τεύχθη εν τέλει κατόπιν έντονων διαπραγματεύσεων 
και ελιγμών. 

Συγκεκριμένα, δεν υπήρξε καμία πρόβλεψη μεταξύ 
των συμμάχων για εδαφικό διαμοιρασμό των ευρωπα-
ϊκών κτήσεων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας αλλά η 
κάθε χώρα θα προσαρτούσε τις περιοχές εκείνες που 
θα καταλάμβανε ο στρατός της. Τα αίτια πίσω από αυτή 
την προσέγγιση ήταν τα εξής. Αφενός, η εν λόγω κίνηση 
αποτελούσε μια σολομώντεια λύση προκειμένου να 
αποφευχθούν οι προστριβές μεταξύ των βαλκανικών 
κρατών αλλά και να καμφθούν οι βουλγαρικές αρνήσεις. 
Αφετέρου, δεν πρέπει να λανθάνει της προσοχής το ότι 
οι Βούλγαροι έχοντας νωπή στη μνήμη τους την ελλη-
νική ήττα του 1897 υποτιμούσαν σφόδρα την μαχητική 
αξία των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων κατάσταση 
που επαυξανόταν από το γεγονός ότι ο Οθωμανικός 
Στρατός βρισκόταν υπό την επίβλεψη, εκπαίδευση και 
αναδιοργάνωση Γερμανών αξιωματικών. Ως εκ τούτου, 
το βουλγαρικό Γενικό Επιτελείο εκτιμούσε πως ο Ελλη-
νικός Στρατός θα αποκρουόταν στα στενά του Σαρα-
νταπόρου.

Ωστόσο, υπήρχε μία παράμετρος που καμία βαλκα-
νική χώρα δεν μπορούσε να αγνοήσει και αυτή δεν ήταν 
άλλη από το Ελληνικό Βασιλικό Ναυτικό. Η Ελλάδα, 
ήταν το μόνο κράτος που διέθετε ικανές και αξιόμαχες 
ναυτικές δυνάμεις οι οποίες ήταν άκρως απαραίτητες 
για τον συμμαχικό σκοπό. Όχι μόνο θα εμπόδιζαν την 
άμεση και μαζική μεταφορά τουρκικών στρατευμάτων 
και πολεμικού υλικού από τη Μικρά Ασία στις ευρω-
παϊκές περιοχές, διευκολύνοντας το έργο των βαλκα-
νικών χωρών και στερώντας τον Οθωμανικό Στρατό από 
πολύτιμες ενισχύσεις και εφόδια αλλά και θα καθήλω-
ναν τον Τουρκικό Στόλο στο Αιγαίο στερώντας του τη 
δυνατότητα να δραστηριοποιηθεί σε κάποιο άλλο 
σημείο του μετώπου απειλώντας συμμαχικούς στόχους 
(π.χ. τις βουλγαρικές ακτές στη Μαύρη Θάλασσα). Υπό 
το φως των προαναφερθέντων, οι Βούλγαροι δέχτηκαν 

ο ίδιος ο Ε. Βενιζέλος ενώ το στρατιωτικό το ανέθεσε στον 
τότε υπασπιστή του και σύμβουλο επί των στρατιωτικών 
ζητημάτων Ι. Μεταξά.

2  Αυτό τον χαρακτηρισμό είχαν δώσει οι ίδιοι οι Βούλγαροι 
στον εαυτό τους, εκτιμώντας ότι αποτελούσαν την μεγα-
λύτερη στρατιωτική δύναμη στην χερσόνησο του Αίμου, η 
οποία έμελλε να επαναχαράξει τα σύνορα της Βαλκανικής, 
μεταβάλλοντας το υφιστάμενο status quo όπως ακριβώς 
είχε συμβεί και με την περίπτωση της Πρωσίας στην κεντρι-
κή Ευρώπη μεταξύ των ετών 1864 – 1871. Ατυχώς για τους 
ίδιους, τα όποια σχετικά όνειρα έμελλε να διαψευστούν 
τραγικά κατά την επερχόμενη σύγκρουση.

εν τέλει την ένταξη και της Ελλάδας στον βαλκανικό 
συνασπισμό. 

Η επιλογή της ελληνικής πολιτικής ηγεσίας να απεκ-
δυθεί όλων των ιστορικών και εθνικών της δικαιωμάτων 
επί της Μακεδονίας κατά τη δεδομένη χρονική στιγμή 
αποτελούσε ένα λελογισμένο ρίσκο. Αφενός, ο Βενιζέ-
λος συνειδητοποιούσε τη σημασία των καιρών και 
αντιλαμβανόταν ότι τυχόν θετική έκβαση μιας αναμέ-
τρησης από την οποία η Ελλάδα θα απείχε ήταν βέβαιο 
πως θα είχε αρνητικές συνέπειες για την χώρα. Αφετέ-
ρου, τόσο η πολιτική όσο και η στρατιωτική ηγεσία 
είχαν απόλυτη εμπιστοσύνη στον Ελληνικό Στρατό αλλά 
και στην προπαρασκευή που είχε σημειωθεί επί σειρά 
ετών.

Η νικηφόρος έκβαση αμφότερων των Βαλκανικών 
Πολέμων αφενός δικαίωσε την εμπιστοσύνη της ελλη-
νικής ηγεσίας και αφετέρου γκρέμισε με τον πλέον 
οδυνηρό τρόπο τα όποια όνειρα των Βουλγάρων για 
εδαφική επέκταση. Παρά ταύτα, η Σόφια εξακολουθού-
σε να παραμένει ένας υπολογίσιμος παράγοντας και 
μάλιστα προσήλθε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων 
με μεγάλες αξιώσεις. Ο λόγος πίσω από αυτή τη στάση 
δεν ήταν μόνο η έπαρση που εξακολουθούσε να δια-
κατέχει τους Βουλγάρους αλλά και η υποστήριξη που 
αυτοί αντλούσαν από τη Ρωσία στα πλαίσια του παν-
σλαβισμού3. Οι εδαφικές απαιτήσεις της Βουλγαρίας 
θύμιζαν περισσότερο τους όρους που επιβάλει ένας 
νικητής επί του ηττημένου αντιπάλου του παρά μια 
προσπάθεια διπλωματικής ειρήνευσης. 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η Ελλάδα, υπό την εκπρο-
σώπηση του Πρωθυπουργού Βενιζέλου ξεκίνησε μια 
σειρά υποχωρήσεων απέναντι στη Σόφια. Αρχικά, πα-
ρέδωσε κυριολεκτικά αμαχητί όλα τα εδάφη βορείως 
της οροσειράς του Μπέλες που είχε καταλάβει ο Ελλη-
νικός Στρατός. Η κίνηση αυτή υπαγορεύτηκε από δύο 
λόγους. Αρχικά, δημιουργούταν μια εισέχουσα εντός 
της Βουλγαρίας την οποία οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνά-
μεις δεν θα μπορούσαν να διατηρήσουν εύκολα σε 
περίπτωση νέας ένοπλης αναμέτρησης. Έπειτα, ο Βε-
νιζέλος εκτιμούσε ότι η κατοχή αυτών των εδαφών θα 
αποτελούσε διαρκή υπόμνηση και ταπείνωση για την 

3  Ένας από τους λόγους που συνέβαλαν στην απελευθέρωση 
της Θεσσαλονίκης από τον Ελληνικό Στρατό ήταν η υπαγωγή 
των βουλγαρικών εθνικών πόθων στα κελεύσματα και τα συμ-
φέροντα της Αγίας Πετρούπολης. Η Ρωσία επιθυμούσε δια-
καώς τον έλεγχο των Στενών των Δαρδανελίων από κάποια 
χώρα άμεσα πιστή και χειραγωγήσιμη, ρόλο που είχαν ενεδυ-
θεί οι Βούλγαροι. Προς αυτή την κατεύθυνση κινήθηκε και ο 
Βουλγαρικός Στρατός εμπλέκοντας το σύνολο – σχεδόν – των 
δυνάμεών του στο μέτωπο της Αδριανουπόλεως με στόχο τον 
Ελλήσποντο ενώ η Μακεδονία αποτελούσε ένα δευτερεύον 
θέατρο επιχειρήσεων.
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Σόφια γεννώντας ένα μόνιμο αίσθημα ρεβανσισμού4.
Ωστόσο, απεδείχθη πως ο Έλληνας πολιτικός είχε 

πέσει έξω στις εκτιμήσεις του. Με τη διαρκή στήριξη 
της Ρωσίας πίσω τους, οι Βούλγαροι ερμήνευσαν την 
ελληνική αναδίπλωση ως ένδειξη αδυναμίας και άρχι-
σαν να αυξάνουν τις αξιώσεις τους. Σε αυτό το πλαίσιο 
ο Βενιζέλος αποφάσισε να προβεί σε άλλη μία υποχώ-
ρηση δηλώνοντας πως ήταν διατεθειμένος να επιστρέ-
ψει στη Βουλγαρία την πόλη της Καβάλας και όλη την 
περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας έως τον Στρυμόνα! 
Η πρόταση αυτή έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία στην 
ελληνική αποστολή και ιδίως στην στρατιωτική ηγεσία 
της χώρας που έβλεπε τις θυσίες του Ελληνικού Στρατού 
να αποβαίνουν μάταιες καθώς αν και νικητής θα λάμ-
βανε αντιμετώπιση ηττημένου. Η κίνηση αυτή του 
Βενιζέλου κρατήθηκε – για ευνόητους λόγους – μυστι-
κή από τον ελληνικό τύπο ενώ λίγο έλλειψε να πυρο-
δοτήσει μια ιδιαίτερα έντονη και οργισμένη αντίδραση 
του Βασιλιά Κωνσταντίνου. Ο Ελληνας πρωθυπουργός 
χαρακτήρισε τις ενέργειές του «διπλωματικό ελιγμό» 
σκοπός του οποίου ήταν να καταδείξει την διαλλακτι-
κότητα και μεγαλοθυμία της Ελλάδας σε αντίθεση με 
την αδιαλλαξία της Βουλγαρίας. 

Μέσα στο τεταμένο κλίμα που επικρατούσε στο 
Βουκουρέστι, η προαναφερθείσα διπλωματική προ-
σέγγιση του Βενιζέλου παραλίγο να εκπυρσοκροτήσει 
βλάπτοντας ανεπανόρθωτα τους ελληνικούς σκοπούς. 
Οι διάφορες πλευρές ήταν διατεθειμένες να ικανοποι-
ήσουν τις απαιτήσεις της Σόφιας για την περιοχή της 
Καβάλας και το μόνο που χρειαζόταν ήταν μία ακόμα 
ψήφος την οποία διέθετε η Ρουμανία που μέχρι τότε 
παρέμενε ουδέτερη. Ευτυχώς, τα πράγματα εξελίχθη-
καν διαφορετικά για τους εξής λόγους. Πρώτον, η ελ-

4 Η εκτίμηση του Βενιζέλου υπήρξε σωστή κατά το ήμισυ. 
Πράγματι, ο Ελληνικός Στρατός το 1913 είχε υποστεί σημα-
ντικές απώλειες και παρουσίαζε ελλείψεις σε πολεμικό 
υλικό που έπρεπε άμεσα να καλυφθούν. Ως εκ τούτου, η 
«αναδίπλωση» πίσω από το φυσικό κώλυμα του Μπέλες 
και των στενών του Κλειδίου θα διευκόλυνε το έργο της 
άμυνας ενώ περιόριζε και την έκταση του μετώπου. Ωστόσο, 
η Βουλγαρία ήδη διαπνεόταν από αισθήματα ρεβανσισμού 
καθώς εκτιμούσε ότι η Μακεδονία της ανήκε δικαιωματι-
κά και η απώλειά της συνιστούσε άμεση προσβολή προς 
τις εθνικές της επιδιώξεις γεγονός που κατέστη σαφές σε 
αναρίθμητες περιπτώσεις (Α Π.Π., Μεσοπόλεμος, Β’ Π.Π., 
Ψυχρός Πόλεμος). Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι βουλγαρι-
κές αξιώσεις επί της Μακεδονίας εξακολουθούσαν να ισχύ-
ουν – έστω και σε πολύ μικρό βαθμό – μέχρι και την ένταξή 
της στο ΝΑΤΟ το 2004! Μάλιστα, δηλωτικό της βουλγαρικής 
εμμονής/επιμονής ήταν – και εξακολουθεί σε ελάχιστες 
περιπτώσεις να είναι – η ύπαρξη επιγραφών στα βουλγαρι-
κά σχολεία με τη φράση: «Όσο υπάρχει το Νεϋγί, εγώ δεν θα 
μπορώ να κοιμηθώ!». 

ληνική υποχώρηση το μόνο που κατάφερε ήταν να 
αποθρασύνει τη βουλγαρική αποστολή η οποία αύξη-
σε τις απαιτήσεις της αξιώνοντας περισσότερα εδάφη. 
Δεύτερον, αξιοποιήθηκε η οικογενειακή σχέση μεταξύ 
του Βασιλέως Κωνσταντίνου και του Γερμανού Κάιζερ 
Γουλιέλμου Β’5 χάρη στην οποία η περιοχή της Καβάλας 
κατοχυρώθηκε τελικά στην Ελλάδα.

Αυτή ήταν και η πρώτη φορά που η Μακεδονία 
αξιοποιήθηκε ως πολιτικό αντάλλαγμα από την ελλη-
νική πολιτική ηγεσία και όπως προαναφέρθηκε μπορεί 
να διακριθεί σε δύο στάδια. Στο πρώτο εξ αυτών, η 
κίνηση ήταν απολύτως δικαιολογημένη – αν όχι επιβε-
βλημένη. Την δεδομένη χρονική στιγμή, η Ελλάδα βρι-
σκόταν σε επιτακτική ανάγκη εισδοχής στην βαλκανική 
συμμαχία και προς αυτή την κατεύθυνση έπρεπε να 
κάμψει τις βουλγαρικές ενστάσεις. Ως εκ τούτου, δεν 
ήταν σε θέση να διατυπώσει αξιώσεις περί εδαφικών 
διεκδικήσεων. Αντ’ αυτού πάρθηκε ένα λελογισμένο 
ρίσκο. Γνωρίζοντας ότι πρωταρχικός στόχος των Βουλ-
γάρων θα ήταν τα Δαρδανέλια, τις υφιστάμενες τουρ-
κικές δυνάμεις μεταξύ Σαρανταπόρου και Μοναστηρί-
ου αλλά και το αξιόμαχο του Ελληνικού Στρατού και του 
Βασιλικού Ναυτικού, η Αθήνα μπορούσε να αισιοδοξεί 
πως η τελική έκβαση των επιχειρήσεων θα ήταν ιδιαι-
τέρως θετική, όπερ και εγένετο.

Στο δεύτερο στάδιο τα πράγματα περιπλέκονται 
αρκετά περισσότερο. Δεν είμαστε σε θέση να γνωρί-
ζουμε τα ακριβή κίνητρα και τους συλλογισμούς πίσω 
από τη διπλωματική προσέγγιση του Βενιζέλου, πέραν 
των όσων ο ίδιος δήλωσε/απεκάλυψε στην πορεία. 
Ωστόσο, για έναν άνθρωπο του δικού του πολιτικού 
βεληνεκούς η πεποίθηση πως οι διαρκείς υποχωρήσεις 
θα δρούσαν κατευναστικά υπέρ της Βουλγαρίας και θα 
την έπειθαν να μην εγείρει λοιπές αξιώσεις υπήρξε 
μάλλον εξαιρετικά αγαθή όπως άλλωστε απεδείχθη και 
από την εξέλιξη των γεγονότων. Παράλληλα, η προσπά-
θειά του να καταδείξει την αδιαλλαξία της Σόφιας 
προσφέροντάς της όχι μόνο την πόλη της Καβάλας αλλά 
ολόκληρη την περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας 
παραλίγο να αποβεί μοιραία. Αν και η ελληνική απο-
στολή το αγνοούσε, τα υπόλοιπα κράτη ήταν διατεθει-
μένα να ικανοποιήσουν τις βουλγαρικές αξιώσεις μέχρι 

5 Η σύζυγος του Κωνσταντίνου, Σοφία, ήταν αδελφή του 
Γερμανού Αυτοκράτορα. Εκμεταλλευόμενος αυτό το γεγονός 
ο Έλληνας μονάρχης ζήτησε τη γερμανική συνδρομή. Έπειτα 
από πιέσεις του Βερολίνου, η Ρουμανία τάχθηκε υπέρ του 
ελληνικού σκοπού. Τα νέα μετέφερε ο Γερμανός πρέσβης σε 
Έλληνα δημοσιογράφο και τα επιβεβαίωσε ο ίδιος ο Ρουμάνος 
Αυλάρχης. Ερωτηθείς για το αν το Βουκουρέστι θα ψήφιζε 
υπέρ της Ελλάδας στο ζήτημα της Καβάλας, ο Ρουμάνος απά-
ντησε: «Δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω ούτε όμως και να το 
διαψεύσω.».
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και τον Στρυμόνα. Διακινδυνεύοντας ένα ιστορικό «αν», 
θα μπορούσε να υποστηριχθεί με έναν βαθμό σιγουριάς 
πως εάν δεν είχε σημειωθεί η κίνηση του Κωνσταντίνου 
προς τον Κάιζερ, είναι αρκετά πιθανό η Βουλγαρία να 
λάμβανε την Ανατολική Μακεδονία με τη Συνθήκη του 
Βουκουρεστίου.
Ο Μεγάλος Πόλεμος (1914 – 1918)
Η δεύτερη φορά που η ελληνική Μακεδονία τέθηκε στο 
τραπέζι των διαπραγματεύσεων ήταν λίγο αργότερα 
και συγκεκριμένα μέσα στα ταραγμένα πρώτα χρόνια 
του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου.

Το 1914 ο Μεγάλος Πόλεμος αποτελούσε μια τραγι-
κή πραγματικότητα για την Ευρώπη. Μέσα στον όλεθρο 
της σύγκρουσης, η Ελλάδα παρέμενε διχασμένη σχετικά 
με το τί ακριβώς έπρεπε να πράξει. Δεν είχε περάσει ούτε 
ένας χρόνος από τη νικηφόρο έκβαση των Βαλκανικών 
Πολέμων. Παρά τον διπλασιασμό της εδαφικής της 
επικράτειας αλλά και του πληθυσμού της, η χώρα έπρε-
πε να επουλώσει τις πληγές τις, να επιδοθεί στο δύσκο-
λο έργο της ενσωμάτωσης των νέων περιοχών στον 
κρατικό/εθνικό κορμό και τέλος να επιλύσει το μακρο-
βιότερο πρόβλημά της, αυτό της οικονομίας που είχε 
δοκιμαστεί ιδιαίτερα από την πολεμική αναμέτρηση. 
Στη βάση όλων αυτών, η απόφαση για είσοδο ή όχι στη 
νέα ευρωπαϊκή σύγκρουση δεν ήταν κάτι που μπορούσε 
να ληφθεί ελαφρά τη καρδία. Όπως ήταν αναμενόμενο 
διατυπώθηκαν θέσεις εκατέρωθεν. Προτού όμως, εξε-
ταστούν οι δύο πλευρές, κρίνεται σκόπιμο να γίνει μια 
αναφορά στην πολιτικο-στρατιωτική κατάσταση που είχε 
διαμορφωθεί το 1914.

Η έκρηξη του Α’ Π.Π. βρήκε την Ευρώπη – και κατ’ 
επέκταση τον πλανήτη – διαιρεμένο σε δύο μεγάλα 
στρατόπεδα. Από τη μία πλευρά βρίσκονταν οι δυνάμεις 
της Αντάντ (Βρετανία, Γαλλία, Ρωσία, Σερβία και Ιαπω-
νία) και από την άλλη οι Κεντρικές Αυτοκρατορίες (Γερ-
μανία, Αυστρία, Τουρκία και Ιταλία6). Το πρώτο στάδιο 
των επιχειρήσεων δεν ήταν ιδιαίτερα θετικό για τις 
δυνάμεις της Αντάντ. Οι μεν Αυστριακοί βρίσκονταν 
προ των πυλών του Βελιγραδίου, οι δε Γερμανοί απεί-
χαν μερικά χιλιόμετρα από το Παρίσι ενώ οι Τούρκοι 
βρίσκονταν απειλητικά κοντά στο Σουέζ. Την ίδια στιγ-
μή, οι αγγλο-γαλλικές μεραρχίες πάσχιζαν να κρατήσουν 
ένα αρραγές μέτωπο στον ποταμό Μάρνη, οι Ρώσοι 
δεν είχαν καταφέρει να κινητοποιήσουν τις κολοσσιαί-

6 Η Ιταλία εισήλθε αρχικά στον πόλεμο στο πλευρό της 
Γερμανίας και της Αυστρίας. Ωστόσο, η αδιαλλαξία των 
Αυστριακών σχετικά με το ζήτημα της παραχώρησης του 
λιμανιού της Τεργέστης από κοινού με τη δράση του τότε 
σοσιαλιστή Μπενίτο Μουσολίνι και των πύρινων άρθρων 
του μέσω του περιοδικού “Avanti Popolo” οδήγησαν τη 
Ρώμη σε αλλαγή πλεύσης και συστράτευση με τις δυνάμεις 
της Αντάντ το 1915. 

ες δυνάμεις τους και οι Άγγλοι αγωνίζονταν να απωθή-
σουν τους Τούρκους έξω από την Αίγυπτο. Ωστόσο, η 
Βουλγαρία και η Ρουμανία παρέμεναν αδρανείς χωρίς 
να έχουν εκδηλώσει τις προθέσεις τους.

Στην Ελλάδα ο Πρωθυπουργός Βενιζέλος τασσόταν 
ανεπιφύλακτα υπέρ της εξόδου της χώρας στον πόλεμο 
υπέρ των δυνάμεων της Αντάντ. Ο λόγος πίσω από αυτή 
την τοποθέτηση ήταν σχετικά απλός. Τόσο η Οθωμανι-
κή Αυτοκρατορία όσο και η Ιταλία βρίσκονταν στο 
πλευρό των Κεντρικών Αυτοκρατοριών. Παράλληλα, 
αμφότερες κατείχαν ακόμα εδάφη με έντονο ελληνικό 
στοιχείο7 ή είχαν συμβάλει στην αποτυχία των ελληνι-
κών σχεδίων για εθνική ολοκλήρωση8. Από την άλλη 
πλευρά ο Βασιλιάς Κωνσταντίνος και το Γενικό Επιτελείο, 
προτιμούσαν την ασφάλεια της ουδετερότητας καθώς 
ο πόλεμος είχε μόλις αρχίσει και δεν υπήρχε κάποια 
σαφής ένδειξη περί του τελικού νικητή.

Τον επόμενο χρόνο (1915) το Λονδίνο προέβη σε 
διάβημα προς την Αθήνα με μια αξιοπερίεργη πρόταση. 
Η Γηραιά Αλβιώνα προέτρεπε την Ελλάδα να παραδώ-
σει όλη την περιοχή της Μακεδονίας – συμπεριλαμβα-
νομένης και της Θεσσαλονίκης – στη Βουλγαρία προ-
κειμένου η τελευταία να εισέλθει στον πόλεμο στο 
πλευρό της Αντάντ ή τουλάχιστον να παραμείνει ουδέ-
τερη στην αναμέτρηση. Το διάβημα κατέληγε με αόρι-
στες υπόνοιες περί εδαφικών ανταλλαγμάτων σε πε-
ρίπτωση που η Ελλάδα έμπαινε στον πόλεμο στο 
πλευρό της Αντάντ κι εφόσον η έκβαση της αναμέτρη-
σης ήταν νικηφόρα για την Αγγλία. Η πρόταση αυτή 
έγινε δεκτή από τον Βενιζέλο που έσπευσε να ενημε-
ρώσει τον Βρετανό πρέσβη ότι ο ίδιος ήταν σύμφωνος. 

Όπως όμως ήταν αναμενόμενο, τα νέα αυτά προ-
κάλεσαν θύελλα αντιδράσεων όχι μόνο από τα ανάκτο-
ρα αλλά και το ίδιο το στράτευμα για ποικίλους λόγους. 
Αρχικά, η Ελλάδα καλούταν να παραχωρήσει άμεσα τα 
εδάφη που απελευθέρωσε με εκατόμβες νεκρών και 
ποταμούς ελληνικού αίματος σε ένα ανοιχτά εχθρικό 
κράτος, τη Βουλγαρία. Ως προς τα εδαφικά ανταλλάγ-
ματα αυτά ήταν εξαιρετικά αβέβαια. Αφενός, δεν υπήρ-
χε καμία ρητή αναφορά σχετικά με τις περιοχές της 
Μικράς Ασίας που θα παραχωρούνταν. Αφετέρου, οι 
Άγγλοι δήλωναν σαφώς πως αυτές θα έπρεπε να κατα-
κτηθούν από τον Ελληνικό Στρατό μέσω εκστρατείας 

7 Οι Οθωμανοί την Ανατολική Θράκη, τον Ελλήσποντο, την 
Κωνσταντινούπολη, τη Μικρά Ασία και τον Πόντο, οι Ιταλοί 
τα Δωδεκάνησα.

8 Υπενθυμίζεται πως η απελευθερωθείσα από τον Ελληνικό 
Στρατό Βόρεια Ήπειρος είχε αποδοθεί στο νεοσύστατο 
κράτος της Αλβανίας έπειτα από έντονες μηχανορραφίες 
και διπλωματικές πιέσεις της Ιταλίας που επεδίωκε – και εν 
τέλει κατόρθωσε – να δημιουργήσει ένα προτεκτοράτο στα 
Βαλκάνια.
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του στην Τουρκία! Επιπλέον, την ίδια ακριβώς περιοχή 
είχε υποσχεθεί το Λονδίνο στην Ιταλία προκειμένου 
αυτή να αλλάξει στρατόπεδο. Σχετικά με την Κύπρο, οι 
Άγγλοι ήταν πρόθυμοι να την παραχωρήσουν στην 
Ελλάδα, μόνο όμως εάν και οι Ιταλοί παραχωρούσαν 
τα Δωδεκάνησα. Τέλος, όλα αυτά βρίσκονταν υπό την 
αίρεση ότι ο πόλεμος θα έληγε νικηφόρα για την Αντάντ 
κατάσταση ολίγον τι αμφίβολη το 1915. Εν ολίγοις, οι 
Άγγλοι απαιτούσαν άμεσα έδαφος και αίμα με αντάλ-
λαγμα αόριστες υποσχέσεις περί προσδοκώμενης ελ-
πίδας. Το πιο σημαντικό όμως και παράλληλα το γεγο-
νός που εξόργισε βασιλιά και στρατό ήταν το ότι ο 
Βενιζέλος διαπραγματευόταν την εκποίηση ελληνικού 
εδάφους με την ίδια ελαφρότητα που ένας μεσίτης θα 
ρύθμιζε μια συναλλαγή και μάλιστα εν αγνοία του 
ελληνικού λαού.

Ο λόγος που ώθησε τον Βενιζέλο να αποδεχτεί το 
βρετανικό τελεσίγραφο και να υπεραμυνθεί αυτού ήταν 
η επιθυμία του για προσάρτηση των παραλίων της Μ. 
Ασίας. Τα τελευταία όχι μόνο διέθεταν ένα εξαιρετικά 
ακμάζον και πλούσιο ελληνικό στοιχείο αλλά και μια 
ευρύτατη εκλογική βάση που ήταν αναμενόμενο να 
τον στηρίξει σε μελλοντικές εκλογικές αναμετρήσεις. 
Με λίγα λόγια, ο Βενιζέλος διασφάλιζε μέσω της προ-
σάρτησης των προαναφερθέντων εδαφών την εθνική 
ολοκλήρωση, τα οικονομικά συμφέροντα της χώρας 
καθώς και την μελλοντική του ες αεί πολιτική επιβίωση.

Για καλή τύχη τόσο του Βενιζέλου όσο και της χώρας, 
η προθυμία του δεν επρόκειτο να υλοποιηθεί εξαιτίας 
δύο αστάθμητων παραγόντων. Αρχικά, η γερμανική 
πρεσβεία ενημέρωσε το Γενικό Επιτελείο όχι μόνο για 
τις ενέργειες του πρωθυπουργού αλλά και για το γεγο-
νός ότι το Βερολίνο είχε ήδη βολιδοσκοπήσει και πείσει 
τη Σόφια για την ένταξή της στο στρατόπεδο των Κε-
ντρικών Αυτοκρατοριών με αντάλλαγμα εδάφη της 
Ρουμανίας και της Σερβίας. Ο άλλος παράγοντας υπήρ-
ξε η ανυπομονησία η και «βουλιμία» των ίδιων των 
Βουλγάρων. Οι τελευταίοι έσπευσαν να αποδεχτούν 
τη γερμανική πρόταση χωρίς να περιμένουν λίγο. Δε-
δομένης της προθυμίας του Βενιζέλου αλλά και της 
εμμονής των Βρετανών, τυχόν υπομονή από μέρους 
της Σόφιας ενδεχομένως να είχε ανταμειφθεί εδαφικά 
με δυσάρεστες συνέπειες για την Ελλάδα. 

Αυτή ήταν η δεύτερη φορά που η Μακεδονία γινό-
ταν αντικείμενο συνδιαλλαγής από Έλληνες πολιτικούς 
στο βωμό της εξυπηρέτησης συμφερόντων. Όσο αγαθά 
κι αν ήταν τα κίνητρα του Έλληνα πρωθυπουργού, οι 
ίδιοι οι βενιζελικοί παραδέχτηκαν αργότερα πως η κί-
νηση αποτελούσε μεγάλο πολιτικό ατόπημα που ευτυ-
χώς δεν ευοδώθηκε.
Η Στάση των Διεθνιστών (1924 – 1949)
Η τρίτη –και τελευταία– φορά που η Μακεδονία μετε-

τράπη σε αντικείμενο συνδιαλλαγής εντοπίζεται κατά 
τη διάρκεια του Εμφυλίου Πολέμου από την τότε ηγεσία 
του ΚΚΕ. Ωστόσο, αυτό αποτέλεσε την κορύφωση μιας 
διεργασίας που βρισκόταν επί σειρά ετών υπό προε-
τοιμασία.

Συγκεκριμένα, η αρχή του όλου ζητήματος εντοπί-
ζεται το 1924 οπότε και το –τότε– ΣΕΚΕ προσχώρησε 
στην Τρίτη Κομμουνιστική Διεθνή μετονομαζόμενο σε 
ΚΚΕ. Τα μέλη του ασπάστηκαν την ιδεολογία του διε-
θνισμού η οποία, μεταξύ άλλων, προέβλεπε και τη 
δημιουργία ανεξάρτητου «Μακεδονικού Κράτους» το 
οποίο θα απαρτιζόταν από τη σερβική περιοχή των 
Σκοπίων, τα εδάφη της δυτικής Βουλγαρίας και την 
ελληνική Μακεδονία. Αν και το αρχικό σχέδιο προω-
θείτο από τη Μόσχα, σταδιακά τροποποιήθηκε ώστε 
να εναρμονιστεί με τα βουλγαρικά εθνικά συμφέροντα 
και το όνειρο της «Μεγάλης Βουλγαρίας». Η έκρηξη και 
η συνακόλουθη εξέλιξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου 
αν και μετέβαλε τα διεθνή δεδομένα, εντούτοις δεν 
άλλαξε τη στόχευση των Ελλήνων κομμουνιστών.

Συγκεκριμένα στις 12/07/1943 υπεγράφη στο Πε-
τρίτσι της Βουλγαρίας, συμφωνία μεταξύ του ΕΛΑΣ και 
του Βουλγαρικού Στρατού με την οποία θα δινόταν στη 
Σόφια η ανατολική Μακεδονία και η Θράκη προκειμέ-
νου να αποκτήσει αυτή την πολυπόθητη έξοδο στο 
Αιγαίο9. Επιπλέον, μετά την αποχώρηση των Γερμανών, 
ο βουλγαρικός στρατός κατοχής θα καταλάμβανε τα 
μεγάλα αστικά κέντρα της Μακεδονίας10 και θα τα 
παρέδιδε στις αρχές του ΕΑΜ. Επιπλέον, στις 
20/09/1944, υπεγράφη στο Μελισσοχώρι Μακεδονίας, 
από αντιπροσώπους του ΚΚ Βουλγαρίας, του βουλγα-
ρικού στρατού και της ΠΕΕΑ, σύμφωνο που προέβλεπε:

u Υποστήριξη του ΕΛΑΣ με υλικό από τον βουλγαρικό 
στρατό.

u Ο βουλγαρικός στρατός δεν θα επιτεθεί κατά του 
ΕΛΑΣ και θα υποστηρίξει επιχειρήσεις του εναντίων 
κυβερνητικών στρατευμάτων και εθνικιστικών σω-
μάτων.

u Όλο το βουλγαρικό πολεμικό υλικό που βρίσκεται 
στην Μακεδονία και στη Θράκη θα παραχωρηθεί 
στον ΕΛΑΣ.

9 Το 1943 είχαν αρχίσει να εμφανίζονται κομμουνιστές και 
εντός της Βουλγαρίας παρά την συμπόρευση της χώρας στο 
πλευρό του Άξονα. Στόχος τους ήταν η μελλοντική ένταξη 
της Σόφιας στην σφαίρα επιρροής της ΕΣΣΔ.

10 Μεσούσης της κατοχής, ο βουλγαρικός στρατός απέστει-
λε, σε συνεννόηση, με τους Γερμανούς, ένα σύνταγμα για 
να εισέλθει στην Θεσσαλονίκη. Το βουλγαρικό σύνταγμα 
αναχαιτίστηκε στην γέφυρα του Νέστου από απόσπασμα 
Ελλήνων (Ποντίων στην πλειοψηφία) ανταρτών υφιστάμενο 
μεγάλες απώλειες.
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u Κανένας Βούλγαρος δεν θα συλληφθεί από τον 
ΕΛΑΣ11.

Προς τα τέλη του Εμφυλίου η ηγεσία του ΚΚΕ ανέπτυξε 
επαφές με τα όμορα κράτη σε αναζήτηση στήριξης. 
Συγκεκριμένα, στις 02/08/1947, υπεγράφη συμφωνία 
μεταξύ του Μάρκου Βαφειάδη και των γενικών επιτε-
λείων Αλβανίας, Βουλγαρίας και Γιουγκοσλαβίας που 
μεταξύ άλλων προέβλεπε:

u Τα παραπάνω γενικά επιτελεία αναλαμβάνουν να 
εφοδιάζουν τον ΔΣΕ.

u Τα γενικά επιτελεία θα οργανωθούν για να βοηθή-
σουν τον ΔΣΕ να εξαπολύσει αντεπίθεση κατά των 
κυβερνητικών στρατευμάτων.

Εξυπακούεται πως η παρεχόμενη βοήθεια συνεπαγόταν 
και εδαφικά ανταλλάγματα σε περίπτωση νίκης του 
ΔΣΕ. Ειδικότερα, η Αλβανία θα λάμβανε την περιοχή 
της Ηπείρου, η Βουλγαρία τη Δυτική Θράκη και την 
Ανατολική Μακεδονία και η Γιουγκοσλαβία την Δυτική 
και Κεντρική Μακεδονία μέχρι την περιοχή του Ολύ-
μπου.

Η εξέλιξη των γεγονότων διέψευσε τις προσδοκίες 
των κομμουνιστών εντός και εκτός Ελλάδας. Συγκεκρι-
μένα, το 1948, ο Στάλιν εξέδωσε την περίφημη εντολή 
απόσυρσης/διακοπής (Svernut) της όποιας παρεχόμε-
νης σοσιαλιστικής βοήθειας προς τους Έλληνες κομ-
μουνιστές. Το καθεστώς Χότζα στην Αλβανία πειθάρ-
χησε αμέσως στις εντολές της Μόσχας καθώς βρισκόταν 
σε άμεση εξάρτηση από αυτήν. Το ίδιο ακριβώς έπρα-
ξε και η Βουλγαρία καθώς στα εδάφη της στάθμευαν 
ισχυρές δυνάμεις του Κόκκινου Στρατού και το τελευταίο 
που επιθυμούσε η Σόφια ήταν μια σοβιετική στρατιω-
τική επέμβαση προς «εμπέδωση της συμμόρφωσης» 
της εγχώριας πολιτικής ηγεσίας. Μόνο ο Τίτο αρνήθη-
κε να υπακούσει ερχόμενος σε ανοιχτή ρήξη με τον 
Στάλιν. 

Η απεμπλοκή και διακοπή της παρεχόμενης βοήθει-
ας ισοδυναμούσε και με απεμπόληση των όποιων εν-
δεχόμενων ανταλλαγμάτων στα οποία προσδοκούσαν 
τα βαλκανικά κράτη. Η δε ήττα των κομμουνιστικών 
δυνάμεων του ΔΣΕ το 1949 αποτέλεσε την ταφόπλακα 
των όποιων σχεδίων εκχώρησης ελληνικού εδάφους. 
Ωστόσο, η στρατιωτική αποτυχία οδήγησε σε μια πο-
λιτική νίκη κληροδοτώντας ένα διαρκές καρκίνωμα για 
την Ελλάδα. Συγκεκριμένα, παρείχε στον Τίτο την ευ-
καιρία που επιζητούσε να γαλουχήσει μια νέα γενιά 
ανθρώπων με το αφήγημα των «Μακεδόνων» στην 
περιοχή των Σκοπίων και οδηγώντας στις εξελίξεις και 
στα διπλωματικά επεισόδια που ξεκίνησαν ήδη από το 

11 Να σημειωθεί ότι τα θύματα από τις βουλγαρικές φρικαλε-
ότητες ανήλθαν σε 25.000.

