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Κθγήτρ Φσκής γγής ΣΣΕ

Στην πρώτη τους μορφή οι 

Ολυμπιακοί Αγώνες διακρίνο-

νταν από άρτια διοργάνωση, ως 

Πανελλήνιο αθλητικό δρώμενο,  

τόσο από πλευράς οργάνωσης, 

όσο και εφαρμογής κανόνων 

των αγωνιστικών πράξεων.
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Στην αχαιτητα κιλκτικώς δν 

πήξαν καννς δικα π την έννια 

τ νμ, αλλά θσμ πανάχαιι, θα 

λέγαμ ένας ηθικς κώδικας ή νμκνων 

μ Πανλλήνια ισχύ (Θκδδης Β,3�), 

πως πσης και δύ δκαδτκ όγανα 

π πέβαλαν τις πινές. Τα γανα ατά 

ήταν ι Αμφκτνες και τ σώμα των Ελ

λανδκών (Έλλην + δκη). Η ύτατη δ 

διάδση της γαφής απ τν 8 αι. π.Χ. σ 

λ τν λλαδικ κσμ θωήθηκ ως θ

μλιώδης κατάκτηση καθώς και γγητής 

της δημκατας και της μταγνέστης 

κατάτισης Καταστατικύ Χάτη δηλ. Σ

ντάγματς «ώστε γαφή κα νόμς σχεδόν 

σμπεντα» (Κιακπλς σλ.1��). 

Πγνέστα, κιτής των αγώνων ήταν  

αθλθέτης πως  Ηακλής,  Πέλπας,  

χιλλέας κ.ά. π την 50η λμπιάδα (584 

π.Χ.) πκάτησ  θσμς των Ελλανδ

κών π αχικά ήταν δύ, αγτα δέκα 

και καθιώθηκαν σ πνήντα (Πασανας, 

5,9,4 και Πνδας 3,21). Η κλγή τς 

παλαιτα ήταν κληνμική και χ 

ισβια ιδιτητα. γτα μως γινταν 

κλήωση ανάμσα σ λς τς πλτς 

της Ήλιδας και η ιδιτητά τς ατή δια

κύσ μν για μια διγάνωση. Εκπαιδύ

νταν δ, π 10 μήνς διαμένντας στν 

Ελλανδκαώνα, ντς των γκαταστάσων 

της λμπας, ώστ να γνωσν καλά 

τα καθήκντά τς, τς καννς και τις 

διατάξις π των αγώνων απ τς νμ

φλακες (Πασανας Β΄). Εχαν ιδική καθ’ 

ύλην αμδιτητα αναγνωισμένη απ 

λ τν Ελληνικ και απικιακ κσμ. 

Η πώτη πσημη και σστηματική κατα

γαφή των λμπιακών γώνων (..) 

παγματπιήθηκ απ τν Ιππα τν 

Ηλ (5o αι. π.Χ.). Μέγιστ έγ τ ναι τ 

«λμπινικών αναγαφή» π καταγά

φνται ι λμπιάδς και ι λμπινκς 

απ τ ��� π.Χ. Έκττ η καταγαφή λων 

των ιστικών γγντων ακλθ την 

αθμηση των λμπιάδων. Τ έγ τ 

Ιππα σνέχισ  ισττέλης (384322 

π.Χ.) μ τ έγ τ «λμπινκς», και 

ακλύθησαν  Τμαις απ τ Τα

μένιν,  Εατσθένης,  Φιλσατς,  

Ιύλις  φικανς,  Φλέγων απ τις 

Τάλλις. Σημαντικές ιστικές πηγές έχ

μ πσης απ τν Πνδα, τν Στάβωνα, 

τν Πασανα, τν Λκιαν, τν Διδω 

Σικλιώτη κ.ά.

Τα κύια «άθα» τ λμπιακύ Κώ

δικα βάση τ π νγύσαν ι Ελλα

νδκες σνπτικά ναι τα ακλθα: 

 Μναδικς και αναντικατάστατς 

χώς διξαγωγής των .. ήταν  ις 

χώς της λμπας.

 ι αγώνς αχικά γανώθηκαν 

απ τς Ηακλδς (Στάβων) και την 

πέκταση των ιτωλδωικών φύλων 

στην Πισάτιδα (σημινή λμπα) γκα

θιστώντας τη λατα και τ ι τ 

λμπ Δις. Ξέσπασ μως διαμάχη 

μταξύ των Πισαων και των Ηλων για 

πικάτηση στ χώ και έλγχ των 

δώμνων στην λμπα. Η λύση δθη

κ μ τη σύναψη της εκεχεας μταξύ 

ΠσαςΉλιδαςΣπάτης τ 884 π.Χ. δν

ντας την απκλιστικτητα της αμδι

τητας και της θύνης της γάνωσης 

και διξαγωγής των .. στς Ηλς 

Ελλανδκες.  Δσκς της Εκεχεας π 

φλασσταν στ ι της Ήας (ιστ

τέλης) πισφάγισ τη δημιγα τ 

Θσμύ, και δήγησ στη σστηματική 

παγματπηση και διατήηση των 

.. για δώδκα αιώνς. Έτσι η πλη της 

Ήλιδας ήταν ιή και απααβαστη, απα

γμένη δ για τς ναγς. 

 Η εκεχεα (κάς αι χς = απμά

κνση των χιών, κάτω τα χέια, απα
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γση των πλμικών αναμτήσων) 

αχικά διακύσ ένα μήνα αλλά αγ

τα έφτασ έως και δέκα μήνς. Η 

πκήξη των αγώνων γιν

ταν μ σπνδφς 

Ηλς π ανήγγι

λαν απ πλη 

σ  πλη τ 

μήνμα της 

εμηνας 

κα της εκεχεας. 

Έτσι ξασφαλιζταν η 

λύθη μτακνηση 

των αθλητών και των θ

ατών ακμη και απ τις 

πι απμακσμένς 

πλις, αφύ η ανιχτή 

δδς μέσω της 

πικάτιας απαι

τύσ αμφπλ

η πχέωση 

σβασμύ της κ

χιας τσ απ τις πλις σ 

και απ τς διχμνς. 

  χνς τλέσως των .. ήταν 

ισμένς και αμτάβλητς, την πώτη 

πανσέλην μτά τ θιν ηλιστάσι 

(15 Ιλ.  15 γ.) στ τέλς κάθ ττά

τ έτς («πνττηικ»).

 Δκτ ως αθλητές γννταν μν 

Έλληνς την καταγωγή και φσν δν 

χαν καταδικασθ σ ατιμωτικές πι

νές, δν χαν στηθ τα πλιτικά τς 

δικαιώματα, δν βσκνταν π κατη

γα φν και δν χαν πααβιάσι 

την κχια ι διι ή ι πλις τς. 

ι γνακς δ, μπύσαν έμμσα να 

μτέχν ως ιδικτήτις αλγων, στις 

αματδμς (1η λμπινκης η Σπα

τιάτισσα Κνσκα). Τέλς απαγταν 

η σμμτχή των Ελλανδικών ως αθλη

τές στς αγώνς (102η λμπιάδα).
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 ι αθλητές φιλαν να π

σέχνται στην λμπα ένα 

μήνα πιν την έναξη των 

αγώνων και να ππνύνται 

κάτω απ την πβλψη και 

καθδήγηση των Ελλανδκών. κ

λθύσαν τις αγωνιστικές πδξις 

τς, αλλά και καθισμέν πγαμ

μα διατης. Έππ δ να ππνύνται 

στ αγώνισμά τς τλάχιστν π δέκα 

μήνς, γγνς π πσης έκιναν ι 

Ελλανδκες. ι αθλητές ασκύ

νταν στ Γμνσ για τ ακ

ντι και τ δσκ, και στην 

Παλαστα για την πάλη, την 

πγμή, τ παγκάτι και 

τ άλ μα, αλλά χησιμπιύσαν 

και β ηθητικύς χώς πως 

τ ελα θσν, τ αλεπτήν, 

τ σφα στήν, τ κωκεν, τ 

κνστήν, τ εφηβεν, λτ κα 

δεξαμενή νε (πισνα). ι αγώνς διξάγ

νταν στ στάδι και τα ιππικά αγωνσματα 

στν ιππδμ.