1950 και φαινομενικά επιλύθηκαν με την υπογραφή 
της καλούμενης «Συμφωνίας των Πρεσπών» το 2018.

Επίλογος
Η αντιμετώπιση της Μακεδονίας ως αντικείμενο 

συνδιαλλαγής σε διάφορες στιγμές της σύγχρονης ελ-
ληνικής ιστορίας από ορισμένους Έλληνες πολιτικούς 
αποτελεί μία από τις πλέον μελανές σελίδες της πολιτι-
κής ζωής της χώρας. Ωστόσο, τα κίνητρα πίσω από την 
εκάστοτε περίπτωση διέφεραν. Από τις πλέον αγαθές 
προθέσεις που αποσκοπούσαν στην ικανοποίηση και 
εκπλήρωση των εθνικών πόθων έως και τις πλέον προ-
σωπικές, πολιτικές φιλοδοξίες. Ευτυχώς για τα ελληνικά 
συμφέροντα άλλοτε εξαιτίας μιας σειράς παραγόντων 
και άλλοτε από καθαρή τύχη, οι όποιοι σχεδιασμοί δεν 
ευοδώθηκαν. Εντούτοις, όλοι τους αποτέλεσαν την αρχή 
προβλημάτων που τάραξαν – και ορισμένοι εξακολου-
θούν να ταράζουν – την πολιτική ζωή της χώρας με ιδι-
αίτερα σοβαρές συνέπειες. Τέλος, διαπιστώνεται με τον 
πλέον τραγικό τρόπο μια σταθερή τάση αντιμετώπισης 
του εθνικού εδάφους ως ατομικό περιουσιακό στοιχείο 
προς ανταλλαγή και εκποίηση.     
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Η εκκλησία σύμφωνα με παρά πολλούς ιστορικούς 
έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο για την Επανά-

σταση του 1821 της οποίας τα 200 χρόνια γιορτάζουμε 
φέτος. Στην εργασία αυτή θα γίνει προσπάθεια με σαφή 
και συγκεκριμένα επιχειρήματα να παρουσιαστεί ο 
ρόλος του κλήρου στην έκρηξη και επιτυχή έκβαση της 
Επαναστάσεως. Με στόχο αυτή η εργασία να είναι εύ-
κολα κατανοητή. Θα αποφύγουμε την παράθεση λεπτο-
μερειών και θα εστιάσουμε στα βασικά επιχειρήματα 
παραθέτοντας λίγα παραδείγματα, όπου απαιτείται.

Πρώτο και βασικό επιχείρημα για τη συνδρομή του 
κλήρου αποτελεί η εκπαίδευση η οποία παρεχόταν 
ουσιαστικά από τους ιερείς στον Ελλαδικό χώρο. 

Η εκκλησία βοήθησε σε αυτό τον τομέα ιδρύοντας 
σχολεία τα οποία δεν μπορούσαν με άλλο τρόπο να 
ιδρυθούν και σε αρκετές περιπτώσεις λειτουργούσαν 
κρυφά από τις Οθωμανικές αρχές.

Οι κληρικοί επειδή ήξεραν κάποια γράμματα ήταν 
περιζήτητοι δάσκαλοι των παιδιών εκείνης της εποχής 
και έτσι μπορούσαν να τους κάνουν μαθήματα. Συνε-
πώς, η εκκλησία διατήρησε την Ελληνική ταυτότητα 
στους υπόδουλους Έλληνες και καλλιέργησε το όραμα 
για τη μελλοντική ελευθερία τους.

Δεύτερο επιχείρημα που συμβάλλει στη συνδρομή 
του κλήρου στην Επανάσταση του 1821 αποτελεί ότι 
81 επίσκοποι ήταν μέλη της Φιλικής Εταιρίας, ενώ όλη 
η Ελλάδα είχε συνολικά 190. Αυτό αποδεικνύει ότι 
μεγάλος αριθμός επισκόπων, παρά τον κίνδυνο για τη 
ζωή τους και παρά το ότι ζούσαν καλύτερα από το 
υπόλοιπο ποίμνιό τους κι έχοντας ψηλά το ιδανικό της 
ελευθερίας των Ελλήνων, εργάστηκαν δυναμικά υπέρ 
της Επανάστασης. 

Επίσκοποι και κληρικοί αναλάμβαναν να ξεσηκώσουν 
χωριά ή να πολεμήσουν, όπως ο Αθανάσιος Διάκος 

Η Εκκλησία και η Επανάσταση του 1821

Του Νικόλαου Τσαπράζη 
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στην Αλαμάνα ή ο Γρηγόριος Δικαίος ή Παπαφλέσσας 
που πέθανε ηρωικά στο Μανιάκι μαζί με πολλούς άλ-
λους κληρικούς. Οι κληρικοί μετείχαν και στο πολιτικό 
σκέλος του Αγώνα αφού βρίσκονταν σε όλες τις Εθνο-
συνελεύσεις και κάποιοι έφτασαν να γίνουν και βου-
λευτές (π.χ. Παλαιών Πατρών Γερμανός, Γρηγόριος 
Κωνσταντάς κ.α.). Επίσης, σημαντικοί επίσκοποι, όπως 
ο Ιγνάτιος της Ουγγροβλαχίας, συνέβαλαν στην Επα-
νάσταση πολιτικά και οικονομικά. Πρέπει να αναφέ-
ρουμε ακόμα και τα πολλά μοναστήρια που βοήθησαν 
τον Αγώνα, όπως η Μονή Ταξιαρχών, που προσέφερε 
15.400 γρόσια από το 1821 έως το 1824 και 170 δράμια 
ασήμι-σκεύη. Ως αποτέλεσμα όλης αυτής της συνει-
σφοράς του κλήρου προς την Επανάσταση οι Τούρκοι 
δυστυχώς έσφαξαν πολλούς κληρικούς και μοναχούς.

Είναι σημαντικό, ωστόσο, να αναφέρουμε και την 
μοναδική περίπτωση τουΠατριάρχη Γρηγόριου του Ε΄,ο 
οποίος αφόρισε μεν την Επανάσταση, καταρχάς στην 
Ουγγροβλαχία και αργότερα και στην Πελοπόννησο, 
αλλά το έκανε αποκλειστικά για διπλωματικούς λόγους, 
με σκοπό την αποτροπή των σφαγών των Χριστιανικών 
λαών. Αυτή η κίνηση τελικά βοήθησε στην επιβίωση 
των Χριστιανών, αλλά δυστυχώς όχι και τη δική του 
γιατί απαγχονίστηκε στις 10 Απριλίου του 1821 υπό 
τον χλευασμό Εβραίων κι Οθωμανών.

Τρίτο επιχείρημα είναι πως η Ορθόδοξη εκκλησία 
ουσιαστικά ξεκίνησε την Επανάσταση διότι εκεί είχε 
μείνει όλη η Ρωμιοσύνη με συνέπεια όλα τα επανα-
στατικά κινήματα να ξεκινήσουν πάντα μέσα από μια 
μονή. 

Βασικό παράδειγμα της συμβολής της Εκκλησίας 
στην Επανάσταση είναι το γεγονός ότι στη Μικρά Ασία 
οι Ορθόδοξες Χριστιανικές εκκλησίες ήταν λιγοστές με 
αποτέλεσμα να εξισλαμιστεί ο πληθυσμόςκαι να μη 
γίνει ποτέ καμιά εξέγερση κατά του Σουλτάνου. 

Μόνο στις περιοχές που υπήρχε ισχυρό Χριστιανι-

κό στοιχείο έγιναν επαναστάσεις, αν και όχι πάντα 
επιτυχείς (όπως στη Μακεδονία). Η Εκκλησία ήταν ο 
βασικός συντελεστής που διατηρήθηκε εκείνη την 
εποχή ο Ελληνισμός ειδάλλως όλα τα Βαλκάνια θα 
είχαν εξισλαμιστεί και δεν επρόκειτο ποτέ να ξεκινήσει 
μια επανάσταση. 

Τέταρτο επιχείρημα για τη σημασία της Εκκλησίας 
είναι ότι η Ελληνική Επανάσταση είχε καθαρά θρησκευ-
τικό χαρακτήρα σε αντίθεση με τη Γαλλική που είχε 
ταξικό χαρακτήρα. Απόδειξη είναι πως ουδέποτε φτω-
χοί Τούρκοι συνεργάστηκαν με φτωχούς Έλληνες για 
να κάνουν ανταρσία ενάντια στον τυραννικό Σουλτάνο 
και να βελτιωθούν οι συνθήκες ζωής τους. Μόνο Τούρ-
κοι πασάδες κήρυξαν τον πόλεμο στον Σουλτάνο (π.χ. 
Αλή Πασάς) για δικό τους συμφέρον.

Επομένως, συμπεραίνουμε ότι η διαφύλαξη της 
Ορθόδοξης Χριστιανικής θρησκείας υπερείχε σαν κί-
νητρο για μια επανάσταση κατά του Οθωμανικού ζυγού 
έναντι μιας καθαρά ταξικής εξέγερσης.

Τελικά, για ποιον λόγο έγινε η Ελληνική Επανάστα-
ση; Η Επανάσταση έγινε για δυο λόγους. 

Πρώτος λόγος ήταν να φτιαχτεί ένα Ελληνικό κράτος 
που δεν θα ανέχεται υπέρογκους φόρους, παιδομαζώ-
ματα και κάθε λογής βαρβαρότητες. 

Ο δεύτερος λόγος ήταν η λύτρωση του Χριστιανισμού 
που διαφύλαξε την Ελληνικότητα μέσα στους ανθρώ-
πους. Όλοι οι Αγωνιστές πολέμησαν με τον σταυρό στο 
χέρι για την ελευθερία τους αλλά και για την δόξα του 
Χριστού ειδικότερα από τη στιγμή που είχαν να αντι-
μετωπίσουν αλλόθρησκους εχθρούς. 

Η Ελληνική Επανάσταση είχε ως στόχο την Απελευ-
θέρωση όμως δεν θα υπήρχε καν μια τέτοια ιδέα αν 
δε βρισκόταν από πίσω η θρησκεία.

φωτό ειλημμένες στις 5_6_21 από το: 
https://ikivotos.gr/storage/photos/w_800px/201603/1821-kliros-5.jpg 
https://ikivotos.gr/storage/photos/w_800px/201603/kliros-1821-14.jpg
https://ikivotos.gr/post/1803/o-klhros-sthn-epanastash-toy-1821
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Τ ην 19η Μαΐου του 2021, συμπληρώνονται 102 
χρόνια από την απόβαση του Μουσταφά Κεμάλ 

και του επιτελείου του στη Σαμψούντα με το πλοίο 
BADIRMA, με την άδεια των Άγγλων, αλλά και της τότε 
Οθωμανικής κυβέρνησης, με το πρόσχημα της εξολό-
θρευσης των ληστοσυμμοριών, φανατικών Μουσουλ-
μάνων, που δρούσαν και δημιουργούσαν προβλήματα 
στους Χριστιανούς, για να επιβάλει δήθεν την τάξη και 
τη νομιμότητα. Αντ’ αυτού, συγκεντρώνει τις μάζες των 
Μουσουλμάνων και φανατίζοντάς τους, άρχισε το 
δεύτερο σχέδιο της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πό-
ντου. Συνεργάζεται με τις συμμορίες αυτές, καθορίζο-
ντας ως επικεφαλής του δολοφονικού τάγματος τον 
αδίστακτο και αιμοδιψή Τοπάλ Οσμάν, με σκοπό να 
ολοκληρώσει τη γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς 
Ασίας, του Πόντου και της Ανατολικής Θράκης, η οποία 
είχε αρχίσει μεθοδικά και συστηματικά από το 1914, 
από τους Νεότουρκους.

Η εγκληματική αυτή μεθόδευση εξολόθρευσης του 
χριστιανικού πληθυσμού Αρμενίων, Ασσυρίων, των 
Ελλήνων του Πόντου, Μικράς Ασίας και Ανατολικής 
Θράκης, δηλαδή των Ελλήνων της Ανατολής, έλαβε 
τέλος με την καταστροφή της Σμύρνης στις 9 Σεπτεμ-
βρίου του 1922, και με τον ξεριζωμό τους από τις πα-
τρογονικές τους εστίες, όσων είχαν την τύχη να παρα-
μείνουν στη ζωή μετά τους φρικαλέους διωγμούς και 
την εξόντωση.

Την 15η Μαΐου του 1919 αποβιβάζεται ο ελληνικός 
στρατός στην Σμύρνη, σύμφωνα με την Συνθήκη των 
Σεβρών. Και οι δύο αποβάσεις είχαν ένα κοινό χαρα-
κτηριστικό γνώρισμα. Τον χρόνο εκτέλεσής τους. Σύ-
μπτωση; Γεννώνται πολλά ερωτηματικά, αλλά δεν είναι 
της παρούσης για περαιτέρω σχολιασμό.

Η 19η Μαΐου, είναι ημέρα μνήμης, πένθους και 
περισυλλογής για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πό-
ντου, που η Βουλή των Ελλήνων με το υπ’ αριθμ. 2193/8-
3-1994 Νόμο, την καθιέρωσε ως ημέρα μνήμης της 
Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.

Η 19η Μαΐου, είναι ημέρα που θα πρέπει και έχου-
με την ιερά υποχρέωση εις το διηνεκές να θυμόμαστε 
και να τιμούμε τους 353.000 προγόνους μας που σφα-
γιάστηκαν από τους Νεότουρκους και από τους εθνι-

κιστές του κεμαλικού καθεστώτος από το 1914 έως το 
1923.

Είναι ημέρα που στέλνουμε το μήνυμα σε όλους, σε 
όλες τις Αρχές, τόσο εντός Ελλάδας όσο και εκτός αυτής. 
Ότι δεν θα ξεχάσουμε ΠΟΤΕ. Γιατί η λήθη θα αποτελού-
σε καταισχύνη για μας, και θα αποτελούσε μια δεύτερη 
γενοκτονία για τους προγόνους μας. Οι 353.000 ψυχές 
που χάθηκαν με τον πιο βίαιο, θηριώδη και απάνθρωπο 
τρόπο από τους Νεότουρκους και του κεμαλικού καθε-
στώτος στις πόλεις και στα χωριά, στα βουνά και στις 
χαράδρες, στις εξορίες, στις φυλακές και στα τάγματα 
εργασίας, ζουν και θα ζουν ανάμεσά μας όσο θα τους 
θυμόμαστε και θα τους μνημονεύουμε, και θα αγωνι-
ζόμαστε μέχρι που η σύγχρονη Τουρκία αναγνωρίσει τη 
γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού που εκτελέστη-
κε από τους Τούρκους της εποχής εκείνης. Θα αγωνιζό-
μαστε για την αναγνώριση της γενοκτονίας, γιατί το 
ζητούν οι ψυχές των παππούδων μας. 

Τι είναι όμως γενοκτονία, που η Τουρκία αρνείται 
πεισματικά να παραδεχθεί ότι διέπραξαν προμελετη-
μένα και μεθοδευμένα από το 1914 έως το 1923, εις 
βάρος των μη μουσουλμανικών κοινοτήτων, και στην 
συγκεκριμένη περίπτωση εις βάρος του ελληνισμού 
του Πόντου;
Όρος Γενοκτονία
Η Σύμβαση για την πρόληψη και την καταστολή του 
εγκλήματος της γενοκτονίας, εγκρίθηκε με ψήφισμα 
260 (ΙΙΙ)Α της γενικής συνελεύσεως των ΗΕ στις 9 Δε-
κεμβρίου 1948.

Άρθρο 1: Τα συμβαλλόμενα μέρη επιβεβαιώνουν 
ότι η γενοκτονία, είτε διαπράττεται σε καιρό ειρήνης 
είτε σε καιρό πολέμου, είναι έγκλημα με βάση του 
διεθνούς δικαίου, τις οποίες αναλαμβάνουν την υπο-
χρέωση να προλαμβάνουν και να τιμωρούν.

Άρθρο 2: Στην παρούσα σύμβαση, γενοκτονία ση-
μαίνει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες πράξεις που 
διαπράττονται με σκοπό την καταστροφή, εν όλω ή εν 
μέρει, εθνικής, φυλετικής ή θρησκευτικής ομάδας όπως: 
Α) Θανάτωση των μελών της ομάδας, Β) Πρόκληση 
σωματικών ή διανοητικών βλαβών σε μέλη της ομάδας, 
Γ) Εθελουσία επιβουλή στις συνθήκες ζωής ομάδας 
που υπολογίζεται να επιφέρει τη φυσική, εν λόγω ή εν 
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μέρει καταστροφής της, Δ) Η επιβολή μέτρων που 
αποσκοπούν στην παρεμπόδιση των γεννήσεων εντός 
της ομάδας και Ε) Μεταφορά δια της βίας των παιδιών 
της ομάδας σε άλλη ομάδα.

Σύμφωνα λοιπόν, με το ανωτέρω ψήφισμα των ΗΕ, 
στην περίπτωση της γενοκτονίας των Ελλήνων του 
Πόντου, εκτελέστηκε δολοφονία 353.000 χριστιανών 
μιας εθνικής οντότητας. Υπήρξε βίαιος ξεριζωμός από 
τις εστίες τους, και αναγκαστική μεταφορά των σε άλλα 
μέρη της ενδοχώρας της Τουρκίας με σκοπό τον καθ’ 
οδό αφανισμό τους. Υπήρξε βίαιη μεταφορά χιλιάδων 
παιδιών σε άλλη εθνική ομάδα. Όλα αυτά και όχι μόνο, 
στοιχειοθετούν το μεγάλο αυτό έγκλημα που διαπρά-
χτηκε, το έγκλημα της γενοκτονίας των Ελλήνων του 
Πόντου και κατά της ανθρωπότητας γενικότερα.

Η διάπραξη της φρικαλέας αυτής γενοκτονίας μαρ-
τυρείται από ξένους ανταποκριτές, από Πρέσβεις, 
Προξένους, αυτόπτες μάρτυρες της εποχής εκείνης, 
καθώς και από Έλληνες και Τούρκους ακαδημαϊκούς, 
συγγραφείς, ιστορικούς. Κάποιες από αυτές, δειγμα-
τοληπτικά παραθέτονται παρακάτω:

Ο George Horton πρόξενος των ΗΠΑ στη Σμύρνη, 
συγγραφέας του βιβλίου « Η Μάστιγα της Ασίας» λέει: 
«Η εξόντωση των Χριστιανών της Τουρκίας ήταν μια 
οργανωμένη σφαγή, η οποία έγινε σε μεγάλη κλίμακα 
και διαπράχθηκε πολύ πριν από την αποβίβαση ελλη-
νικών στρατευμάτων στην Σμύρνη».

Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Κωνσταντινούπολη, 
Henry Morgenthau στο βιβλίο του «Τα μυστικά του 
Βοσπόρου» γράφει για το συστηματικό σχέδιο εξόντω-
σης των Ελλήνων, από τον Μεχμέτ Ταλαάτ υπουργό 
εσωτερικών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

Ο φιλότουρκος Γερμανός ανώτατος Αξιωματικός 

Liman von Santers εμπνευστής του διαβολικού σχεδίου 
της γενοκτονίας, έλεγε στους Τούρκους για τα σχέδια 
εξόντωσης: «Σας διαβεβαιώνω ότι οι παγωνιές και το 
κρύο του χειμώνα, οι βροχές και η μεγάλη υγρασία, ο 
ήλιος και η τρομερή ζέστη του καλοκαιριού, οι αρρώ-
στιες του εξανθηματικού τύφου και της χολέρας, οι 
κακουχίες και η ασιτία θα φέρουν το ίδιο αποτέλεσμα 
που λογαριάζετε εσείς με το δικό σας σχέδιο, δηλαδή 
να τους ξεκαθαρίσετε με σφαγές. Με το σύστημα που 
σας προτείνω ο θάνατός τους είναι βέβαιος. Αλλά πριν 
πεθάνουν θα μας προσφέρουν τις πολύτιμες υπηρε-
σίες τους για το έθνος. Επιπλέον οι γυναίκες τους δεν 
θα γεννούν, κι έτσι θα λυθεί το δημογραφικό σας πρό-
βλημα, ενώ η μισητή κι άτιμη αυτή ράτσα θα ξεκληρι-
στεί και θα χαθεί για πάντα σε μια γενιά, κι εσείς θα 
αποκτήσετε μια συμπαγή τουρκική ομοιογένεια που 
θα δώσει στο έθνος σας νέα δύναμη...».

Ο καθηγητής Κων/νος Φωτιάδης στο βιβλίο του «Η 
ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ» γράφει: 
«Η Γερμανία του Κάιζερ είναι ο ηθικός αυτουργός των 
εγκλημάτων κατά των εν Τουρκία Χριστιανών και προ 
πάντων των Ελλήνων... Ο εμπνευστής και ρυθμιστής 
των διωγμών κατά τον καθηγητή Π. Ενεπεκίδη, υπήρξε 
όχι το ανάκτορο Γιλδίζ αλλά η Βέλχεμ Στράσσε στο 
Βερολίνο».

Συνεχίζει ο καθηγητής Κων/νος Φωτιάδης: «Ένας 
μεγάλος αριθμός χιλιάδων γυναικοπαίδων που επέζη-
σε από τα κολαστήρια θανάτου των Τούρκων, οδηγή-
θηκε βίαια σε μουσουλμανικά ιδρύματα και σπίτια με 
στόχο τον εκτουρκισμό τους.

Ο Δρ Kennedy μέλος της επιτροπής της κοινωνίας των 
εθνών σε έκθεσή του καταγγέλλει ότι: «Κεμαλικοί με 
πλαστά έγγραφα εμφάνιζαν ως μουσουλμάνους τα άτυ-
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χα γυναικόπαιδα των Χριστιανών, υποκαθιστώντας στα 
έγγραφα τα χριστιανικά τους ονόματα με μουσουλμανικά».

Ο Αυστριακός πρόξενος Αμισού Κβιατκόβσκι τον 
Νοέμβριο του 1916 ενημέρωνε την κυβέρνησή του ως 
εξής: «Ο Ραμπίτ Βέη είπε: Τελικά με τους Έλληνες πρέ-
πει να ξεκαθαρίσουμε όπως και με τους Αρμένιους. 
Πρέπει να τελειώνουμε με τους Έλληνες. Έστειλα σή-
μερα στα περίχωρα στρατιώτες για να σκοτώσουν 
επάνω στον δρόμο κάθε Έλληνα».

Στο τέλος του 1921, ο Βρετανός αρμοστής στην Κων/
λη sir Horace Rumbold πληροφορεί τον υπουργό των 
Εξωτερικών Curzon «Οι Τούρκοι φαίνεται ότι δρούν 
βάσει προμελετημένου σχεδίου για την εξόντωση των 
μειονοτήτων… Όλοι οι άνδρες ηλικίας άνω των 15 ετών 
της περιφέρειας Τραπεζούντας και της ενδοχώρας 
εκτοπίστηκαν σε εργατικά τάγματα του Ερζερούμ, Καρς 
και Σαρήκαμις».

Ο Αμερικανός δημοσιογράφος Γκιμπονς γράφει: «Η 
πεδιάδα της Μαλάτειας ήταν στρωμένη με πτώματα 
Eλλήνων».

Η Daily Telegraph στις 6 Ιουνίου 1921 αναφέρει 
μαρτυρίες αυτόπτων μαρτύρων που βρέθηκαν στην 
περιοχή φρίκης ως μέλη ανθρωπιστικών επιτροπών.

Στο μικρό χωριό Τσακαλί, 4 ώρες από την Σαμψού-
ντα, ο Τοπάλ Οσμάν πρόσταξε τις γυναίκες και τα παι-
διά να κλειδωθούν σε μερικά σπίτια στο χωριό και εκεί 
τους έκαψαν ζωντανούς.

Στο χωριό Καβάκ από όλους τους κατοίκους μόνο 
ένας ηλικιωμένος άνδρας 80 χρονών σώθηκε.

Στην Κάβζα οδήγησαν τις γυναίκες και τα παιδιά 
στις όχθες του ποταμού όπου τους έσφαξαν και τους 
πέταξαν μέσα στο ποτάμι.

Στην Μερζιφούντα, όπου υπήρχε το περίφημο κο-
λέγιο Ανατόλια, μέσα σε πέντε ώρες κάηκαν 1800 σπί-
τια με τους κατοίκους τους. Είναι αδύνατον να περι-
γράψουμε αυτά που διαπράχθηκαν στις παρθένες και 
στα παιδιά. Σε χωριό τις ίδιας περιοχής έκλεισαν εντός 
του ναού 535 Έλληνες και τους κατέσφαξαν, διασωθέ-
ντων μόνο τεσσάρων. Πρώτους έσφαξαν 7 ιερείς με 
τσεκούρι μπροστά στην πόρτα του ναού.

Ο αρθρογράφος της εφημερίδας Morning Post γρά-
φει: «Όλα τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν από τον 
Νέρωνα, τον Καλιγούλα, τον Αττίλα και τον Αβδούλ 
Χαμίτ χάνονται στην ανυπαρξία μπροστά στα εκατομ-
μύρια που δολοφονήθηκαν σκόπιμα στην Τουρκία κατά 
την διάρκεια των τεσσάρων προηγούμενων ετών. Στα 
θύματα περιλαμβάνονται αλλοδαποί εχθροί, αιχμάλω-
τοι πολέμου, Αρμένιοι, Έλληνες, Άραβες κ.λπ.».

Ο αείμνηστος καθηγητής Πανεπιστημίου της Βιέν-
νης Ενεπεκίδης γράφει: «Η γενοκτονία αλλά τούρκα 
είναι βουβή, πονηρή, ανατολίτικη, δεν έχει θεωρητικά 
background, αλλά μάλλον πλιατσικολογικά. Οι καλού-

μενες εκτοπίσεις, εξορίες των κατοίκων ολόκληρων 
χωριών, οι εξοντωτικές εκείνες οδοιπορίες μέσα στο 
χιόνι των γυναικόπαιδων και των γερόντων- οι άνδρες 
βρίσκονταν ήδη στα τάγματα εργασίας ή στο στρατό- 
δεν οδηγούν φυσικά σε κανένα Ausschwitz με τους 
διαβολικά οργανωμένους μηχανισμούς της φυσικής 
εξόντωσης του ανθρώπου- όχι! Ήταν όμως ένα 
Ausschwitz εν ροή, οι άνθρωποι πέθαναν καθ’ οδόν, 
δεν περπατούσαν για να φτάσουν κάπου. Όχι. Περπα-
τούσαν για να πεθάνουν από τις κακουχίες, την παγω-
νιά, την πείνα, τον εξευτελισμό του ανθρώπου. Αυτό 
ήταν το διαβολικό σύστημα, πονηρά οργανωμένο. Δεν 
υπήρχε στο τέρμα κανένα Ausschwitz, γιατί για τους 
περισσότερους δεν υπήρχε τέρμα. Το ταξίδι προς τον 
θάνατο ήταν ο θάνατος, όχι το τέρμα του ταξιδιού».

Ο Διδάκτωρ της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας Βλά-
σης Αγτζίδης στο βιβλίο του «Οι Έλληνες του Πόντου» 
γράφει: «Οι γαλλικές μυστικές αναφορές βρίθουν από 
στοιχεία για τις εκτοπίσεις αυτής της περιόδου. Σε 
αναφορά που βασίζεται σε στοιχεία του γιου του Ντζε-
μάλ πασά, σημειώνεται: «Εδώ και έξη εβδομάδες, 
σφαγές Ελλήνων κατά μάζες έλαβαν χώρα. Ο αριθμός 
των φονευθέντων φτάνει τις 40.000». … Από σοβαρές 
πηγές, 50.000 άτομα εξορίστηκαν στο εσωτερικό με τις 
γνωστές ήδη συνθήκες, ο ελληνισμός των ακτών της 
Μαύρης Θάλασσας υπέστη απόλυτη εξόντωση».

Ο Φραγκούλης Σ. Φράγκος στο βιβλίο του «ΠΟΙΑ 
ΤΟΥΡΚΙΑ; ΠΟΙΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ» γράφει : «Οι Νεότουρκοι με 
τα σκληρά μέτρα που έλαβαν εναντίον των Ελλήνων 
του Πόντου με την μέθοδο των εξοριών, βιασμών, 
σφαγών, εξανδραποδισμών και απαγχονισμών (κατά 
τον Πανάρετο Τοπαλίδη), εξόντωσαν από την έκρηξη 
του πρώτου παγκοσμίου πολέμου το 1914 ως την μι-
κρασιατική καταστροφή του 1922:

α. Κατά την περίοδο 1914-1918, 170.576 Ποντίους.
β. Κατά την περίοδο 1918-1922, 199.122 Ποντίους.
Δηλαδή συνολικά 289.698 Ποντίους, ποσοστό δη-

λαδή 41,56% σε σύνολο 697.000 Ελλήνων κατοίκων, 
ενώ κατά τον Γ. Βαλαβάνη οι απώλειες των Ποντίων, 
σύμφωνα με την μαύρη Βίβλο του κεντρικού Συμβου-
λίου των Ποντίων στην Αθήνα ανέρχονται σε 303.238, 
ως το 1922 και 353.000 ως τον Μάρτιο του 1924 ποσο-
στό που ξεπερνά το 50% του συνολικού πληθυσμού 
των Ελλήνων του Πόντου.

Τώρα ας δούμε τις απόψεις Τούρκων ακαδημαϊ-
κών-διανοουμένων:

Pervin Erbil: Στο βιβλίο της με τίτλο «Η Νιόβη θρη-
νούσε για την Μικρά Ασία» επιβεβαιώνει με την πιο 
λιτή και ανθρώπινη ρεαλιστική της περιγραφή το δρά-
μα του ποντιακού ελληνισμού ως εξής:

«Αυτή η εξορία ήταν μια διαφορετική εξορία από 
τις άλλες. Ο τελικός στόχος αυτής της εξορίας ήταν ο 
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θάνατος. Αρχικά τους είπαν ότι θα αποσυρθούν 50 χιλ. 
νοτιότερα, ενώ στην πραγματικότητα ο δρόμος που θα 
διέσχιζαν ήταν τουλάχιστον 200 χιλ.. Η πορεία που 
πραγματοποιείται μέσα σε αφόρητο κρύο και κάτω από 
πυκνή χιονόπτωση, υπό την καθοδήγηση ενός αξιωμα-
τικού που κραδαίνει στα χέρια του το μαστίγιο, δεν 
αποτελεί οπισθοχώρηση αλλά εξορισμό. Εξορισμός που 
τελικός σταθμός ήταν ο θάνατος. Οι άνθρωποι κατά 
την διάρκεια της πορείας πάγωσαν από το ψύχος, απο-
δεκατίστηκαν από τις επιδημίες και εξουθενώθηκαν 
από την πείνα. Ο αριθμός των Ελλήνων που έχασαν την 
ζωή τους, είτε στην περιοχή μεταξύ Τρίπολης και Συ-
νώπης είτε στα χωριά τους είτε δολοφονήθηκαν στους 
δρόμους ή πέθαναν κατά τη διάρκεια της πορείας προς 
την εξορία, ανέρχεται σε 350.000.

Ali Sait Cetinoglu: Τούρκος ακαδημαϊκός αναφέρεται 
στο ποντιακό ζήτημα, βασιζόμενος σε έρευνές του στα 
τουρκικά αρχεία. Σχετικά με το ζήτημα της γενοκτονίας 
των χριστιανών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας θεω-
ρεί ότι υπάρχει ομαδική υπαιτιότητα. Εκτός από τους 
κεμαλικούς και την οθωμανική διοίκηση, συνυπεύθυ-
νοι θεωρούνται η Γερμανία, η Αυστρουγγαρία, η μπολ-
σεβικική Ρωσία, καθώς και οι δυνάμεις της Αντάντ.
Σύμφωνα με τον Cetinoglu: «Οι πρακτικές που εφαρ-
μόστηκαν διαθέτουν όλα τα αναφερόμενα χαρακτηρι-
στικά της νομοθεσίας του ΟΗΕ για την διάπραξη γενο-
κτονίας»

Taner Akcam: Καθηγητής ιστορίας και κοινωνιολογί-
ας στο πανεπιστήμιο Κλαρκ της Μασαχουσέτης. Θεω-
ρείται από τους πρώτους Τούρκους ακαδημαϊκούς που 
μίλησαν ανοιχτά για την γενοκτονία. Μέσα από τις έρευ-
νές του καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η γενοκτονία 
στην Ανατολία ήταν αποτέλεσμα συγκεκριμένης πολιτι-
κής απόφασης από την οθωμανική κυβέρνηση με σκοπό 
την εθνο-θρησκευτική ομογενοποίηση της Ανατολίας. 
Επειδή η οθωμανική αυτοκρατορία δεν μπορούσε να 
συμβιβάσει τα αιτήματα για ελευθερία από τους χρι-
στιανούς υπηκόους της με το ισλαμικό νομικό σύστημα 
και τον πολιτισμό του, επέλεξε να εξαλείψει τον χριστια-
νικό πληθυσμό της. Το τουρκικό κράτος δεν πολέμησε 
εναντίον των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων, αλλά αντιθέ-
τως πολέμησε κατά της ελληνικής και αρμενικής μειο-
νότητας… και συνεχίζει τα βασικά χαρακτηριστικά της 
πολιτικής των Νεότουρκων ήταν:

«1. Επιθέσεις σε ελληνικά χωριά και χωρικούς από 
τις μονάδες της ειδικής οργάνωσης, με την κεντρική 
διοίκηση να ισχυρίζεται και να ενεργεί ως άσχετη με 
την όλη υπόθεση.

2. Εξαναγκασμός ατόμων/πληθυσμών να εγκατα-
λείψουν τα σπίτια τους λόγω της τρομοκρατίας και των 
δολοφονιών.

3. Εκκένωση ολόκληρων χωριών και στρατολόγηση 

όλου του ανδρικού πληθυσμού στρατεύσιμης ηλικίας 
σε τάγματα εργασίας.

4. Κατάσχεση των ελληνικής ιδιοκτησίας επιχειρή-
σεων και μεταβίβασή τους σε μουσουλμάνους».

Halil Berktay: Δίδαξε σε πανεπιστήμια της Τουρκίας, 
καθώς και στο πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ. Αποτελεί 
persona non grata για τον τουρκικό εθνικισμό καθώς 
δηλώνει υποστηρικτής του ανοιχτού διαλόγου στην 
Τουρκία, σχετικά με την γενοκτονία των Αρμενίων. 
Τεκμηρίωσε ιστορικά το γεγονός ότι η γενοκτονία των 
Αρμενίων, των Ποντίων και των Ασσυρίων αποτέλεσε 
οργανωμένο σχέδιο εθνοκάθαρσης και εκτουρκισμού 
της Ανατολίας. Θεωρεί ότι υπήρξε μόνο μία γενοκτονία, 
που εφαρμόστηκε από τους Νεότουρκους στους Αρμέ-
νιους, τους Πόντιους και τους Ασσύριους.

Υπάρχουν και άλλοι Τούρκοι Ακαδημαϊκοί διανοού-
μενοι που έχουν δημοσιεύσει τις απόψεις τους ανα-
φορικά με την εκτελεσθείσα γενοκτονία των Χριστια-
νικών μειονοτήτων της Μικράς Ασίας, Ανατ. Θράκης, 
όπως Attila Tuygan, o Ahmet Oral, h Fatma Muge Gocek 
και ο ποιητής Serkan Engin. 

Εφημερίδες των Αθηνών τον Φεβρουάριο του 1924 
έγραψαν: «Το προσεγγίσαν εις την Θεσσαλονίκη αγγλι-
κό πλοίο ‘’ΖΑΝ’’ μετέφερε 400 τόνους οστών Ελλήνων 
που αντιστοιχούν σε 50.000 ανθρώπους από τα Μου-
δανιά της Μικράς Ασίας στην Μασσαλίαν προς βιομη-
χανοποίηση. Οι εργάτες του λιμένος της Θεσσαλονίκης 
πληροφορηθέντες το γεγονός, εμπόδισαν το πλοίο να 
αποπλεύσει, επενέβη όμως ο Άγγλος Πρόξενος και 
επετράπη ο απόπλους». Σχόλιο. Οι Τούρκοι επούλησαν, 
οι Γάλλοι αγόρασαν, οι Άγγλοι διευκόλυναν, οι Γερμα-
νοί αργότερα μιμήθηκαν.

Διερωτώμεθα, γιατί; Γιατί; Γιατί διαπράχτηκαν αυτά 
τα φρικαλέα εγκλήματα στους προγόνους μας; Η απά-
ντηση είναι ότι τα αθώα αυτά άμωμα θύματα δολο-
φονήθηκαν με τον πιο θηριώδη τρόπο, όχι για κάτι που 
έκαναν, αλλά γιατί γεννήθηκαν Έλληνες και ορθόδοξοι 
Χριστιανοί, και έτσι ήθελαν να παραμείνουν.

Η Τουρκία κατηγορηματικά αρνείται τη γενοκτονία 
που διέπραξαν οι πρόγονοί τους, τα δικά της συμφέ-
ροντα εξυπηρετεί, αδιαφορώντας για την ανθρώπινη 
διάσταση που επιφέρουν τέτοια εγκλήματα που βλά-
πτουν την ανθρωπότητα και δεν πρέπει να μένουν 
ατιμώρητα, έτσι ώστε να μην επαναληφθούν. Εάν η 
ανθρωπότητα είχε αντιδράσει όπως θα έπρεπε κατά 
τη γενοκτονία των Αρμενίων το 1915, δεν θα ακολου-
θούσε η σφαγή της Σμύρνης, η γενοκτονία των Ελλήνων 
του Πόντου και της Μ. Ασίας, αλλά ούτε και η γενοκτο-
νία των Εβραίων στον Β’ Π.Π., που τότε ο Χίτλερ, κατά 
την εξόντωση των Εβραίων της Πολωνίας το 1939, για 
να καθησυχάσει τους Στρατηγούς του είπε «Ποιος 
θυμάται την γενοκτονία των Αρμενίων».
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Αφού οι θύτες των πρώτων γενοκτονιών δεν τιμω-
ρήθηκαν, ο θαυμαστής, μαθητής και μιμητής του Κεμάλ, 
ο Αδόλφος Χίτλερ, σχεδίασε και εκτέλεσε άφοβα πλέ-
ον νέες γενοκτονίες όπως των Εβραίων και όχι μόνο. 
Δυστυχώς για τη χώρα μας οι γενοκτονίες δεν έχουν 
τέλος, γιατί μετά τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πό-
ντου, της Μικράς Ασίας και της Ανατολικής Θράκης, η 
γενοκτονία των Ελλήνων συνεχίστηκε στην Ελλάδα από 
τις κατοχικές δυνάμεις της ναζιστικής Γερμανίας, μι-
μούμενοι στο ακέραιο την μέθοδο του κεμαλικού κα-
θεστώτος, δολοφονώντας άμαχο πληθυσμό, γυναικό-
παιδα και ηλικιωμένους ανήμπορους ανθρώπους του 
Διστόμου, των Καλαβρύτων, της Καισαριανής και σε 
πολλά άλλα μέρη του ελλαδικού χώρου, κατά την δι-
άρκεια του Β΄ Π.Π.

Αναφορικά με την γενοκτονία των Ελλήνων του 
Πόντου, δυστυχώς καμιά ελληνική κυβέρνηση μέχρι 
σήμερα δεν την αναγνώρισε, αλλά ούτε έκανε καμιά 
ενέργεια για την αναγνώρισή της από διεθνείς οργα-
νισμούς. Διερωτώμεθα γιατί; Μήπως για χάρη της 
ελληνοτουρκικής συμμαχίας και φιλίας;

Για ποια φιλία όμως. Υπάρχει ελληνοτουρκική φιλία 
από πλευράς της Τουρκίας;

Το 1930 ο Ε. Βενιζέλος υπέγραψε το περιβόητο 
ελληνοτουρκικό σύμφωνο φιλίας με τον Ινονού, την 
οποία στη συνέχεια η Τουρκία ουδέποτε την εφάρμο-
σε, γιατί ευθύς αμέσως ακολούθησαν τα παρακάτω 
και εις βάρος του ελληνισμού γεγονότα: 

Το 1934-1935, μετά από πίεση της τουρκικής κυ-
βέρνησης 10.000 Κων/λίτες ελληνικής ιθαγένειας ανα-
γκάζονται να εγκαταλείψουν την πόλη. Βλέπετε η φα-
νέλα της ελληνικής μειονότητας άρχισε να ξηλώνεται 
λίγο μετά την υπογραφή της ελληνοτουρκικής φιλίας.

Το 1942, η Τουρκία με τον Ν. 4305/1942 (varlik 
vergisi) επιβάλλει δυσανάλογο φόρο στους μη μου-
σουλμάνους, που ειδικότερα στόχευε την ελληνική 
μειονότητα. Όσοι δεν μπορούσαν να πληρώσουν τον 
βαρύ αυτό φόρο, η περιουσία τους δημεύονταν και 
στην συνέχεια εκτοπίζονταν σε στρατόπεδα εργασίας.

Τον Σεπτέμβριο του 1955, βίαια επεισόδια έλαβαν 
χώρα κατά της ομογένειας στην Κωνσταντινούπολη, 
λόγω της προβοκατόρικης ενέργειας, με την έκρηξη 
δύο βομβών στο σπίτι του Κεμάλ Μουσταφά, καθώς 
και στο Προξενείο τους στην Θεσσαλονίκη. Αποτέλεσμα, 
16 Έλληνες νεκροί, 32 τραυματίες και 200 Ελληνίδες 
βιάστηκαν με τον πιο θηριώδη τρόπο. 1004 κατοικίες, 
4.348 καταστήματα, 21 φαρμακεία, 21 εργοστάσια, 
110 ξενοδοχεία και εστιατόρια λεηλατήθηκαν ή κατα-
στράφηκαν. Μεγάλες καταστροφές υπέστησαν και 73 
ορθόδοξες εκκλησίες, 26 ελληνικά σχολεία και 5 αθλη-
τικοί σύλλογοι.

Το 1964, εκτελέστηκαν μαζικές απελάσεις Ελλήνων 

και δήμευση της περιουσίας τους, τόσο των Κων/τών, 
όσο και των Ιμβρίων της ελληνικής μειονότητας.

Το 1974, με την τουρκική εισβολή στην Κύπρο και 
στην συνέχεια με τη δημιουργηθείσα κρίση στο Αιγαίο 
το 1975-76 απελάθηκε ένας μεγάλος αριθμός ομογενών. 
Αποτέλεσμα στα τέλη της δεκαετίας του1980 οι ενα-
πομείναντες Έλληνες να μην ξεπερνούσαν τους 3.500 
στην Πόλη και μερικές εκατοντάδες στην Ίμβρο και 
Τένεδο. 

Η Τουρκία εάν πραγματικά επιθυμεί την αποκατά-
σταση της ελληνοτουρκικής φιλίας πέρα των άλλων 
θεμάτων για επίλυση, θα πρέπει πρωτίστως να ανα-
γνωρίσει την εκτέλεση της γενοκτονίας των Ελλήνων 
του Πόντου από τους προγόνους τους. 

Στα πλαίσια της συμφιλίωσης των λαών, συγχωρού-
με αλλά δεν ξεχνούμε, γιατί όποιος ξεχνά την ιστορία 
του δεν έχει ούτε παρόν ούτε μέλλον. Γιατί ως Έλληνες 
δεν μνησικακούμε, αλλά οφείλουμε να θυμόμαστε, και 
να διδασκόμαστε από την ιστορία μας, την αληθινή 
ιστορία, γιατί μόνο η πραγματική ιστορία διδάσκει τους 
λαούς και τους προστατεύει από ενδεχόμενες γενοκτο-
νίες και συμφορές. Η ιστορία είναι σαν τον καθρέπτη 
του αυτοκινήτου, κοιτάμε πίσω για να πάμε μπροστά, 
και τιμωρεί όσους την αγνοούν ή την διαστρεβλώνουν.

Οφείλουμε να προστατέψουμε την τιμή της ανθρω-
πότητας, γιατί η γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού, 
και κάθε διαπραχθείσα γενοκτονία δεν αφορά μόνο 
τους Έλληνες, τους Αρμένιους, τους Ασσυροχαλδαίους, 
τους Εβραίους κ.λπ., αλλά την ανθρώπινη ύπαρξη και 
τον πολιτισμό τους. Όταν ένας λαός υφίσταται τέτοια 
βαναυσότητα, ταυτόχρονα πλήττεται και η ανθρωπό-
τητα. Για τον λόγο αυτόν, η αναγνώριση της γενοκτο-
νίας έχει αξία για την ίδια την ανθρώπινη υπόσταση. 
Τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας δεν παραγρά-
φονται, δεν διαστρεβλώνονται και δεν λησμονούνται. 
Η αναγνώριση εκ μέρους του θύτη-Τουρκίας, είναι 
βέβαιο ότι θα προάγει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις των 
δύο λαών.

Το άρθρο μου αυτό δεν έχει αντιτουρκικό χαρακτήρα, 
αντιτουρκικές ήταν εκείνες οι πράξεις εις βάρος των 
μειονοτήτων που έπραξαν οι Τούρκοι της εποχής εκεί-
νης, και όπως ακριβώς γράφει ο γνωστός σε όλους μας 
από την Τραπεζούντα συγγραφέας, δημοσιογράφος, 
και σεναριογράφος, ο Δημήτριος Ψαθάς στον πρόλογο 
του βιβλίου του «Η ΓΗ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ» που απεικονίζει 
την πραγματικότητα: «Δεν έχει αντιτουρκικό χαρακτή-
ρα το βιβλίο τούτο. Αντιτουρκικό χαρακτήρα έχουν τα 
ίδια τα γεγονότα, που δείχνουν τους Τούρκους έτσι 
όπως ήσαν και όπως έδρασαν τα χρόνια εκείνα. Ούτε 
επιτρέπεται να θυσιάζουμε την ιστορική αλήθεια σε 
καμιά σκοπιμότητα, όπως, δυστυχώς, καθιερώθηκε να 
γίνεται από τον καιρό που χαράχτηκε η λεγόμενη ελ-
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ληνοτουρκική φιλία. Η άστοχη τακτική της αποσιώπη-
σης των γεγονότων της ιστορίας, ήταν ίσως κι ένας από 
τους λόγους που τόσο άσκημα πορεύτηκε η «φιλία με 
τους Τούρκους».

Να ρίξουμε το πέπλο της λήθης στο παρελθόν, αλλά 
να ξέρουμε, όχι να κρύβουμε. Να ξέρουν και οι ίδιοι οι 
Τούρκοι το τι έφτιαξαν οι πατεράδες τους, για να απο-
φύγουν τα όσα στιγμάτισαν εκείνους, εφ’ όσον θέλουν 
να πάρουν την θέση που φιλοδοξούν ανάμεσα στα 
πολιτισμένα έθνη. Μόνο έτσι, ξέροντας εμείς τους 
Τούρκους και ξέροντας εκείνοι εμάς και το στιγματι-
σμένο παρελθόν τους, μπορεί κάποτε να χαράξουμε 
μια ελληνοτουρκική φιλία πάνω σε στέρεες βάσεις».

Πριν κλείσω το άρθρο μου, καλούμεθα να απαντή-
σουμε.

Τι είναι προτιμότερο, να λησμονήσουμε τις ωμότη-
τες και τις θηριωδίες τους, όπως την μαζική βία, τις 
συλλήψεις γυναικών και παιδιών, τους βίαιους εξισλα-
μισμούς, τις πορείες θανάτου που κατά τον καθηγητή 
Π. Ενεπεκίδη ήταν ένα Άουσβιτς εν ροή, όπως προα-
ναφέρθηκε, τις μαζικές δολοφονίες, διώξεις, εκτοπίσεις, 
που οδήγησαν στον ξεριζωμό και την γενοκτονία των 
μειονοτικών πληθυσμών της Μικράς Ασίας, Πόντου 
και Ανατολικής Θράκης, για να μην καλλιεργούμε εχθρό-
τητα εναντίον τους ή να καταγράφουμε και να διδά-
σκουμε τα γεγονότα όπως έγιναν, ώστε να γνωρίζουν 
οι νεότεροι την ιστορία, ανεξάρτητα από τα όποια 
αισθήματα προκληθούν εις βάρος της Τουρκίας;

Κατά τη άποψή μου, η απάντηση βρίσκεται στην 
σύγχρονη και ανθρώπινη αναγκαιότητα της ειρηνικής 
συνύπαρξης και συνεργασίας των δύο λαών, πράγμα 
το οποίο προϋποθέτει καλή γνώση και σωστή διδασκα-
λία της ιστορίας, ώστε μέσω αυτής να διδάσκονται οι 
νεότερες γενεές όχι πώς θα εκδικηθούν ή αλληλοεξο-
ντωθούν, αλλά πώς δεν θα επιτρέψουν να επαναλη-
φθούν τα σφάλματα του παρελθόντος.

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί, εάν η σύγχρονη Τουρκία, 

η Τουρκία του 21ου αιώνα δείξει σημεία καλής θέλησης 
και προβεί στην αναγνώριση των γενοκτονιών των 
Αρμενίων, των Ελλήνων της Ανατολής, καθώς και των 
Ασσυρίων, χριστιανικών πληθυσμών, που διέπραξαν 
οι πρόγονοί τους. Ας ακολουθήσουν το παράδειγμα 
της Γερμανίας, που ζήτησε συγγνώμη και εξιλέωση από 
τον Εβραϊκό λαό, κατέβαλε αποζημιώσεις και εξακο-
λουθεί να αποδέχεται τις ευθύνες της, για τη φοβερή 
γενοκτονία των Εβραίων που διέπραξαν κατά τον Β΄Π.Π.

Η διεθνή Ένωση Ακαδημαϊκών για την μελέτη των 
γενοκτονιών (International Association for Genocide 
Scholars-IAGS), στις 16 Δεκεμβρίου 2007, ενέκρινε 
ψήφισμα για την γενοκτονία των Αρμενίων, των Ελλή-
νων της Ανατολίας και των Ασσυρίων, με το οποίο 
καλεί την κυβέρνηση της Τουρκίας να αναγνωρίσει τις 
γενοκτονίες που διέπραξε στους ιστορικούς λαούς της 
Ασίας, εκδίδοντας και το βιβλίο «The Genocide of the 
Ottoman Greeks».

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2006 ενέκρινε ως 
έγκλημα κατά της ανθρωπότητας την γενοκτονία των 
Αρμενίων, Ελλήνων και των Ασσυριο-Χαλδαίων.

Το ελληνικό Κοινοβούλιο με νόμο 4285/2014(ΦΕΚ 
Α’ 191/10-9-14) προχώρησε στην ποινικοποίηση της 
άρνησης της Γενοκτονίας όλων των χριστιανικών πλη-
θυσμών της Ανατολής που έχουν αναγνωριστεί από το 
ελληνικό Κοινοβούλιο. Το άρθρο 2 του ανωτέρω νόμου 
(4285) προβλέπει ότι, όποιος δημόσια, προφορικά, δια 
του τύπου ευτελίζει ή κακόβουλα αρνείται την ύπαρξη 
ή την σοβαρότητα εγκλημάτων γενοκτονιών, τιμωρεί-
ται με φυλάκιση 3 μηνών έως 3 ετών και με χρηματική 
ποινή 5.000 ευρώ έως 20.000 ευρώ.

Αγαπητοί μου αναγνώστες, ευχαριστώ εκ βάθους 
καρδίας για τον χρόνο που διαθέσατε για την ανάγνω-
ση του μακροσκελούς μου άρθρου. Με την ανάγνωση 
της στήλης αυτής τιμάτε τους προγόνους μας που 
υπέστησαν την γενοκτονία όπως προαναφέρθηκε για 
χάρη του ελληνισμού και της Ορθοδοξίας. Τιμάτε τον 
ελληνισμό της καθ’ ημάς Ανατολής και τις χαμένες αλλά 
αλησμόνητες πατρίδες. Ας είναι οι τελευταίες χαμένες 
πατρίδες. 

Διακοφτό 19 Μαΐου 2021

Βιβλιογραφία 
«Η Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου» του Κωνσταντίνου Φωτιάδη
«Το Ποντιακό Ζήτημα και η 19η Μαϊου. Εκείθεν και εντεύθεν του Αιγαίου» 

του Κωνσταντίνου Φωτιάδη
«Η Γή του Πόντου» του Δημήτριου Ψαθά
«Η Μάστιγα της Ασίας» του George Horton
«Ποια Τουρκία; Ποιοι Τούρκοι;» Του Φραγκούλη Σ. Φράγκου
«Οι Έλληνες του Πόντου» του Βλάσση Αγτζίδη.

φωτό ειλημμένη στις 5_6_21 από το: https://gr.euronews.com/2021/05/19/102-
xronia-apo-tin-genoktonia-ton-ellinon-tou-pontou-pontion-imera-mnimis-
istoria-video
φωτό ειλημμένη στις 5_6_21 από το: https://www.thriassio.gr/102-chronia-
apo-tin-genoktonia-ton-ellinon-toy-pontoy/
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ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣ 
Αρχιστράτηγος των Μακεδονικών Δυνάμεων 
Εθνικός ήρωας του 1821
Η ζωή και η εθνική δράση του

Του Αντιστρατήγου Πέτρου Μαρκόπουλου ε.α.

Τ ην προσωπικότητα και τη δράση του μεγάλου 
αυτού αγωνιστή θα την απεικονίσω αντλώντας 

στοιχεία που προέρχονται από το οικογενειακό του 
αρχείο, που βρίσκεται στο Αρχείο της Ιστορικής και 
Εθνολογικής Εταιρείας και από το Τμήμα Χειρογράφων 
της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Με τη μελέτη και δημοσίευ-
ση αυτών των πολύτιμων στοιχείων ασχολήθηκαν κα-
ταξιωμένοι ιστορικοί και συγγραφείς.

Μελετώντας το υλικό των εργασιών αυτών συγκέ-
ντρωσα τα στοιχεία, από τα οποία, μέρος μόνο θα χρη-
σιμοποιήσω για να σκιαγραφήσω την προσωπικότητα 
και τη δράση του Εμμ. Παπά και της οικογένειάς του.

Γεννήθηκε στην (Ντ)Δοβίστα, Εμμανουήλ Παπά 
σήμερα, το 1773. Μητέρα του ήταν η Βασιλική κατα-
γόμενη από αρχοντική οικογένεια και πατέρας του ο 
Δημήτριος, ένας από τους πλουσιότερους και διακε-
κριμένους προύχοντες της επαρχίας. Λόγω της μεγάλης 
εκτιμήσεως που απολάμβανε από όλους και μετά από 
επίμονη αξίωση των συγχωριανών του χειροτονήθηκε 
ιερέας και τιμήθηκε από τον Μητροπολίτη με το εκ-
κλησιαστικό αξίωμα του Οικονόμου. Από τότε η οικο-
γένεια είχε το επώνυμο Παπά όπως συνηθίζονταν την 
εποχή εκείνη.

Τα πρώτα του γράμματα άρχισε να τα μαθαίνει στο 
σχολείο του χωριού του, κάτω από τις δύσκολες συν-
θήκες που επικρατούσαν τότε. Ο πατέρας του γνωρί-
ζοντας την αξία της παιδείας, τον έστειλε για να συ-
μπληρώσει τη μόρφωσή του στο Ελληνικό Σχολείο των 
Σερρών, το οποίο λειτουργούσε εδώ στην πόλη από το 
1735.

Επιστρέφει στην (Ντ)Δοβίστα και σε ηλικία 20 ετών 
παντρεύεται με τη Φαίδρα η οποία είναι κόρη και αυτή 
αρχοντικής οικογένειας.

Στο διάστημα αυτό πεθαίνει ο πατέρας του και 
ασχολείται, μαζί και με τα άλλα αδέλφια του με τις 
οικογενειακές και εμπορικές υποθέσεις ίσως, και επι-
θυμίες που τους άφησε ο πατέρας τους.

Την περίοδο αυτή ο Εμμ. Παπάς με τα αδέλφια του 
αρχίζουν να κτίζουν στο χωριό ευπρεπή ναό (πιθανόν 
ήταν και επιθυμία του πατέρα τους). Κάθε νύχτα με-
ταφέρουν με τα χέρια τους πέτρες και άλλα οικοδομι-
κά υλικά βοηθώντας τους κτίστες. Τους δε φανατικούς 
Τούρκους που είναι επικεφαλείς εκεί και προσπαθούν 
να τους εμποδίσουν, τους εξαγοράζει με χρηματικά 
δώρα. Έτσι το ιερό τους έργο αποπερατώνεται το 1805. 
Ο ναός αυτός σώζεται σήμερα στο χωριό αποτελώντας 
μνημείο ευλάβειας και φιλοπατρίας του Εμμανουήλ 
Παπά και της οικογένειάς του. Μετά τη δίκαιη κατανο-
μή της οικογενειακής περιουσίας εγκαθίσταται  εδώ 
στις Σέρρες.

Η πραότητά του και η ευφυΐα του, η ικανότητά του, 
η τόλμη και η υποδειγματική θεοσέβεια και φιλοπατρία 
του και ο φύσει ανήσυχος και δημιουργικός του χαρα-
κτήρας, τον έκαναν να αναπτύξει μεγάλη εμπορική 
δραστηριότητα, η οποία ξεπέρασε τα σύνορα και έφτα-
σε ως τη Βιέννη και την Κωνσταντινούπολη, ιδρύοντας 
σημαντικές εμπορικές δραστηριότητες.



Μάιος  •  Ιούνιος 2021

Ιστορικά θέματα
30 1821-2021    200 χρόνια Πολεμικό Ναυτικό

Η φυσιογνωμική εικόνα και προσωπικότητα του 
Εμμ. Παπά μέσα από την έρευνα αξιόπιστων πηγών 
μας μεταφέρεται ως ακολούθως. Ήταν μετρίου ανα-
στήματος και ευκίνητος. Ως ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
αναφέρονται ο μακρύς λαιμός, τα μακριά δάχτυλα των 
χεριών του, το ευρύ μέτωπο και το οξύ και διαπερα-
στικό βλέμμα των ματιών του.

Ήταν μειλίχιος στους λόγους του, ομιλώντας πάντα 
μετά μειδιάματος και προφέροντας τις λέξεις αργά, 
ήρεμα και καθαρά.

Έλεγε λίγα λόγια και σοβαρά. Στις διάφορες συνε-
δριάσεις έπαιρνε το λόγο τελευταίος, αφού πρώτα 
άκουγε με προσοχή τους άλλους και με τη λογική δια-
τύπωση της γνώμης του επιβαλλόταν στους παριστά-
μενους.

Ο ζήλος του για την απελευθέρωση της Ελλάδας 
ήταν μεγάλος και η φιλοτιμία του απέραντη.

Η εικόνα αυτή του Εμμ. Παπά φαίνεται ότι συνετέ-
λεσε κατά πολύ στην καταπληκτική σταδιοδρομία του. 
Όπως ήταν ωραίο το πρόσωπό του έτσι ήταν και η 
καρδιά του.

Λόγω των προσόντων του αυτών, έγινε γρήγορα 
μεγαλέμπορας, ισχυρός παράγων της περιοχής και 
κορυφαίος πολίτης.

Απέκτησε την εμπιστοσύνη όχι μόνο των Ελλήνων, 
αλλά και των Τούρκων κατακτητών και έχαιρε εξαιρε-
τικής εκτιμήσεως.

Η μεγάλη κτηματική και χρηματική περιουσία που 
απέκτησε τον έκαναν σημαντικό οικονομικό παράγοντα 
και τον καθιέρωσαν ως ενα είδος τραπεζίτη των Οθω-

μανών αγάδων, μπέηδων και πολιτικών αρχόντων της 
περιοχής. Τους στήριζε οικονομικά δανείζοντάς τους 
σημαντικά ποσά και διευκολύνοντάς τους στις συναλ-
λαγές τους.

Η ισχυρή προσωπικότητά του, οι έξυπνοι χειρισμοί 
και ο καλός χαρακτήρας του, ήταν στοιχεία που τον 
έκαναν να ασκεί τεράστια επιρροή στους Τούρκους 
ακόμα και στους πιο δύστροπους, όχι μόνο εδώ αλλά 
και σε ολόκληρη τη Μακεδονία.

Με την πολιτική του αυτή κατόρθωσε να επηρεάσει 
ακόμα και τον πανίσχυρο Οθωμανό τοπάρχη των Σερ-
ρών Ισμαήλ Μπέη. Το 1810 αναλαμβάνει ακόμα και τη 
διαχείριση των οικονομικών και περιουσιακών υποθέ-
σεών του. Όπως είναι φανερό η μεγάλη αυτή επιρροή 
και οι κατάλληλοι χειρισμοί του, του επέτρεπαν να 
είναι παρών και να ενεργεί ακόμα και σε πολύ σοβαρές 
δημόσιες υποθέσεις. Δεν είναι λίγες οι φορές που 
έσωσε από την αγχόνη, τη ζωή καταδίκων ακόμα και 
Τούρκων μεταφέροντας και φιλοξενώντας αυτούς στο 
σπίτι του.

Μετά από ενέργειές του προς το Σουλτάνο, τον 
έπεισε να αφαιρεθεί από τον Τούρκο καδή της πόλης 
το δικαίωμα να επιλύει (δικάζει) τις διαφορές μεταξύ 
των Χριστιανών και να ανατεθεί αυτό στο Μητροπολί-
τη των Σερρών, υπόθεση πολύ σημαντική για τον χρι-
στιανικό πληθυσμό. Επιπλέον συστήνεται εμποροδικείο 
το οποίο επιλύει εμπορικές διαφορές εκδικάζοντας 
αυτές στη Μητρόπολη προεδρεύοντος του Μητροπο-
λίτη και διαιτητών εμπόρων.

Για αρκετά χρόνια αναμίχθηκε στα κοινοτικά πράγ-
ματα της πόλης και το 1810 – 1813 τιμήθηκε με το πολύ 
τιμητικό αξίωμα για την εποχή του, του επιτρόπου του 
Μητροπολιτικού Ναού των Αγίων Θεοδώρων. Επίσης 
δια των ενισχύσεών του επισκευάστηκαν και ανεγέρ-
θηκαν εκκλησίες και πολλά κοινωφελή και ευαγή ιδρύ-
ματα των Σερρών.

Από το γάμο του με τη Φαίδρα αποκτά 8 γιους και 
3 θυγατέρες. Έτσι σε ηλικία 44 ετών είναι αρχηγός μιας 
πολυμελούς οικογένειας.

Τον Οκτώβριο του 1817 ο Εμμ. Παπάς αναγκάζεται 
κάτω από πιεστικές καταστάσεις γι’ αυτόν να φύγει 
κρυφά στην Κωνσταντινούπολη ακολουθούμενος από 
μερικούς επίλεκτους Σερραίους και το γιο του Γιαννά-
κη. Έπρεπε να αποφύγει τις εναντίον του δολοφονικές 
διαθέσεις του Γιουσούφ Μπέη των Σερρών, αισχρο-
κερδή, σπάταλου και άσωτου γιού του Ισμαήλ Μπέη, 
τον οποίο αντικατέστησε στην εξουσία μετά το θάνατό 
του. Αυτός δημιουργώντας τεράστια χρέη προς τον 
Εμμ. Παπά (ένα εκατομμύριο χρυσές δραχμές) και 
αδυνατώντας να ξεπληρώσει όλο το ποσό μηχανεύονταν 
τρόπους να τον αφανίσει. Την οικογένειά του την αφή-
νει υπό την προστασία του Μητροπολίτη Σερρών, Χρύ-

H προτομή του Εμμ. Παπά στη Δοβίτσα Σερρών.
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σανθου, γιατί ο Γιουσούφ εκτός του ότι προσπάθησε 
να κάψει το σπίτι του, θα έβαζε ανθρώπους να σκοτώ-
σουν τα παιδιά του στο δρόμο αν θα τα μετέφερε στην 
Πόλη. Όπως γράφει, λυπάται πολύ που αναγκάστηκε 
και άφησε ανυπεράσπιστους τους συμπολίτες του υπό 
την τυραννία του αισχροκερδή Τούρκου διοικητή.

Στην Κωνσταντινούπολη εργάζεται σκληρά και ανα-
πτύσσει εθνική δραστηριότητα καθοδηγούμενος από 
τη Φιλική Εταιρεία. Ύστερα από δύο χρόνια στις 21 
Δεκεμβρίου 1819 σε ηλικία 47 ετών μυείται σ’ αυτήν 
και αναλαμβάνει και επίσημα αμέσως δράση.

Κατορθώνει μέσω της Πύλης να εισπράξει μεγάλο 
μέρος από το χρέος του Γιουσούφ μπέη (500.000 χι-
λιάδες χρυσές δραχμές) τις οποίες και διαθέτει εξ ολο-
κλήρου στον εθνικό αγώνα.

Ενεργώντας πάντα με εντολές του Αλέξανδρου Υψη-
λάντη καλείται να προετοιμάσει το έδαφος και να ξε-
σηκώσει τους Μακεδόνες σε επανάσταση.

Έτσι με τα παραπάνω χρήματα αγοράζει όπλα και 
πολεμοφόδια, ναυλώνει ένα καράβι και αναχωρεί στις 
23 Μαρτίου 1821 για το Άγιο Όρος συνοδευόμενος 
από τον υπασπιστή του Ιωάννη Χατζηπέτρου, το γραμ-
ματικό του Ιωάννη Οικονόμου και το γιο του Γιαννάκη. 
Αποβιβάζεται στη μονή Εσφιγμένου της οποίας ο ηγού-
μενος ήταν Φιλικός. Από εκεί πλέον δίνει το έναυσμα 
για την επανάσταση στη Μακεδονία στις 17 Μαΐου 
1821, ύστερα από ανακήρυξή του από το Μητροπολί-
τη Μαρωνείας Κωνσταντίνο, ως αρχηγός και προστάτης 
της Μακεδονίας. Έτσι ο αγώνας γενικεύεται σ’ όλα τα 
χωριά της Χαλκιδικής. Επαναστατούν και όλα τα μονα-
στήρια του Αγίου Όρους προσφέροντας οι μοναχοί τις 
πολύτιμες υπηρεσίες τους και τη ζωή τους στον αγώνα.

11 Ιουνίου 1821 η Χαλκιδική παρά τις δυσκολίες 
των επαναστατών περνά ημέρες δόξας και ελπίδας για 
λευτεριά.

11 Σεπτεμβρίου ο Εμμανουήλ Παπάς διορίζεται από 
τον Δημ. Υψηλάντη επίσημα αρχηγός και διοικητής των 
στρατιωτικών δυνάμεων του Αγίου Όρους, της Κασ-
σάνδρας και της Θεσσαλονίκης. Δίνει μάχες, επιχειρεί 
αποβάσεις στην Κασσάνδρα και αποκρούει τους Τούρ-
κους προκαλώντας τους σοβαρές απώλειες. Ο ξεσηκω-
μός, ο αγώνας και οι θυσίες όλων των επαναστατημέ-
νων Μακεδόνων στη Χαλκιδική είναι μεγάλος. Είναι 
όμως άνισος και αδυσώπητος μπροστά στις βάρβαρες 
ορδές των Οθωμανών που κατέφτασαν ως και από τη 
Θράκη. Κατέκλυσαν ολόκληρη την περιοχή λεηλατώντας, 
πυρπολώντας και σφάζοντας χωρίς καμία διάκριση.

Δε θα αναφερθώ ιδιαίτερα και αναλυτικά στην 
επανάσταση της Χαλκιδικής. Θέλω όμως να τονίσω ότι 
εκεί δόθηκε ένας μεγάλος αγώνας ο οποίος είχε σαν 
αποτέλεσμα να ανησυχήσει κατά πρώτον τους Τούρκους, 
να τους καθυστερήσει διαθέτοντας πολλές δυνάμεις 

εκεί και το κυριότερο να δώσει ανάσα στα νοτιότερα 
τμήματα της πατρίδας μας να προετοιμαστούν και να 
συνεχίσουν τον αγώνα τους καλύτερα.

Ήταν ένας εννεάμηνος σκληρός αγώνας ο οποίος 
στηρίχτηκε μόνο από τις οικονομικές δυνάμεις του Εμμ. 
Παπά αγοράζοντας όλα τα όπλα και πολεμοφόδια και 
συντηρώντας ολόκληρη την επαναστατημένη περιοχή 
χωρίς καμία βοήθεια από την κεντρική εξουσία της 
εποχής.

Κάτω από αυτή την τραγική κατάσταση και το ανε-
λέητο κυνηγητό που κήρυξε εναντίον του ο Τούρκος 
διοικητής του Αγίου Όρους Χασεκλή Χαλίλ μπέης και ο 
Γιουσούφ της Θεσσαλονίκης, ο Εμμ. Παπάς κινδυνεύο-
ντας να συλληφθεί φεύγει από το Άγιο Όρος με άλλους 
κοσμικούς και μοναχούς προς την ελεύθερη Ελλάδα, 
μαζί με το αρχείο του και το γιο του Γιαννάκη. Καθ’ οδόν 
με το καράβι και υπό το βάρος όλων όσων συνέβαιναν 
παθαίνει καρδιακή ανακοπή και φτάνει νεκρός στην 
Ύδρα σε ηλικία 48 ετών, στις 5 Δεκεμβρίου 1821.

Εκεί συνοδεύοντας τον νεκρό Μακεδόνα όλοι οι 
πρόκριτοι και ο λαός της Ύδρας, ετάφη με τιμές αρχι-
στρατήγου στην εκκλησία της Υπαπαντής όπου ήταν οι 
τάφοι όλων των επίσημων Υδραίων. Είκοσι μέρες αργό-
τερα ο Δημ. Υψηλάντης δίνει στους γιούς του αποδει-
κτικό των αγώνων και των ενεργειών του προς το έθνος. 
Το έγγραφο αυτό αποτελεί τον επίλογο της ιστορίας του 
που θυσίασε τα πάντα, οικογένεια, πλούτη, γαλήνη και 
τέλος την ίδια τη ζωή του στο βωμό της ελευθερίας.

Ο Εμμ. Παπάς, υπήρξε ένας αγνός πατριώτης και 
ενθουσιώδης αγωνιστής. Η βαθιά του πίστη προς το 
Θεό και η αγάπη προς την πατρίδα, υπήρξαν τα δύο 
βασικά κίνητρα εις τον υπέρ της ελευθερίας αγώνα του.

Το εθνικό μεγαλείο της ψυχής του τον ώθησε σε μια 
πολύπλευρη και υπεράνθρωπη προσπάθεια για την 
ανεξαρτησία της φυλής.

Έπραξε το παν κατά τις δύσκολες στιγμές του έθνους 
αγωνιζόμενος ως Χριστιανός και ως Έλληνας. Δίδαξε 
σε όλους τις αρετές της ανδρείας, της θυσίας του πλού-
του, και της αυτοθυσίας. Αρετές που συγκινούν και 
προκαλούν το θαυμασμό και δικαίως τον έπαινο, το 
σεβασμό και την τιμή. 

H οικογένειά του υπέστη τα πάνδεινα εδώ στις 
Σέρρες, μέχρι που ο Μητροπολίτης Χρύσανθος –μετέ-
πειτα Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως– κατόρθωσε 
να εξαγοράσει τις ποινές των μελών της οικογένειας 
και να τους ελευθερώσει.

Η γυναίκα του Φαίδρα ύστερα από πολλές στενο-
χώριες και στερήσεις και τους θανάτους πολλών παιδιών 
της, πέθανε πάμπτωχη.

Τα δε παιδιά του Εμμ. Παπά εγκαταλείποντας τις 
ανθηρές επιχειρήσεις του πατέρα τους αφιερώνονται 
στον αγώνα.
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Ο Γιαννάκης όπως τον φώναζε, ήταν πάντα κοντά 
του πολεμώντας σε όλες τις μάχες της Χαλκιδικής. Στα 
χέρια του δε άφησε την τελευταία του πνοή. Αυτός 
αργότερα πολεμώντας στο πλευρό του Παπαφλέσσα 
σκοτώθηκε μαζί του στο Μανιάκι το Μάιο του 1825.

Ο Αθανασάκης (Αθανάσιος) πολεμώντας στο πλευ-
ρό των Μακεδόνων οπλαρχηγών Καρατάσου και Γάτσου 
παίρνει μέρος σε πολλές στρατιωτικές ενέργειες. Στη 
μάχη της περιοχής της Αταλάντης συλλαμβάνεται αιχ-
μάλωτος από τον Μουσταή μπέη και αποκεφαλίζεται 
στην Χαλκίδα.

Ο Νικολάκης (Νικόλαος) πολεμώντας κι αυτός δίπλα 
στον Γεωρ. Καραϊσκάκη έπεσε στο πεδίο της μάχης 
κοντά στο Καματερό της Αττικής (27 Ιανουαρίου 1827). 
Το όνομά του είναι γραμμένο στο μνημείο του Γ. Κα-
ραϊσκάκη ως ηρωικώς πεσόντως υπέρ της ελευθερίας.

Ο Αναστάσιος (Αναστασάκης) με σπουδές στο εξω-
τερικό και μεγάλη μόρφωση κινείται σ’ όλες τις μεγα-
λουπόλεις της Ευρώπης ασχολούμενος με τις επιχει-
ρήσεις. Είναι δε κάτοχος πλούσιας βιβλιοθήκης στο 
εξωτερικό. Στις αρχές του 1829 βρίσκεται στην Ύδρα 
και τον Οκτώβριο 1825 αγωνίζεται στο πολιορκημένο 
Μεσολόγγι. Έχει τη φήμη θερμού πατριώτη.

Τα άλλα παιδιά της οικογένειας 4 αγόρια σε μικρή 
ηλικία και οι θυγατέρες βρίσκονται σε δεινή οικονομική 
κατάσταση και προσπαθούν να μαζέψουν τα χρήματα 
του πατέρα τους τα οποία βρίσκονται σε ξένα χέρια.

Ο μικρότερος γιος ο Κωνσταντίνος δεν είχε προλάβει 
να πάρει μέρος στις μάχες της ανεξαρτησίας. Ήταν όμως 
περήφανος για τις μεγάλες θυσίες της οικογένειάς του, 
του πατέρα του προστάτη και υπερασπιστή της Μακε-
δονίας και για τα τρία αδέλφια του που πότισαν με το 
αίμα τους τα αδελφικά χώματα της Νότιας Ελλάδας.

Ο Κωνσταντίνος συναριθμείται μαζί με τους άλλους 
αδελφούς του στους αξιωματικούς της ΣΤ’ τάξης. Η 
απονομή του βαθμού αυτού του δόθηκε για να τιμήσει 
η κυβέρνηση τότε, κάποιον από την οικογένεια Παπά 
που επιζούσε και είχε ενδιαφερθεί για τη δικαίωση 
των θυσιών της.

Η αυτοθυσία λοιπόν μιας ολόκληρης πολυμελούς 
οικογένειας όπως του Εμμ. Παπά εις τον υπέρ της ανε-
ξαρτησίας του έθνους αγώνα του 1821, υπερβαίνει τα 
όρια της ανθρώπινης δυνατότητας και κατατάσσεται 
στις πράξεις εκείνες, οι οποίες μόνο δια της τέλειας 
ιδεολογικής και ψυχικής σύνθεσης του ατόμου πραγ-
ματοποιείται.