 Πατι ι Ηλι χαν άιστα 

γανώσι και πβλέψι κάθ τι για τη δι

ξαγωγή των αγωνισμάτων, ντύτις δν 

αναλάμβαναν τη στέγαση και τη διατφή 

τ πλήθς των αθλητών. ι πλις λι

πν π φιλδξύσαν να σγκτήσν 

τις αντιπσωπς τς απ τς πι κλ

κτύς και ικανύς πλτς αθλητές χαν τ 

δικαωμα να στέλνν πσημς απστλές 

π νμάζνταν «θεωες». Τ χές ατ 

αναλάμβαν  «αχθεωός»  χηγς (ν

μαστή η τ λκιβιάδς θηνακή θωα 

91η λμπιάδα τ 41� π.Χ.  την χηματ

δτησ, γάνωσ και δήγησ  δις ως 

«αχθως» στην λμπα). Η χηγα 

θσμθτται για πώτη φά στην θηνα

κή Δημκατα τ Κλισθένς (τέλη � 

αι. π.Χ.) και ανθ στν Χσ ιώνα τ 

Πικλές. Πέχται απ τ χηγός 

δηλαδή ηγέτης τ χύ π σημανι 

άχων, δηγς μιας πμπής, μιας αντιπ

σωπας (Πανλξικν). Η χηγα αχικά αφ

ύσ σ θησκτικές τές.  χηγός 

ναι πλτης κλγμένς απ τη φλή τ 

μταξύ των πλσων, ώστ να καταβάλι 

ξ ιδων τα έξδα για τη σγκτηση τ 

χύ ανδών ή φήβων π θα λάμβαναν 

μές στη γιτή των Παναθηναων και 

Θαγηλων, πως ακμη και τ θατικύ 

χύ των Δινσων (Πάπς). Σταδιακά 

 θσμς ξαπλώθηκ σ κάθ δς πλι

τισμική κδήλωση πως άλλωστ και στα 

αθλητικά δώμνα.  χηγς«αχθω

ς» την ημέα τ αγώνα δηγύσ στ

φανωμένς στ στάδι την θεωα τ, 

και σ ππτωση νκης έπαιν έπαθλ 

ένα χάλκιν τπδα π χ δικαωμα 

να αναγάψι τ νμά τ και να τ 

αναθέσι στ Δινσ ή στν πλλωνα 

(νμαστς  τπδας τ Λσικάτς). 

π τ 40� π.Χ. πτάπη δ η σμμτ

χή δ χηγών ως σγχηγα λγω τ 

ψηλύ κστς.

 π τ ��� ως τ �28 π.Χ.  αγώ

νας δμ νς σταδ ήταν τ μ

ναδικ αγώνισμα. π τ νμα τ 

λμπινκη έπαιν και την νμασα 

της κάθ λμπιάδα. χικά ι αγώνς 

διακύσαν μν μα ημέα. Μ την πά

δ των τών  αιθμς των αγωνισμά

των αύξαν, πμένως και η διάκια σ 

ημές καταλήγντας έτσι στις πέντ. 

 ι αθλητικ αγώνς ήταν άη

κτα σνδδμένι μ τη θησκτική 

λατα. Ελλανδκς, ις, άχντς 

της Ήλιδας, κιτές, αθλητές, γμναστές 

και έφηβι σνδμνι απ τς 

γνς τς σγκντώννταν στ Β

λετήν. Εκ έκαναν θσς και έδιναν, 

νώπιν τ Οκ Δός π κατύσ 
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καν, τν Ολμπακό όκ πως θα 

αγωνισθύν για την αγαθή έιδα δηλαδή 

μ τιμιτητα για την γνή και καθαή 

άμιλλα. Δήλωναν σ πια αγωνσματα 

πιθμύσαν να αγωνισθύν και κατπιν 

γκσως των Ελλανδικών ως πς 

την καταλληλτητα και κατάταξη σ 

κατηγς των αθλητών, γγάφνταν 

στ Λεκωμα.

 Εχ σχδιασθ πλήως τ αγωνι

στικ πγαμμα ζντας τη δύτη 

ημέα να λαμβάνν τις θέσις τς στην 

ιδική ξέδα ι Ελλανδκες, νδδμένι 

μ πφύς χιτώνς για να διακννται, 

και να διαγωνζνται ι έφηβι  αθλητές 

(“Έμαια”) στη Σταδιδμα, στην Πάλη, 

στην Πγμή και στ Παγκάτι. Η πμνη 

ημέα ήταν αφιωμένη στις Ιππδμς 

και στις ματδμς, νώ τ απγμα 

γινταν τ Πένταθλ. Την τέτατη ημέα 

ακλθύσαν τα αγωνσματα της Σταδι

δμας, τ Διαύλ, τ Δλχ, της 

Πάλης, της Πγμαχας, τ Παγκατ και 

της Oπλιτδμας. 

 Κατά την ημέα λήξως των αγώ

νων ι νικητές σγκντώννταν στ να 

τ Δις,  κήκας κφωνύσ τα ν

ματα των νικητών και των πλών τς 

και  πσβύτς Ελλανδκης τς 

στφάνων. Τ μσημέι πσφταν 

γύμα στ Πτανε τιμής ένκν στς 

νικητές και τ βάδ δπν σ λς 

τς αθλητές και τς φιλάθλς. 

 Σύμφωνα μ τ Δλφικ χησμ 

π δνται στν Ίφιτ κατά την �η λ

μπιάδα: «μήλν καπόν μη θής επ νκη, 

αλλ τν γ αμφτθ καπώδη λαν» 

(Φλέγων), ζται απ την Πθα τ 

Άθλν. Τ βαβ για τς νικητές των 

.. δν έππ να ναι πλύτιμ, χή

σιμ ή σπάνι δώ αλλά  Κότνς  στ

φάνι αγιλιάς τ π έκβαν απ την 

ιή καλλιστέφαν λιά, δένδ τ Δις 

π βισκταν πσω απ τ ι τ. Μ 

ατν τν τπ δινταν η μγστη ηθι

κή αξα στην πσπάθια και στη νκη. 

Ως χαακτηιστικ παάδιγμα αναφέ

ται τ ακλθ: στη μάχη των Θμπ

λών τ 408 π.Χ., κατά την �5η λμπιάδα, 

 Πέσης αξιωματύχς, Τιτανταχμης, 

αναφώνησ: «αλμν Μαδόνε, εναντν 

πών ανδών μς δηγες να πλεμήσ

με, π δεν αγωνζντα γα χσφ, αλλ 

μόνν γα την αετή» (Ηδτς).

 Έπιτα απ τις νκς στς ..  

αθλητής χ τ δικαωμα να ανγι τ 

άγαλμά τ στην λμπα καθώς και ατ 

τ ππνητή τ ις ένδιξη γνωμ

σύνης. Για τς θηνας λμπινκς 

μάλιστα, πέαν των άλλων τιμών στην 

λμπα, πβλπταν να σιτζνται δια 

β απ τ Πταν της πλως. Στς 

δ δημσις αγώνς χαν τιμητική θέση 

μαζ μ τς αξιωματύχς, τς ις, 
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τς διακκιμένς 

στατηγύς και τς 

ξένς πέσβις. Επ Σ

λωνς δ, λάμβαναν πσης απ 

την πλη 500 δαχμα. 