Από τον τάφο του Εμμ. Παπά στην Ύδρα διεσώθη 
μόνο μια σπασμένη μαρμάρινη πλάκα η οποία μετα-
φέρθηκε εδώ στις Σέρρες και της οποίας το επιτύμβιο 
επίγραμμα γράφει (σε μετάφραση). «Γιος ιερέως ο 
γενναίος αυτός Εμμανουήλ εγκατέλειψε τη γενέτειρά 
του Σέρρας πολεμών κατά των τυράννων για να σώσει 

την ένδοξη Ελλάδα και αποκτήσει μεγάλη δόξα. Αλλά 
εκτελών το καθήκον του πέθανε απροσδόκητα. Το 
σώμα του κράτησε η Ύδρα την δε ψυχή του ο ουρανός. 
1821 Δεκεμβρίου 5».  

Προς ένδειξη δε ελάχιστου αλλά αιώνιου φόρου 
τιμής και με πρωτοβουλία του επιθεωρητή της Β’ Εκ-
παιδευτικής περιφέρειας Σερρών Βασ. Παπαστεφάνου 
και προαιρετικών εισφορών και εράνων των δασκάλων, 
των μαθητών, των δήμων, και κοινοτήτων της περιφέ-
ρειας Σερρών, αποφασίστηκε η κατασκευή του γνωστού 
σε όλους μας μεγαλοπρεπούς ανδριάντα του Εμμ. Παπά 
στην κεντρικότερη πλατεία της πόλης, την πλατεία 
Ελευθερίας. Το έργο αυτό φιλοτέχνησε ο διακεκριμένος 
γλύπτης Περαντινός. Αποτελείται από φημισμένο πε-
ντελικό μάρμαρο, έχει ύψος 5 μέτρα και στοίχισε τότε 
320.000 δραχμές. Τα αποκαλυπτήριά του έγιναν στις 
17 Μαΐου 1966. 

Στη βάση του και μέσα σε μαρμάρινη λάρνακα βρί-
σκεται μέρος των οστών του ήρωα.

Μέγιστη λοιπόν η θυσία της μεγάλης αυτής μορφής, 
του πρωτεργάτη της επανάστασης του1821 στη Μα-
κεδονία Εμμανουήλ Παπά. Ενός ήρωα του τόπου μας 
που η μαρτυρική πορεία του ίδιου και της οικογένειάς 
του θα αποτελεί ορόσημο αυτοθυσίας και αλτρουϊσμού. 
Είναι αθάνατος και ζει στις ψυχές μας. Αιωνία η μνήμη 
του.

φωτό ειλημμένες στις 7_6_21 από το: https://pol-pentapolis.gr/istoria/ta-ntarnakochoria/emmanouil-

papas-ntdovista/archistratigos-emmanouil-papas/

φωτό ειλημμένες στις 7_6_21 από το: https://sitalkisking.blogspot.com/2010/11/1821.html

Από τον τάφου του Εμμ. Παπά.
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Ε ξιδιασμένο μελώδημα, που κατατάσσεται σε 
αυτά του Επτανησιακού Ριζοσπαστισμού1, χιλιο-

ειπωμένο στο διάβα των χρόνων από στόματα όχι μόνο 
Κεφαλλήνων, είναι το: «Σ΄ένα παπόρο μέσα», το οποίο 
παρουσιάζεται με στιχουργικές και ελαφρές αποκλίσεις 
και παραλλαγές σε όλα τα νησιά του Ιονίου. 

Αν και ο χώρος αυτός ήταν το φυτώριο φλογερών 
μουσουργών και μέγιστων ποιητών, εν τούτοις στο 
συγκεκριμένο τραγούδι, στιχουργός και συνθέτης είναι 
ο ανώνυμος λαϊκός βάρδος. Αυτός που υπέφερε κάτω 
από την εξουσία των Βρετανών «Προστατών», που 
σύρθηκε άδικα στα δικαστήρια και με ανύπαρκτες 
κατηγορίες ξεστομιμένες από «καταχθόνιους», οδηγή-
θηκε σε ανήλιες φυλακές και από εκεί, στο θάνατο. 
Αυτός, ο καταδυναστευμένος λαός, που, κεντρισμένος 
από το φιλελεύθερο που έρρεε αστέρευτο στο αίμα 
του, τραγούδησε στους στυγνούς διωγμούς του το 
απαράμιλλο: «Η ψυχή δεν λησμονάει, πως επλάσθη 
Ελληνική»2. Άλλωστε, είναι γνωστή η μουσικότητα των 
ανθρώπων της Ιόνιας Θάλασσας και η ικανότητά τους 
να την μεταφέρουν στην καθημερινότητά τους, χαρα-
κτηριστικό που τους προσδίδει ιδιαιτερότητα στην 
ιδιοσυγκρασία. 

Ανώνυμες επτανησιακές ψυχές, εκπρόσωποι του 
μουσικού μας πολιτισμού, διαποτισμένοι στο πέρασμα 
των χρόνων από τον Ιόνιο λυρισμό δεν δίστασαν, την 
επική εκείνη εποχή των θυσιών, να εκφράσουν μελω-
δικά τα βιώματα και τα συναισθήματα που τους συ-
γκλόνιζαν. Συνετέθησαν τότε πολυάριθμα πατριωτικά 
άσματα ενάντια στον άγγλο δυνάστη κι έγιναν κάλεσμα 
αγώνων εθνεγερτήριο. 

«Το παπόρο» αναφέρεται αναμφίβολα σε ιστορικό 
της εποχής γεγονός και ντυμένο μελωδικά με το μονα-
δικό μουσικό επτανησιακό έμφυτο ταλέντο, παραδό-
θηκε από στόμα σε στόμα στο σήμερα για να τραγου-

1 Για την πηγή του συγκεκριμένου τραγουδιού διασταύρωσα 
πληροφορίες με τους κ.κ. Αποστολάτο Γεράσιμο, Λούζη 
Ρωσέτο, Μουντάκη Βαςσίλη, Μπαρμπάτη Παναγή και 
Ραυτόπουλο Γεώργιο, διακεκριμένα μέλη της τοπικής κοινω-
νίας μας για τις μουσικές τους γνώσεις και με τον Δρ. Ιστορικό 
Σπύρο Λουκάτο, τους οποίους από τη θέση αυτή ευχαριστώ.

2 «Ύμνος των Ριζοσπαστών», Γεράσιμος Μαυρογιάννης – μου-
σουργός Νικόλας Τζανής Μεταξάς.

διέται από τις χορωδίες μας και να ψιθυρίζεται από 
εμάς. Οι στίχοι του έχουν ως εξής: 

Σ’ ένα παπόρο μέσα όλοι μέσα, όλοι μέσα,
Σ’ ένα παπόρο μέσα μάς εμπαρκάρανε.
Γαλέττες παξιμάδια, γαλέττες παξιμάδια
Γαλέττες παξιμάδια μάς ετρατάρανε.
Ζάκυνθος, Κέρκυρα δεν θα σας ξαναδώ
Ωραία μου Κεφαλλονιά δεν θα σε ξαναδώ.

Κι ένας Κεφαλλονίτης κι ένας Κεφαλλονίτης
Κι ένας Κεφαλλονίτης απ’ την Αγια-Θημιά
Τα ρούχα του γυρεύει, τα ρούχα του γυρεύει
τα ρούχα του γυρεύει, δεν τα ‘βρε πουθενά.
Ζάκυνθος, Κέρκυρα δεν θα σας ξαναδώ
Ωραία μου Κεφαλλονιά δεν θα σε ξαναδώ.

Στην Κέρκυρα μας πάνε, στην Κέρκυρα μας πάνε
στην Κέρκυρα μας πάνε να μας δικάσουνε.
Μα μεις θα τραγουδάμε, μα μεις θα τραγουδάμε
μα μεις θα τραγουδάμε ώσπου να φτάσουμε.
Ζάκυνθος Κέρκυρα, δεν θα σας ξαναδώ
Ωραία μου Κεφαλλονιά πολύ σε αγαπώ3.

Σχόλια
19ος αιώνας λοιπόν. Ο ανυπότακτος Κεφαλλονίτης 
οδηγείται δέσμιος με καράβι στην Κέρκυρα κι έμμετρα 
λέει τον καημό του. Από την ιταλική λέξη «παπόρο»4 
-vapore = ατμός και ατμόπλοιο-, μπορούμε να προσ-
διορίσουμε χρονικά το συμβάν της μεταφοράς του 
υπόδικου, προς τα τέλη της αγγλοκρατίας, γιατί τότε 
υπολογίζεται η εμφάνιση των ατμοπλοίων5. Είναι πολύ 
πιθανόν το τραγούδι να είναι συνδεδεμένο με τα αι-
ματηρά επαναστατικά γεγονότα του 1849 στην Κεφαλ-
λονιά. Σύγχρονη με το τραγούδι γκραβούρα, σχέδιο 

3  Μεταγενέστερα προσετέθη μια ακόμη στροφή η οποία έχει 
ως εξής: «Περνάμε από Λευκάδα και έχει ξαστεριά / κι εμείς 
επιθυμούμε γρήγορα λεφτεριά». Όμως αυτή η στροφή δεν 
έχει διασωθεί ως μελώδημα. 

4  Στα Επτάνησα είναι συνήθεις αυτοί οι δανεισμοί. Στο συγκε-
κριμένο τραγούδι χρησιμοποιούνται οι λέξεις «μπαρκάρω», 
«γαλέττες», «τρατάρω» που και αυτές είναι ιταλικές. 

5  Μετά το 1860 τα ατμόπλοια χρησιμοποιήθηκαν στις εμπο-
ρικές ρότες. 

«Σ΄ένα παπόρο μέσα»

Tης Ευρυδίκης Λειβαδά, Συγγραφέως

Κοινωνικά θέματα
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Άγγλου σκιτσογράφου της εποχής, που δημοσιεύθηκε 
στο περιοδικό «The Illustrated London News» απεικο-
νίζει ατμόπλοιο Βρετανικής πολεμικής μοίρας δίπλα 
από την ναυαρχίδα «The Howe» και ναύαρχο τον W. 
Parker, να αναχωρεί από την Κέρκυρα το 1849 με κα-
τεύθυνση την Κεφαλλονιά. 

Ο Κεφαλλονίτης υπόδικος δεν είναι μόνος, αλλά 
μαζί με άλλους ομοϊδεάτες του, γεγονός που επιβεβαι-
ώνει το «όλοι μέσα» και «μας πάνε» που αναφέρεται 
στο τραγούδι. 

Αμέσως μετά, ειρωνεύεται τις συνθήκες και τον 
τρόπο συμπεριφοράς των φρουρών: «γαλέττες παξι-
μάδια μας ετρατάρανε», όπου η γαλέττα6 είναι συνώ-
νυμο με το παξιμάδι -η επανάληψη αποσκοπεί στην 
έμφαση-. Και ως είναι αυτονόητο το είδος αυτό δεν 
ενδείκνυται για τρατάρισμα -δηλ. για κέρασμα χάριν 
φιλοφρονήσεως- έστω και σε παπόρο του 19ου αι. και 
μάλιστα σε τόσο μικρή απόσταση, όπως είναι η συγκε-

6 Συνηθισμένο φαγητό για τους κωπηλάτες στα καράβια της 
εποχής, κυρίως για πολυήμερα ταξίδια. 

κριμένη μεταξύ Κεφαλλονιάς και Κέρκυρας. 
«Κι ένας Κεφαλλονίτης απ’ την Αγια-Θη-

μιά7». Αυτός ο στίχος τραγουδιέται και ως 
«Κι ένας Κεφαλλονίτης απ΄την Κεφαλλονιά». 
Εδώ οι γνώμες διίστανται. Όσοι εμμένουν 
στον «Κεφαλλονίτη απ΄ την Κεφαλλονιά» το 
αιτιολογούν πως, οι Κεφαλλονίτες είναι διά-
σπαρτοι παντού. Ο συγκεκριμένος έμενε στο 
νησί του. Ενώ, όσοι δέχονται το «απ΄την 
Αγια-Θημιά», θεωρούν ως πλεονασμό το 
«απ΄την Κεφαλλονιά» -«κι από πού θέλεις 
να είναι;» αναρρωτιούνται- και σπεύδουν να 
προσθέσουν το «Μικρές Σαμιωτοπούλες, 
μικρές Σαμιωτοπούλες, μικρές Σαμιωτοπού-
λες μας ετρατάρανε»8, για να καταδείξουν 
πως επιβιβάστηκαν από το λιμάνι της Σάμης 
που είναι γειτονικό της Αγίας Ευφημίας. 

Ο Κεφαλλονίτης «τα ρούχα του γυρεύει» 
και ή «δεν τα΄βρε» ή «δεν τα΄δα». Απαντάται 
και με τις δυο εκδοχές. Κατά το ταξίδι, θα 
πρέπει να επικρατούσε πανικός και πολυκο-
σμία και για το λόγο αυτό, δεν έβρισκε τις 
αλλαξιές του, τα ρούχα δηλ. που είχε πάρει 
μαζί του. 

Στην επόμενη στροφή, αποκαλύπτεται ο 
τόπος προορισμού, η αιτία, αλλά και η ψυ-
χική διάθεση των υποδίκων. «Μα μεις θα 
τραγουδάμε», προσθέτουν με παρρησία, 
προβάλλοντας από τη δεινή θέση που βρί-
σκονται τις δικές τους αντιστάσεις, το ψυχι-
κό τους σθένος, την έλλειψη φόβου και το 
πλεόνασμα τόλμης που τους διακατείχε. 

Φυσικά, «θα τραγουδάμε ώσπου να φτάσουμε», γιατί 
από εκεί και πέρα, τους περίμενε η δίκη με την προει-
λημμένη απόφαση που, στην καλύτερη περίπτωση, θα 
τους οδηγούσε στα μπουντρούμια, από όπου η φωνή 
τους -αν έβγαινε από το στόμα τους- θα εγκλωβιζόταν 
στους υγρούς, σκοτεινούς τοίχους. 

Είναι άξιο προσοχής το ότι, σε κάθε τελείωμα στρο-
φής, επαναλαμβάνεται ο καημός του υπόδικου Κεφαλ-
λονίτη και ο διακαής πόθος του για το ωραίο νησί του, 
αλλά και για τα άλλα της θάλασσάς του, που «δεν θα 
τα ξαναδεί». Πιστεύει πως θα εκτελεσθεί, έχει μεγάλο 
απόθεμα ψυχής και αντιμετωπίζει το θάνατο τραγου-
δώντας. Είναι νικητής και το γνωρίζει καλά. Ξέρει πως, 
έτσι μόνον ο κόσμος θα οδηγηθεί σε καλύτερες μέρες, 
σε πιο ανθρώπινες κοινωνίες με δίκαιη οργάνωση, 
πίστη και υπηρέτηση πανανθρώπινων διαχρονικών 

7 Αγία Ευφημία: ψαροχώρι στα Βορειοδυτικά της Σάμης. Ανήκει 
στην περιοχή της Πυλάρου –σημερινός Δήμος Πυλαρέων-. 

8 Ο στίχος αυτός δεν συνηθίζεται να τραγουδιέται. 

Το λαϊκό τραγούδι, μεταφερμένο στο πεντάγραμμο από τον 
αείμνηστο μουσικολόγο Γεώργιο Ευαγγέλου Ραυτόπουλο. 

Την παρτιτούρα του μού είχε παραχωρήσει το 2003 
όταν μελετούσα το εν λόγω ριζοσπαστικό άσμα.

Κοινωνικά θέματα
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ιδανικών και αξιών. Το τραγούδι στην προκειμένη πε-
ρίπτωση, πηγάζει από την ψυχή τού ριζοσπάστη, είναι 
προϊόν της ελεύθερης και δημοκρατικής συνείδησής 
του και καταλήγει να γίνει μορφή πάλης ενάντια στο 
αρχοντολόϊ και στην εκμετάλλευση. 

Η έμμετρη αυτή μελωδική διαμαρτυρία διαχύθηκε 
στους δρόμους, στους κάμπους, στα πανηγύρια και 
έπαιξε σημαντικό ρόλο στη συνείδηση του καταπιε-
σμένου λαού των Επτά Νησιών. Κι η «καμαρίλλα» -ως 
ήταν αναμενόμενο- αντέδρασε. Πέραν της συνήθους 
για αυτήν αυθαιρεσίας και άσκησης βίας, οι υποστη-
ρικτές του κατακτητή, για να χλευάσουν και να μετα-
τρέψουν σε ιλαροτραγωδία το καθ’ όλα σοβαρό συμβάν 
της μεταφοράς των υποδίκων, προσέθεσαν την ακό-
λουθη στροφή: 

Καπέλο κροκιδένιο, καπέλο κροκιδένιο
Καπέλο κροκιδένιο και ντρίλλινο βρακί 
Πιστόλα καλαμένια, πιστόλα καλαμένια
Πιστόλα καλαμένια και βέργινο σπαθί.

Λέξεις περιφρονητικές προς τους υπόδικους, επικε-
ντρωμένες στην ενδυμασία, αλλά και στον οπλισμό 
τους, ειπωμένες με ειρωνικό τρόπο. «Κροκιδένιο» είναι 
είδος κεφαλλονίτικου υφάσματος από λινάρι, με το 
οποίο κατασκεύαζαν σακκιά. Επίσης και το «ντρίλλινο» 
είναι είδος φτηνού υφάσματος που ο φτωχός λαός 
ύφαινε στον αργαλειό για ενδύματα. Όσο για τα όπλα, 
σύμφωνα με το δουλοπρεπές αρχοντολόϊ, είναι φτιαγ-

μένα από καλάμι και βέργες, για να ειρωνευθεί έτσι 
την αδυναμία του λαού, μπροστά στην υπεροχή της 
πολεμικής μηχανής που την εποχή εκείνη λεγόταν 
«Βρετανία». 

Αρκετές φορές σήμερα, τραγουδιέται το «Παπόρο» 
-όπως μονολεκτικά λέγεται- με την προσθήκη της πα-
ραπάνω στροφής. Οι γνώμες διίστανται και πολλές 
φορές καταλήγουν σε παρατηρήσεις και διαπληκτι-
σμούς. 

Στην ευρωπαϊκή εθνολογική ομογενοποίηση έχει 
απομακρυνθεί9 στο βάθος του χρόνου η αδιάκοπη πάλη 
ανάμεσα στην φτωχολογιά και στους ντόπιους αρχο-
ντάδες και ξένους κυρίαρχους, έχουν ατονήσει οι επα-
ναστατικές εξάρσεις, έχει αδυνατίσει η περιφρούρηση 
της πατριωτικής ιδέας. Έτσι μόνο δικαιολογείται το πώς 
εμείς σήμερα, με «ελαφρά τη καρδία», προσθέτουμε 
την τελευταία στροφή στο έντεχνο και ιστορικής, πέραν 
των ορίων της Ελλάδας διάστασης κεφαλληνιακό δη-
μιούργημα «Σ΄ένα παπόρο μέσα», για το οποίο οφεί-
λουμε ως ατίθασοι -όπως μας έχει καταδείξει η Ιστο-
ρία- Κεφαλλήνες, ως Επτανήσιοι και ως Έλληνες να 
έχουμε υψηλό φρόνημα. 

Βιβλιογραφία
1. Ο Ριζοσπαστισμός στη μουσική και στην ποίηση, Γιώργος Ραυτόπου-

λος
2. Μέγα Λεξικόν όλης της Ελληνικής Γλώσσης, Δ. Δημητράκου.

9  Στην πραγματικότητα, έχει αλλάξει μορφή. 

Μοίρα του Βρετανικού Στόλου τη στιγμή της αναχώρησής της από την Κέρκυρα για την Κεφαλλονιά, 
Σεπτέμβριος του 1849 (The Illustrated London News) -Αρχείο της συγγραφέως-

Κοινωνικά θέματα
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Π έραν της ναρκαλιείας με ναρκαλιευτικά υπάρχει 
και η σύγχρονη ναρκαλιεία με ελικόπτερα που 

εφαρμόζει το ναυτικό των ΗΠΑ (εικόνα 1). Σε αυτή την 
μέθοδο δεν κινδυνεύει καθόλου ο φορέας (το ελικόπτερο).

Η ναρκοθηρεία (minehunting) αποσκοπεί στον εντο-
πισμό και την εξουδετέρωση ναρκών των οποίων δεν 
μπορεί να προκληθεί η ανάδυση ή η τεχνητή ενεργο-
ποίηση. Ειδικότερα, οι νάρκες πίεσης και οι αυτοκατευ-
θυνόμενες νάρκες πυθμένα ή αγκυροβολίου μεγάλου 
βάθους, δεν μπορούν να εξουδετερωθούν με επιχειρή-
σεις ναρκαλιείας. Το ίδιο όμως ισχύει συχνά για τις νάρ-
κες επιδράσεως, οι οποίες διαθέτουν εξελιγμένους 
πυροδοτικούς μηχανισμούς που απενεργοποιούνται 
περιοδικά ή ενεργοποιούνται μόνο μετά από πολλαπλές 

διεγέρσεις ή μετά την ανίχνευση της ηχητικής υπογρα-
φής συγκεκριμένου πλοίου. Συνεπώς η ναρκοθηρεία 
απαιτεί τον εφοδιασμό του πλοίου με εξειδικευμένο 
σόναρ μεταβλητού βάθους (VDS), υψηλής διακριτικής 
ικανότητας, με σκοπό τη διάκριση της νάρκης από κάθε 
αντικείμενο του πυθμένα που δεν είναι αλλά ομοιάζει 
με νάρκη (mine like object), καθώς και με προηγμένα 
συστήματα διεύθυνσης πλοίου και ελιγμών. Υπάρχει 
ακόμη πιο σύγχρονο σόναρ με προπέλες (Εικόνα 2 ) 
όπως φαίνεται παρακάτω (Propoler VDS)

Η επιβεβαίωση του εντοπισμού της νάρκης ανατί-
θεται σε υποβρύχιο τηλεκατευθυνόμενο όχημα (ROV) 
(Εικόνα 3), το οποίο φέρει βίντεο κάμερα και η οποία 
μεταφέρει την εικόνα στο πλοίο (στο Κέντρο πληρο-
φοριών μάχης ΚΠΜ). Μετά την επιβεβαίωση ότι το 
αντικείμενο που εντοπίστηκε είναι νάρκη και δεν κάτι 
άλλο που μπορεί να μοιάζει με νάρκη όπως βαρέλι, 
ψυγείο, ηλεκτρική κουζίνα (τα οποία κάποιοι ανεγκέ-

Σύγχρονοι αντιναρκικοί μέθοδοι

Του Υποναυάρχου Συμεών Κωνσταντινίδη ΠΝ ε.α.

Εικόνα 1. Ναρκαλιεία με ελικόπτερα.

Εικόνα 2. Σύγχρονο σόναρ με προπέλες.

Εικόνα 3. Υποβρύχιο τηλεκατευθυνόμενο όχημα (ROV).
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φαλοι Ναυτικοί τα απορρίπτουν στην θάλασσα από τα 
πλοία όταν χαλάσουν) αποφασίζεται η εξουδετέρωσή 
του και η μέθοδος που θα ακολουθηθεί. Συνήθως 
αναλαμβάνει την καταστροφή της το υποβρύχιο όχημα 
με την τοποθέτηση εκρηκτικής γόμωσης τη οποία συ-
νήθως την μεταφέρει κάτω από την «κοιλιά» του όπως 
φαίνεται στην Εικόνα 3. Αν δεν υπάρχει αυτή η δυνα-
τότητα θα χρησιμοποιηθούν δύτες της ομάδας εξου-
δετέρωσης ναρκών (ΟΕΝ).

Επίσης σε περίπτωση βλάβης του ROV μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν δύτες από την ομάδα ΟΕΝ (ομάδα 
εξουδετέρωσης ναρκών) για την εξουδετέρωση των 
αγκυροβολημένων ναρκών (Εικόνα 4 ).

Ο πλέον γρήγορος τρόπος εντοπισμού αντικειμένων 
στο βυθό είναι με side scan sonar όπως φαίνεται πα-
ρακάτω στη Εικόνα 5. Είναι προφανές ότι το πλοίο 
φορέας διατρέχει άμεσο κίνδυνο διότι το πλοίο διέρ-
χεται άνωθεν των ναρκών βέβαια με degaussing on  και 
συνθήκες αθόρυβου πλου. 

Εν τούτοις  ο κίνδυνος υφίσταται και αν υπάρχουν 
προτιμώνται ελικόπτερα. Δηλαδή ο εντοπισμός ναρκών 
μπορεί να γίνει και από ελικόπτερα με side scan sonar 
(Εικόνα 6).

Όλες οι επαφές που εντοπίζονται από τα σόναρ και 
αναγνωρίζονται στη συνέχεια καταχωρούνται σε βάσεις 
δεδομένων οι οποίες φυλάσσονται στο Κέντρο Δεδο-

μένων Ναρκοπολέμου (Mine Warfare Data Center - 
MWDC). Την δημιουργία του MWDC εγώ την είχα ει-
σηγηθεί (μετά από έγκριση ΓΕΝ) μετά από συμμετοχή 
μου σε σύσκεψη στο ΝΑΤΟ την περίοδο που υπηρε-
τούσα στην ΔΝΑΡ (1995 – 2003). Το MWDC δημιουρ-
γήθηκε αργότερα βέβαια και αποτελεί κέντρο αποθή-
κευσης και ανάλυσης δεδομένων, σε συνδυασμό με 
στοιχεία που παρέχονται από άλλες πηγές. Το MWDC 
αλληλεπιδρά με τις υπόλοιπες μονάδες MCM, λαμβά-
νοντας απ’ αυτές πληροφορίες και αποτελώντας πο-
λύτιμο βοήθημα στην εκπόνηση επιχειρησιακών σχε-
δίων. 

Βιβλιογραφία
https://en.wikipedia.org/wiki/Naval_mine
https://en.wikipedia.org/wiki/Minesweeper#/media/File:Minesweeper_
cutting_loose_moored_mines_diagram_1952.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Minesweeper
http://e-amyna.com/?p=6704
http://www.ellinikos-stratos.com/naytiko/castagno.asp
https://en.wikipedia.org/wiki/Minesweeping

Εικόνα 4. Δύτες της ομάδας εξουδετέρωσης ναρκών 
(ΟΕΝ).

Εικόνα 5. Διαδικασία εντοπισμού αντικειμένων στο βυθό 
είναι με side scan sonar από πλοίο επιφανείας.

Εικόνα 6. Διαδικασία εντοπισμού αντικειμένων στο βυθό 
είναι με side scan sonar από ελικόπτερο. 

Η πλέον ασφαλής μέθοδος.
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Π ριν από χιλιάδες χρόνια στην Ιλιάδα, ο 
Παλαμήδης είπε: «Χαίρε ώ αλήθεια, εσύ 
πεθαίνεις τελευταία». Το ίδιο επαναλαμ-

βάνω και εγώ. 
Είχα διδαχτεί κατά τα μαθητικά μου χρόνια, όπως 

όλοι μας, ότι στην αρχαία Ελλάδα οι γυναίκες ήταν 
«κλεισμένες» στον γυναικωνίτη, αλλά αυτό είναι ψέμα! 
Μέχρι προ ολίγου είχα ακουστά μόνο την Διοτίμα που 
αναφέρει ο Πλάτων ως διδασκάλισσα -κατά κάποιο 
τρόπο- του Σωκράτους. Βρήκα όμως στοιχεία που απο-
δεικνύουν πως γυναίκες επιστήμονες υπήρξαν και 
μάλιστα μεγαλούργησαν! Σας τις παρουσιάζω με αλ-
φαβητική σειρά.

Αγλαονίκη. Θυγατέρα του Ηγήτορος βασιλέως τμή-
ματος της Θεσσαλίας. Προέβλεπε τις ημέρες και ώρες 
των εκλείψεων ηλίου και σελήνης με βάση έναν «Κύκλο 
Εκλείψεων». Οι έρευνές της βασίστηκαν σε μια παλαι-
ότερη εργασία Χαλδαίων. Για το έργο της μας πληρο-
φορούν ο Πλούταρχος και ο Λατίνος Πλίνιος.

Αίθρα η Τροιζηνία. Θυγατέρα του βασιλέως της 
Τροιζήνος Πιτθέως. Μαθηματικός. Δίδαξε Αριθμητική 
(λογαριασμούς) στα παιδιά της Τροιζήνας. Χρησιμο-
ποιούσε το Κρητικό - Μυκηναϊκό σύστημα που ήταν εν 
χρήσει έως και τον έκτον π.Χ αιώνα. Το σύστημα ήτο 
δυσκολότατο. Την αναφέρουν: Όμηρος, Παυσανίας, 
Πλούταρχος, και ο Διόδωρος ο Σικελιώτης.

Αρετή η Κυρηναία. Μαθηματικός και Φιλόσοφος 
θυγατέρα του Αριστίππου ιδρυτού της Κυρηναϊκής 
Φιλοσοφικής Σχολής. Σπούδασε στην Αθήνα στην Ακα-
δημία του Πλάτωνος στην οποία αργότερα δίδαξε 
Μαθηματικά και Φυσική για πολλά χρόνια. Μετά τον 
θάνατο του πατρός της εξελέγει «Πρύτανης» της Σχολής 
του. Λέγεται ότι 100 φιλόσοφοι υπήρξαν μαθητές της. 
Το έργο της συνέχισε ο γιός της Αρίστιππος ο νεότερος, 
ο λεγόμενος «Μητροδίδακτος». Επί του τάφου της 
υπήρχε το επίγραμμα: «Ενθάδε κείται το μεγαλείο της 
Ελλάδος. Με την ομορφιά της Ελένης, την πένα του 
Αριστίππου, την ψυχή του Σωκράτους και την γλώσσα 
του Ομήρου».

Την αναφέρουν ο Διογένης ο Λαέρτιος, Θεμίστιος, 
και Αιλιανός. Έγραψε 40 βιβλία, από τα οποία 2 περι-
έχουν θέματα την Μαθηματικής επιστήμης.

Αραγνώτη η Σαμία. Μαθηματικός φιλόσοφος, μα-
θήτρια του Πυθαγόρα και της Θεανώς εις την σχολή 

του Κρότωνα. Μετά την διάλυση της σχολής επέστρε-
ψε εις την Σάμο όπου δίδαξε φιλοσοφία και μαθημα-
τικά. Την αναφέρουν: Πορφύριος, Σουίδας, και Αρπι-
κρατίων. Έργο της: Περί αριθμών.

Θεανώ η Θουρία. Μαθηματικός και Αστρονόμος. 
Θυγατέρα του ιατρού Βροντίνου. Μαθήτρια και σύζυ-
γος του Πυθαγόρα, (ήταν νεώτερή του κατά 36 χρόνια). 
Δίδαξε Μαθηματικά και στις Πυθαγόριες σχολές της 
Σάμου και του Κρότωνα. Μετά τον θάνατο του Πυθα-
γόρα ανέλαβε την διεύθυνση της Σχολής και διέδωσε 
το έργο του στην μητροπολιτική Ελλάδα και Αίγυπτο, 
σε συνεργασία με τις θυγατέρες της Δαμώ, Μυρία, και 
Αριγνώτη. Με τον Πυθαγόρα απέκτησε και δύο γιούς, 
τον Μνήσαρχο και τον Τηλαύγη. Είναι η διασημοτέρα 
γυναίκα Αστρονόμος, και Κοσμολόγος. Την αναφέρουν: 
Αθήναιος, Σουίδας, Διογένης Λαέρτιος, Ιάμβλιχος κ.α.

Έργα της: Βίος του Πυθαγόρου, Κοσμολογία, Θεώ-
ρημα της χρυσής τομής, Θεωρία των αριθμών, Κατα-
σκευή του Σύμπαντος.

Θεμιστόκλεια η Δελφίς. Μαθηματικός ιέρεια. Δί-
δαξε στον Πυθαγόρα τις αρχές της Γεωμετρίας και της 
Αριθμοσοφίας. Ο Πυθαγόρας την θαύμαζε τόσο, ώστε 
αποφάσισε αργότερα να δεχτεί και γυναίκες στην σχο-
λή του. Η Θεμιστόκλεια δίδασκε μαθηματικά σε όλους 
τους επισκέπτες των Δελφών, εφόσον είχαν κλίση προς 
αυτή την επιστήμη. Την αναφέρουν: Αριστόξενος, και 
Διογένης Λαέρτιος. Έργο της: Διακόσμησε τον βωμό 
του ναού του Απόλλωνος με γεωμετρικά σχήματα.

Κλεοπάτρα η Αλεξανδρίς. Χημικός, Ερευνήτρια της 

Επιστήμονες γυναίκες από την αρχαιότητα

Του Αντιπλοιάρχου Βασιλόνικου Ταβουλάρη Π.Τ. ΠΝ ε.α. 
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εποχής της με άριστες γνώσεις στη Χημεία. Γνώριζε τις 
ιδιότητες των στοιχείων της ύλης, τα κράματα και τις 
αποστάξεις. Έργο της «Χρυσοποιεία» όπου εξηγεί τις 
μεταβολές και μετατροπές των στοιχείων και τις προ-
σπάθειές της να μετατρέψει τον ορείχαλκο και άλλα 
μέταλλα σε χρυσό, δια της μεθόδου της βαφής (βαφι-
κή τέχνη).

Κλεοπάτρα η Ζ΄η Φιλοπάτωρ (σύζυγος του Ιουλίου 
Καίσαρος) Θυγατέρα του Πτολεμαίου ΙΑ΄ του Αυλητού. 
Η τελευταία βασίλισσα του Ελληνικού κράτους της 
Αιγύπτου. Είχε μεγάλη μόρφωση, γνώσεις χημείας 
φαρμακευτικής και ιατρικής. Μιλούσε πολλές γλώσσες, 
μεταξύ των οποίων και Αιγυπτιακά. Η Σούδα την ανα-
φέρει ως συγγραφέα ιατρικών έργων. Επίσης την ανα-
φέρει ο Πλούταρχος καθώς και ο Διόδωρος ο Σικελιώ-
της ως «Περικαλεστάτη των γυναικών». Έργο της: Περί 
κοσμητικών, Περί γενεσίων, και 24 ιατρικά βιβλία.

Περικτιώνη η Αθηναία (Αττική).1 Πυθαγόρεια φι-
λόσοφος. Πολλοί ιστορικοί την ταυτίζουν με την μητέ-
ρα του Πλάτωνος. Θυγατέρα του φιλοσόφου Κριτίου. 
Ο Πλάτων οφείλει την γνωριμία του με τα Μαθηματι-
κά στην Περικτιώνη. Την αναφέρουν: Διογένης Λαέρ-
τιος, Σουίδας, Αιλιανός και Πλούταρχος.

1 Αθηναία. Κατά την αρχαιότητα Αθηναία ήταν μόνο η θεά 
Αθηνά. Όλες οι άλλες γυναίκες ονομάζονταν Αττικές.

Πολυγνώτη η Πυθαγόρειος. Μαθηματικός Μαθήτρια 
του Θαλή. Την αναφέρουν ο Βοήθιος και ο ιστορικός 
Λάβων ο Αργείος. Έργο της: Απλοποίησις των αριθμη-
τικών συμβόλων. Την μέθοδό της την ονομάζουν «αρχή 
της ακροφωνίας» ασχολήθηκε με γεωμετρικά θεωρή-
ματα.

Τυμίχα η Σπαρτιάτης. Μαθηματικός. Γεννήθηκε και 
ανετράφει εις τον Κρότωνα ( Ελληνική αποικία εσωτε-
ρικά της Αδριατικής) αλλά κατήγετο από την Σπάρτη. 
Σπούδασε στην σχολή του Πυθαγόρα. Μετά την κατα-
στροφή της σχολής (από τους Δημοκρατικούς του Κρό-
τωνα) κατέφυγε στις Συρακούσες. Ο Τύραννος των 
Συρακουσών Διονύσιος της προσέφερε μεγάλη αμοιβή 
για να του αποκαλύψει το περιεχόμενο της Πυθαγορί-
ου διδασκαλίας. Εκείνη αρνήθηκε. Έκοψε με τα δόντια 
της, την γλώσσα της και του την έριξε κατάμουτρα. Την 
αναφέρουν: Ιάμβλιχος, Ιππόβατος και Νεάνθης. Έργο 
της: «Φίλιοι αριθμοί».

Υπατία η Γεωμετρική. Μαθηματικός, Αστρονόμος, 
Φιλόσοφος. Θυγατέρα και βοηθός του Μαθηματικού 
Θέωνος του Αλεξανδρέως. Σπούδασε αρχικώς εις την 
Αλεξάνδρεια και εν συνεχεία στην Αθήνα όπου εφοί-
τησε στην Νεοπλατωνική σχολή του Πρόκλου και του 
Ιεροκλέους. Επέστρεψε εις την Αλεξάνδρεια όπου δί-
δαξε Μαθηματικά, Αστρονομία και Φιλοσοφία. Μα-
θητές της ήταν ο Ιεροκλής ο Τρωύλος ο Σοφιστής, ο 
Ιεροκλής, ο Συνέσιος ο Πτολεμαΐδας κ.ά. Ασχολήθηκε 
πολύ με την Γεωμετρία και με τεχνικά ζητήματα. Η 
Υπατία ήταν «μεγαλοφυής εκπάγλου καλλονής».

 Η διαφωνία της με τον Αρχιεπίσκοπο Κύριλλο έγι-
νε αφορμή για το λιντσάρισμά της, από όχλο φανατικών 
Χριστιανών στην Αλεξανδρούπολη το 415 μ.Χ. θεωρεί-
ται «μάρτυρας της Επιστήμης». Έργο της: Υπόμνημα 
εις Διοφάντην, Υπόμνημα εις τα Κυνικά του Μαθημα-
τικού Απολλωνίου του Περγαίου, Αστρονομοκός Κανών 
του Πτολεμαίου. Αλληλογραφία πάνω σε επιστημονι-
κά θέματα με τον Σενέσιο. Τα έργα της κατεστράφησαν…

Εκτός από τις εξαιρετικά μορφωμένες αυτές γυναί-
κες γενικά το μορφωτικό επίπεδο του κόσμου στην 
κλασική περίοδο, ήταν κατά γενική ομολογία υψηλό. 
Να ένα μικρό παράδειγμα. 

Στο γεμάτο κόσμο Θέατρο του Διονύσου παιζόταν 
μια τραγωδία του Ευριπίδη, -έμμετρη φυσικά όπως 
όλα τα θεατρικά είδη- και μία λαχανοπώλης φώναξε 
την σωστή λέξη που ήταν καλύτερη από αυτή που είχε 
γράψει ο τραγωδός… και καταχειροκροτήθηκε! 

Βιβλιογραφία
Από το βιβλίο «Αρχαίοι Έλληνες Θετικοί Επιστήμονες» του Κωνσταντίνου 

Γεωργακόπουλου, των εκδόσεων Γεωργιάδης.

«Υπατία» φωτό ειλημμένη στις 28_6_21 από το: https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%80%CE%B
1%CF%84%CE%AF%CE%B1

Υπατία
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Μέρος Γ΄
«Πολλά τα φοβερά, μα τίποτα δεν υπάρχει πιο 
φοβερό από τον άνθρωπο» 

(στ. 332) Σοφοκλή «Αντιγόνη».

Η ΑΝΤΙΓΟΝΗ είναι το δεύτερο έργο του Σοφοκλή, το 
γνωστό σε όλο τον κόσμο μαζί με τον «Οιδίποδα Τύ-
ραννο». Το παρουσίασε το 442 π.Χ.

Γεννημένος στον Κολωνό ο Σοφοκλής το 496 π.Χ. 
Πατέρας του ο πλούσιος Σοφίλλος, είχε την ευκαιρία να 
γίνει φίλος με τον Περικλή και τον Θουκυδίδη και μαζί 
τους να πάρει το αξίωμα του στρατηγού. Πλαισιωμένος 
με πολλές χάρες και πνευματικά προσόντα. Δάσκαλός 
του στην τραγωδία ο Αισχύλος. Τοποθέτησε τον τρίτο 
υποκριτή στις θεατρικές παραστάσεις. Η εισαγωγή του 
τρίτου ηθοποιού είχε ως συνέπεια να περιοριστεί η 
αφήγηση των γεγονότων και να δοθεί βάρος στον διά-
λογο, ώστε να διαγράφονται καλύτερα οι χαρακτήρες 
του έργου. Ένας ακόμη νεοτερισμός του ήταν η αύξηση 
των μελών του χορού από δώδεκα σε δέκα πέντε. Αυτό 
εφαρμόστηκε και στην «Ορέστεια» του Αισχύλου. Έζησε 
σε μια εποχή δημιουργικότητας σε όλους τους τομείς, 
στην φιλοσοφία, στην ποίηση, στην ιστορία. Ο Σοφοκλής 
πέθανε σε ηλικία 90 ετών στην Αθήνα το 406 π.Χ.
 Ο μύθος της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ 
Η Αντιγόνη ήταν ένα από τα τέσσερα παιδιά που έκανε 
ο Οιδίποδας με την Ιοκάστη μητέρα και σύζυγό του. 

Τα άλλα παιδιά ήταν ο Ετεοκλής, ο Πολυνείκης και 
η Ισμήνη. Όταν ο Οιδίποδας ανακάλυψε την καταγωγή 
του, αυτοεξορίστηκε αφήνοντας την διακυβέρνηση της 
χώρας στους δύο γιους του εναλλάξ. Φεύγοντας τους 
καταράστηκε να διαφωνήσουν και να αλληλοσκοτωθούν 
για το μοίρασμα της κληρονομιάς επειδή δεν εκτέλεσαν 
τις εντολές του.

Μετά τον πρώτο χρόνο διακυβέρνησης ο Ετεοκλής 
αρνήθηκε να παραδώσει τον θρόνο στον Πολυνείκη. Ο 
Πολυνείκης καταφεύγει στο Άργος όπου ζητά στρατό 
και οργανώνει εκστρατεία εναντίον της Θήβας. Ο βα-
σιλιάς του δίνει στρατό και επτά στρατηγούς, έναν σε 
κάθε πύλη. Η Θήβα κερδίζει τον πόλεμο αλλά στη μάχη 
τα δύο αδέλφια σκοτώνονται σε μονομαχία μεταξύ 
τους. Τον θρόνο αναλαμβάνει ο Κρέων, θείος τους και 
αδελφός της Ιοκάστης. Διατάσει να αποδοθούν τιμές 
στον Ετεοκλή αλλά το πτώμα του Πολυνείκη να μείνει 

άταφο, να το κατασπαράξουν τα θηρία και τα πτηνά 
του ουρανού, γιατί πρόδωσε την πατρίδα του επιτιθέ-
μενος κατά του Ετεοκλή.

Τότε η αδελφή τους η Αντιγόνη ανακοινώνει ότι θα 
θάψει τον αδελφό της σύμφωνα με τους άγραφους 
θεϊκούς νόμους που επιβάλλουν, κανένα πτώμα να μην 
μένει άταφο χωρίς νεκρικές τιμές. Ο Κρέων απειλεί: 
όποιος θάψει το πτώμα του Πολυνείκη θα θανατωθεί 
δια λιθοβολισμού. Η Αντιγόνη ενταφιάζει το σώμα 
σύμφωνα με τη θέληση των θεών. Ένας φρουρός την 
ανακαλύπτει και την οδηγεί στον Κρέοντα. «Ναι εγώ το 
έκανα και δεν τ’ αρνιέμαι». (στ.443) του απαντά και ο 
Κρέων: «Πώς μπορείς να ατιμάζεις τον Ετεοκλή θάβο-
ντας τον Πολυνείκη;» (στ. 514-516)

Το Αρχαίο Δράμα

Του Υποπλοιάρχου (Η/Ν) Βασ. Ι. Ταγκούλη Π.Ν. ε.α.

Σοφοκλής.
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Ακολουθεί ο περίφημος αγώνας λόγων μεταξύ τους.
Μετά από αυτή τη σύγκρουση οδηγείται στη φυλα-

κή χωρίς τροφή και νερό μέχρι να πεθάνει. Ο γιός του 
Κρέοντα, ο Αίμων ερωτευμένος με την Αντιγόνη την 
υπερασπίζεται και κατηγορεί τον πατέρα του. 

Ο χορός εξυμνεί την παντοδυναμία του έρωτα με 
τον ύμνο ‘’έρως ανίκατε μάχαν’’. 

«Έρωτα ακαταμάχητε, έρωτα που κάνεις κτήματα 
σου όλους σε όσους επιπέσεις, εσύ που ξενυχτάς στου 
κοριτσιού τα μάγουλα…» (στ. 781-792)

Η Αντιγόνη αυτοκτονεί στο κελί της. Το μαθαίνει ο 
Αίμωνας, αυτοκτονεί και αυτός παρασύροντας και την 

μητέρα του Ευρυδίκη. Ο Κρέων κυριεύεται από παρα-
φροσύνη και επιζητεί το θάνατο.

Η Αντιγόνη είναι η προσωποποίηση της γενναιότη-
τας του νεαρού κοριτσιού. Έχει ισχυρό χαρακτήρα. Είναι 
ατρόμητη, δεν την φοβίζει ο θάνατος. Ο Κρέων τη ρωτά 
αν ήξερε τη διαταγή του. Όχι μόνο δεν το αρνείται αλλά 
του λέει ότι το έκανε γιατί δεν ήταν διαταγή του Δία 
αλλά ενός θνητού. Είναι ανεξάρτητη, ηθική, δεν υπο-
τάσσεται. Σύμβολο της αντίστασης και της αξιοπρέπει-
ας του ανθρώπου.

«Δεν γεννήθηκα αδελφή τους για να τους μισώ. 
Για να τους αγαπώ γεννήθηκα». (στ. 523).
Η Ισμήνη δεν έχει το χαρακτήρα και την ηρωική ψυχή 

της Αντιγόνης. Είναι άτολμη και νομοταγής. Ο φόβος 
την κυριεύει και αυτό φαίνεται.

«Όμως η ευθύνη της πράξης μας είναι ίση και για 
τις δυό μας». (στ. 558)

Με αυτά τα λόγια συμπαραστέκεται στην Αντιγόνη.
Ο Κρέων είναι απόλυτος ηγέτης, ώριμος πολιτικός, 

αυταρχικός, νομίζει ότι κυβερνά όχι μόνο τους εν ζωή 
αλλά και τους νεκρούς. Αδυνατεί να καταλάβει το κα-
θήκον της Αντιγόνης και δεν διστάζει να την καταδικά-
σει σε θάνατο. Άκαμπτος και τυραννικός δεν λυγίζει 

ακόμη και όταν ο γιός του τον παρακαλεί να συγχωρέ-
σει την Αντιγόνη.

«δεν θα επιτρέψω την ταφή έστω κι’ εάν οι αετοί 
αρπάξουν το πτώμα και το φέρουν μπροστά στο θρόνο 
του Δία» (στ.1039-1041) 

 Έχει όμως το δίκιο του: ο Πολυνείκης επιτίθεται με 
ξένους εναντίον της πατρίδας του. Ως ηγέτης πρέπει να 
επιβάλλει κυρώσεις, να πάρει θέση: επικαλείται τον 
άγραφο νόμο να μην ταφεί ο Πολυνείκης. Η Αντιγόνη 
αντιπαραβάλλει τον άγραφο νόμο, καθήκον του καθε-
νός να σέβεται τον κόσμο των νεκρών.

Σήμερα δεν υπάρχει λαός να μην τιμά τους νεκρούς 
του. Ποιος έχει δίκιο; Ίσως αυτός να είναι ο στόχος του 
ποιητή: ποιος νόμος τελικά είναι ισχυρότερος; ο αν-
θρώπινος ή ο θεϊκός; 

Σε κάθε συνείδηση χωριστά η απάντηση δεν είναι 
ποτέ σταθερή και δεδομένη. 

Τα μηνύματα της ελευθερίας, της αξιοπρέπειας και 
της τιμής περνάνε μέσα από τα λόγια της Αντιγόνης 
που θίγεται στο ευαίσθητο σημείο της και δείχνουν τον 
αδικημένο άνθρωπο με την πληγωμένη συνείδηση. Γι’ 
αυτό μας πείθει και μας συγκινεί για το δίκιο της. Άκου-
σα τον καθηγητή Κώστα Γεωργουσόπουλο να λέει: «Πριν 
χρόνια, ήμουν πρόεδρος του Θεατρικού Μουσείου, 
έγινε ένα συνέδριο για τη μετάφραση του Αρχαίου 
Δράματος σε όλες τις γλώσσες του κόσμου. Ήρθαν 
περισσότεροι από εξήντα μεταφραστές. Ήρθαν και 
Λάπωνες, δηλαδή Εσκιμώοι φέροντες τυπωμένη την 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ τους στα Εσκιμωικά. Μάλιστα, έγινε και 
έκθεση των κειμένων. Ήρθαν επίσης και Κινέζοι, και 
Ιάπωνες. Από την Νοτιοαφρικανική Ένωση ήρθαν για 
πρώτη φορά. Μόλις είχε ελευθερωθεί από το απαρ-
τχάιντ, είχε αναλάβει ο Μαντέλα την εξουσία. Ήρθαν 
λοιπόν αυτοί οι δύο νέγροι φιλόλογοι και είπαν: «Εμείς 
για πολλά χρόνια μισούσαμε αυτά τα κείμενα γιατί τα 
θεωρούσαμε κουλτούρα των λευκών. Έχουμε υποφέρει 
από αυτούς στο απαρτχάιντ… Αλλά όταν ελευθερωθή-
καμε και μετά, νοιώσαμε ότι είναι και δικά μας κείμενα. 
Η πρώτη παράσταση Αρχαίου Δράματος που έγινε ήταν 
η ΑΝΤΙΓΟΝΗ. Όπου στη διανομή, τον Κρέοντα έπαιζε 
λευκός και την Αντιγόνη την έπαιζε μαύρη».

Η Αντιγόνη είναι η τελειότερη φυσιογνωμία σε όλη 
την Ελληνική δραματουργία και η πιο συνταρακτική 
μορφή ακτιβιστή. Το έργο είναι υψηλής δραματικής 
τέχνης και αιώνια επίκαιρο γιατί θέτει το πρόβλημα της 
συνείδησης του ανθρώπου.

Ο ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΤΥΡΑΝΝΟΣ είναι εξ ίσου γνωστό έργο 
του Σοφοκλή. Είναι ίσως ένα από τα κορυφαία έργα 
του Παγκόσμιου Πολιτισμού με την έννοια ότι πέρα 
από την θεατρική και την ποιητική αξία του, κανένα 
άλλο έργο δεν έχει επηρεάσει όλους τους κλάδους της 
επιστήμης. Ιδίως η Ψυχιατρική, όπου οφείλει στον 

« Η Αντιγόνη και ο νεκρός Πολυνείκης» 
Νικηφόρου Λύτρα (1865) Εθνική Πινακοθήκη.
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ΟΙΔΙΠΟΔΑ την Φροϋδική άποψη του Οιδιπόδειου Συ-
μπλέγματος. Είναι το αριστούργημα του Παγκοσμίου 
θεάτρου.

Γράφτηκε στην καρδιά του κλασσικού αιώνα 430-425 
π.Χ. Ο Σοφοκλής τον έζησε ολόκληρο (γεννήθηκε το 496 
π.Χ. και πέθανε το 406 π.Χ.). Το έργο όταν παίζεται στην 
Αθήνα, η πόλη έχει λοιμό, οι Αθηναίοι πεθαίνουν αλλά 
οι παραστάσεις δεν αναβλήθηκαν.

Ο μύθος και σχόλια του έργου: Ο πανίσχυρος βασι-
λιάς της Θήβας Λάιος, έλαβε χρησμό ότι θα τον σκότω-
νε το παιδί που θα αποκτούσε από την σύζυγό του Ιο-
κάστη. Όταν αργότερα η Ιοκάστη γέννησε ένα αγόρι, ο 
Λάιος για να αποφύγει τον χρησμό, το έδωσε σε ένα 
πιστό του βοσκό, αφού πρώτα του τρύπησε και έδεσε 
τους αστραγάλους του, δίνοντας του την εντολή να 
εγκαταλείψει το μωρό στον Κιθαιρώνα. Ο βοσκός το 
λυπήθηκε και το παρέδωσε σε άλλο βοσκό από την 
Κόρινθο, αυτός το έδωσε στον βασιλιά της Κορίνθου, 
Πόλυβο που ήταν άτεκνος. Ο Πόλυβος και η σύζυγός 
του Μερόπη το υιοθέτησαν με χαρά. Το ονόμασαν δε 
Οιδίποδα (οιδώ + πους) επειδή είχε πρησμένα πόδια. 

Όταν μεγάλωσε ο Οιδίπους, σε κάποιο συμπόσιο 
τον έβρισε ένας συνδαιτυμόνας αποκαλώντας τον νόθο. 
Τότε πήγε στους Δελφούς να μάθει ποίοι ήταν οι γονείς 
του. Η απάντηση της Πυθίας: να μη γυρίσει στην πα-
τρίδα του, γιατί αν γύριζε θα σκότωνε τον πατέρα του 
και θα παντρευόταν τη μητέρα του. 

Έτσι ακολούθησε άλλο δρόμο, προς τη Βοιωτία, για 
να αποφύγει την πατροκτονία και την αιμομιξία.

Σε ένα τρίστρατο κοντά στη Δαύλεια, γίνεται η συ-
νάντηση με τον Λάιο και την ακολουθία του. Γίνεται μια 
σφοδρή λογομαχία και ο Οιδίπους τους σκοτώνει όλους 
εκτός από ένα δούλο, που κατόρθωσε να διαφύγει. 
Ήταν ο ίδιος που παρέλαβε κάποτε τον Οιδίποδα βρέ-
φος να τον εγκαταλείψει στο βουνό. Γύρισε στη Θήβα 
και είπε ότι ο Λάιος σκοτώθηκε από ληστές.

Ο Οιδίπους έφτασε στη Θήβα, όπου έλυσε το αίνιγ-

μα της Σφίγγας και η πόλη πήρε πάλι το νερό της που 
το κρατούσε δέσμιο η Σφίγγα.

Σωτήρας της πόλης ο Οιδίπους, πήρε το έπαθλο: τη 
βασίλισσα Ιοκάστη ως σύζυγο και το θρόνο. Ήρθε στη 
Θήβα για να αποφύγει το χρησμό, κι αυτή είναι η τρα-
γωδία του.

Ζούσε ευτυχισμένος στη χώρα του. Από την Ιοκάστη 
απέκτησε τέσσερα παιδιά : τον Ετεοκλή, τον Πολυνείκη, 
την Αντιγόνη και την Ισμήνη που ήταν και αδέλφια του.

Όμως μεγάλο κακό κτύπησε την πόλη των Θηβών. 
Μια φοβερή επιδημία, λοιμός, έπεσε στην πόλη. Ό,τι 
καλλιεργούσαν δεν ευδοκιμούσε και κάθε ζώο και γυ-
ναίκα που εγκυμονούσε απόρριχνε. Τότε για να βρει 
την αιτία του κακού, ζήτησε χρησμό από το μαντείο των 
Δελφών. Έρχεται ο Κρέων από τους Δελφούς που ο ίδιος 
έστειλε, και του λέει πως για να σωθεί η πόλη πρέπει 
να βρεθεί ο φονιάς του Λάιου. Αυτός είναι το μίασμα, 
ο φονιάς, και ζει στη Θήβα.

«Εγώ είμαι ξένος. Ξένος με το χρησμό, ξένος με το 
φόνο. Πως ν’ ανιχνεύσω ξένος ένα φόνο χωρίς νωπά 
τεκμήρια;» (στ. 312-315) για να αποδειχθεί ότι δεν ήταν 
καθόλου ξένος, ούτε με το φόνο ούτε με το χρησμό. 

Αυτή είναι η τραγωδία του. Εξαπολύει κατάρες για 
τον δολοφόνο του Λάιου και οι κατάρες πέφτουν επά-
νω του, αφού είναι ο ίδιος ο δολοφόνος. Όμως δίνει 
οδηγίες στους πολίτες, τι να κάνει ο καθένας τους. Ζητά 
από τον μάντη Τειρεσία να του πει τα αίτια του λοιμού 
και αυτός του λέει: «Δεν μπορώ να σου μιλήσω». Ση-
μαίνει ότι ο Τειρεσίας τον προστατεύει. Ως μάντης ξέρει 
ποιος είναι η αιτία του κακού και του λέει «δεν μπορώ 
να σου πω». Ο Οιδίπους το θεωρεί ως άρνηση. Μετά 
από σφοδρή λογομαχία ο Τειρεσίας του λέει:

ΤΕΙΡ.: Φονιάς του άνδρα που ζητάς εσύ ’σαι λέω» 
(στ. 362).

ΟΙΔ.: Δεν θα με ξαναβρίσεις δίχως τιμωρία» (στ.363).
Δεν τον πιστεύει, νομίζει πως τον συκοφαντεί. Κά-

ποια στιγμή συσσωρεύονται οι πληροφορίες και δεί-
χνουν ότι αυτός σκότωσε το βασιλιά. Δεν ξέρει όμως 
ότι είναι ο πατέρας του, ξέρει ότι είναι ο φονιάς του 
βασιλιά. 

Άλλο να σκοτώσεις τον βασιλιά της χώρας και άλλο 
να σκοτώσεις τον πατέρα σου. Το αντιλαμβάνεται αμέ-
σως η Ιοκάστη και τον ρωτά:

ΙΟΚΑΣΤΗ: «Τι σε βαραίνει;» (στ. 975).
ΟΙΔΟΠΟΥΣ: «Φοβάμαι μην παντρευτώ τη μητέρα 

μου» (στ. 976).
ΙΟΚΑΣΤΗ: «Δεν υπάρχει παιδί που να μην ονειρεύ-

τηκε ότι κοιμήθηκε με τη μητέρα του» (στ. 982).
Εκεί ακριβώς έρχεται η μελέτη του Φρόυντ να δη-

μιουργήσει τη Φροϋδική θεωρία περί «Οιδιπόδειου 
συμπλέγματος». Ασχολήθηκε με τον «Οιδίποδα Τύραν-
νο» γιατί του προξένησε βαθιά εντύπωση το έργο. 

«Οιδίπους και Σφίγγα» Φρανσουά Φάμπρ 
Μουσείο Νέας Υόρκης
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Βρίσκει ομοιότητες στην πορεία της Ψυχανάλυσης και 
στην τεχνική της βαθμιαίας ανακάλυψης της πράξης 
του Οιδίποδα.

Ο Οιδίπους διατάζει να φέρουν το δούλο-βοσκό που 
γλύτωσε στο τρίστρατο, να τους πει αν ήταν ένας ο 
φονιάς ή ήταν πολλοί. Σε τρίστρατο σκότωσε κάποιον 
και ο ίδιος την εποχή που ληστές σε τρίστρατο σκότω-
σαν το Λάιο. Αν όμως ο βοσκός πει ότι ο φονιάς ήταν 
ένας; Ο Οιδίπους δεν το φοβάται. Αποφασιστικά και 
επίμονα προχωρεί την έρευνα.

Ώσπου να έρθει ο βοσκός, φτάνει στη Θήβα αγγε-
λιαφόρος από την Κόρινθο. Είναι ο βοσκός που τον 
παρέδωσε μωρό στον Πόλυβο. Κανείς δεν τον περίμε-
νε. Του ανακοινώνει το θάνατο του πατέρα του Πόλυβου. 
Ο χρησμός αποδεικνύεται απραγματοποίητος. Είναι 
δυνατόν να σκοτώσει τον πεθαμένο πατέρα του; Φο-
βάται όμως να πάει στην Κόρινθο μήπως παντρευτεί 
τη μητέρα του. 

ΑΓΓΕΛ.: Δεν ξέρεις πως μάταια φοβάσαι;
ΟΙΔΙΠ.: Όχι βέβαια, αφού με γέννησαν εκείνοι.
ΑΓΓΕΛ.: Συγγένεια με τον Πόλυβο δεν έχεις.
ΟΙΔΙΠ.: Τι ο Πόλυβος δεν ήτανε γονιός μου;
ΑΓΓΕΛ.: Όσο κι εγώ δικός σου είμαι πατέρας
(στ. 1014-1018).
Η αγωνία φτάνει στο κρεσέντο. Επιμένει να έρθει 

και ο Θηβαίος βοσκός. Κάνει ανάκριση κατ’ αντιπαρά-
σταση στους δύο βοσκούς. Ο Θηβαίος βοσκός τα απο-
καλύπτει όλα. Τώρα η πόλη θα σωθεί. Ο Οιδίπους 
έκανε το καθήκον του και αναλαμβάνει τις ευθύνες του 
που δημιούργησε η ανόσια πράξη του. Θέλει να αυτο-
κτονήσει και ζητά από τους υπηρέτες ένα ξίφος.

Από τον Εξάγγελο μαθαίνουμε ότι η Ιοκάστη απαγ-
χονίστηκε στο δωμάτιο της (σ.σ.: στην τραγωδία ο 
Αγγελιαφόρος ή Άγγελος γνωστοποιεί τα συμβάντα 
στον έξω χώρο ενώ ο Εξάγγελος τα εντός του παλατιού). 
Εκεί ο Οιδίπους έκοψε το σχοινί της κρεμάλας και την 
ξάπλωσε στο δάπεδο.

ΕΞΑΓΓ.: Όταν την ξάπλωσε στη γη την έρμη, το τι 
είδαμε μετά ήταν φρίκη.

Τραβώντας τις χρυσόδετες περόνες από τα ρούχα 

της που τα στολίζαν απανωτά στα μάτια του τις μπήγει 
λέγοντας να μην δουν όσα έχει πάθει και όσα έπραξε 
δεινά… (στ. 1066-1072).

Τυφλός ο Οιδίπους ζητά από τον Κρέοντα να προ-
σέχει τις κόρες του και να τον εξορίσει.

ΚΡΕΩΝ: Όλα δικά σου τα θες. Κάποτε κέρδισες τα 
πάντα και τα έχασες με μιάς (στ. 1523-1524).

Μπαίνουν όλοι στο παλάτι. Ο χορός κλείνει το έργο.
ΧΟΡΟΣ: Ποτέ μην μακαρίζεις θνητό κανέναν πριν 

αντικρίσεις τη στερνή του μέρα και πριν το τέρμα της 
ζωής περάσει χωρίς βάσανα και πίκρες (στ. 1528- 1530).

Τι διέπραξε ο Οιδίπους ξεπερνώντας το ανθρώπινο 
μέτρο και τιμωρήθηκε; Σκότωσε τον πατέρα του και 
παντρεύτηκε την μητέρα του. Είναι πράξη μιαρή. Όμως 
δεν ήξερε ποιος είναι αυτός που σκότωσε, ούτε αυτή 
που παντρεύτηκε. Έκανε ό,τι μπορούσε να αποφύγει 
το χρησμό του Απόλλωνα. Πληροφορηθείς το χρησμό, 
έφυγε από την Κόρινθο για να μην πραγματοποιηθεί. 
Σκότωσε τον Λάιο στο δρόμο, αμυνόμενος, χωρίς να 
ξέρει ότι είναι ο πατέρας του. Έλυσε το αίνιγμα της 
Σφίγγας και γλύτωσε τη Θήβα από τη λειψυδρία. Πα-
ντρεύτηκε την Ιοκάστη ως έπαθλο για τη σωτηρία της 
πόλης, μα δεν ήξερε ότι είναι μητέρα του. Με ευθύνη 
του δεν επέστρεψε στην Κόρινθο γιατί τον περίμενε ο 
χρησμός. Ενήργησε σωστά. 

Πού βρίσκεται το λάθος του για να πληρώσει; Οι 
δύο βοσκοί παρ’ ολίγο να βρεθούν συνένοχοι στην 
ανθρώπινη τραγωδία, τι έφταιγαν που τον γλύτωσαν 
μωρό; Κανείς χρησμός δεν του επέβαλε να σώσει την 
πόλη. Έπρεπε να τιμωρηθεί; Αυτοτυφλώθηκε, ενήργη-
σε υπεύθυνα. Ως τραγικός ήρωας είναι μοναδικός. 
Δέχεται τα πλήγματα της μοίρας δίχως να διαπράξει 
σφάλματα.

Οι θεοί και η μοίρα διαδραματίζουν και εδώ πρω-
τεύοντα ρόλο. Τίθεται το ερώτημα αν πρόκειται για 
θεούς σκληρούς και άσπλαχνους που παίζουν τον άν-
θρωπο σαν να είναι το παιχνίδι τους.

 Αυτά τα μεγάλα κείμενα είναι πραγματικά ανεξά-
ντλητα. Δεν μελετώνται, δεν τελειώνουν σε λίγες σελί-
δες. Δεν τροφοδότησαν μόνο την ποίηση και το θέατρο, 
αλλά και την κοινωνιολογία, την μουσική, την ψυχολο-
γία, την ψυχιατρική, την ηθική. 

Ο ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΤΥΡΑΝΝΟΣ είναι αριστούργημα δομής 
και πλοκής στην Παγκόσμια λογοτεχνία. Είναι ένα 
μεγάλο έργο.

Ο Ευριπίδης είναι διαφορετικός.

(συνεχίζεται)

φωτό ειλημμένες στις 8_6_21 από: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8c/Lytras_
nikiforos_antigone_polynices.jpeg
https://el.wikipedia.org/wiki/Sophocles.jpg
https://el.wikipedia.org/wiki/Antigone_And_The_Body_Of_Polynices_-_Project_Gutenberg_
eText_14994.png

Η Αντιγόνη και o άταφος Πολυνείκης
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Καλοκαίρι 2021, ας απολαύσομε την εξοχή και το χωριό 
όσοι έχουν την τύχη να μπορούν. Κι εκεί, στην γαλήνη 
και την ομορφιά της καλοκαιρινής νύχτας, μακρυά από 
την τύρβη της τερατούπολης, ας περιπλανηθούμε στην 
μαγεία του ουρανού. 

Το απερινόητο (μη πλήρως νοητό) της «Δημιουργίας» 
(Σύμπαν) και της «Αρχής» της (του) προσεγγίζεται 
θρησκευτικά και επιστημονικά. 

Γένεση 1: 1-3: «εν αρχή εποίησεν ο Θεός τον ουρα-
νόν και την γην...»

Η επιστήμη θεωρεί Αρχή την Μεγάλη Έκρηξη (Big 
Bang) και προσομοιάζει την Δημιουργία με όρους επι-
στημονικούς, χωρίς ν’ αποκλείει την Θεϊκή προέλευση. 
Ο κορυφαίος Αϊνστάιν, το 1933 στην Αμερικήν, είπε: 
«Το Σύμπαν είναι τόσον ωραίον ώστε μόνον ο Θεός 
μπορεί να το έφτιαξε. Εγώ προσπαθώ να εξηγήσω πώς 
το έφτιαξε».

Ο Πάπας Παύλος-Ιωάννης Β’ το 1981 σε κοσμολο-
γικό συνέδριο στο Βατικανό, συγκέρασε Θρησκεία και 
Επιστήμη λέγοντας στους επιστήμονες: «αν και θα 
μπορούσατε να ερευνάτε την εξέλιξη του Σύμπαντος 
μετά την Μεγάλη Έκρηξη, δεν θα έπρεπε να ερευνάτε 
την ίδια την Μεγάλη Έκρηξη διότι ήταν η στιγμή της 
Δημιουργίας, κι αυτή είναι δουλειά του Θεού».

Το Παρατηρούμενο Σύμπαν
«Ως Σύμπαν ορίζεται το σύνολο των φυσικών αντικει-
μένων και φαινομένων τα οποία ο άνθρωπος μπορεί 
να παρατηρήσει ή να γνωρίσει», π.χ. οι «μαύρες τρύπες» 
δεν παρατηρούνται αλλά γίνονται γνωστές από τις επι-
πτώσεις τους. Το Σύμπαν έχει τρία κύρια συστατικά: τον 
ΧωροΧρόνο, τις μορφές ενέργειας και τους φυσικούς 
νόμους που συνδέουν τα προηγούμενα.

Ο Πυθαγόρας (5ος αι. π.Χ.) χρησιμοποίησε μάλλον 
πρώτος (υπάρχουν κάποιες αμφισβητήσεις) τον όρο 
Κόσμος για να ορίσει αρχικά τον ουράνιο θόλο που 
βλέπομε (σχήμα 1).

Το σχήμα αυτό δεν ανταποκρίνεται στην πραγμα-
τικότητα. Είναι συμβατικό, αυτό που βλέπει ο άνθρω-
πος από την Γη, όλα τα ουράνια σώματα προβαλλόμε-
να στην επιφάνεια μιάς σφαίρας. 

 Το 340 π.Χ. ο Αριστοτέλης έγραψε, στο βιβλίο του 
περί «Ουρανού», ότι η Γη είναι σφαιρική και βρίσκεται 
στο κέντρο του Σύμπαντος.

α. Την Σφαιρικότητα εξηγεί με δύο λογικά επιχει-
ρήματα: (1) Κατά τις εκλείψεις Σελήνης, η σκιά της Γης 
πέφτει στην επιφάνεια της με σχήμα πάντα κυκλικό. 
Αν όμως η Γη ήταν επίπεδη (όπως τότε πίστευαν) η 
σκιά θα ήταν ελλειψοειδής. (2) Οι ταξιδιώτες στα μικρά 
βόρεια γεωγραφικά πλάτη (π.χ. Αίγυπτο) βλέπουν τον 
Πολικό Αστέρα χαμηλά στο Στερέωμα, ενώ από μεγα-
λύτερα πλάτη (π.χ. βόρειες χώρες) τον βλέπουν υψη-
λότερα, λόγω της σφαιρικότητας της γήινης επιφάνει-
ας. Διότι ο Πολικός είναι πάνω από τον βόρειο πόλο 
της Γης (πλάτος 90°) κι’ εκεί θα φαίνεται στο κατακό-
ρυφο (πάνω από το κεφάλι μας), ενώ από τον Ισημε-
ρινό (πλάτος 0°) θα φαίνεται περίπου στον ορίζοντα. 

β. Την Κεντρική Θέση της Γης, δέχεται για λόγους 
μεταφυσικούς. Πολύ αργότερα, τον 2ο αι. μ. Χ. ο Πτο-
λεμαίος έδωσε αστρονομικό περιεχόμενο σ’ αυτή την 
θεώρηση, με το Πτολεμαϊκό Γεωκεντρικό (γη στο κέ-
ντρο) Σύστημα. Σ’ αυτό, η Γη στο κέντρο του Ουρανού 
περιβάλλεται από οκτώ σφαίρες στις οποίες τοποθε-
τούνται και περιφέρονται γύρω από την Γη σε κυκλικές 
τροχιές, κατά σειρά: η Σελήνη, ο Ήλιος, οι γνωστοί τότε 
Πλανήτες Ερμής, Αφροδίτη, Άρης, Δίας, Κρόνος, και 
στην εξωτερική (8η) σφαίρα όλοι οι Απλανείς Αστέρες. 
Το σύστημα αυτό, παρ’ ότι λάθος και για την θέση της 
Γης και για τις τροχιές γύρω της, είναι σημαντικό και 

ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ *

Του Υποναυάρχου Ιωάννη Π. Οικονομόπουλου ΠΝ ε.α. - Καθηγητή Σ.Ν.Δ.

Σχήμα 1: H Φαινομένη Oυράνια Σφαίρα
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χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα διότι: πρώτον, δείχνει 
αυτό που βλέπομε από την Γη (συμβατική θεώρηση, 
σχήμα 1), δεύτερον, προσδιορίζει τις ουράνιες συντε-
ταγμένες (απόκλιση και ωρική γωνία) όλων των ουρα-
νίων σωμάτων, με τις οποίες συσχετίζονται και ανα-
γνωρίζονται από την Γη, και τρίτον, μας επιτρέπει να 
επιλύομε με την σφαιρική τριγωνομετρία όλα τα προ-
βλήματα της αστρονομικής ναυσιπλοΐας (βλέπε βιβλίο 
μας «Εφαρμοσμένη Αστρονομική Ναυσιπλοΐα).

Η πραγματική λοιπόν θέση μας αλλά και ολόκληρου 
του Ηλιακού μας Συστήματος, δεν είναι στο κέντρο του 
Σύμπαντος, αλλά σε μία γωνίτσα του τεράστιου Γαλα-
ξία μας που κι’ αυτός είναι ένας από τα δισεκατομμύ-
ρια που υπάρχουν σε αχανείς αποστάσεις μεταξύ τους, 
έκαστος από τους οποίους περιέχει δισεκατομμύρια 
Ήλιους, και όλοι οι Γαλαξίες περιφέρονται σε γιγαντι-
αίες τροχιές που συμπληρώνονται σε 225 έως 250 
εκατομμύρια έτη. 

 Το Σύμπαν ή Διάστημα ή Κόσμος (Universe or 
Cosmos) έχει διαστάσεις ασύλληπτες από τον ανθρώ-
πινο νου γι’ αυτό και η εξερεύνησή του παραμένει 
υποτυπώδης, παρά την τεράστια τεχνολογική πρόοδο 
της επιστήμης. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι είναι επίπεδο 
με πάχος (margin) μόνο 0,4% της συνολικής εκτάσεως 
του, έχει ηλικία 13,799± 0,021 δισεκατομμύρια έτη, 
διάμετρο πιθανώς άπειρη και τουλάχιστον 91 δις έτη 
φωτός και μάζα τουλάχιστον 1053 kg. 

Το Ηλιακό μας Σύστημα, η μικρή μας «γειτονιά» την 
οποία επισκέπτεται ο άνθρωπος με τα διαστημόπλοια, 
έχει διαστάσεις κυριολεκτικά απειροελάχιστες σε σύ-
γκριση με το αχανές, απροσδιόριστο και ανεξερεύνητο 
βαθύ Σύμπαν, στο οποίο υπάρχουν άπειρα ηλιακά 
συστήματα.

Το πλήθος των ουρανίων σωμάτων είναι αδύνατο να 
εκτιμηθεί, έστω και με χονδροειδή προσέγγισην. Οι λίγες 
χιλιάδες αστέρες που φαίνονται από την Γη αποτελούν 
μία σταγόνα νερού στον απέραντον ωκεανό του Δια-
στήματος. Ο άνθρωπος, ατενίζοντας τον ουρανό μίαν 
ανέφελη νύχτα με διαυγή ατμόσφαιρα, βλέπει ό,τι θα 
μπορούσε ν’ αντιληφθεί ένας μονοκύταρος οργανισμός 
σ’ έναν ωκεανόν. Ο Ρώσος ποιητής Γεβγκένι Γεφτουσέν-
κο (1932-2017) έχει γράψει: «η Γη είναι μία άφαντη 
τελεία στο Σύμπαν αλλά απ’ αυτήν την τελεία γεννήθη-
κε το Σύμπαν στην σκέψη του ανθρώπου… όλες οι πε-
ρασμένες, παρούσες και μελλοντικές γνώσεις του αν-
θρώπου είναι τίποτα σε σχέση με αυτό που ουδέποτε 
θα μάθει». Αυτό, παρ’ όλη την ποιητική διατύπωσην, 
είναι επιστημονικά βεβαιωμένο αφού η επιστήμη, πέραν 
από προσεγγιστικές θεωρίες, αδυνατεί να προσδιορίσει 
την αρχή το σύνολο και το τέλος του Σύμπαντος.