 Εμπς απ τ να της Ήας β

σκται  ις Βωμός.  στφανωμένς 

νικητής τ αγώνα δμ νς σταδ 

παλάμβαν τη δάδα απ τν ιέα μ 

την ιή φλγα, π φλασσταν στ 

Πτανε και άναβ τν βωμ π δν 

έσβην έως τς πμνς αγώνς (τ 

άσβστν π).

 ι αθλητές π παέβαιναν τς 

καννισμύς των αγώνων, ανάλγα μ τη 

βαύτητα τ πααπτώματς τς, τιμω

ύνταν μ πστιμ, μ απκλισμ ή 

μ δημσια μαστγωση. Η αστητητα 

των καννισμών μως, δν πιιζταν 

στς αθλητές, στς γμναστές και στς 

Ελλανδκες. Επκτινταν και στς θατές 

π έππ να μην ναι δύλι ή ισ

λι, και να ακλθύν πσης διατάξις 

ππύς τάξης και σμπιφάς. Για 

τις δ γνακς, πιτπταν η σδς 

μν των ανύπανδων γναικών πααβ

αση της Καλλιπάτιας (Δημσθένης κατά 

ιστκάτς 40, Πασανας). Τέλς, ι 

βάβαι μν κατ’ ξαση μπύσαν 

να παακλθύν τς αγώνς. 
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 Τέλς ι Ελλαν

δκες χαν και βη

θύς: τς Ραβδ

χς, π κτλύ

σαν τις απφάσις των 

Ελλαν δκών, τν Αλτ

χη και τς Αλτας π ήταν 

πύθνι για την μαλή διξα

γωγή των αγώνων. Ένα ακμη γαν 

ήταν η Ολμπακή Βλή π σνδαζ 

στ Βλετήν και δκαζ τις αγωνι

στικές λμπιακές καταστατηγήσις 

πως αγαπωλησς, νστάσις και κά

θ δς πααβιάσις των Ολμπακών 

καννσμών. Πιν την στ της χς 

και την Κπτή (την σδ τ Σταδ

), ι αθλητές σναντύσαν τς 1� 

Ζνες. ιχάλκινα αγαλματδια Δις, 

στη βάση των πων γάφνταν π

τπές, σμβλές, καθώς και νματα 

πααβατών, ώστ να θμζν πάντα σ 

κάθ έναν π ισχταν στ Στάδι 

να μην αθτήσι τν κ τ. Εξάλλ 

ι Ζνες χαν στηθ απ αθλητές π 

χαν πααβιάσι τ Ολμπακό δκα 

ως πινή π τς χ πιβληθ απ 

την Ολμπακή Βλή.

Σμπασματικά, απδικνύται ,τι 

σταδιακά (απ τν 8 έως τν 4 αι. π.Χ.) 

δημιγήθηκ τ απαατητ θσμι

κ πλασι π απ τη μια ιζ μ κα

ννς την γάνωση των αγώνων, και 

μ νμς την αστητητα και την 

αμληψα φαμγής τς απ τ 

δικαιδτικ γαν, και απ την άλλη 

η πλήης απδχή τ κώδικα ατύ 

ήταν τσ ισχή (κλαμβάνντάς τν 

σαν ι), ώστ λα ατά σντέλσαν 

στην άψγη διγάνωση των .., στη 

διατήησή τς για αιώνς, την αναβω

σή τς και τέλς, τη διάδσή τς σ 

παγκσμι ππδ. 
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Αννσμς

Πγές

νέγς 

(ΑΠ)

Το σνολο 

των πγών νέγιας 

που έχι σήμα στ διά

θσ του το ανθώπινο ί

δος χωίζται σ δο μγάλς 

κατγοίς:

 Η πώτ κατγοία πιλαμβάνι 

τις πγές κίνς που βασίζονται στα 

υπάχοντα αποθέματα μέσα στον φλοιό 

τς Γς, έχουν δυστυχώς συγκκιμέν διά

κια ζωής και καλονται πααδοσιακές ή συμ

βατικές πγές νέγιας.

 H δτ κατγοία πιλαμβάνι τις πγές κί

νς που αναπλώνονται μέσω των φυσικών κκλων, 

θωονται πακτικά ανξάντλτς, δ μολνουν το πι

βάλλον και καλονται ανανώσιμς πγές νέγιας.

KEIMENO:

Τχς (ΔΒ) Βασίλιος 

Χυσανθόπουλος
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ΠΡΔΣΙΚΕΣ (Ή ΣΥΒΤΙΚΕΣ)
ΠΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΣ

Σε ατή την κατηγρα πάρχν 
πηγές ενέργειας π εναι γνστές σε 
λς μας, καθώς χρησιμπινται σε 
καθημερινή σχεδν βάση. Οι κριτερι 
εκπρσπι ατής της κατηγρας εναι 
τα ρκτά κασιμα, π περιλαμβάνν 
τ πετρέλαι, τ φσικ αέρι και τ 
κάρβν. Χρησιμπινται σνήθς 
ς κασιμα για θέρμανση ή παραγγή 
ενέργειας (π.χ. λεκτρισμ). Ειδικά τ 
πετρέλαι χρησιμπιεται και για την 
παραγγή χημικών ή άλλν πρντν. 
Πρέρχνται απ δργνάνθρακες, δη
λαδή ργανικές χημικές σες, ι πες 
πρκπτν απ την απσνθεση φτών 
και ζών μέσα στ έδαφς. Σνήθς 
τ φσικ αέρι σναντάται μαζ με τ 
πετρέλαι, μέσα σε πρς τ πεδά
φς ψηλτερα απ τις κιλτητες π 
βρσκεται παγιδεμέν τ πετρέλαι. Ο 
τελετας μεγάλς εκπρσπς ατής 
της κατηγρας εναι η πρηνική ενέρ
γεια, π εναι η πλέν χαρακτηριστική 
μη ήπια μρφή ενέργειας.

 Το κάβονο 

Τ κάρβν απετέλεσε για πλλά 
χρνια, μέχρι σήμερα, την κρια κασιμη 
λη. Σ’ ατ βασστηκε κατά κρι λγ, 
η βιμηχανική επανάσταση. Μεγάλ μέ
ρς της σημερινής παγκσμιας βιμηχανι
κής παραγγής βασζεται στην ενέργεια 
απ την καση τ ρκτ άνθρακα. 
Ο άνθρακας εναι απ τα απλά σώματα 
ή στιχεα της χημεας. Βρσκεται στη φ
ση, άλλτε ελεθερς και άλλτε ενμέ
νς χημικά με αλλά στιχεα. Σε ελεθερη 
κατάσταση εμφανζεται ς αδάμαντας, 
ς γραφτης και ς άμρφς. Οι άμρ
φι άνθρακες διαιρνται σε φσικς 