Μέσα στο Σύμπαν κυρίαρχη είναι η έννοια του 
Χρόνου αφού «είναι μία ιδιότητα του Σύμπαντος, πρίν 

την αρχή του οποίου χρόνος δεν υπήρχε». Όλη η Δη-
μιουργία, τόσο σε συμπαντική όσο και σε γήϊνη κλίμα-
κα, συντελείται μέσα στον χρόνο: η γένεση, η εξέλιξη, 
ο θάνατος ή το τέλος (καταστροφή) των ουρανίων 
σωμάτων. Το θέμα «Χρόνος» είναι τεράστιο αφού 
αφορά όλες τις επιστήμες και εξετάζεται στην «Τριλο-
γία του Χρόνου», του γράφοντος.

Πρέπει να επισημάνομε ότι: πρώτον, η παρούσα 
γνώση μας για το Σύμπαν αντιπροσωπεύει μόνο περί-
που το 5% της συνολικής (huble pie - μικρή πίτα), και 
δεύτερον, έχει (η γνώση μας) το στοιχείο της προσω-
ρινότητος. Διότι: α) παρά την τεράστια τεχνολογική 
πρόοδο αδυνατούμε να αντιληφθούμε το σύνολο, και 
β) η αλματώδης τεχνολογική εξέλιξη προσθέτει συνεχώς 
νέα στοιχεία τόσο για το Σύμπαν όσο και για το Ηλιακό 
μας Σύστημα, στο οποίο βρίσκονται σε εξέλιξη διάφο-
ρα διαστημικά προγράμματα.

Σε προσεχές άρθρο θ’ αναφερθούμε, πάντα συνο-
πτικά, στο “περιεχόμενο” του παρατηρουμένου Σύ-
μπαντος. Αλλά πως δημιουργήθηκε αυτό;
Η Προσομοίωση της Δημιουργίας 
Υπήρξε αρχή του Σύμπαντος; Ο αείμνηστος διάσημος 
ανάπηρος καθηγητής Stephen Hawking (1942-2018), 
στο βιβλίο του «Το Χρονικό του Χρόνου» επιχειρημα-
τολογεί για την αρχή του Σύμπαντος, με την ανάγκην 
ύπαρξης μιας «πρώτης αιτίας», γράφοντας: «Μέσα 
στο Σύμπαν, εξηγούμε πάντα ένα γεγονός ως αποτέ-
λεσμα κάποιου προηγούμενου που αποτελεί την αιτία 
του. Έτσι, και η ύπαρξη ολόκληρου του Σύμπαντος 
μπορεί να εξηγηθεί μόνο αν και το ίδιο έχει μίαν αρχή».

Ας δούμε λοιπόν πως η αστροφυσική επιστήμη 
εξηγεί την Αρχή και την Δημιουργία του Σύμπαντος.

Η προσομοίωση της Δημιουργίας του Σύμπαντος, 
σύμφωνα με την επικρατούσα θεωρία της Μεγάλης 
Εκρήξεως, φαίνεται στο σχήμα 2. (Διαδίκτυο: Big Bang 
Model, Εγκυκλοπαίδεια Britannica, Δεκέμβριος 2015.) 
Αυτή επιχειρείται με το πρόγραμμα WMAP: Wilkison 
Mikrowave Anisotropy Probe.

Ο Αντίστοιχος Δορυφόρος (δεξιά πλευρά του σχήμα-
τος) εκτοξεύθηκε από την NASA το 2001 με αποστολή: 
«την εκτέλεση θεμελιωδών κοσμικών μετρήσεων και την 
μελέτη των ιδιοτήτων του Σύμπαντος, με εξαιρετικά 
λεπτομερείς μετρήσεις της ανισοτροπίας στην απομέ-
νουσαν ακτινοβολία της Μεγάλης Εκρήξεως και του 
Κοσμικού Μικροκυματικού Υποβάθρου» (βλέπε Μελέτη 
μας: Η Τριλογία του Χρόνου). Οι μετρήσεις αυτές έδωσαν 
ένα ισχυρό πλαίσιο για: την γένεση, το περιεχόμενο, την 
ηλικία και την γεωμετρία του Σύμπαντος.

Στην Φυσική, ανισοτροπία σημαίνει μέτρηση δια-
φορετικών τιμών μιας ιδιότητος προς διαφορετικούς 
άξονες. Π.χ. διαφορετικοί δείκτες διαθλάσεως φωτός 
κατά μήκος διαφορετικών αξόνων στους κρυστάλλους 
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του ορυκτού ασβεστίτη. Στο Σύμπαν, η ανισοτροπία 
διαπιστώνεται με μετρήσεις των ιδιοτήτων του, στους 
άξονες διασποράς του μέσα στον Χώρο-Χρόνο. 

Μέχρι τώρα, οι πληροφορίες για το Σύμπαν βασί-

ζονταν στην φωτεινή και ηλεκτρομαγνητική ακτινοβο-
λία. Τον Φεβρουάριο του 2016 ανακοινώθηκε επισήμως 
η ανίχνευση μιας νέας μορφής ακτινοβολίας, της βα-
ρυτικής η οποία είχε προβλεφθεί πριν 100 χρόνια με 
την Γενική Θεωρία της Σχετικότητος του Αϊνστάιν το 
1916, και έκτοτε ανεζητείτο. Σύμφωνα με αυτήν, το 
Σύμπαν καμπυλώνεται στον Χώρο-Χρόνο υπό την επί-
δραση της βαρύτητoς η οποία δημιουργεί βαρυτικά 
κύματα. Αυτά όμως ήταν πολύ δύσκολο να ανιχνευθούν 
διότι η βαρύτης είναι η ασθενέστερη από τις 4 θεμε-
λιώδεις φυσικές δυνάμεις (Ισχυρή Πυρηνική, Ασθενής 
Πυρηνική, Ηλεκτρομαγνητική, Βαρυτική).

Το 1974 οι Αμερικανοί Russel Hulse και Joseph 
Taylor (Νόμπελ Φυσικής 1993) είχαν μία πρώτη αλλά 
έμμεση ένδειξη υπάρξεως των βαρυτικών κυμάτων, 
μετρώντας μείωση της περιόδου τροχιάς αστέρων 
νετρονίων (πάλσαρ). 

Τελικά, η ανίχνευσή τους επιτεύχθηκε από τα δύο 
επίγεια παρατηρητήρια LIGO (Laser Interferometer 
Gravitional-Wave Observatory) των ΗΠΑ, ευρισκόμενα 
στο Livingston της Louisiana και στο Hanford Site της 
Πολιτείας Washington, απέχοντα μεταξύ τους 3.002 
χιλιόμετρα. Με την ταχύτητα του φωτός (και βαρυτικών 
κυμάτων), η απόσταση αυτή αντιστοιχεί σε 10 milli-
seconds και δίδει την βάση προσδιορισμού μιας θέσε-
ως στο Διάστημα, με την μέθοδο Trilateration (trilateral= 
τρίπλευρος) η οποία είναι: «η διαδικασία προσδιορι-
σμού της σχετικής ή απολύτου θέσεως σημείων ή πε-
ριοχών, δια της χρησιμοποιήσεως της γεωμετρίας 
κύκλων, σφαιρών ή τριγώνων». 

Στην περίπτωση LIGO, έχοντες γνωστές τις θέσεις 
των παρατηρητηρίων (1 πλευρά), προσδιορίζομε την 
πηγή των βαρυτικών κυμάτων, μετρώντας τους χρόνους 
αφίξεως τους στα δύο παρατηρητήρια, δηλαδή τις 
αντίστοιχες αποστάσεις της πηγής.

Η βαρυτική ακτινοβολία επιτρέπει την:
α) εγγύς παρατήρηση της Μεγάλης Εκρήξεως, ενώ 

οι μέχρι σήμερα συλλεγόμενες πληροφορίες φθάνουν 
μέχρι 400.000 έτη μετά απ’ αυτήν. Διότι η βαρύτης 
είναι μεν η ασθενέστερη δύναμη από τις 4 θεμελιώδεις, 
αλλά με εμβέλειαν άπειρη

β) παρατήρηση και χώρων που δεν εκπέμπουν 
συμβατική ακτινοβολία, όπως είναι οι μαύρες τρύπες 
και οι περιοχές σκοτεινής ενέργειας.

Επομένως, η βαρυτική ακτινοβολία θα δώσει ένα 
ακριβέστερο πλαίσιο για την προσομοίωση της Δημι-
ουργίας.

Παρατηρήσεις:
1. Η Ισχυρή Πυρηνική Δύναμη, που συγκρατεί τα νου-
κλεόνια (πρωτόνια και νετρόνια) στον ατομικό πυρήνα 
είναι η ισχυρότερη αλλά δρα εντός του πυρήνος του 
ατόμου της ύλης (εξ’ ού και η ονομασία της), έχουσα 
εμβέλεια μόνο 10-15 του μέτρου. 

2. Κατά την έκρηξη (θάνατο) Αστέρων, με τεράστιο 
πλήθος ατόμων (1057 ή περισσοτέρων, δηλαδή μάζας 
πολλαπλάσιας του Ηλίου μας), η συνολική βαρυτική 
τους δύναμη γίνεται συντριπτική και υπερνικά την 
άπωση (διαφυγή) των πυρήνων τους οποίους συνθλί-
βει, μετατρέποντας το Άστρο σε μαύρη τρύπα. 

3. Η μέθοδος Trilateration χρησιμοποιείται επίσης 
για τον προσδιορισμό της θέσεως μας τόσο στην Ακτο-
πλοΐα (τόξα αποστάσεων από γνωστά σημεία) όσο και 
στην Ωκεανοπλοΐα (τομή κύκλων θέσεως, μεθόδου 
Μαρκ), αλλά και στο γνωστό μας δορυφορικό Παγκόσμιο 
Σύστημα Προσδιορισμού Θέσεως (G.P.S. - Global 
Positioning System).

Φαινομένη Περιστροφή Oυράνιας Σφαίρας
Όπως προαναφέρθηκε και σύμφωνα με την παραδοχή 
του Πτολεμαϊκού Γεωκεντρικού Σύμπαντος, η Γη θεω-
ρείται στο κέντρο της Φαινομένης Oυράνιας Σφαίρας 
(σχήμα 1), στο εσωτερικό της οποίας προβάλλονται 
όλα τα παρατηρούμενα από την Γη σώματα.

Eξ’ άλλου η Γη περιστρέφεται περί τον άξονά της, 
όπως φαίνεται στο σχήμα 3, με φοράν από Δυσμάς 
προς Aνατολάς που χαρακτηρίζεται Oρθή Φορά (Φ). 
H φορά αυτή συμπίπτει με την κίνηση των δεικτών του 
ωρολογίου (clockwise) για έναν παρατηρητή που βρί-
σκεται στο Nότιο Πόλο της Γης ή με την αντίθετη 
(counter-clockwise) για παρατηρητή στον Bόρειο Πόλο. 
Aλλά η πραγματική περιστροφή της Γης δεν γίνεται 
αντιληπτή από τον άνθρωπον ο οποίος βλέπει την 
προκαλουμένη σχετική κίνηση της Oυράνιας Σφαίρας 
η οποία φαίνεται να περιστρέφεται με την ίδια γωνι-
ακή ταχύτητα και αντιθέτως, κατά την Aνάδρομη Φορά 
(Φ΄), συμπληρώνουσα σε 24 ώρες περίπου μια περι-
στροφή από Aνατολάς προς Δυσμάς.

Σχήμα 2: H  Προσομοίωση της Δημιουργίας
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H φαινομένη κίνηση της Oυράνιας Σφαίρας επι-
στεύετο ότι ήταν αληθής μέχρι το 1851 οπότε ο Γάλλος 
φυσικός Λέων Φουκώ απέδειξε την πραγματική περι-
στροφή της Γης με το περίφημο πείραμα του εκκρεμούς. 
Aργότερα, επιβεβαιώθηκε η περιστροφή της Γης και 
με το γυροσκόπιο. Σύμφωνα με τον νόμο της γυροσκο-
πικής αδράνειας, ο άξων του γυροσκοπίου διατηρεί 
τον αρχικό προσανατολισμό του σταθερό στον χώρο, 
εφόσον δεν υπάρξει εξωτερική επίδραση. Eπομένως, 
ο άξων ενός γυροσκοπίου τοποθετημένου στην επιφά-
νεια της Γης παρακολουθεί την περιστροφή της και 
φαίνεται να εκτελεί κίνηση η οποία είναι συνάρτηση 
αφ’ ενός του αρχικού προσανατολισμού του και αφ’ 
ετέρου του γεωγραφικού πλάτους μας. Σ’ αυτήν ακρι-
βώς την ιδιότητα του γυροσκοπίου βασίζεται η λει-
τουργία της γυροπυξίδος.

Mια σύγχρονη απεικόνιση και επιβεβαίωση της 
φαινομένης περιστροφής της Oυράνιας Σφαίρας πα-
ρουσιάζεται στην φωτογραφία 4, που έχει ληφθεί με 
φωτογράφιση μεγάλης διάρκειας. Έτσι αποτυπώθηκαν 
με φωτεινές γραμμές τα κυκλικά ίχνη τα οποία φαίνο-
νται να διαγράφουν οι Aστέρες αλλά και οι Αστερισμοί 
στον ουράνιο θόλον, ως επακόλουθο της πραγματικής 
περιστροφής της Γης. Oι περίπου κάθετες προς τα ίχνη 
γραμμές οφείλονται σε Mετέωρα που έτυχε να διασχί-
ζουν την ατμόσφαιρα. Το τμήμα του ορατού ημισφαι-
ρίου του ουρανού εξαρτάται από το γεωγραφικό πλά-
τος μας. Εάν είμαστε στον Ισημερινό δεν φαίνονται οι 
εγγύς των Πόλων περιοχές.

Eπομένως, η Γη θεωρείται τέλεια σφαίρα ακίνητη 
στο κέντρο του Σύμπαντος. Όλα τα Oυράνια Σώματα 
θεωρούνται προβαλλόμενα από την Γη στην Oυράνια 
Σφαίρα, η οποία έχει κέντρο το κέντρο της Γης και 
ακτίνα που εκτείνεται στο άπειρο. H Oυράνια Σφαίρα 
φαίνεται να περιστρέφεται από Aνατολάς προς Δυσμάς, 

περί άξονα που ταυτίζεται με τον άξονα Βορράς-Νότος 
της Γης, όπως στο σχ. 3.

Aποτέλεσμα της φαινομένης περιστροφής της Oυ-
ράνιας Σφαίρας είναι ότι ένας παρατηρητής, στην επι-
φάνεια της Γης, βλέπει ότι όλα τα Oυράνια Σώματα 
Aνατέλλουν, ακολουθούν 24ωρη κυκλική τροχιά που 
καλείται Hμερήσιο Tόξο, Μεσουρανούν κατά την διά-
βασή τους από τον Mεσημβρινό του παρατηρητού και 
Δύουν, επαναλαμβάνοντας αενάως την φαινόμενη 
περιστροφή τους γύρω από την Γη.

Η Αναγνώριση των Ουρανίων Σωμάτων
Στην Aστρονομική Nαυτιλίαν, αλλά και γενικότερα, 
πρέπει να γνωρίζομε το πρατηρούμενο σώμα. H ανα-
γνώριση μπορεί να γίνει με τρείς τρόπους: α) Mηχανι-
κά, με την βοήθεια της Oυρανόσφαιρας (Star Globe) ή 
του Δίσκου Aναγνωρίσεως Aστέρων (Starfinder), β) 
Λογιστικά, με την επίλυση του Tριγώνου θέσεως, γ) 
Oπτικά, με την βοήθεια διαφόρων Διαγραμμάτων ή 
Xαρτών Aστέρων όπου απεικονίζονται οι σχετικές θέσεις 
των απλανών μεταξύ τους και ως προς διάφορους 
Αστερισμούς, όπως φαίνονται από την Γη. Η οπτική 
αναγνώριση μπορεί να γίνει κι’ από εξοικειωμένο ερα-
σιτέχνη παρατηρητή. 

Επειδή οι θέσεις των Aπλανών φαίνονται από την 
Γη αμετάβλητες για πολύ μεγάλες χρονικές περιόδους, 
είναι δυνατό να αποτυπωθούν σταθερά στα διαγράμ-
ματα και στα μηχανικά βοηθήματα. Aντιθέτως, οι Πλα-
νήτες μεταβάλλουν συνέχεια θέση ως προς τους απλα-
νείς αλλά και μεταξύ τους άρα και ως προς την Γη, γι’ 
αυτό δεν είναι δυνατή η σταθερή αποτύπωσή τους 
πάνω στα χρησιμοποιούμενα βοηθήματα. Eντούτοις 
μπορούμε, με τον σχετικό υπολογισμό, να προσδιορί-
σομε τις χρονικές περιόδους που είναι παρατηρήσιμοι 
από την θέση μας.

Σε κάθε περίπτωση, θεωρούνται δεδομένες δύο 
έννοιες: α) ο Xρόνος. H θέση των Aστέρων φαίνεται 

Σχήμα 3: Περιστροφή Γης και Oυράνιας Σφαίρας

Φωτ. 4: Φωτογράφιση Φαινομένης Περιστροφής Oυρά-
νιας Σφαίρας στο Βόρειο Ημισφαίριο.

Στο κέντρο των κυκλικών ιχνών είναι ο Πολικός ακίνητος.
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σταθερή για μεγάλες περιόδους. Aλλά κατά την διάρ-
κεια (χρόνος) της ημερησίας φαινομένης περιστροφής 
της Oυράνιας Σφαίρας, η θέση τους αλλάζει ως προς 
έναν παρατηρητή επί της Γης, β) ο Oρίζων. Kατά την 
χρονική στιγμή της παρατηρήσεως το ουράνιο σώμα 
έχει ορισμένο Ύψος και Aζιμούθ ως προς τον ορίζοντά 
μας δηλαδή ως προς την θέση μας στην Γη.

Eξ άλλου, όλα τα ουράνια σώματα έχουν κάποια 
ονομασία ή χαρακτηρισμό με τον οποίο αναζητούνται 
στο Nαυτικό Almanac, στα βοηθήματα αναγνωρίσεως 
και στους διάφορους καταλόγους και αφ’ ετέρου πολ-
λά εξ’ αυτών ανήκουν σε κάποιον αστερισμό.

Καθώς λοιπόν η νύχτα προχωρεί και με αφετηρία 
το τέλος του λυκόφωτος, οι αστερισμοί, οι απλανείς 
και οι συσχετισμοί τους κινούνται στο στερέωμα από 
ανατολάς προς δυσμάς, λόγω της φαινομένης περι-
στροφής της ουράνιας σφαίρας, ερχόμενοι σε σχετικές 
θέσεις ως προς τον μεσημβρινό του παρατηρητού. 
Ορισμένοι Αστερισμοί χαρακτηρίζονται «κλειδιά» για 
την οπτική αναγνώριση διότι όταν ο παρατηρητής τους 
εντοπίσει, δεν έχει δυσκολία να συσχετίσει τους χρη-
σιμοποιούμενους συνήθως απλανείς. Πρέπει όμως να 
τονισθεί ότι οι ονομασίες γενικότερα των αστερισμών 
δεν ανταποκρίνονται πολύ στα πραγματικά σχήματα 
τους που βλέπει ο παρατηρητής από την Γη διότι δεν 
πρόκειται βέβαια για φωτογραφίες αλλά για περιγράμ-
ματα, τα οποία και με λίγη φαντασία δίδουν το περίπου 
σχήμα στο οποίο παραπέμπει η ονομασία τους. 

Οι Αστερισμοί «κλειδιά» είναι 7: Μεγάλη Άρκτος 
(Ursa Mayor), Κασσιόπη (Cassiopeia), Πήγασος (Pegasus), 
Κριός (Aries), Ωρίων (Orion), Κύκνος (Cygnus), Σταυρός 
του Νότου (Southern Cross ή Crux). 
Στον Αστερισμό του Ωρίωνος
Επιλέξαμε ως παράδειγμα Οπτικής Αναγνωρίσεως τον 
Αστερισμό του Ωρίωνος, διάσημο κυνηγό της αρχαιό-
τητος και σύντροφο της θεάς Αρτέμιδος. Είναι ένας από 
τους γνωστότερους και εντυπωσιακότερους αστερισμούς, 
στην περιοχή του οποίου βρίσκονται πολλοί απλανείς 
1ου μεγέθους, χρησιμοποιούμενοι στη ναυσιπλοΐα (τα 
μεγέθη των απλανών δίδονται κάτω δεξιά του σχήματος).

Αυτός ο ενδιαφέρων και πολύ χαρακτηριστικός 
αστερισμός απλώνεται εκατέρωθεν του Ισημερινού, 
όπως φαίνεται και στο Διάγραμμα 5, περιλαμβάνων 
απλανείς του Βορείου και Νοτίου Ημισφαιρίου. Επο-
μένως μας δίδει και μια σαφή έννοια της νοητής θέσε-
ως του Ισημερινού (equator), 90° από Βόρειο και Νότιο 
Πόλο στον παρατηρούμενο έναστρο ουράνιο θόλο.

Επτά (7) αστέρες αποτελούν το βασικό περίγραμμα 
του Ωρίωνος, σε αποστάσεις από την Γη: 243 έτη φω-
τός ο πλησιέστερος Bellatrix, μέχρι 1350 ε.φ. ο μακρυ-
νότερος Alnilam. Στις τέσσερεις γωνίες του τραπεζοει-
δούς περιγράμματος του Αστερισμού βρίσκονται: Β.Δ. 

ο Bellatrix, Ν.Δ. ο Rigel, Β.Α. ο Betelguese και Ν.Α. o 
Saiph (στο διάγραμμα δεν αναγράφεται το όνομα του 
διότι δεν χρησιμοποιείται). 

Οι τρείς αστέρες, στο εσωτερικό του τραπεζοειδούς 
περιγράμματος, αποτελούν την Ζώνην ή Τελαμώνα του 
Ωρίωνος και είναι οι: Mintaka, Alnilam και Sigma Orionis 
(βλέπετε μόνο το όνομα Alnilam). Κάτω από τον τελα-
μώνα “κρέμονται” τρείς μικρότεροι και αμυδρά δια-
κρινόμενοι αστέρες που είναι το ξίφος του Ωρίωνος. 
Λόγω της θέσεώς του εκατέρωθεν του Ισημερινού ο 
Ωρίων αφ’ ενός ανατέλλει και δύει σχεδόν στα σημεία 
Απηλιώτης (090°)–Ζέφυρος (270°) του ορίζοντος κάθε 
τόπου, και αφετέρου είναι ορατός τόσο από το Βόρει-
ον όσο και το Νότιο Ημισφαίριο της Γης. Εμφανίζεται 
αρχικά στον φθινοπωρινό νυχτερινό ουρανό με χρόνους 
Ανατολής και Δύσης εξαρτώμενους από την ημερομη-
νία μέχρι την Άνοιξη, ενώ μεσουρανεί (αποκτά το μέ-
γιστο ύψος υπέρ τον ορίζοντα μας) κατά τον Χειμώνα. 
Μετά την Άνοιξη δεν φαίνεται διότι ανατέλλει και δύει 
κατά την διάρκεια της ημέρας. Γνωστός από την αρχαι-
ότητα, και λόγω της εμφανίσεως του κατά την εποχή 
των οπωρών (εδώδιμοι καρποί), στα Ομηρικά έπη 
ονομάζεται και Αστήρ Οπωρινός (στην μυθολογία, η 
Οπώρα ήταν η θεά προστάτις των οπωρών). 

Στην περιοχή αυτή του ουρανού υπάρχουν αρκετοί 
λαμπροί Αστέρες (μεγέθη 1, 2, 3) που αναγνωρίζονται 
από τους σαφείς συσχετισμούς τους ως προς τον Ωρί-
ωνα, με γραμμές και νοητές προεκτάσεις. Δίδομε λίγα 
παραδείγματα (βλέπε Διάγραμμα). Στην νοητή ανατο-
λική προέκταση από Bellatrix προς Betelguez και περί-
που στην τετραπλάσια απόστασή τους (από Betelguese), 
εντοπίζομε τον Procyon (Προκύων) και απ'αυτόν προς 
Βορρά βλέπομε τους Gemini (Δίδυμους) Pollux και 
Castor (Πολυδεύκης και Κάστωρ) με λαμπρότερο τον 
Pollux 1ου μεγέθους. Επίσης η ευθυγράμμιση των 
αστέρων της Ζώνης του Ωρίωνος, εκτεινόμενη και ελα-
φρώς καμπυλούμενη, οδηγεί αφ' ενός Ν.Α. προς Sirius 
(Σείριος) του αστερισμού Μεγάλος Σκύλος (Canis Major) 
που συνόδευε τον Ωρίωνα και αφ' ετέρου Β.Δ. προς 
Aldebaran, στην κεφαλή του αστερισμού Ταύρος 
(Taurus) και η ίδια γραμμή καμπυλούμενη Β.ΒΑ. οδηγεί 
στον Capella, κλπ.

Ευνοϊκή Συνθήκη Οπτικής Αναγνωρίσεως έχομε 
όταν ο Αστερισμός που χρησιμοποιούμε βρίσκεται στον 
Μεσημβρινό μας (Κέντρο Διαγράμματος), οπότε τον 
αναζητούμε προς Βορράν ή Νότον και έχει το μεγαλύ-
τερο ύψος πάνω από τον ορίζοντα μας. Στην περίπτω-
ση αυτή, αφενός εντοπίζομε τον Αστερισμό εύκολα και 
αφετέρου περίξ αυτού έχομε ορατό το μεγαλύτερο 
δυνατό τμήμα του ουράνιου θόλου ως προς την θέση 
μας. Ο χρόνος διελεύσεως ενός αστερισμού από τον 
μεσημβρινό μας μπορεί να προϋπολογισθεί. 
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Για την οπτική αναγνώριση απαιτείται καθαρός 
ουρανός αλλά και εμπειρία. Αυτή μας δίδει την ικανό-
τητα οπτικής αναγνωρίσεως και χωρίς την προαναφερ-
θείσα ευνοϊκή συνθήκη. 

Η θέση των σωμάτων στα Διαγράμματα αντιστοιχεί 
σ’ αυτήν που πράγματι βλέπομε στον ουρανό, εάν θε-
ωρήσομε το διάγραμμα πάνω από το κεφάλι μας, αλλά 
ανεστραμμένο κατά την έννοιαν Ανατολή - Δύση, οπότε 
η Δύση (W) είναι Αριστερά και η Ανατολή (E) Δεξιά μας. 

Η αναγνώριση των ουρανίων σωμάτων με την οπτι-

κή παρατήρηση μας δίδει την ξεχωριστή εμπειρία της 
μαγευτικής περιπλανήσεως στον έναστρο ουρανό.  
Στα Ναυτιλιακά Διαγράμματα Αστέρων αναγράφονται 
τα ονόματα μόνο των Απλανών που χρησιμοποιούνται 
συνήθως στην Ναυσιπλοΐαν. Αλλά οιοσδήποτε Απλανής 
μπορεί ν’ αναγνωρισθεί και με την προαναφερθείσα 
λογιστική μέθοδο.

* Το άρθρο αυτό βασίζεται στην μελέτη μας «Σύμπαν 
και Γη»         

Διάγραμμα 5 : Οπτική Αναγνώριση Απλανών στην περιοχή του Ωρίωνος
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ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ο ι αλλαγές στον τρόπο ζωής μας και την καθημερι-
νότητα τον τελευταίο χρόνο ήταν ριζικές και ανα-

πόφευκτες. Οι κανόνες της κοινωνικής αποστασιοποί-
ησης έχουν επηρεάσει από την κοινή άθληση ως τον 
πρωταθλητισμό. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανι-
σμό Υγείας άνω του 80% των λοιμώξεων COVID-19 
διαδράμουν ασυμπτωματικές ως εκ τούτου ήταν ανα-
γκαία η απάντηση σε ερωτήματα πέριξ της άσκησης 
καθώς ο ασκούμενος πρέπει να δύναται να προστα-
τευθεί και να προστατεύει τους γύρω του.

Η τακτική μετρίου βαθμού άσκηση έχει αναμφίβο-
λα ευεργετικές επιδράσεις τόσο για το καρδιαγγειακό 
σύστημα όσο στο ανοσοποιητικό. Οι αθλητές και οι 
συχνά αθλούμενοι που διατηρούν ένα υγιεινό τρόπο 
ζωής έχουν πολύ λιγότερες πιθανότητες για μεταβολι-
κά και καρδιαγγειακά νοσήματα, που όπως είναι γνω-
στό πλέον αποτελούν παράγοντες υψηλού κινδύνου 
για σοβαρή COVID 19 λοίμωξη. Τονίζεται, δε, ότι οι 
αθλούμενοι παρουσιάζουν βελτιωμένο ανοσοποιητικό 
σύστημα με χαμηλά επίπεδα δεικτών φλεγμονής. 

Σε αντίθεση με την κοινή άθληση, η έντονη παρατε-
ταμένη άσκηση και ο πρωταθλητισμός ίσως δεν είναι 
τόσο ευεργετικές και υπάρχει διχογνωμία στους ειδικούς. 
Συγκεκριμένα σε αθλητές υψηλού επιπέδου παρατηρεί-
ται καταπόνηση και επιβάρυνση της καρδιάς καθώς και 
ενίοτε του ανοσοποιητικού, έστω και υποκλινική. Στη 
νέα πανδημία, λοιπόν, γεννήθηκε το ερώτημα του αν 
αυτοί οι αθλητές έχουν υψηλότερο κίνδυνο για COVID 
19 σοβαρή λοίμωξη και αν θα πρέπει να λαμβάνουν 
επιπλέον μέτρα την περίοδο που διανύουμε.

Πλέον είναι γνωστό ότι ο COVID 19 συχνά ασκεί 
καρδιοτρόπες δράσεις και οι προτεινόμενοι μηχανισμοί 
είναι αυτοί της άμεσης λοίμωξης και της επαγόμενης 
από την φλεγμονώδη αντίδραση του οργανισμού βλά-

βες. Ενώ για τους ασυμπτωματικούς δεν έχουμε σαφή 
εικόνα, γνωρίζουμε ότι στους νοσηλευόμενους ως και 
το 25% αυτών εμφανίζουν καρδιακή βλάβη κάποιου 
βαθμού, ποσοστό σαφώς υψηλότερο από αυτό των 
λοιπών ιογενών εποχιακών λοιμώξεων. Η βλάβη εμ-
φανίζεται είτε με τη μορφή αρρυθμιογένεσης είτε με 
βλάβη του καρδιακού μυ. Σε όλες τις περιπτώσεις φλεγ-
μονής της καρδιάς -μυοκαρδίτιδας-  υπάρχει ολική 
αποχή από την άσκηση για διάστημα τουλάχιστον 6 
μηνών που κατευθύνεται από τα ευρήματα και την 
κλινική εικόνα. Η άσκηση εν μέσω ενεργούς μυοκαρ-
δίτιδας ή στην υποξεία φάση αυτής είναι αιτία αιφνι-
δίου θανάτου και υπολογίζεται ότι 7-20% των αιφνιδί-
ων θανάτων στην άθληση σε νέους οφείλεται σε 
μυοκαρδίτιδα. Οι πάσχοντες από COVID 19 ασυμπτω-
ματική ή ήπια λοίμωξη δεν ενδέχεται να βρίσκονται σε 
κίνδυνο κατά την άθληση μετά το πέρας της λοίμωξης. 
Σε περίπτωση, όμως, νοσηλείας και βαριάς νόσησης 
απαιτείται εξατομικευμένος έλεγχος προ επιστροφής 
στην αθλητική δραστηριότητα.

Ποια θα πρέπει να είναι, επομένως, η προαθλητική 
διαχείριση όσων επιθυμούν να αθληθούν και δεν νο-
σούν/ δεν έχουν νοσήσει από COVID 19; Η απάντηση 
είναι η ίδια με την προ-πανδημίας εποχή. Καρδιολογι-
κή εξέταση, ιστορικό, ηλεκτροκαρδιογράφημα και κατά 
περίπτωση υπέρηχος καρδιάς αρκούν για να τεθεί το 
συμπέρασμα. Στην περίπτωση του πρωταθλητισμού, 
ωστόσο, απαιτείται πιο ενδελεχής τακτικός έλεγχος, 
που δε διαφέρει όμως από τον γινόμενο την προ COVID 
19 εποχή. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται η ατομική 
άθληση ή άθληση σε μικρές ελεγχόμενες ομάδες με 
τήρηση των απαιτούμενων αποστάσεων. Το καίριο και 
πιο δύσκολο ερώτημα είναι η επιστροφή στην άσκηση 
μετά τη λοίμωξη. Υπάρχουν αρκετά ερωτήματα και 

Άσκηση και Covid 19

NAYTIKO ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Β’ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

Toυ Διευθυντή: Πχου (ΥΙ) Σ. Παπαϊωάννου ΠΝ MD, PhD, 
FESC Διευθυντή Β΄ Καρδιολογικής κλινικής ΝΝΑ

Επιμέλεια: Ανθχου (ΥΙ) Λ. Κολιαστάση ΠΝ MD, MSc, PhD(c),  
Ειδικευόμενου Καρδιολογίας

Παρουσίαση - Επιμέλεια: Πλοίαρχος (Ε) Γρηγόριος Γεωργακόπουλος ΠΝ ε.α.
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κενά ακόμη στη γνώμη των ειδικών για χρόνο αποχής, 
αλλά ένα έτος μετά υπάρχει αρκετή εμπειρία ώστε να 
συσταθεί ένα πλάνο. Η επικρατούσα άποψη είναι ότι 
σε ήπια νόσο χωρίς νοσηλεία σε υγιείς μπορεί να γίνει 
σταδιακή έναρξη της άθλησης μετά την πλήρη ανάρ-
ρωση χωρίς κίνδυνο. Εάν υπάρχει καρδιολογικό ιστο-
ρικό ή άλλη χρόνια πάθηση και στην περίπτωση νοση-
λείας απαιτείται πιο εκτενής έλεγχος. Υπογραμμίζεται 
ότι η επανέναρξη της άσκησης πρέπει να γίνεται στα-
διακά και με εγρήγορση για πιθανή νέα συμπτωματο-
λογία.

Τι γίνεται όμως στην περίπτωση του πρωταθλητι-
σμού και της έντονης άθλησης; Το Αμερικανικό Κολλέ-
γιο Καρδιολογίας έχει συνοψίσει οδηγίες ειδικών. 
Ξεκινώντας με τους ασυμπτωματικούς φορείς που 
εντοπίστηκαν θετικοί στον ιό αλλά δεν εμφανίζουν 
κλινική νόσηση προτείνεται 2 εβδομάδες αποχή από 
άσκηση μετά το θετικό τεστ. Ταυτόχρονα πρέπει να 
υπάρχει στενή επιτήρηση για τυχόν εκδήλωση σημείων 
ή συμπτωμάτων, που αλλάζουν το πλάνο αποχής. Σε 
περίπτωση COVID 19 θετικού ασθενή με ήπια συμπτώ-
ματα που δεν απαιτούν νοσηλεία επιβάλλεται αποχή 
από την άσκηση για 2 εβδομάδες μετά τη λύση των 
συμπτωμάτων και επανέναρξη μόνο μετά από αξιολό-

γηση από τον θεράποντα ιατρό. Στην αξιολόγηση αυτή 
απαιτείται αιματολογικός και καρδιολογικός έλεγχος 
και αν είναι φυσιολογικός προτείνεται σταδιακή επα-
νένταξη υπό επιτήρηση. Αν εμφανιστούν ενδείξεις 
όμως καρδιακής βλάβης ο ασθενής ακολουθεί θεραπεία 
και παρακολούθηση ως επί μυοκαρδίτιδας. Στην κατη-
γορία της σοβαρής νόσησης και της νοσηλείας τότε ο 
καρδιολογικός έλεγχος γίνεται εκ των πραγμάτων στο 
νοσοκομείο. Αν είναι φυσιολογικός τότε 2 εβδομάδες 
μετά το εξιτήριο γίνεται επανεξέταση και αν όλα βαίνουν 
καλώς είναι εφικτή η σταδιακή και υπό στενή επίβλεψη 
έναρξη της άσκησης. Είναι αντιληπτό, δε, ότι σε παθο-
λογικά ευρήματα από την καρδιά στη νοσηλεία ακο-
λουθείται ο αλγόριθμος της μυοκαρδίτιδας.

Αν και η επιστροφή μετά τη λοίμωξη φαίνεται δαι-
δαλώδης, δε θα πρέπει να παραμελούμε τη σωματική 
άσκηση εφόσον γίνεται με κανόνες. Η πανδημία έχει 
αποτελέσει για κάποιους αφορμή για αθλητική δρα-
στηριότητα στην ύπαιθρο ή στο σπίτι, ενώ για άλλους 
με κλειστές τις δομές των γυμναστηρίων είναι αιτία 
για αποχή. Εμείς ενθαρρύνουμε τη σωματική ευεξία, 
καθώς εκτός από τη συμβολή της στην καρδιά αμβλύ-
νει τις επιπτώσεις της ψυχολογικής επιβάρυνσης της 
αποστασιοποίησης.       
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Του Υποναυάρχου (0) Νικόλαου Τσαπράζη ΠΝ ε.α.
Του Πλοιάρχου (Ε) Γρηγόριου Γεωργακόπουλου ΠΝ ε.α.