Σε κοτάσμτ πο βσκοντ σε 

βάθος μεγλτεο πό 60μ., η εξό

ξη το γάνθκ γνετ μσ πό 

πόγεες στος ή γλες. Ο στος 

επκοννον με πηγάδ, πο ξεκ

νον πό την επφάνε το εδάφος 

κ κτλήγον στο λθνθκοφό

ο στμ. Ο γάνθκς μετφε

τ στην επφάνε με νβτήες.
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και τεχνητς. Οι φσικ άνθρακες ή 
γαιάνθρακες ή ρκτ άνθρακες βρ
σκνται μέσα στη Γη. Πρέρχνται απ 
φτά τα πα έζησαν πριν απ εκατμ
μρια ή χιλιάδες χρνια και έχν κρι 
σστατικ τν άνθρακα. Καταπλακώθη
καν απ ττε σε μεγάλ βάθς, και εκε 
π την επδραση της θερμτητας της 
Γης και τν μεγάλν πιέσεν τν πάν 
στρμάτν απανθρακώθηκαν σιγά σιγά. 
Οι γαιάνθρακες δεν απτελνται απ 
καθαρ άνθρακα, αλλά περιέχν ενώ
σεις τ άνθρακα με δργν, άζτ 
και θε καθώς και ανργανες σες 
π δεν καγνται και απτελν την 
λεγμενη τέφρα. Ανάλγα με τη χρνική 
περδ απ ττε π άρχισε η απανθρά
κση, ανάλγα δηλαδή με τη γελγι
κή ηλικα τς, περιέχν μικρτερ ή 
μεγαλτερ πσστ άνθρακα και δια
κρννται έτσι στα εξής τέσσερα εδη: 
άνθρακα, λιθάνθρακα, λιγντη και τρφη. 
Οι λιθάνθρακες (ή πετρκάρβν) εναι 
νετερι στην ηλικα γαιάνθρακες. Περιέ
χν 7590 % άνθρακα. Έχν χρώμα μα
ρ και λάμψη σχεδν μεταλλική. Χρησιμ
πινται ς κασιμη λη στα εργστά
σια και ς πρώτη λη για την παρασκεή 
τ φταερ και τ κκ. Οι μεγαλ
τερες πστητες λιθάνθρακα βρσκνται 
στις ΠΑ, στη Ρσα και στην Ασα, μι
κρτερες στην Ερώπη και ακμα μικρ
τερες στην Αστραλα και στην Αφρική. 
Ο λιγντης εναι ακμη νετερς σε ηλι
κα. Περιέχει 6070% άνθρακα. Έχει σ
νήθς κασταν χρώμα ή μαρ, εναι 
εθραστς, χρς λάμψη, διατηρε δε 
σχνά την φή τ ξλ, απ τ π 
πρήλθε. Καγεται με φλγα έντνη, και 
βγάζει καπν με δσάρεστη σμή. Οι 
λιγντες χρησιμπινται πλ πλατιά 
ς πηγή θερμαντικής ενέργειας στις 

βιμηχανικές εγκαταστάσεις. Επειδή βρ
σκνται σχετικά κντά στην επιφάνεια 
της Γης, η εξαγγή τς γνεται με μικρ 
κστς.

 Το πετλο
γρ κασιμ, π έχει στην επχή 

μας τη μεγαλτερη διάδση απ λα τα 
κασιμα και εναι η σπδαιτερη πηγή 
ενέργειας.H εκμετάλλεση τ άρχισε τ 
τέλς τ 15 αιώνα. Έχει χρώμα κασταν 
ή σταχτκτριν ή κάπτε και μελαν, ιδιά
ζσα σμή και ειδικ βάρς 0,850,86 
κατά μέσ ρ, γιατ πάρχν πλλά 
εδη πετρελα, ανάλγα με τν τπ 
εξαγγής τς. Απ χημική άπψη, τ 
πετρέλαι θερεται μγμα δργναν
θράκν. Απτελεται δηλ. απ σες, π 
έχν σστατικά τς τν άνθρακα και τ 
δργν. Τ πετρέλαι αναφλέγεται και 
παράγει φλγα με μεγάλη λάμψη και ισχ
ρή θερμτητα.  δετερη ιδιτητα τ, 
δηλαδή η ψηλή θερμική τ ικαντητα, 
έδσε στ πετρέλαι τεράστιες δναττη
τες να χρησιμπιηθε ς πηγή ενέργειας. 
 επχή μας θερεται περδς της 
βασιλεας τ πετρελα, πς η πρ
ηγμενη επχή ήταν περδς της 
βασιλεας τ άνθρακα. Τ νμασαν 
ρεστ χρσ και μαρ χρσ. Στς 
δ μεγάλς πλέμς τ αιώνα μας, 
ιδιατερα μς στ Β’ Παγκσμι Πλε
μ, τ πετρέλαι έπαιξε σημαντικ ρ
λ, ς πηγή κινητικής ενέργειας, για τις 
θαλάσσιες, επγειες και εναέριες, μαχη
τικές και μεταγγικές επιχειρήσεις. Γι’ 
ατ, τ νμασαν «αμα τ πλέμ». 
Λέγεται, τι ι σμμαχι κέρδισαν τν 
Α’ Παγκσμι Πλεμ «πλέντας σε κε
αν πετρελα». Εκατμμρια τνι 
πετρελαιειδών καταναλώθηκαν στ Β’ 
Παγκσμι Πλεμ. διατερα, η κατα



Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)

Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η  Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η 17

νάλση της αερπρ
ας ήταν τρμακτική. 
Στην καθημερινή μας 
ζή, τ πετρέλαι τρ
φδτε σήμερα εκα
τμμρια κινητήρες 
εστερικής κασες, 
π κινν κρς τα 
μέσα σγκιννας 
στην ξηρά, στν αέρα 
και στη θάλασσα.  
εισαγγή τ πετρε
λα στη βιμηχανι
κή ζή έχει ιστρα 
μλις 100 χρνών. Κι 
μς τ θαμάσι α
τ γρ πάρχει στην 
επιφάνεια της γης, τ
λάχιστ απ ττε π 
πάρχει κι  άνθρ
πς. στσ, ι φτι
στικές ιδιτητες τ 
πετρελα γννται 
γνστές μν σχετικά 
πρσφατα και μλις τ 
1815 η Πράγα άρχισε 
να φτζεται με πετρέ
λαι, τ Βκρέστι 
απ τ 1856, κι απ 
τ 1860 και η Αθήνα. 
Τα κιτάσματα τ πε
τρελα βρσκνται 
μέσα στα πετρώματα 

της γης, κρς στις κρφές αντικλινών. 
Στ κάτ μέρς της φλέβας πάρχει νερ, 
ψηλτερα τ πετρέλαι και στην κρφή 
αέρι. Σνήθς, κντά σε κιτάσματα 
πετρελα, πάρχει άσφαλτς, ρκτ 
αλάτι, γψς και, στην επιφάνεια, τ έδα
φς εναι γμν, γιατ τα πετρελαιειδή 
κάνν αδνατη τη βλάστηση. Ατές εναι 
και ι κριτερες ενδεξεις, τι μπρε να 

Πετελοφό πετμτ σγκ

τον στγόνες πετελο νάμεσ 

στος κόκκος τος. Το πετλο

δποτζε τ ποδη πετμτ, 

όπς π.χ. ψμμτες, μχ ν σνντή

σε στεγνά πετμτ (γφτης).
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πάρχν κιτάσματα πετρελα σε μια 
περιχή. Με γετρήσεις ανγνται αρτε
σιανά φρέατα και τ πετρέλαι αναπηδά, 
σχνά με ρμή, σε μεγάλ ψς. Άλλτε 
μς γνεται άντληση ή εισάγεται στ κ
τασμα νερ με μεγάλη πεση κι ατ ανα
γκάζει τ πετρέλαι, π επιπλέει μέσα 
στη φλέβα, να αναβλσει. Οι μεγαλτερες 
πετρελαιπηγές τ κσμ πάρχν 
στη Β. Αμερική, στη Βενεζέλα, στν 
Κακασ, στην Περσα, στ Μεξικ, στην 
Αραβα, στ ράκ, στην νδνησα, στη 
Ρμανα και μικρτερες σε άλλες χώρες. 
Στην Ελλάδα, ανακαλφτηκαν τ 1974 
αξιλγα κιτάσματα πετρελα, στην 
περιχή της Θάσ. πάρχν επσης 
ενδεξεις για κιτάσματα στην Ήπειρ, 
Μακεδνα, Θράκη και Επτάνησα. Στη 
Δ. Ελλάδα πάρχν μερικές αναβλσεις 
πετρελα πς στ Κερ Ζακνθ 
και στς Παξς, και κιτάσματα ρ
κτ άλατς και γψ στην Ήπειρ.  
καση τ άνθρακα,τ πετρελα και 
τν παραγώγν τ δδει διξεδι τ 
άνθρακα,ξεδια τ αζώτ και θε. 
Αξημένες πστητες τν παραπάν αε
ρν απτελν πια μνιμη απειλή για τ 
μέλλν μας, αφ εξαιτας ατών πρκα
λεται τ φαινμεν τ θερμκηπ. 

 Το φσκό ο
Απτελε σημαντική πηγή ενέργειας 

π εναι κατάλληλη για βιμηχανική 
και ικιακή χρήση (θέρμανση, μαγερεμα 
κ.λ.π.). Εναι αέρι κασιμ, πς και τ 
φταέρι τ π παράγεται τεχνητά. 
Τ φσικ αέρι σχηματστηκε πριν 
απ εκατμμρια χρνια, με τις διες 
διεργασες με τις πες παράχθηκαν 
τ πετρέλαι και τα άλλα ρκτά κα
σιμα. Σχνά, κντά σε γετρήσεις 
για την εξρξη πετρελα ανακαλ

πτνται κιτάσματα φσικ αερ. 
Τ φσικ αέρι απτελεται κρς 
απ μεθάνι, π εναι  ελαφρτερς 
δργνάνθρακας, αναμεμειγμέν με 
μικρές πστητες άλλν αέριν δργ
νανθράκν, πς αιθάνι, πρπάνι και 
βτάνι.  Κινπλιτεα Ανεξάρτητν 
Κρατών (πρώην Σβιετική Ένση), ι 
νμένες Πλιτεες και  Καναδάς παρά
γν τ μεγαλτερ μέρς τ φσικ 
αερ παγκσμς.

Σε οσμνες πεπτσες το φσκό 

ο εξάγετ πό ποθλάσσ κο

τάσμτ με γετήσες κ δοχετε

ετ στην ξηά με σληνσες. Στη 

σνχε δχζετ στ σσττκά 

το κ δλζετ.
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 Η πηνκή ενγε
Απ τ 1945 και μετά πρστέθηκε 

στις μεγάλης ισχς πηγές ενέργειας η π
ρηνική, στην πα αρχικά βασστηκαν 
πλλές ελπδες.  Γαλλα εναι μα απ τις 
χώρες π έδσαν μεγάλη έμφαση στην 
ανάπτξη της, χρησιμπιώντας, κατά 
την περδ της δεκαετας τ ‘70, τ μη 
πειστικ πια επιχερημα της παραγγής 
καθαρής ηλεκτρικής ενέργειας. Σήμερα 
αντιλαμβανμαστε με απγνση την 
αδναμα μας να λσμε τ πρβλημα 
της ανεξέλεγκτης διασπράς της ή της 
δήθεν διασφαλισμένης απθήκεσης 
τν πρηνικών απβλήτν, και αισθα
νμαστε τρμ για τα λένα και πι 
πιθανά πρηνικά ατχήματα. Απ τα πι 
σημαντικά, εκεν στν πρηνικ σταθμ 

τ Three Mile Island της Πενσλβάνιας 
(ΠΑ) τν Απρλι τ 1979, και εκεν 
στ Τσέρνμπιλ της Ρσας τν Απρλι 
τ 1986, τρμκράτησαν λ τν κ
σμ,  πς σνειδητπησε με φρκη 
την ανικαντητα τ να αντιμετπσει 
έναν πλ και αρατ εχθρ, π μ
νιμα τν απειλε με αφανισμ.

 πρηνική ενέργεια πρρζεται, 
στν βαθμ π έχει αναπτχθε σήμερα, 
μν για παραγγή ηλεκτρισμ βάσε
ς, δηλαδή παραγγή ηλεκτρικής ισχς 
χρς διακμάνσεις ζήτησης. Καλπτει 
τ 45% της παγκσμιας ενεργειακής 
απατησης (Εγκαταστημένη ισχς ~180 
GW).  παραγμενη ισχς σε πρηνικά 
εργστάσια της Ερώπης ανέρχεται σε 
~110 GW, με πρτπρ τη Γαλλα, με 

Ο πήνς, η κδά ενός θεμ
κο πηνκο ντδστή, 

πεκλεετ σε δοχεο πεσης. Η 
θεμότητ πο εκλετ πό τη 
σχάση το ονο μεττπε 
το νεό σε τμό, ο οποος κνε 
στοβλογεννήτες πο πά

γον ηλεκτσμό.



~60 GW. Ο περιρισμς τν πστήτν 
τ βασικ λικ (Οράνι 235), τα 
πρηνικά απβλητα και η απειλητική 
πιθαντητα λσχερς καταστρφής 
τ κσμ μας, ετε απ την πτιθέ
μενα π έλεγχ πρηνική αντδραση, 
ετε απ την ανεξέλεγκτη διασπρά τν 
πρηνικών πλν, βάζν φρέν στη 
χρήση της. 

Όλες ι ψηλής ισχς σμβατι
κές πηγές ενέργειας, εκτς απ την 
αδιαμφισβήτητη πρσφρά τς στην 
ανάπτξη της τεχνλγας και της επι
στήμης και την μεγάλη σμβλή τς 
στη βελτση της διαβσης τ αν
θρώπ, σνδένται δστχώς με π
λ σβαρές και μνιμες επιπτώσεις στ 
περιβάλλν. Έτσι, ενισχεται σνεχώς 
η διάθεση για μερική έστ, σ’ ατή τη 
φάση, αντικατάσταση τς με άλλες 
πηγές ενέργειας, π να μη ρπανν 
και να μπρν να ενσματώννται 
φιλικά στ περιβάλλν.

ΝΝΕΣΙΕΣ 
ΠΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΣ

ς Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 
(ΑΠΕ) ρζνται ι ενεργειακές πηγές ( 
ήλις, τ νερ,  άνεμς, η βιμάζα, ι 
ργανικές λες κλπ.) ι πες πάρχν 
σε αφθνα στ φσικ περιβάλλν και 
αναπληρώννται μέσ τν φσικών κ
κλν. Εναι ι πρώτες μρφές ενέργειας 
π χρησιμπησε  άνθρπς, σχεδν 
απκλειστικά, μέχρι τις αρχές τ 20 
αιώνα, πτε και στράφηκε στην εντατι
κή χρήση τ άνθρακα και τν δργ
νανθράκν. 