Το θαύμα του 1821
Η Επανάσταση του 1821 αποτελεί ένα θαύμα, 
διότι συντελέστηκε εν μέσω τρομακτικών δυ-
σκολιών και προβλημάτων, τα οποία αντιμετώ-
πισαν οι Αρχηγοί της Πελοποννήσου με γενικό 
αρχηγό τον Κολοκοτρώνη, ο οποίος σχεδίασε 
την στρατηγική στις πρώτες συγκρούσεις με 
τους Τούρκους της περιοχής.

Ιδιαίτερα πρέπει να αναφερθεί το σχέδιό 
τους, το στρατήγημα που εφάρμοσε κατά τη 
Μάχη του Βαλτετσίου. Να δούμε τι έκανε ο Κο-
λοκοτρώνης, επειδή οι Έλληνες δεν είχαν ιππικό, 
σκέφτηκε να δημιουργήσει «Αμπριά» και μέσα 
κρύφτηκαν οι στρατιώτες. Οι Τούρκοι επέλασαν 
εναντίον του στρατοπέδου των Ελλήνων χωρίς 
να βλέπουν κανέναν. Όταν πλησίασαν κοντά, 
έδωσε το πρόσταγμα ο Κολοκοτρώνης και 
άρχισαν μαζικά πυρά εναντίον των Τούρκων, 
με αποτέλεσμα τόσο οι μαχητές όσο και οι 
καβαλάρηδες να σωριάζονται κατά γης. Ιδιαί-
τερα ο Μητροπέτροβας, το πρώτο τουφέκι του 
Κολοκοτρώνη που πέρναγε την σφαίρα από 
δακτυλίδι, έκανε θραύση κατά τη μάχη, ο δε 
Κολοκοτρώνης κάνοντας χιούμορ και βλέποντας 
την εξέλιξη της μάχης, φωνάζει με δυνατή φωνή 
προς τον Μητροπέτροβα: «βάστα μπάρμπα 
Μήτρο, γιατί έρχονται 2.000 Μανιάτες να σας 
βοηθήσουν». Με το που το ακούνε αυτό, οι 
Τούρκοι, κάνουν υποχώρηση και φεύγουν. Αυτό 
το στρατήγημα ανέδειξε τον Κολοκοτρώνη σε 
Αρχιστράτηγο της Πελοποννήσου.

Η παραβίαση της συνθήκης των Πρε-
σπών
Όπως γνωρίζουμε όλοι οι ασχολούμενοι περί 
τα κοινά η Συνθήκη των Πρεσπών ήταν αμφι-
λεγόμενη, διότι θεωρούσαν όλοι, ότι, μέσα στα 
Σκόπια υπάρχουν ανομοιογένειες του πληθυ-
σμού και δεν πιστεύουν στην αλλαγή του ονό-
ματος από Μακεδονία που είχαν βαπτιστεί λόγω 
της δικής μας ολιγωρίας σε Βόρεια Μακεδονία. 

Αυτό δεν άργησε να φανεί, κατά τον αγώνα 
του EYRO, των γειτόνων και στις φανέλες των 
αθλητών έφεραν τα αρχικά της Μακεδονίας, 
και όχι της Βόρειας Μακεδονίας. Αυτό ήταν 
αρκετό για νε επιβεβαιώσει ότι οι γείτονες δεν 
τηρούν τη Συμφωνία. Πράγμα που σημαίνει 
πως ο συμβιβασμός που έγινε πριν τρία χρό-
νια δεν είναι απόλυτος, στην κοινωνία των 
Σκοπίων. Άρα το θέμα είναι ρευστό και απαιτεί 
προσοχή στο μέλλον, διότι η Σκοπιανή κοινω-
νία δεν την έχει αποδεχθεί τη Συμφωνία των 
Πρεσπών. Οι έχοντες τα γένια έχουν και τα 
κτένια... Ας προσέχουν οι αρμόδιοι...

H επιβίωση του Ελληνισμού κατά την 
Οθωμανική Αυτοκρατορία
Αν η Επανάσταση του 1821 αποτελεί θαύμα, η 
επιβίωση του Ελληνισμού για 400 ή 500 χρόνια 
αποτελεί ακόμη ένα μεγαλύτερο θαύμα, διότι 
έγινε μέσα σε τρομακτικές συνθήκες διαβίωσης. 
Μεταξύ των άλλων εξοντωτικών μέτρων που 
είχαν επιβάλει οι Τούρκοι στους ραγιάδες Έλ-
ληνες ήταν και ο κεφαλικός φόρος. Αφού πλή-
ρωναν οι ραγιάδες, έπαιρναν απόδειξη, που 
έλεγε ότι για ένα χρόνο θα μπορούσαν να 
φέρουν το κεφάλι τους επί των ώμων τους. 

Ο πιο σκληρός φόρος ήταν το «παιδομά-
ζωμα» ο φόρος αίματος. Υπήρχει τρόπος να 
αλλάξει η μοίρα των ραγιάδων; Ναι υπήρχε. 
Μια δήλωση στις Οθωμανικές αρχές, ότι ομο-
λογεί πίστη στον Αλλάχ. 

Εδώ υπάρχει το ερώτημα, γιατί δεν το έκαναν 
αφού ήταν τόσο εύκολο; 

Η απάντηση ήταν, διότι πίστευαν στη χρι-
στιανική θρησκεία, γιατί δεν ήθελαν να αλλά-
ξουν το Θεό τους. Σε αυτό βοηθούσαν οι ιερείς, 
οι Δεσποτάδες, τα Μοναστήρια και όλο το 
σώμα της Εκκλησίας. Δεν είναι τυχαίο αυτό που 
είπε ο Κολοκοτρώνης «Όταν πιάσαμε τα άρ-
ματα είπαμε πρώτα υπέρ Πίστεως και μετά υπέρ 
Πατρίδος».

Επίκαιρο Κεντρί
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Επειδή πρόκειται να γίνει επανεξέταση των χρήσιμων πληροφοριών σε σχέση με την ύλη του περιοδικού, 
παρακαλούμε και ενημερώνουμε τα μέλη που ενδιαφέρονται, να μας στείλουν τις πληροφορίες – ανα-
κοινώσεις πιο σύντομες, μέχρι 20 λέξεις. Με περισσότερες από 20 λέξεις δεν θα δημοσιεύονται. Έτσι θα 
γίνεται πλήρης εκμετάλλευση του χώρου του περιοδικού, αλλά και θα καλύπτονται όλοι οι ενδιαφερόμε-
νοι. Οι «χρήσιμες πληροφορίες» θα δημοσιεύονται εναλλάξ μέχρι τρεις φορές το χρόνο. Για να δημοσι-
ευθούν θα πρέπει να έχουν περιέλθει στην ΕΑΑΝ μέχρι την 19η εκάστου μονού μήνα.

Διάφορα
• Εξωτερικοί συνεργάτες ΠΟΝ - Παροχή δυνατότητας διατακτι-

κών για συνεργείο, φανοποιείο, βαφείο, καθώς και ασφάλειες 
αυτοκινήτων κ.λπ. Πουλάκης Δημήτριος, τηλ. 210 53 21 000 - 
6936 111730.

• Γραφείο τελετών «ΚΑΜΑΡΑΤΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ», ειδικές τιμές για 
την οικογένεια του ΠΝ & ΛΣ. τηλ. 2107780917, 6944 360237.

• Γραφείο τελετών «ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ». Ειδικές τιμές για την οικο-
γένεια του ΠΝ & ΛΣ τηλ. 6972 416 761.

Πωλήσεις ακινήτων

• Πωλείται οικόπεδο ΟΣΜΑΝ Ο.Τ. 251/1.640,32 τ.μ. 
 Τιμή: 20.000 ευρώ - Τηλ: 210 4124563, 6938 555 553.

• Πωλείται οικόπεδο στο Αλιβέρι ΟΣΜΑΝ. Ο.Τ 250/11. 
 Τιμή συζητήσιμη. - Τηλ.6946 784069 - Πλοίαρχος (ε) Π. Κτιστάκης.

• Πωλείται στον Βόλο περιοχή Παλαιά, Μεζονέτα 154 τ.μ, σε 
οικόπεδο 210 τ.μ. κατασκευής 2006, τιμή 120.000 ευρώ. Τηλ 
6936.647464.

• Πωλείται μονοκατοικία 93τ.μ. με αγροτεμάχιο 4 στρεμμάτων, 
1,5 χλμ από τη Ναυτική Βάση Νοτίου Ευβοϊκού, 130.000 ευρώ, 
Τηλ. 6936.727100.

Πρακτικό ΔΣ/ΕΑΑΝ υπ’ αριθ. Π-81/19-11-2014
Θέμα 14ο: Σχετ.: 

α. ΝΔ 1171/20-5-1972 (Περί Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών 
Ενόπλων Δυνάμεων).

β. ΠΔ 576/24-6-1978 (Περί Κυρώσεως Κανονισμού Οργανώσεως και 
Λειτουργίας Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού).

γ. Πρακτικό ΔΣ/ΕΑΑΝ υπ’ αριθ. 75/2-10-2014 θέμα 5ο.
1. Το ΔΣ/ΕΑΑΝ, ύστερα από διεξοδική συζήτηση για την ύλη που δημο-

σιεύεται στο περιοδικό «Θαλασσινοί Απόηχοι», αποφασίζει όπως παρακάτω:
Α. Το κείμενο να αναφέρεται σε θέμα γενικού ενδιαφέροντος, να έχει 

περιορισμένη έκταση και να μην υπερβαίνει τις τρεις δακτυλογραφημένες 
σελίδες. Σε περίπτωση περισσότερων σελίδων, να χωρίζεται το κείμενο σε 
ενότητες με επικεφαλίδα από τον συγγραφέα.

Β. Να είναι ενυπόγραφο με όλα τα στοιχεία του συντάκτη – αποστολέα.
Γ. Να μην είναι υβριστικό, συκοφαντικό και να μην περιλαμβάνει προ-

σωπικές επιθέσεις και αντιπαραθέσεις μεταξύ συναδέλφων.
Δ. Να μην υπηρετεί κομματικές σκοπιμότητες και να μη στρέφεται 

κατά των θεσμών, κρατικών ή θρησκευτικών, καθώς και των εθνικών θέ-
σεων.

Ε. Να τηρείται η δεοντολογία που υπαγορεύεται από τις αρχές και 
αξίες που υπηρετήσαμε.

Στ. Να είναι κατά προτίμηση δακτυλογραφημένο και σε περίπτωση 
που είναι χειρόγραφο να είναι καθαρογραμμένο και ευανάγνωστο.

Ζ. Να είναι καλώς συνταγμένα, εύληπτα, σαφή, περιεκτικά, ενδιαφέ-
ροντα, σε επίσημη γλώσσα.

Η. Τα κείμενα θα εξετάζονται και θα αξιολογούνται από συντακτική 
επιτροπή.

Θ. Να μην έχουν δημοσιευθεί σε άλλο έντυπο της ΕΑΑΝ ή σε άλλο 
έντυπο, δηλαδή να είναι πρωτότυπο και όχι αντίγραφο.

Ι. Ανεξάρτητα από τη δημοσίευση ή μη των άρθρων, τα κείμενα δεν 
επιστρέφονται.

Ιβ. Το περιεχόμενο εκάστου άρθρου απηχεί τις προσωπικές απόψεις 
του υπογράφοντος.

2. Το ΔΣ/ΕΑΑΝ μετά από διεξοδική συζήτηση αποφασίζει και εγκρίνει 
ομόφωνα.

Όροι για τη δημοσίευση στο περιοδικό  
«Θαλασσινοί Απόηχοι»

Χρήσιμες πληροφορίες
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Σ τα παγωμένα νερά του Βόρειου Ατλαντικού, από το 1958 
μέχρι το 1976, όχι μία, ούτε δύο, αλλά τρείς  θερμές αντιπαρα-

θέσεις έλαβαν χώρα ανάμεσα στη Μεγάλη Βρετανία, μια ναυτική 
υπερδύναμη και την Ισλανδία, ένα μικρό κράτος με πληθυσμό μόλις 
2 εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους. Παραδόξως, αλλά όχι ανεξήγητα 
και τις 3 φορές η Ισλανδία βγήκε νικήτρια. Όλα αυτά συνέβησαν 
εξαιτίας του μπακαλιάρου και των δικαιωμάτων αλιείας του. Οι αντι-
παραθέσεις αυτές έμειναν στην ιστορία ως «οι πόλεμοι του μπακα-
λιάρου» (Cod Wars). Η πρόσφατη λόγω Brexit διένεξη μεταξύ του 
Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας με αφορμή τα δικαιώματα των 
Γάλλων ψαράδων στην περιοχή του Guernesey, μας δείχνει ότι η 
αλιεία στις ανοικτές θάλασσες ήταν, είναι και θα είναι ένα σημαντικό 
πολιτικο-οικονομικό θέμα, το οποίο μάλιστα μπορεί εύκολα να μετα-
τρέπεται σε ανοικτή αντιπαράθεση με θερμά επεισόδια.

Η προϊστορία
Ο μπακαλιάρος του Βόρειου Ατλαντικού ποικίλλει σε χρώμα από 
γκρι έως πρασινοκαφέ και μπορεί να φτάσει σε μήκος το ενάμισο 
μέτρο. Αν και όχι τόσο νόστιμος όσο τα ψάρια της Μεσογείου, 
ωστόσο, όπως ξέρουμε, με την κατάλληλη μαγειρική επεξεργασία 
μπορεί να αποτελέσει εξαιρετικό έδεσμα. Εν πάσει περιπτώσει για 
τους Σκανδιναβούς Βίκιγκς, που δεν φημίζονταν και για τις γαστρι-
μαργικές ευαισθησίες τους, τα ψάρια αυτά υπήρξαν από την αρχαι-
ότητα βασικό είδος διατροφής τους, αφού τα κατανάλωναν αποξη-
ραμένα κατά τη διάρκεια των μακρών ταξιδιών τους. Τον ένατο μ.Χ. 
αιώνα οι Νορβηγοί και οι Δανοί άρχισαν να επιδίδονται σε επιδρο-
μές εναντίων των βρετανικών νησιών. Αυτοί λοιπόν, εκτός από 
σφαγές και καταστροφές, ευθύνονται και για την γνωριμία των 

Βρετανών με το συγκεκριμένο είδος ψαριού. Οι Βρετανοί το ενέτα-
ξαν πολύ γρήγορα στη διατροφή τους. Έτσι, μεγάλο μέρος του 
αλιευτικού στόλου τους, άρχισε πλέον να προσανατολίζεται προς 
τη θαλάσσια περιοχή γύρω από την Ισλανδία όπου ζουν τεράστιες 
ποσότητες αυτών των αλιευμάτων. Στα τέλη δε του 14ου αιώνα ήταν 
τόσο πολυπληθής η παρουσία των Βρετανών ψαράδων στα νερά 
της Ισλανδίας, που προκάλεσε τη διαμαρτυρία του βασιλιά της 
Δανίας ‘Ερικ (η Δανία είχε την επικυριαρχία της Ισλανδίας και των 
νησιών Φερόες) προς τον βασιλιά της Αγγλίας Ερίκο Ε’.

Η διένεξη αυτή δεν κατέστη δυνατόν να επιλυθεί αποτελεσμα-
τικά για μερικούς αιώνες. Όμως το 1901 υπογράφηκε μια Αγγγλο-Δα-
νική συμφωνία “περί καθορισμού των χωρικών υδάτων”. Συμφωνή-
θηκε τότε ότι η Ισλανδία δικαιούται να έχει χωρικά ύδατα μέχρι 3 
ναυτικά μίλια από τις ακτές της (ο περίφημος κανόνας του βεληνε-
κούς ενός κανονιού), όπου θα απαγορεύεται η αλιεία από κάθε 
τρίτη χώρα. Η διάρκεια της συμφωνίας καθορίστηκε σε 50 έτη. Δεν 
είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς ότι σε αυτή τη συμφωνία η με-
γάλη χαμένη ήταν η Ισλανδία, αφού τα Βρετανικά αλιευτικά αλώνι-
ζαν ελεύθερα μέχρι και 3 μίλια από της ακτές της. Έτσι, 2 χρόνια 
πριν τη λήξη ισχύος της συμφωνίας, το 1949, οι Ισλανδοί (που από 
το 1944 είχαν πλέον γίνει ανεξάρτητο κράτος) ξεκίνησαν τη διαδι-
κασία αναθεώρησής της.

Σε πρώτη φάση έκαναν το 1952 ένα δειλό βήμα επεκτείνοντας τη 
χωρική τους θάλασσα από 3 σε 4 ν.μ. Αλλά και αυτό το  μόλις 1 μίλι, 
ήταν αρκετό για να εξαγριώσει την Γηραιά Αλβιώνα εναντίον του 
“θρασύτατου μικρού γείτονα”. Έτσι, αποφάσισε την επιβολή εμπάργκο 
των λιμανιών της για τα ισλανδικά αλιεύματα. Όμως αυτή η σπασμω-
δική ενέργεια εξελίχθηκε σε μπούμερανγκ. Καταρχάς η Σοβιετική 
Ένωση έσπευσε να αγοράσει εκείνη όλα τα αλιευτικά προϊόντα της 
Ισλανδίας. Αυτή η κίνηση, εν μέσω Ψυχρού Πολέμου, έκανε τις Ηνω-
μένες Πολιτείες, φοβούμενες την αύξηση της επιρροής της Ρωσίας,  
να σπεύσουν να ενθαρρύνουν τους Ευρωπαίους  συμμάχους τους να 
κάνουν το ίδιο, δηλαδή να αγοράζουν τα ισλανδικά αλιεύματα. Έτσι, 
οι βρετανικές κυρώσεις εκμηδενίστηκαν και η Ισλανδία παγίωσε 
χωρίς προβλήματα τα νέα της όρια. Τελικά, το 1956, μετά και την 
απόφαση του Οργανισμού Ευρωπαϊκής Οικονομικής Συνεργασίας 
που συντάχθηκε με την Ισλανδία, η Μεγάλη Βρετανία παραδέχτηκε 
την ήττα της και απεδέχθη την νέα κατάσταση.

Οι «Πόλεμοι του μπακαλιάρου» 
και τα διδάγματά τους 
Μία πάντα επίκαιρη ιστορία

Του Αρχιπλοιάρχου Λεωνίδα Τσιαντούλα ΠΝ ε.α.  
Αντιπροέδρου του Ελληνικού Ινστιτούτου Ναυτικής Ιστορίας
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Πρώτος πόλεμος του μπακαλιάρου
Τα προβλήματα, όμως, στα παγωμένα νερά του Βόρειου Ατλαντικού 
δεν τελείωσαν, αφού 2 χρόνια μετά, τον Απρίλιο του 1958, η Ισλαν-
δία έσπευσε να εφαρμόσει πρώτη τα συζητηθέντα (αλλά όχι απο-
φασισθέντα) στην μόλις περατωθείσα πρώτη Σύνοδο για το Δίκαιο 
της Θάλασσας στη Γενεύη (γνωστή και ως UNCLOS Ι). Επέκτεινε 
δηλαδή τα εθνικά της ύδατα ακόμη περισσότερο, από τα 4 ναυτικά 
μίλια στα μέγιστα προβλεπόμενα 12. Για τους Ισλανδούς, που είχαν 
βαρεθεί να βλέπουν τα Βρετανικά αλιευτικά να ταξιδεύουν 2 μέρες 
μακρυά από τις βάσεις τους για να σαρώσουν τις θάλασσες γύρω 
από τη μικρή χώρα τους, αυτή η επέκταση έμοιαζε απόλυτα δίκαιη.

Οι Βρετανοί όμως δεν είχαν την ίδια γνώμη. Διαθέτοντας ένα 
από τα ισχυρότερα ναυτικά του κόσμου, απέναντι στην Ισλανδία 
που διέθετε μόνο 7 μικρές ακτοφυλακίδες, πίστεψαν ότι η μικρή 
αναιδής χώρα δεν θα κατόρθωνε να επιβάλει εμπράκτως στον πο-
λυάριθμο βρετανικό αλιευτικό στόλο την απαγόρευση της αλιείας 
εντός των 12 μιλίων. Για να το διασφαλίσουν, μάλιστα, έστειλαν και 
ένα αριθμό πολεμικών σκαφών τους να περιπολούν στην περιοχή. 
Έτσι ξεκίνησε ο “πρώτος πόλεμος του μπακαλιάρου” (Cod War, σε 
χιουμοριστική αντιστοιχία με το Cold War), ο οποίος κράτησε 3 
χρόνια.

Στην περίοδο αυτή, παρά την πολύ μεγάλη ανισότητα μαχητικής 
ικανότητας, η ισλανδική ακτοφυλακή έκανε ό,τι μπορούσε για να 
κάνει την ζωή των βρετανών ψαράδων δύσκολη. Πολλά τα περιστα-
τικά προσκρούσεων ισλανδικών ακτοφυλακίδων σε βρετανικά αλι-
ευτικά, πολλές απόπειρες συλλήψεως ψαράδων, συνεχείς δυναμι-
κές παρεμβάσεις των βρετανικών πολεμικών πλοίων και εκατέρωθεν 
προειδοποιητικές βολές πυροβόλων όπλων,  απετέλεσαν το σκηνικό 
αυτού του ανορθόδοξου ακήρυχτου πολέμου. Αλλά η μάχη κρίθηκε 
όχι στη θάλασσα αλλά στη διπλωματία. Η Ισλανδία απείλησε ότι θα 
αποχωρήσει από το ΝΑΤΟ και θα κλείσει την αμερικανική βάση στο 
Keflavik, διαμαρτυρόμενη για την έλλειψη υποστήριξής της από τα 
κράτη της συμμαχίας. Αυτή η πειστική γεωπολιτική απειλή, διατυ-
πωμένη μέσα στο αποκορύφωμα του Ψυχρού Πολέμου και ο τρόμος 
των Δυτικών Χωρών μήπως η Σοβιετική Ένωση σπεύσει να καλύψει 
το ενδεχόμενο στρατηγικό κενό του Βόρειου Ατλαντικού, ανάγκασε 
τους βρετανούς να καταπιούν για δεύτερη φορά το “πικρό χάπι” της 
υποχώρησης. Άλλωστε η επιχείρηση υποστήριξης των αλιέων τους 
άρχισε να κοστίζει περισσότερο από τα τυχόν εμπορικά κέρδη τους. 
Για την τιμή των όπλων συμφωνήθηκε μια μεταβατική περίοδος 3 
ετών καθώς επίσης και ότι για κάθε σχετική μελλοντική διαφορά 

μεταξύ των 2 χωρών το θέμα θα παραπεμπόταν αυτομάτως στο 
Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης.

Δεύτερος πόλεμος του μπακαλιάρου
Η ηρεμία στην περιοχή δεν κράτησε για πολύ. Μόλις μια δεκαετία 
αργότερα έχουμε νέα σύγκρουση η οποία ξεκίνησε όταν,  η Ισλανδία 
ανακοίνωσε ότι θα εφαρμόσει Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη στα 
50 μίλια από τις ακτές της με ημερομηνία έναρξης την 1η Σεπτεμ-
βρίου 1972. Αυτός ο “δεύτερος πόλεμος του μπακαλιάρου” υπήρξε 
πιο έντονος και πιο βίαιος, με πολλαπλά περιστατικά “στενής ναυ-
τικής  επαφής” ανάμεσα στα ισλανδικά περιπολικά (πιο μεγάλα και 
πιο σύγχρονα από την προηγούμενη αντιπαράθεση), τις βρετανικές 
μηχανότρατες και τα βρετανικά πολεμικά πλοία.

Σε αυτή τη φάση είδαμε επίσης και τη χρήση ενός “νέου όπλου” 
στον αγώνα των Ισλανδών ακτοφυλάκων κατά των ψαράδων – ει-
σβολέων: Μια απλή όσο και αποτελεσματική συσκευή κοπής διχτυών 
τράτας. Στην ουσία το εργαλείο αυτό βασιζόταν στην τεχνική της 
ναρκαλιείας. Οι ακτοφυλακίδες τραβούσαν πίσω τους ένα ειδικό 
άγκιστρο με 4 “κόφτες” και χείριζαν έτσι ώστε να κόβουν τα δίχτυα 
από τις μηχανότρατες. Μετά από αυτό τα αλιευτικά δεν είχαν άλλη 
επιλογή από το να επιστρέψουν στη βάση τους, με ζημιά μάλιστα 
μερικών χιλιάδων λιρών.

Πέρα από το να καταστρέφουν τα “εχθρικά δίχτυα” οι Ισλανδοί 
έπαιξαν ξανά και με απόλυτη επιτυχία το χαρτί της αποχώρησης 
τους από το ΝΑΤΟ, δηλώνοντας προς όλες τις κατευθύνσεις ότι 
αγωνίζονται ενάντια στον Ιμπεριαλισμό και για την οικονομική τους 
επιβίωση αφού, σε αντίθεση με τους Βρετανούς, εκείνοι στηρίζουν 
όλη την οικονομία τους στην αλιεία του μπακαλιάρου.  Έτσι ένα 
χρόνο μετά, αφού δεκάδες δίχτυα κόπηκαν και αρκετά πλοία συ-
γκρούστηκαν μεταξύ τους, οι Βρετανοί, πιεζόμενοι και από το ΝΑΤΟ, 
υποχώρησαν ξανά.

Ο τρίτος πόλεμος του μπακαλιάρου
Τον Νοέμβριο του 1975, η Ισλανδία ξεκίνησε τον τρίτο πόλεμο του 
μπακαλιάρου όταν μονομερώς επέκτεινε την ΑΟΖ της από τα 50 στα 
200 μίλια. Εκείνο τον καιρό υπήρχαν μεν κάποιες συζητήσεις στα 
Ηνωμένα Έθνη για την παροχή τέτοιου μεγέθους ΑΟΖ στα παράκτια 

Βρετανοί ψαράδες ψαρεύουν μπακαλιάρο 
στον Βόρειο Ατλαντικό.

Το ιστορικό της επέκτασης της ΑΟΖ της Ισλανδίας. Με 
λευκό χρώμα εικονίζονται τα  εσωτερικά ύδατα. 

Με τις διάφορες αποχρώσεις του μαύρου εικονίζονται 
οι διαδοχικές επεκτάσεις σε 4 ν.μ. (1952), 12 ν.μ. 

(σημερινά χωρικά ύδατα, 1958), 50 ν.μ. ΑΟΖ, 1972) 
και 200 ν.μ. (σημερινή ΑΟΖ, 1975).

Διάφορα
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κράτη, αλλά δεν είχε ακόμα επιτευχθεί συμφωνία. Μετά από αυτή 
την αιφνιδιαστική κίνηση της Ισλανδίας η κατάσταση στην περιοχή 
έφυγε εκτός ελέγχου. Οι συγκρούσεις των ισλανδικών κανονιοφόρων 
με τις βρετανικές μηχανότρατες ήταν συνεχείς και βίαιες. Κόφτες 
σύρματος χρησιμοποιήθηκαν και πάλι για να κόψουν δίχτυα. Το 
βρετανικό Ναυτικό κλήθηκε ξανά να παρέμβει.

Για να εμποδιστούν τα ισλανδικά σκάφη να χρησιμοποιήσουν 
τους “κόφτες διχτυών” αποφασίστηκε τα βρετανικά πλοία να κινού-
νται πρώτα και να τα εμβολίζουν. 55 περιστατικά συγκρούσεων 
σκαφών (ηθελημένων ή αθέλητων) καταγράφηκαν μέσα σε μόλις 6 
μήνες. Η Ισλανδία διέκοψε τις διπλωματικές της σχέσεις με το Ηνω-
μένο Βασίλειο, απειλώντας για μια ακόμα φορά να αποχωρίσει από 
το ΝΑΤΟ. Και για ακόμα μια φορά, υπό την πίεση του ΝΑΤΟ η Βρε-
τανία υποχωρεί το 1976, αποδεχόμενη το όριο των 200 ν.μ για την 
ΑΟΖ. 6 χρόνια μετά, το 1982, το όριο αυτό θα υιοθετηθεί σε παγκό-
σμιο επίπεδο στο Montego Bay όπου θα υπογραφεί η νέα Σύμβαση 
για το Δίκαιο της Θάλασσας. Ο τρίτος πόλεμος του μπακαλιάρου 
κράτησε μόνο 6 μήνες, αλλά ήταν ο πιό δαπανηρός από όλους. Οι 
Βρετανοί κινητοποίησαν 24 φρεγάτες για την επιχείρηση, οι οποίες 
επέστρεψαν με ζημιές 1 εκατομμυρίου λιρών, λόγω των πολλαπλών 
επιθέσεων εμβολισμού των αντιπάλων σκαφών.

Επιμύθιο
Η συμφωνία του 1976 στο τέλος του τρίτου πολέμου του μπακαλιά-
ρου ανάγκασε το Ηνωμένο Βασίλειο να εγκαταλείψει τη διεθνή 
αλιευτική πολιτική των “ανοιχτών θαλασσών” που μέχρι τότε ακο-
λουθούσε. Το βρετανικό κοινοβούλιο ψήφισε το νόμο “περί αλιευ-
τικών ορίων” δηλώνοντας μια παρόμοια ζώνη 200 ναυτικών μιλίων 
γύρω από τις ακτές τους, μια πρακτική που αργότερα κωδικοποιή-
θηκε στη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας 
(UNCLOS), η οποία παρέχοντας παρόμοια δικαιώματα σε κάθε κυ-
ρίαρχο παράκτιο κράτος.

Στην άλλη πλευρά, οι νίκες στους πολέμους του μπακαλιάρου 
ενίσχυσαν τον ισλανδικό εθνικισμό και δημιούργησαν στη χώρα την 
αντίληψη ότι η Ισλανδία μπορεί να πετύχει μόνο με μονομερείς 
ενέργειες ή διμερείς συμφωνίες, αλλά όχι με διαπραγματεύσεις και 
συμβιβασμούς σε πολυμερή πλαίσια, όπως πχ η Ευρωπαϊκή Ένωση, 
στην οποία δεν καθόλου δεν ενδιαφέρονται να συμμετέχουν.

Κατά τη γνώμη μου τρία είναι τα βασικά συμπεράσματα από 
τους πολέμους του μπακαλιάρου:

α. Τα μικρά κράτη μπορούν να αντιμετωπίζουν με αποτελεσμα-
τικότητα τις θαλάσσιες διαμάχες όταν αυτές τηρούνται σε επίπεδο 
θερμού επεισοδίου. Η ισλανδική ακτοφυλακή, χρησιμοποιώντας 
ασύμμετρες και δυναμικές μεθόδους, κατόρθωσε να κρατήσει τις 
βρετανικές τράτες έξω από τα ισλανδικά ύδατα – εκτός από τις τρεις 
συγκεκριμένες ζώνες περιπολίας που υποστηρίζονταν από το Βασι-
λικό Ναυτικό. Αναγκάζοντας τις μηχανότρατες να λειτουργούν σε 

συγκεκριμένες, αυστηρά ελεγχόμενες ζώνες μείωσε σημαντικά το 
μέγεθος των αλιευμάτων τους, πράγμα που στην ουσία αποτελού-
σε τον απώτερο στόχο της επέκτασης της ΑΟΖ τους.

β. Ένας καθοριστικός παράγων για την έκβαση της σύγκρουσης 
ήταν η ασυμμετρία στην αποφασιστικότητα. Η Ισλανδία, αν και πολύ 
ασθενέστερο στρατιωτικά και οικονομικά κράτος από τη Βρετανία, 
είχε σαφώς μεγαλύτερη βούληση να επιτύχει τον σκοπό της. Η 
ισλανδική κυβέρνηση ήταν συγκλονιστικά σκληρή σε ό,τι είχε να 
κάνει με την διατήρηση της βιωσιμότητας της αλιείας τους. Άλλωστε 
δεν είχε και άλλες επιλογές δεδομένης της καθοριστικής σημασίας 
της αλιείας στην οικονομία της χώρας. Η Βρετανία, παρά την δρα-
ματικά μεγαλύτερη συνολική ισχύ, δεν είχε την πολιτική βούληση 
να χρησιμοποιήσει πλήρως τη ναυτική της υπεροχή απέναντι στην 
ισλανδική ακτοφυλακή. Κυρίως, δεν είχε την πρόθεση να σταθεί η 
αιτία για να εγκαταλείψει η Ισλανδία την Βορειοατλαντική Συμμαχία, 
όπως πειστικά απειλούσε. Ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών και ο 
Γραμματέας Αλιείας και Τροφίμων δήλωναν δημόσια ότι “η άμυνα 
του ΝΑΤΟ στην περιοχή του Βόρειου Ατλαντικού καθώς και η ισορ-
ροπία δυνάμεων ήταν πιο σημαντικές από τα συμφέροντα των 
αλιέων τους”. Άλλωστε η αλιεία του μπακαλιάρου αποτελούσε πολύ 
μικρό μέρος των οικονομικών δραστηριοτήτων της χώρας.

γ. ΑΟΖ δεν σημαίνει μόνο υφαλοκρηπίδα και υδρογονάνθρακες. 
Θέματα πιο ταπεινά, όπως τα αλιευτικά δικαιώματα, μπορούν κάλ-
λιστα να οδηγήσουν σε θερμά επεισόδια ή και εμπόλεμη αντιπαρά-
θεση. Οι Ισλανδοί, λόγω της απόλυτης εξάρτησης της επιβίωσής 
τους ως χώρα από την αλιεία, έθεσαν πολύ νωρίς και με απόλυτο 
τρόπο τις κόκκινες γραμμές τους στο θέμα αυτό. Για την ενίσχυση 
του σκοπού τους εκμεταλλεύτηκαν άριστα την γεωπολιτική αξία της 
χώρας τους στο περιβάλλον του Ψυχρού πολέμου. Λίγα χρόνια 
αργότερα, αυτές οι κόκκινες γραμμές τους αποτέλεσαν διεθνή 
πρακτική και νομολογία.

Για να κλείσουμε το άρθρο με κάτι αισιόδοξο θα αναφέρουμε 
ότι τον Φεβρουάριο του 2017, τα πληρώματα δύο πλοίων που 
συμμετείχαν στους πόλεμους του μπακαλιάρου, του βρετανικού 
αλιευτικού Arctic Corsair και του ισλανδικού περιπολικού Odinn, 
αντάλλαξαν τις καμπάνες τους σε μια χειρονομία καλής θέλησης και 
ένα σημάδι φιλίας μεταξύ των πόλεων Hull και Reykjavík. Η Ελσα 
Γιουμάν, Ισλανδή Aρμόδια για θέματα Πολιτισμού και Tουρισμού 
δήλωσε κατά την τελετή: «Το Reykjavík και το Hall μοιράζονται μια 
μακρά ιστορίa βασισμένη στη σημασία της αλιείας. Τώρα, με τις 
αντιπαλότητες του παρελθόντος ακριβώς πίσω μας, οι δύο πόλεις 
εμπλέκονται σε μια σχέση βασισμένη στον σεβασμό, τη φιλία και 
την εμπιστοσύνη που είναι βαθιά ριζωμένη στην κοινή μας ιστορία 
και τις θυσίες μας στη θάλασσα.»       

Παλαίμαχοι Βρετανοί ψαράδες, πλήρωμα του Arctic 
Corsair την περίοδο του πολέμου του μπακαλιάρου.

Διάφορα
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Έγκλειστος λόγω κορωνοϊού σκέφτηκα να γράψω δύο λόγια για 
την ειδικότητα του φαροφύλακα, που ίσως πολλοί να μην γνω-
ρίζουν, το τί προσφέρουν, στην ναυσιπλοΐα μας.

Δεν διεκδικώ τον τίτλο του συγγραφέα. Αυτά μου τα διηγή-
θηκε ένας ηγούμενος του Αγίου Όρους (αδελφός του παππού 
της συζύγου μου) που όταν γνωριστήκαμε, η χαρά του ήταν τόσο 
μεγάλη, και η αγάπη του για το Πολεμικό Ναυτικό ήταν τόσο 
μεγάλη, που όταν συναντιόμασταν κατά αραιά διαστήματα, μου 
διηγούνταν διάφορες ιστορίες.

Μία από αυτές που σας γράφω σήμερα είναι για τους φα-
ροφύλακες.

Μου έτυχε το 1978 να υπηρετώ, δίπλα σε ένα φάρο στα 
Χανιά, και εκεί γνώρισα εκλεκτούς συναδέλφους.

Φάροι υπάρχουν πολλοί διεσπαρμένοι στις θάλασσές μας 
και έχουν γλυτώσει πολλά πλοία μας να ναυαγήσουν.

Αυτήν την ιστορία ενός παρ’ ολίγο ναυαγίου σας γράφω.
Το πλήρωμα του φάρου αποτελούνταν από τους: Γιώργο, 

Γιάννη, Κώστα (τυχαία ονόματα), και λέγω πλήρωμα, γιατί η 
διοίκησή του είναι όμοια με αυτή του πλοίου. Πλοίαρχος είναι 
ο αρχιφύλακας, Ύπαρχος ο υπαρχυφύλακας και ούτω καθεξής. 
Αρχιφύλακας ήταν ο Γιώργος, με δύο άλλους φαροφύλακες, τον 
Γιάννη και τον Κώστα. Και οι τρεις ζούσαν αγαπημένοι και οι 
ώρες περνούσαν διαβάζοντας διάφορα βιβλία και μαγειρεύοντας 
νόστιμα φαγητά.

Η ημέρα κυλούσε διαβάζοντας βιβλία ή όταν ο καιρός επέ-
τρεπε, ασχολούνταν με το ψάρεμα.