Οι Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας περι
λαμβάνν τις εξής μρφές:

 Αολκή ενγε
 εκμετάλλεση της ενέργειας τ 

ανέμ πήρξε απ την αρχαιτητα μια 
λση για την κάλψη τν ενεργειακών 
αναγκών τ ανθρώπ (ιστιφρα, ανε
μμλι κ.λ.π.). Για την αξιπηση της 



αιλικής ενέργειας χρησιμπιμε σή
μερα τις ανεμγεννήτριες, ι πες μετα
τρέπν αρχικά την αιλική ενέργεια σε 
μηχανική και ακλθς σε ηλεκτρική.  
σπδαιτερη εφαρμγή τν ανεμγεν
νητριών εναι η παραγγή ηλεκτρικής 
ενέργειας π διχετεεται στη σνέχεια 
στ ηλεκτρικ δκτ της χώρας. Στη πε
ρπτση ατή ένα αιλικ πάρκ, δηλ. 
μια σστιχα πλλών ανεμγεννητριών, 
εγκαθσταται και λειτργε σε μια σγκε
κριμένη θέση με ψηλ αιλικ δναμι
κ (δηλ. μέση ετήσια ταχτητα ανέμ) 
και διχετεει τ σνλ της παραγγής 
τ στ ηλεκτρικ δκτ (διασνδεδε
μέν σστημα). πάρχει βέβαια και η 
δναττητα ι ανεμγεννήτριες να λει
τργν ατνμα για την κάλψη ή τη 
σμπλήρση τν ενεργειακών αναγκών 
απμακρσμένν εξχικών κατικιών, 
βιμηχανικών μνάδν, ιστιφρν 
πλν, τρχσπιτν κ.τ.λ. Στη πρκει
μένη περπτση μιλάμε για ατνμ σ

στημα (μη διασνδεδεμέν με τ δκτ 
της Δ.Ε.). Στις περιπτώσεις ατές, για να 
αντιμετπιστε τ πρβλημα της άπνιας 
ή ι αξημένες ανάγκες σε ενέργεια κά
πιες ώρες, η ενέργεια απθηκεεται σε 
ηλεκτρικς σσσρετές (μπαταρες) 
και χρησιμπιεται ταν χρειάζεται. 
Εναι επσης δνατ, παράλληλα με τις 
ανεμγεννήτριες, να γνεται χρήση φτ
βλταικών σστιχιών (βριδικά σστή
ματα).Ένα απ τα μεγαλτερα βριδικά 
σστήματα στν Ελλαδικ χώρ εναι 
ατ της .Μ. Σμνς Πέτρας (1992).
Τ παραπάν σστημα περιλαμβάνει 
δρηλεκτρικ σταθμ 40KVA και ΦΒ 
σστημα 45KW peak. Με την αναβάθ
μιση τ, επιτεχθηκε  διπλασιασμς 
της ισχς τ σε 90KW, και σνεχή ρή 
ρεματς με τάση 400600V. Πρκειται 
για έργ 870000€, ενταγμέν στ Γ΄ΚΠΣ. 
Τ σνλικ κστς για την αγρά και 
εγκατάσταση μιας μικρής ανεμγεννή
τριας εναι της τάξης τν 3000 Ερώ ανά 
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ΚW και περιλαμβάνει τ κστς αγράς 
τ σστήματς της Α/Γ (Α/Γ, μπαταρες, 
inverter και παρελκμενα) τα κστη με
ταφράς τπθέτησης και σνδεσης με 
τ δκτ (ταν απαιτεται).

 παραγγή ηλεκτρικής ενέργειας 
απ τν άνεμ, με τις ριζντι ή κα
τακρφ άξνα πτεργν, ανεμγεν
νήτριες, βρσκεται σήμερα σε θεαματι
κή εξέλιξη. Οι πρηγμένες τεχνλγικά 
χώρες, με πρτπρ την Δανα, έχν 
αναπτξει σε σημαντικ βαθμ την αξι
πιστα και την απδση τν μηχανών 
ατών. Μέσα στην πρώτη δεκαετα τ 
21 αιώνα στις ΠΑ η εγκαταστημένη 
ισχς, ξεπέρασε τ 1,5GW, ενώ στην Αγ
γλα, στην Ολλανδα και την Γερμανα ι 
πρπτικές στχεαν στην κάλψη τ 
4% της εστερικής παραγγής, μέχρι 
τ 2000.

Τ αιλικ δναμικ βρσκεται σε 
επιθμητά εππεδα κρς στις νησι
τικές και παράλιες περιχές της χώρας 
μας.H μέση τιμή ετήσιας ταχτητας ανέ
μ εναι διαθέσιμη απ τν αιλικ 
χάρτη της Ελλάδας π έχει εκπνηθε 
και διατθεται απ τ ΚΑΠΕ (Κέντρ 
Ανανεώσιμης Πηγής Ενέργειας/www.
cres.gr) Στα νησιά τ Αιγα τ αι
λικ δναμικ παρσιάζει μια μέση 
ετησς τιμή, απ 7 ές 11m/sec, τ 
π περκαλπτει τις απαιτήσεις σε 
ηλεκτρική ενέργεια τν νησιών ατών. 
Γι’ ατ τ λγ,  νησιτικς χώρς 
απτελε ιδανικ πεδ εφαρμγής της 
τεχνλγας τν αιλικών σστημάτν. 
Στη χώρα μας, λειτργν αρκετά αι
λικά πάρκα, με δναττητα ισχς απ 
μερικές εκατντάδες kW ές μερικά MW, 
κρς διασνδεδεμένα με τ δκτ 
της ΔΕ.  σνλική εγκατεστημένη 
ισχς βρσκεται ακμα σε χαμηλ επ

πεδ,~276MW (2002).  ΔΕ έχει εγκα
ταστήσει στν Ελλαδικ χώρ, 24MW, 
και απ ατά αρκετά στα νησιά (Κθνς 
5x20 kW, Μκνς 100kW, Κάρπαθς 
175 kW κ.α.). Τα πλιπα έχν εγκατα
σταθε απ άλλς φρες, κρς απ 
την Τπική Ατδικηση και ιδιώτες. 
Στην Κρήτη, π η ικαντητα παραγ
γής ηλεκτρικής ενέργειας τν μνάδν 
της ΔΕ φτάνει τα 515MW, λειτργν 
ήδη σε αρκετές περιχές τ νησι με
ρικά μεγάλα αιλικά πάρκα, σνλικής 
ισχς 96 MW (Λασθι: Μνή Τπλ (6,6 
MW, Μιτάτ (10,2MW), περιχή Αχλαδιάς 
(σνλικά, ~30ΜW), Χαντράς (9,9MW), Ξε
ρλμνη (10,2MW), Χώνς (σνλικά, ~20 
MW) κ.α. μικρτερα. ράκλει: Μεγάλη 
βρση (~5MW), Πρινιάς 3,4MW)).

 Βομάζ
Με τν ρ βιμάζα εννμε τα:
• πλεμματα γεργικών και δασι

κών βιμηχανιών (πρηνξλ, πριν
δια, κασξλα, κκτσια κλπ).

• ππρντα ή κατάλιπα της γε
ργικκτηντρφικής δραστηριτητας 
(άχρ σιτηρών, βαμβακστελέχη, κλαδ
δέματα, κπριά ζών κλπ).

• Οργανικά απβλητα βιμηχανιών, 
αστικά λματα και απρρμματα.

• Πρντα ενεργειακών καλλιεργειών, 
γεργικών και δασικών ειδών (σργ τ 
ζαχαρχ, εκάλπτς, ελαικράμβη, 
καλάμι, αγριαγκινάρα, μσχανθς κλπ).

• Φτεες ειδικά για να χρησιμπιη
θν ς πηγή ενέργειας

Η βομάζ μποε ν χησμοποηθε γ την 

πγγή κσμν:

• Στερεών (κασξλα, ψιλτεμαχι
σμένα πλεμματα φτών και δένδρν). 

• γρών (βιντήζελ, αιθανλη).
• Αερν (βιαέρι).
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πσης μποε ν χησμοποηθε γ:

• Θέρμανση θερμκηπν.
• Ξήρανση γεργικών και δασικών 

πρντν.
• Κάλψη θερμικών αναγκών γερ

γικών και κτηντρφικών μνάδν ή 
άλλν βιμηχανιών.

• Παραγγή ηλεκτρικής ενέργειας για 
κάλψη ιδν αναγκών ή για την πώληση 
στη ΔΕ.

• Τηλεθέρμανση και τηλεψξη χριών 
και πλεν π βρσκνται  κντά σε 
τπς παραγγής βιμάζας. Ενδεικτικά 
αναφέρεται τι για την καση της βιμά
ζας μπρν να χρησιμπιηθν :τπικ 
τζάκι με απδση 2030%, ενεργειακ 
τζάκι π θερμανει και άλλς χώρς 
ή νερ με απδση 8085% και κστς 
22003500 €, σμπα ξλ ή pellets δηλ. 
σσσματώματα βιμάζας με απδση 
90% και κστς 25004500€. Τα pellets 

π εναι διαθέσιμα στην Ελληνική αγρά 
εναι εισαγγής, παρέχνται σε σάκς 
τν 15 κιλ.,κστζν 350450€/ton ενώ 
στην Ερώπη στιχζν 170€/ton. 

 βιμάζα καλπτει σήμερα τ 14% 
της παγκσμιας παραγγής.  καση 
απτελε δέτερη λγπλ διαδικα
σα, απ την άπψη τ φαινμέν τ 
θερμκηπ, αρκε να αντικαθστανται 
αμέσς τα χρησιμπιμενα φτά, κ
ρς τα δένδρα. Μνάδα σμπαραγγής 
με κασιμ βιαέρι πάρχει εγκατεστη
μένη στα Άν Λισια Αττικής. 

 Υδλκή νγε
Εναι η ενέργεια π πρέρχεται απ 

δατπτώσεις, ή ρή πταμών. 
Εναι μια παραδσιακή πηγή ενέρ

γειας π χρησιμπιεται εδώ και πλλά 
χρνια απ τν άνθρπ. Τ νερ πέφτ
ντας απ κάπι ψς ή ρέντας με με
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λεν πς τα ρλγια και μεταφέρν 
τεράστιες πστητες ενέργειας μαζ τς. 
 μέθδς π χρησιμπιεται σχντα
τα, εναι η δμηση μικρών λεκανών π 
σλλέγν τ νερ στη διάρκεια τν 
ψηλών παλιρριακών κμάτν. Όταν 
τα νερά τν κμάτν πχρν τ 
νερ απελεθερώνεται μέσα απ ανγ
ματα π περιέχν τρμπνες και π 
δνν ώθηση στις ηλεκτρικές γεννήτριες. 
Οι δναττητες παραγγής ηλεκτρικής 
ενέργειας απ τα κματα πλγζεται σε 
2,9 εκατ.MW.Μεινέκτημα εναι τα μαζικά 
φράγματα π πρέπει να χτιστν αρχικά. 
Μλις μς λκληρθε η κατασκεή, η 
λειτργα εναι ικνμική και παρέχει 

Το νεό πο χησμοποετ γ την 

κνηση στοβλν ε πό ν ση

μεο πο βσκετ πεπο στο μσο 

ψος το φάγμτος. Έτσ ο γεννή

τες εξκολοθον ν λετογον 

κόμ κ ότν η στάθμη το νεο 

μσ στη δεξμενή χμηλσε. Με 

την πεχελση, το νεό δφεγε 

ότν το φάγμ γεμσε.

γάλη ταχτητα μπρε να περιστρέψει 
τρχς με πτεργια (δρστρβλς), 
με απτέλεσμα την παραγγή μηχανικ 
έργ ή ηλεκτρικ ρεματς (δρηλε
κτρικ σταθμ). 

Στη χώρα μας λειτργν μερικ 
μεγάλι δρηλεκτρικ σταθμ και 
πλλ μικρτερι, ενώ πάρχει η δνα
ττητα εγκατάστασης και άλλν σε πλ
λές περιχές της χώρας π πάρχν 
μικρά και μεγάλα δατρεματα. Επιση
μανεται η περχή τν μικρδρενερ
γειακών πρσντν κρς τ ρειν 
τξ της περ  Μακεδνας  Θρά
κης και της ρσειράς της Πνδ, π 
αρχζει απ τη Μακεδνα, τη Θεσσαλα 
και φθάνει μέχρι τη Στερεά, αλλά και ι 
μεγάλες δναττητες τν ρεινών γκν 
της Πελπννήσ και της Κρήτης. 

Τα τελεταα χρνια αναπτσσεται 
ραγδαα η τεχνική τν «Μικρών δρ
ηλεκτρικών», ισχς μέχρι 10ΜW, τα 
πα εγκαθστανται σε μικρά σχετικά ρέ
ματα και έχν περιρισμένη εππτση 
στ περιβάλλν, αφ περιλαμβάνν 
μια μικρή δρληψα, έναν αγγ π 
πεση και τν δρστρβιλ.

 Εκτς τν παραπάν, νερμλι, πρι
νιστήρια, κλστφαντργεα και άλλι 
μηχανισμ δρκνησης σνεχζν ακ
μα και σήμερα να χρησιμπιν τη δνα
μη τ νερ, σμβάλλντας σημαντικά 
στην ανάπτξη της ικνμας πλλών 
περιχών της χώρας, με τρπ απλτα 
φιλικ πρς τ περιβάλλν.

 νγε κμάτν ή πλοκν
 κνήσεν
 Μα εναλλακτική πηγή ενέργειας η 

πα βρσκεται ακμα στ στάδι της 
έρενας εναι η ενέργεια π μας δνν 
τα κματα ή η παλρρια. Τα κματα δ
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σνέχεια ενέργεια.  παραγγή ενέργειας 
απ τα κματα ή τις παλιρρκές κινή
σεις, έχει αξιπιηθε σε σγκεκριμένες 
θέσεις, κρς στις βρειες θάλασσες. 
Στη Βρετάνη της Γαλλας λειτργε απ 
τ 1966 σταθμς παραγγής ηλεκτρικής 
ενέργειας ισχς 240MW. 

ηφαιστειακ τξ τ ντ Αιγα 
(Μήλς, Νσρς, Σαντρνη).Οι γεθερμι
κές αντλες θερμτητας (ΓΑΘ) αξιπιν 
τη θερμτητα της γης πρκειμέν να 
επιτχν ενεργειακά απδτική θέρμαν
ση ή/και ψξη κτιρ. Κατά τη διάρκεια 
τ χειμώνα ι ΓΑΘ αφαιρν θερμτητα 
απ τ έδαφς την πα απδδν στ 
σστημα θέρμανσης τ κτιρ.  διαδι
κασα ατή μπρε να αναστραφε τ καλ
καρι, πτε ι ΓΑΘ αφαιρν θερμτητα 
απ τ κτρι ή αλλιώς παρέχν ψξη 
σε ατ.  αξιπηση τ ενεργειακ 
δναμικ τ εδάφς, γνεται με σνδα
σμ δρψκτν αντλιών θερμτητας και 
εναλλάκτη θερμτητας εδάφς. Ο εναλ
λάκτης εδάφς περιλαμβάνει σλήνες 
τπθετημένς στ έδαφς, ή μέσα σε 
φρεάτια γετρήσεν στις πες κκλφ
ρε νερ σε κλειστ κκλμα. Οι σλήνες 
ατ τπθετνται ετε ριζντια σε 
μικρ βάθς (περπ 2μ.), ταν πάρχει 
μεγάλη επιφάνεια ικπέδ ετε κατακ
ρφα σε μεγάλ βάθς (80100μ.). Οι ΓΑΘ 
σνδάζνται με σστημα θέρμανσηςψ
ξης χαμηλής θερμκρασας (ενδδαπέδι, 
παρχή αέρα μέσ αεραγγών, Fan Coils, 
κ.λ.π.) λειτργν μς και με καλριφέρ. 
Απγητετικά χαμηλ εναι τ εππεδ 
αξιπησης τ πλσι γεθερμικ 
δναμικ της Ελλάδας. Οι γεθερμικές 
μνάδες μπρε να απαιτν ψηλτερη 
αρχική επένδση, αλλά τ κστς τ 
κασμ εναι μηδενικ.