Μια ημέρα του Δεκεμβρίου το βαρόμετρο άρχισε να κατε-
βαίνει τόσο πολύ όσο ποτέ άλλοτε, (ερχόταν μεγάλη κακοκαιρία), 
το βράδυ ξέσπασε φοβερή καταιγίδα, και ουρανός και θάλασσα 
νόμιζες πως είχαν γίνει ένα. Τα κύματα χτύπαγαν με λύσσα πάνω 
στο φάρο, σείοντάς τον από τα θεμέλια. Η θύελλα ήταν σφοδρή 
για εννέα ημέρες και την δέκατη μεταβλήθη προς το χειρότερο. 
Ο επιστάτης όλες αυτές τις ημέρες, βρισκόταν στο απέναντι 
χωριό. Είχε πάει στο λιμεναρχείο για να αναγγείλει δυσλειτουρ-
γία του φάρου. Και με την τρικυμία αποκλείστηκε. Κάθε βράδυ 
περπατούσε ανήσυχος για να δει αν λειτουργούσε ο φάρος.

Εκείνο όμως το βράδυ που η θάλασσα μούγκριζε σα θεριό, 
ο φάρος δεν άναψε. Χίλιες σκέψεις άρχισαν να περνούν από το 
μυαλό του.

Ή το μηχάνημα χάλασε, ή οι φαροφύλακες έπαθαν κάτι. Και 
όταν το σκοτάδι έπεσε πολύ, έσφιξε η καρδιά του ήρωά μας, αν 
ήταν δυνατόν να πάει στο φάρο με μια βάρκα. Όμως αυτό θα 
ήταν παραφροσύνη και βέβαιος θάνατος.

Όταν το λιμεναρχείο διέθεσε για βοήθεια ένα ιστιοφόρο, 
γύρισε άπρακτο με σχισμένα τα πανιά και τους δύο ναυτικούς 
τραυματισμένους.

Ώρες πολλές ο καπετάν Γιώργης παρέμενε στην παραλία, 

περιμένοντας το φάρο του να στέλνει το σωτήριο φως. Αλλά 
τίποτε.

Θα ήταν ώρα μία μετά τα μεσάνυχτα όταν αγωνιώδης σει-
ρήνα πλοίου αναζητούσε να δει το φάρο. Μετά το δεύτερο και 
τρίτο σφύριγμα το πλοίο έπλεε προς τη στεριά νομίζοντας πως 
η θάλασσα ήταν ελεύθερη μπροστά του. Λίγα λεπτά ακόμα και 
οι επιβάτες θα έβρισκαν τον πιο φρικτό θάνατο.

Ο καπετάν Γιώργης έκλαιγε απαρηγόρητος. Όταν ξαφνικά, 
ακούστηκε μια φωνή. «Ο φάρος άναψε».

Όλοι χαρήκανε, μόνο ο καπετάν Γιώργης ήταν αμίμητος. Όταν 
η λάμψη ήταν μεγαλύτερη φώναξε: Όχι όχι, δεν είναι το φανάρι 
μου αυτό, αυτό δεν είναι το σήμα του. Και πραγματικά το φως 
εκείνο, κόκκινο στην αρχή και κίτρινο ύστερα, δεν είχε τίποτα 
όμοιο με το φως φάρου. Ήταν κάτι που μόνο ο καιόμενος φάρος 
μπορούσε να στείλει.

Ο καιρός έσπασε. Και τότε, μια φωνή από το πλήθος που είχε 
μαζευτεί στην παραλία φώναξε: «Ένα πελώριο υπερωκεάνιο». 
Ήταν αυτό που πιο πριν σφύριζε απελπισμένα.

Τώρα άλλαζε πορεία μέσα στην τρικιμυσμένη από τα κύμα-
τα, θάλασσα.

Στις δύο μέρες που καιγόταν ο φάρος, μετέφεραν οι κάτοικοι 
τον καπετάν - Φαροφύλακα, στο νοσοκομείο με μικρό εγκεφα-
λικό. Και όταν μετά την τρικυμία, το λιμεναρχείο ανέβηκε στο 
φάρο, για να δουν τι έγινε αντίκρυσαν μια καταστροφή. Κάτω 
στο πάτωμα ήταν τα σώματα των φαροφυλάκων καρβουνισμένα. 
Οι εμπειρογνώμονες δεν μπόρεσαν να εξακριβώσουν, πώς έγινε 
το δυστύχημα. Όλο μιλούσαν για δύο ήρωες που θυσιάστηκαν 
στο βωμό του καθήκοντος.

Μετά από μερικά χρόνια ένας ψαράς που ψάρευε βρήκε στα 
δίχτυα, μια μπουκάλα, και μέσα είχε ένα χαρτόνι, με κακογραμ-
μένα γράμματα.

«Κύριοι προϊστάμενοι, μετά από λίγο θα είμαι κι εγώ νεκρός. 
Σας αφήνω την αναφορά μου, πάνω στο τραπέζι, για να μάθετε 
γιατί δεν άναψε ο φάρος. Από την μεγάλη τρικυμία, έσπασαν τα 
τζάμια και κατέστρεψαν το μηχάνημα. Προσπαθήσαμε να διορ-
θώσουμε τη βλάβη, όταν ήρθε μεγαλύτερο κύμα, μας έριξε στο 
εσωτερικό της σκάλας. Ο Γιάννης χτύπησε στο κεφάλι κι έμεινε 
νεκρός. Ύστερα από λίγο θα είμαι κι εγώ νεκρός γιατί αυτή τη 
στιγμή έχω πολύ αιμορραγία. Στα αυτιά μου ακούγεται η σειρή-
να κάποιου πλοίου που έρχεται κατά πάνω μας. Η σειρήνα του 
ακούγεται όλο και πιο δυνατά. Αν δεν τα καταφέρω να ανάψω 
το φάρο, το πλοίο είναι χαμένο. Αυτό εγώ δεν το θέλω.

Ο Γιάννης είναι νεκρός, κι εγώ πεθαίνω από την αιμορραγία, 
γι' αυτό θα ανοίξω τη στρόφιγγα του πετρελαίου για να χυθεί το 
πετρέλαιο πάνω μου, έτσι τουλάχιστον θ' ανάψω φως, και θα το 
δουν από μακριά. Γειά σας καλοί μου συνάδελφοι, Κώστας». 

ΦΑΡΟΦΥΛΑΚΕΣ
ΟΙ ΑΦΑΝΕΙΣ ΗΡΩΕΣ  
ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΦΑΡΟΦΥΛΑΚΕΣ

Του Πλοιάρχου (Ε) Παναγιώτη Φλωρόπουλου ΠΝ 



Μάιος  •  Ιούνιος 2021 591821-2021    200 χρόνια Πολεμικό Ναυτικό
Διάφορα

Βραβεύσεις Αριστούχων μαθητών Β΄ και Γ΄ Λυκείου Λ.Σ.,  
Αποφοίτων ΑΕΙ-ΤΕΙ ελληνικών Πανεπιστημίων,  
Αποφοίτων Πανεπιστημίων εξωτερικού και  
Αποφοίτων Στρατιωτικών Σχολών Π.Ν. και Λ.Σ.
Επιμέλεια: Πλοίαρχος (Ε) Γρηγόριος Γεωργακόπουλος ΠΝ ε.α. 

1. Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος προβλέπεται να αποφασιστεί η βράβευση Αριστούχων μαθητών Β΄ και Γ΄ Λυκείου - Απο-
φοίτων ΑΕΙ, ΤΕΙ Ελληνικών Πανεπιστημίων, Αποφοίτων Πανεπιστη-
μίων Εξωτερικού καθώς και αποφοίτων Στρατιωτικών Σχολών.

2. Η βαθμολογία των μαθητών Β΄και Γ΄Λυκείου θα πρέπει να είναι από 
18,1-20.

3. Για τους λοιπούς ως ανωτέρω αποφοίτους Πανεπιστημίων θα πρέπει 
το πτυχίο τους να είναι με ΑΡΙΣΤΑ.

4. Απαιτούμενα δικαιολογητικά για κάθε κατηγορία θα καθοριστούν 
εάν αποφασιστεί η βράβευσή τους.

5. Η υποβολή δικαιολογητικών χρονικά θα αναφερθεί μέσω του περι-
οδικού Θ.Α. και του site της ΕΑΑΝ.

6. Επίσης το οικονομικό ύψος των βραβείων, ο τόπος βράβευσης και 
λοιπές λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν ως ανωτέρω φαίνεται.

7. Για θεμελίωση της σχετικής βράβευσης θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι 
να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις
1. Να είναι τέκνα των οποίων ο ένας εκ των δύο γονέων να έχει την 

ιδιότητα του Απόστρατου Αξιωματικού ή Ανθυπασπιστή ΠΝ ή 
ΛΣ/ΕΛ.ΑΚΤ.

2. Να είναι μέλος της ΕΑΑΝ και να έχει ταυτότητα της ΕΑΑΝ.
3. Οι βραβευόμενοι να μην έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας 

τους.
4. Να έχουν αποφοιτήσει από Λύκεια-Πανεπιστήμια το έτος 2021.
5.  Να μην έχουν βραβευθεί από άλλο φορέα.
6. Για περισσότερες πληροφορίες από τα μέσα του μηνός Σεπτεμ-

βρίου στη Γραμματεία της ΕΑΑΝ.

Γυμνάσιο Πελοποννήσου
Διαβολίτσιο Μεσσηνίας

To Πανεπιστήμιο Αθηνών

Βραβεύσεις Αριστούχων μαθητών Β΄ και Γ΄ Λυκείου,  
παιδιών Απόστρατων ΠΝ από ΓΕΝ
Επιμέλεια: Πλοίαρχος (Ε) Γρηγόριος Γεωργακόπουλος ΠΝ ε.α. 

Κάθε χρόνο κατά το παρελθόν, πέραν των άλλων, βραβεύονταν από το ΓΕΝ και αριστούχοι μαθητές Β΄ και Γ΄ Λυκείου, παιδιά 
απόστρατων ΠΝ. 

Φέτος όπως και κάθε χρόνο η απόφαση ΓΕΝ, εάν θα βραβεύσει τους αριστούχους μαθητές, θα αποφασιστεί περί τον 
Σεπτέμβριο μήνα.

Η ΕΑΑΝ ευθύς ως ειδοποιηθεί από το ΓΕΝ περί τούτου, θα αναρτήσει στο site της, ανακοίνωση προκειμένου να ειδοποι-
ηθούν οι ενδιαφερόμενοι, για να υποβάλουν τα σχετικά δικαιολογητικά των παιδιών τους για τη βράβευσή τους.

Η βαθμολογία των μαθητών Β΄ και Γ΄ Λυκείου θα πρέπει να είναι από 18,1 έως 20.

Εις μνήμη
Ο Υποναύαρχος ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ Αντώνιος ε.α. ΠΝ κατέθεσε:
- 50 ευρώ εις μνήμη του Αντιναυάρχου ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Α. ε.α. ΠΝ   
- 50 ευρώ εις μνήμη του Υποναυάρχου ΞΥΤΣΑ Κ. ε.α. ΠΝ
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Παραθερισμός EAAN για το έτος 2021
Παραθερισμός ΕΑΑΝ στα παραθεριστικά κέντρα ΠΝ και Ιδιωτικά Ξενοδοχεία-
Πανσιόν-Ενοικιαζόμενα Δωμάτια (ΟΔΗΓΙΕΣ) 
ΣΧΕΤ.: α. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ ΕΑΑΝ (ΚΑ.ΠΑ.ΕΑΑΝ), Ημερομηνία, 13 Φεβρουαρίου 2014, Διόρθωση Νο 2.
            β. Πρακτικό ΔΣ/ΕΑΑΝ υπ’ αριθ. Π-38/27-02-2020 - Θέμα 10

Επιμέλεια: Πλοίαρχος (Ε) Γρηγόριος Γεωργακόπουλος ΠΝ ε.α. Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΝ

Σειρά προτεραιότητας παραθερισμού μελών από τους πίνακες παραθερισμού
1. Στα παραθεριστικά κέντρα του ΠΝ
α. Από τον πίνακα παραθερισμού Α παραθερίζουν όσοι έχουν επιλεγεί από το πρόγραμμα του Η/Υ, ανάλογα με τα 

μόρια και τις θέσεις που διατίθενται σε κάθε περίοδο από το ΓΕΝ. Τυχόν κενά οικήματα / δωμάτια συμπληρώ-
νονται από τους αναπληρωματικούς του ίδιου πίνακα κατά σειρά μορίων και οι οποίοι έχουν δηλώσει επιθυμία 
να παραθερίσουν τουλάχιστον 10 ημέρες νωρίτερα από την έναρξη της παραθεριστικής περιόδου. Σε περίπτω-
ση που ικανοποιηθούν όλοι οι επιθυμούντες να παραθερίσουν αναπληρωματικοί που αναγράφονται στον πί-
νακα Α και υπάρχουν ακόμη κενά, τότε μπορεί να συμπληρωθεί ο πίνακας από τους εγγεγραμμένους στον πί-
νακα Δ (ΕΚΤΕ) της ίδιας περιόδου από άτομα που έχουν δηλώσει επιθυμία παραθερισμού τουλάχιστον 10 
ημέρες πριν την έναρξη της περιόδου αυτής με συστημένη επιστολή και τηλεφωνικά. Επίσης να διαπιστώνεται 
από τους ιδίους ότι το αίτημά τους καταχωρήθηκε στους πίνακες παραθερισμού. Εφόσον εξαντληθεί και ο πί-
νακας Δ (ΕΚΤΕ), τότε συμπληρώνεται ο παραθερισμός από τους υπόλοιπους πίνακες ύστερα από απόφαση του 
ΔΣ. Όσοι δεν δηλώσουν επιθυμία παραθερισμού όπως παραπάνω αναγράφεται, σημαίνει ότι δεν επιθυμούν 
να παραθερίσουν και επομένως δεν θα ερωτηθούν τηλεφωνικά από την ΕΑΑΝ εάν επιθυμούν παραθερισμό.

ΓENIKA
2. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που για κάποιο λόγο ο υποψήφιος παραθεριστής δεν χρησιμοποιήσει το 

οίκημα ή το δωμάτιο που θα διατεθεί θα ενημερώσει την ΕΑΑΝ τηλεφωνικά τουλάχιστον 10 ημέρες πριν 
από την έναρξη της παραθεριστικής περιόδου.

3. Εάν ο υποψήφιος παραθεριστής είναι εγγεγραμμένος στους αναπληρωματικούς πίνακες παραθερισμού ή 
στους άλλους πίνακες τουλάχιστον (10) ημέρες πριν την έναρξη παραθερισμού της περιόδου παραθερι-
σμού, εφόσον επιθυμεί να παραθερίσει εάν υπάρξει κενό οίκημα/δωμάτιο, θα το δηλώσει με συστημένη 
επιστολή και τηλεφωνικά στο γραφείο παραθερισμού της ΕΑΑΝ. Επίσης να διαπιστώσει ο ίδιος ότι το αίτημά 
του καταχωρήθηκε στους πίνακες παραθερισμού. Εάν δεν το δηλώσει, τούτο σημαίνει ότι δεν επιθυμεί πα-
ραθερισμό και ως εκ τούτου να μην ειδοποιηθεί τηλεφωνικά από την ΕΑΑΝ.

4. Σε περίπτωση που εξαντληθούν οι αναπληρωματικοί της περιόδου που έχουν δηλώσει επιθυμία παραθε-
ρισμού, τότε θα καλούνται για παραθερισμό άτομα από άλλες περιόδους που έχουν δηλώσει επιθυμία 
παραθερισμού από τους πίνακες Α, Δ, Γ, Β, ή από άτομα που δεν έχουν κάνει αίτηση και είναι γραμμένα 
στην περίοδο αυτή και έτσι θα συμπληρώνονται τα τυχόν κενά οικήματα/δωμάτια.

5. Στις δυο τελευταίες περιόδους πέραν των δικαιουμένων, σε περίπτωση κενών οικημάτων/δωματίων, θα 
προτιμούνται για παραθερισμό άτομα που δεν παραθέρισαν ή που δεν πρόκειται να παραθερίσουν το 
παραθεριστικό έτος και έχουν δηλώσει επιθυμία παραθερισμού, κατά σειρά προτεραιότητας από τους 
πίνακες Α, Δ, Γ, Β άλλων περιόδων του ιδίου παραθεριστικού κέντρου, ή από άτομα που δεν έχουν κάνει 
αίτηση για παραθερισμό και έχουν δηλώσει επιθυμία στην περίοδο αυτή.

Κατανομή οικημάτων και δωματίων
6. Τα οικήματα και τα δωμάτια που διατίθενται για παραθερισμό και η αντίστοιχη μεγίστη δυνατότητα φι-

λοξενίας σε αυτά καθορίζεται από το ΓΕΝ ως εξής:
 α) Οίκημα τύπου Α: 4 άτομα με μέγιστο αριθμό 6.
 β) Οίκημα τύπου Β: 4 άτομα με μέγιστο αριθμό 6.
 γ) Οίκημα τύπου Γ: 2 άτομα με μέγιστο αριθμό 4.
 δ) Δωμάτια Ξ1-Ξ2: 2 άτομα. 
 ε) Δωμάτια Ξ3: 4 άτομα.
7. Τα οικήματα και τα δωμάτια των ξενοδοχείων κατανέμονται με μέριμνα ΓΕΝ ως προς τον αριθμό.
8. Σε κάθε οικογένεια ανεξαρτήτως δικαιουμένων ατόμων διατίθεται ένα οίκημα ή ένα δωμάτιο.
9. Παραθεριστές που έχουν δηλώσει περισσότερα άτομα από τη χωρητικότητα του οικήματος/δωματίου που 

Παραθερισμός
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θα τους παραχωρηθεί, να λάβουν υπόψη ότι δεν θα τους διατεθεί δεύτερο οίκημα/δωμάτιο για τη στέ-
γαση όλων των μελών της οικογένειάς τους και επομένως θα πρέπει να περιορίσουν ανάλογα τα μέλη της 
οικογένειάς τους.

10. Για περισσότερες πληροφορίες στο γραφείο παραθερισμού ΕΑΑΝ  
 Tηλ.: 210-3310430-31, 210-3368662, 210-3368663, 210-3368657
ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ - ΠΑΝΣΙΟΝ - ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ
11. Ο παραθερισμός θα επιδοτείται από την ΕΑΑΝ με τα παρακάτω ποσά:
― Για δύο δικαιούμενα άτομα μέχρι 35 ευρώ ημερησίως και το μέγιστο μέχρι συνολικά 350 ευρώ.
― Για κάθε άτομο δικαιούμενο μέχρι 25 ευρώ ημερησίως και το μέγιστο μέχρι συνολικά 250 ευρώ.
― Για κάθε δύο άτομα δικαιούμενα και επιπλέον για όλα τα δικαιούμενα παιδιά μέχρι 40 ευρώ ημερησίως και 

το μέγιστο μέχρι συνολικά τα 400 ευρώ.
 Μπορείτε να παραθερίσετε κατ’ επιλογή σας από 1 Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου σε οποιαδήποτε ξενοδοχεία, 

πανσιόν, ενοικιαζόμενα δωμάτια. Δύναται, οι παραπάνω να παραθερίσουν περισσότερες από 10 ημέρες 
εφόσον το κατάλυμα κοστίζει λιγότερο από τις αναφερόμενες ημερήσιες τιμές χωρίς να υπερβαίνει το μέγι-
στο ποσό των 350 ευρώ, 250 ευρώ και 400 ευρώ αντίστοιχα.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ
12. Η επεξεργασία των στοιχείων των υποβληθεισών Αιτήσεων-Υπεύθυνων Δηλώσεωv των Μελών εκτελείται 

αυτόματα από τον Η/Υ της ΕΑΑΝ και ως αποτέλεσμα αυτής εκδίδονται 4 πίνακες για κάθε παραθεριστικό 
κέντρο και παραθεριστική περίοδο του ΠΝ και ξεχωριστά για τα ιδιωτικά ξενοδοχεία-πανσιόν-ενοικιαζό-
μενα δωμάτια, δηλαδή:

α. Ο Πίνακας (Α) «ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ BAΣEI BAΘMOΛOΓlAΣ (ΜΟΡΙΩΝ) ΤΟΥΣ». Σ’ αυτόν 
τον πίνακα αναφέρoνται αυτοί που παραθερίζουν καθώς και οι αναπληρωματικοί.

β. Ο πίνακας (Β) «ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟ ΓΕΝ ΚΑΙ ΕΑΑΝ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΘΕΡΙ-
ΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ» (EKΠE).

γ. Ο πίνακας (Γ) «ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟ ΓΕΝ ΚΑΙ ΕΑΑΝ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ 
ΠΑΡΑΘΕΡIΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ» (ΕΚΔΕ).

δ. Ο πίνακας (Δ) «ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟ ΓΕΝ ΚΑΙ ΕΑΑΝ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑ-
ΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ» (ΕΚΤΕ).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ  ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ

Α. Επιδοτήσεις - Δικαιολογητικά Παραθερισμού ΜΕΛΩΝ ΕΑΑΝ έτους 2021 σε 
Ιδιωτικά Ξενοδοχεία πανσιόν-ενοικιαζόμενα δωμάτια 

Επιμέλεια: Πλοίαρχος (Ε) Γρηγόριος Γεωργακόπουλος ΠΝ ε.α.
ΣΧΕΤ.: α. ΝΔ 1171/20-5-1972 (Περί Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων).
 β. ΠΔ 576/24-6-1978 (Περί Κυρώσεως Κανονισμού Οργανώσεως και Λειτουργίας Ενώσεως Αποστράτων 

Αξιωματικών Ναυτικού).
 γ. Προϋπολογισμός ΕΑΑΝ έτους 2021.
 δ. Απόφαση Υπουργού Εθνικής Άμυνας ΦΕΚ 1139 από 3 Ιουνίου 2011, Τεύχος Δεύτερο, ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 

Φ. 400/32/82424/Σ343 (1)
 ε. ΦΕΚ 2158/30-8-2013 Τεύχος Δεύτερο, ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.400/78/254899 Σ.3017 (1)
 στ. Κανονισμός Παραθερισμού ΕΑΑΝ (ΚΑ.ΠΑ.-ΕΑΑΝ) από 13-2-2014 Διόρθωση Νο 2.

ΑΙΤΗΜΑ : Πλοίαρχος (Ε) ε.α. Γρηγόριος Γεωργακόπουλος ΠΝ ΔΣ/ ΕΑΑΝ 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ : Πλοίαρχος (Ε) ε.α. Γρηγόριος Γεωργακόπουλος ΠΝ ΔΣ/ ΕΑΑΝ

1. Μετά την Υπουργική Απόφαση ΥΕΘΑ, το νέο κανονισμό παραθερισμού Μελών ΕΑΑΝ 2014 και  τα λοιπά σχε-
τικά αποφασίστηκε ο παραθερισμός σε Ιδιωτικά Ξενοδοχεία-Πανσιόν και ενοικιαζόμενα δωμάτια για το έτος 
2021.

2. Στον προϋπολογισμό ΕΑΑΝ 2021 έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση για τον παραθερισμό σε ιδιωτικά ξενοδο-
χεία - πανσιόν - ενοικιαζόμενα δωμάτια Μελών της ΕΑΑΝ Π.Ν. και Λ.Σ.

Παραθερισμός
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3. Ο παραθερισμός θα επιδοτείται από την ΕΑΑΝ με τα παρακάτω ποσά:
α. Για δύο δικαιούμενα άτομα 35 ευρώ ημερησίως το μέγιστο συνολικά 350 ευρώ. 
β.  Για κάθε άτομο δικαιούμενο 25 ευρώ ημερησίως  το μέγιστο συνολικά 250 ευρώ.
γ. Για κάθε δύο άτομα και επιπλέον όλα τα δικαιούμενα παιδιά 40 ευρώ ημερησίως το μέγιστο συνολικά τα 

400 ευρώ.

Παρατηρήσεις:
Δύνανται οι παραπάνω να παραθερίζουν περισσότερες από 10 ημέρες εφόσον το κατάλυμα κοστίζει λιγότερο 
από τις αναφερόμενες ημερήσιες τιμές χωρίς να υπερβαίνεται  το μέγιστο ποσό των 350 ευρώ, 250 ευρώ και 
400 ευρώ αντίστοιχα. Επίσης δύνανται να παραθερίσουν για λιγότερες από 10 ημέρες, επιδοτούμενοι με την 
αντίστοιχη προβλεπόμενη ημερήσια επιδότηση, ανάλογα με τις διανυκτερεύσεις και ανεξάρτητα από το κατα-
βληθέν από αυτόν ποσόν. Η αποζημίωση είναι ημερήσια και υπολογίζεται το ποσό επί την κάθε ημέρα διαμονής, 
ανάλογα με τις ημέρες.
4. Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την λήψη της επιδότησης τα οποία θα υποβληθούν στην Χρηματική Διαχεί-

ριση ΕΑΑΝ μετά τον παραθερισμό το αργότερο μέχρι 15-10-21, να έχουν περιέλθει στην ΕΑΑΝ με μέριμνα 
του δικαιούχου , είναι τα κάτωθι:
α.  Επίσημη απόδειξη από το ιδιωτικό ξενοδοχείο – πανσιόν – ενοικιαζόμενο δωμάτιο, αναφέροντας το ποσόν, 

τις ημέρες διαμονής και το ονοματεπώνυμο του παραθεριστή.
β.  Υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/1986 ότι παραθέρισαν στο τάδε ξενοδοχείο στις τάδε ημερομηνίες 

και με ποια μέλη της οικογένειάς τους, με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από ΚΕΠ-ΕΛΑΣ ή Γραμματεία 
/ Διευθύνων Σύμβουλος  ΕΑΑΝ. 

γ.  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης  από το Δήμο  για όσους έχουν παιδιά ή άλλα άτομα ειδικών 
κατηγοριών  δικαιούμενα παραθερισμό. 

δ.  Για μονογονεϊκές οικογένειες απαιτείται πιστοποιητικό που να φαίνεται η ιδιότητα της μονογονεϊκής  ή  
Υπεύθυνη Δήλωση του νόμου 1599/1986 από τον ενδιαφερόμενο που να βεβαιώνει αυτό . 
5. Η επιλογή γίνεται με την μοριοδότηση κάθε μέλους σύμφωνα με τα σχετικά. 
6. Κάθε μέλος δικαιούμενο παραθερισμού έχει την δυνατότητα να επιλέγει οποιοδήποτε ξενοδοχείο – πανσιόν 

– ενοικιαζόμενο δωμάτιο είναι της αρεσκείας του – συνεννοούμενο προς τούτο με το ξενοδοχείο και για τις 
ημερομηνίες παραθερισμού από 15/6/2021 μέχρι 30/09/2021.

7. Δικαιούμενα άτομα παραθερισμού είναι το Μέλος, ο/η σύζυγός του (της) και ένα ανήλικο ή σπουδάζον παιδί 
μέχρι την ηλικία των 25 ετών και άτομα ειδικών κατηγοριών. 

8. Το ΔΣ/ΕΑΑΝ μετά από διεξοδική συζήτηση αποφασίζει και εγκρίνει ομόφωνα.

Β. Παραθερισμός ΕΑΑΝ. Έτος 2021.  
Δηλώσεις Επιθυμίας - Ακυρώσεις Παραθερισμού κατά την καλοκαιρινή 
περίοδο από 19-07-2021 έως 10-09-2021 

ΣΧΕΤ: α.ΝΔ 1171/20-05-72 (Περί Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών Ε.Δ)
 β. ΠΔ 576/24-6-1978 (Περί Κυρώσεως Κανονισμού Οργανώσεως και Λειτουργίας Ενώσεως Αποστράτων 

Αξιωματικών Ναυτικού)
ΑΙΤΗΜΑ : Πλοίαρχος (Ε) ε.α. Γρηγόριος Γεωργακόπουλος ΠΝ ΔΣ/ ΕΑΑΝ 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ : Πλοίαρχος (Ε) ε.α. Γρηγόριος Γεωργακόπουλος ΠΝ ΔΣ/ ΕΑΑΝ

1. Το ΔΣ/ΕΑΑΝ μετά από διεξοδική συζήτηση αποφάσισε όπως τα μέλη της ΕΑΑΝ που είναι αναπληρωματικά 
στα παραθεριστικά κέντρα ΠΝ από 19 Ιουλίου 2021 έως και 10 Σεπτεμβρίου 2021, να δηλώσουν μέχρι 16 
Ιουλίου 2021 στην ΕΑΑΝ τυχόν ακυρώσεις παραθερισμού, ή να δηλώσουν οι αναπληρωματικοί των περιόδων 
αυτών, εάν επιθυμούν να παραθερίσουν, εφόσον υπάρξουν κενά οικήματα/δωμάτια  καθότι η ΕΑΑΝ το εν 
λόγω χρονικό διάστημα θα λειτουργήσει με μειωμένο προσωπικό .

2. Οι δηλώσεις επιθυμίας να γίνονται με e-mail paratherismos@eaan.gr / taytothtes@eaan.gr ή με οποιαδήπο-
τε άλλο μέσο, ο ενδιαφερόμενος να διαπιστώσει ο ίδιος ότι το αίτημα του καταχωρήθηκε στους πίνακες 
παραθερισμού.

3. Το Δ.Σ./ΕΑΑΝ μετά από διεξοδική συζήτηση αποφασίζει και εγκρίνει ομόφωνα.
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Εκτελούμε το θλιβερό καθήκον της δυσάρεστης περιοδικής ενημέρωσης…

Βαθμός Ονοματεπώνυμο Ημέρα 
θανάτου

Έτος 
γεννήσεως

Υποναύαρχος (Μ) ε.α. ΠΝ Νικόλαος-Γεράσιμος Νικολαΐδης 7 Απριλίου 2021 1931
Υποναύαρχος (ΥΙ) ε.α. ΠΝ Σόλων Μαλλιαράκης 7 Απριλίου 2021 1927
Υποναύαρχος (Ο) ε.α. ΠΝ Παναγιώτης Χριστόπουλος 13 Απριλίου 2021 1931
Υποναύαρχος (Ο) ε.α. ΠΝ Γεώργιος Δέδες 16 Απριλίου 2021 1931
Σημαιοφόρος (Ε) ε.α. ΠΝ Νικόλαος Χριστοφόρου 16 Απριλίου 2021 1961
Αντιπλοίαρχος (Ο) ε.α. ΠΝ Παναγιώτης Καλλέργης 20 Απριλίου 2021 1963
Υποπλοίαρχος (Ε) ε.α. ΠΝ Αγησίλαος Κοντούλης 21 Απριλίου 2021 1967
Πλωτάρχης (Ε) ε.α. ΠΝ Κωνσταντίνος Κατσίκης 24 Απριλίου 2021 1942
Ανθυπασπιστής ε.α. ΠΝ Αναστάσιος Κάτσουλας 2 Μαΐου 2021 1956
Αντιπλοίαρχος (Ε) ε.α. ΠΝ  Παναγιώτης Κάννος 11 Μαΐου 2021 1959
Πλωτάρχης (Ε) ε.α. ΠΝ Κωνσταντίνος Τζαννής 19 Μαΐου 2021 1927
Αρχιπλοίαρχος ε.α. ΠΝ Παναγιώτης Ευσταθίου 19 Μαΐου 2021 1931
Πλωτάρχης (Ε) ε.α. ΠΝ Ανέστης Μιχαηλίδης 21 Μαΐου 2021 1931
Σημαιοφόρος (Ε) ε.α. ΠΝ Γεώργιος Βροντής 23 Μαΐου 2021 1934
Υποναύαρχος (Μ) ε.α. ΠΝ Γεώργιος Σκλιβάνος 23 Μαΐου 2021 1943
Υποπλοίαρχος (Ε) ε.α. ΠΝ Γεώργιος Καραμπατσώλης 29 Μαΐου 2021 1963
Πλωτάρχης (Ε) ε.α. ΠΝ Ευάγγελος Τριαντάφυλλος 31 Μαΐου 2021 1944

«Requiem» σ’ ένα φίλο
Από τον Υποναύαρχο Μάρκο Μάστρακα ΠΝ ε.α.

Σήμερα Τετάρτη 19 Μαϊου 2021 ο σεβαστός και αγαπητός μου φίλος, εξαίρετος Αξιωματικός και συνάδελφος, Αρχιπλοίαρχος ΠΝ (εα) Πα-
ναγιώτης Ευσταθίου έφυγε για πάντα από κοντά μας, αφού έχασε τη μάχη για τη ζωή με τα όσα τον βασάνιζαν τελευταία και αντιμετώπιζε 
με στωικότητα από κοντά με την αγαπημένη του σύζυγο Ειρήνη, στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών όπου νοσηλευόταν για αρκετές ημέρες... 
Το πέρασμά του από αυτή τη ζωή (1931-2021) θα μείνει ανεξίτηλο στη μνήμη όλων εκείνων που τον γνώρισαν έστω και για λίγο (εντός και 
εκτός Ναυτικού, στο εσωτερικό και το εξωτερικό), όπου παντού διακρίθηκε για τις γνώσεις και επιδόσεις του, μια και επρόκειτο για ένα 
ξεχωριστό άνθρωπο χαμηλών τόνων και υπέροχο φίλο, που αγόγγυστα με θαυμαστή αξιοπρέπεια και θάρρος, που συγκλόνιζε τους γύρω 
του, αντιμετώπισε ειδικά τα τελευταία χρόνια την αδικία και τις ταλαιπωρίες μέχρι της δικαιώσεώς του πρόσφατα, τον πόνο αλλά ακόμα 
και αυτόν τον θάνατο!…

Το κενό που αφήνει σε φίλους, συγγενείς και στην οικογένειά του, ιδιαίτερα στη σύζυγό του που του συμπαραστάθηκε με αξιοζήλευτη 
καρτερικότητα, αγάπη και αυταπάρνηση, είναι δυσαναπλήρωτο και η ευχή από καρδιάς είναι ο Θεός να τους δίνει κουράγιο και να τους 
απαλύνει τον αγιάτρευτο πόνο τους... 

Γνωριστήκαμε στο San Diego (California USA) τον Ιούλιο του 1973 όπου είχαμε μεταβεί για την παραλαβή του Α/Τ Κουντουριώτης (D 
213) εκείνος Αντιπλοίαρχος ως Κυβερνήτης και εγώ Υποπλοίαρχος ως Διευθυντής Ναυτιλίας & Συνεννοήσεως. Από την αρχή με εντυπωσί-
ασαν ο πληθωρικός του χαρακτήρας, η φιλοπατρία, η χαρισματική του σκέψη και γνώσεις όχι μόνο επαγγελματικές αλλά για κάθε τι που 
γνώριζε μετά από μελέτη κειμένων όχι μόνο Ελληνικών αλλά και ξένων, αφού γνώριζε απταίστως την Αγγλική και Γαλλική γλώσσα ως και η 
διάθεση για «χιούμορ»! Για τους λόγους αυτούς, το σπινθηροβόλο του πνεύμα και αποδόσεις στη θεωρία και την πράξη, έχαιρε της εκτι-
μήσεως των προϊσταμένων του, των υφιστάμενων αλλά και όλων των φίλων και συμμαθητών του! Ποτέ δεν έκανε κάτι που έθιγε τη προ-
σωπικότητα των άλλων, ενώ ταυτόχρονα φρόντιζε με τον τρόπο του για το όσο γινόταν και επιτρεπόταν πιο άνετο πέρασμα των «δοκιμα-
σιών» μας, με αυστηρότητα και σύνεση! Έχουν ανεξίτηλα χαραχθεί στη μνήμη μου τα όσα δύσκολα περάσαμε και με επιτυχία 
αντιμετωπίσαμε κατά την παραλαβή του Κουντουριώτη στις ΗΠΑ ως και κατά τον πλουν του μέχρι το πλοίο αυτό να γίνει σχεδόν καινούργιο 
και μετά από 8 μήνες περίπου να καταπλεύσει περήφανα στο Ναύσταθμο Σαλαμίνας και να ενταχθεί στον Στόλο πλήρως αξιόμαχο! Έτσι 
αναπτύχθηκε σταδιακά μια φιλία, που έμελλε να γίνει πολύ στενή, ειλικρινής και άρρηκτη στα χρόνια που ακολούθησαν μέχρι και την τε-
λευταία μας συνάντηση στο σπίτι του πριν την επάρατη πανδημία που ακόμα από τον Μάρτιο 2020, όπου είχε εμφανή σημάδια προβλη-
μάτων υγείας, αλλά και συνεχή επικοινωνία μας Τ/Φ κ.λπ. μέχρι πρόσφατα προ της αναχωρήσεώς του για τον τόπο της αιώνιας γαλήνης...

Το φοβερό άγγελμα της απώλειάς του από την αγαπητή μας Ειρήνη μας στεναχώρησε αφάνταστα εμένα και τη σύζυγό μου Μαίρη αλλά 
και όλους τους κοινούς μας φίλους... μιάς και ήταν εκείνος που πάντοτε συμπαραστεκόταν δίνοντας κουράγιο στους άλλους, όπως άλλωστε 
έκανε και σε κάθε άλλη μικρή ή μεγάλη αναποδιά στο διάβα της ζωής του… Κλείνοντας το σημείωμα αυτό του αποχαιρετισμού του δεν θα 
ήθελα να προσθέσω περισσότερα σεβόμενος στη μνήμη του την σεμνότητα που τον διέκρινε και γνωρίζοντας ότι κάτι τέτοιο δεν θα το 
ήθελε και θα τον στεναχωρούσε βαθύτατα… Καλό σου ταξίδι σεβαστέ μου φίλε Πάνο!!! 
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