Περιπτώσεις στις πες μπρμε 
να εκμεταλλετμε την γεθερμική 
ενέργεια εναι ι παρακάτ:

• Θέρμανση θερμκηπν και κτην
τρφικών μνάδν.

• Θέρμανση, ψξη και παραγγή ζε
στ νερ χρήσης  (γεθερμική αντλα 
θερμτητας).

Στο φάγμ το ποτμο Ρενς στη 

Γλλ, πάχον 24 στόβλο, ο 

οποο μπνον σε λετογ πό 

τη οή το νεο, κθς η πλο 

νεβνε κ κτεβνε. Ο στόβλο 

το πάγον ηλεκτσμό.

 Η γεθεμκή ενγε
Μρφή ενέργειας, η πα λαμβάνεται 

απ την εκμετάλλεση της θερμτητας 
απ τα έγκατα της Γης.  γεθερμα εναι 
μα ήπια και ανανεώσιμη ενεργειακή πηγή, 
π μπρε με τις σημερινές τεχνλγικές 
δναττητες να καλψει ενεργειακές ανά
γκες θέρμανσης, αλλά και να παράγει ηλε
κτρική ενέργεια σε ρισμένες περιπτώσεις. 
Στ εστερικ της λιθσφαιρας και στα 
στρώματα π βρσκνται κάτ απ τν 
γήιν φλι τα πετρώματα έχν ψηλή 
θερμκρασα (απ 35C350C), η πα 
αξάνεται ανάλγα με τ βάθς. Στις περι
πτώσεις π τα γεθερμικά ρεστά έχν 
ψηλή θερμκρασα (πάν απ 150C), 
η γεθερμική ενέργεια χρησιμπιεται 
κρς για την παραγγή ηλεκτρικής ενέρ
γειας. Όταν η θερμκρασα εναι χαμηλτε
ρη, η γεθερμική ενέργεια αξιπιεται για 
τη θέρμανση κατικιών, θερμκηπν, κτη
ντρφικών μνάδν, ιχθκαλλιεργειών 
κ.λπ.  χώρα μας, λγ της διαμρφσης 
τ πεδάφς, εναι πλσια σε γεθερ
μική ενέργεια, κρς κατά μήκς τ 
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• Τηλεθέρμανση
• χθκαλλιέργειες.
• Ξήρανση αγρτικών πρντν.
• Αφαλάτση νερ (θαλασσιν ή 

γεθερμικ).

ηλιακά σστήματα) και την ηλεκτρική 
ενέργεια (φτβλτακά σστήματα). 

Θεμκά ηλκά σστήμτ: Όσν αφρά 
την αξιπηση της θερμικής ενέργειας 
απ την ηλιακή ακτινβλα, ι μέθδι 
και τα απτελέσματα εναι γνστά. Μι
λάμε για τς ηλιακς θερμσφνες 
π σλλέγν ακτινβλα με απώτερ 
σκπ την θέρμανση μικρών πστήτν 
νερ π πρρζνται για ικιακή χρή
ση (λτρ, λάντζα κ.τ.λ.), ή μεγάλν 
πστήτν π χρησιμπινται στις 
βιμηχανες και σε πισνες.Μπρμε 
να πμε τι ειδικά για την Ελλάδα, η 
πα έχει μακρές και έντνες περιδς 
ηλιφάνειας, τ ζεστ νερ εναι τατι
σμέν με τν ηλιακ θερμσφνα και 
άρα άμεσα σνδεμεν με την ηλιακή 
ακτινβλα.

Η γεθεμκή σχς ποχετ πό 

πόγε δτ πο θεμνοντ μσ 

στο πδφος. Το κο νεό εσχε 

σε μεγάλ βάθη μσ στο πδφος 

σπο σνντάε θεμά πετμτ. 

κε θεμνετ κ ν μος το 

εξενετ. Το πόλοπο θεμό νε

ό, πό την πεση το τμο, ξεπηδά 

στην επφάνε. Ο τμός μποε ν 

χησμοποηθε γ την κνηση τμο

στοβλν κ την πγγή σχος. 

Από τος θεμοπδκες εκτνάσσοντ 

ζεστό νεό κ τμο.

 Ηλκή ενγε
 κρια και πρταρχική πηγή ενέρ

γειας για τη Γη εναι  Ήλις.  ακτιν
βλα τ Ήλι έχει τρφδτήσει και 
εξακλθε να τρφδτε με ενέργεια 
λες σχεδν τις ανανεώσιμες και μη ανα
νεώσιμες πηγές ενέργειας. Εναι γνστ 
τι η ηλιακή ακτινβλα, χι μν δνει 
φς αλλά επσης, θερμανει τα σώματα 
στα πα πρσππτει. Λιγτερ γνστ 
εναι τι η ηλιακή ακτινβλα αλλάζει 
και τις ιδιτητες κάπιν λικών (τν 
ημιαγγών) π παράγν έτσι ηλεκτρι
κ ρεμα.  ενέργεια π παρέχεται στν 
άνθρπ απ την ηλιακή ακτινβλα 
έχει δ μρφές: την θερμική ενέργεια 
(θερμικά ηλιακά σστήματα, παθητικά 
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Πθητκά ηλκά σστήμτ: Παθητικά ηλια
κά σστήματα εναι λα εκενα τα κα
τάλληλα σχεδιασμένα και σνδασμένα 
μεταξ τς δμικά στιχεα τν κτιρν 
π πβηθν την εκμετάλλεση της 
ηλιακής ενέργειας για τ φσικ φτι
σμ τν κτιρν, για τη θέρμανσή τς 
τ χειμώνα και για τ δρσισμ τς 
τ καλκαρι. Ατ απτελε την αρχή 
της Βικλιματικής Αρχιτεκτνικής, και 
μπρε να εφαρμσθε τσ σε καινρ
για, σ και σε ήδη πάρχντα κτρια. 
Στην Ελλάδα παραδεγματα εφαρμγής 
παθητικών ηλιακών σστημάτν εντπ
ζνται κρς σε νέες κατικες και σε 
ανακαινισμένα κτρια. Μια απ τις μεγα
λτερες εφαρμγές παθητικών ηλιακών 
σστημάτν εναι τ λιακ Χρι στην 
Πεκη Αττικής.O τρτς τρπς σνει

σφράς της ηλιακής ακτινβλας στην 
ενεργειακή παραγγή και κατανάλση, 
εναι μέσ τ ηλεκτρικ ρεματς 
π παράγεται με τα φτβλτακά στι
χεα (ή ηλιακά κταρρα).Εναι διατάξεις 
ημιαγγών ή ργανικών λικών, π 
μετατρέπν την ηλεκτρμαγνητική ακτι
νβλα (πς τ φς τ ήλι) σε ηλε
κτρική ενέργεια σνεχς τάσες (DC). 
Διακρννται στα ΦΒ στιχεα ημιαγγών 
(ανργανν πς πριτ), π έχν 
ψηλή απδση και κριαρχν στην 
αγρά, και στα ργανικά ΦΒ στιχεα, 
τα πα βρσκνται ακμη σε στάδι 
έρενας, με χαμηλή απδση.

Τ φτβλτακ στιχε (photo
voltaic cell) ημιαγγών εναι, γενικά, ένα 
σστημα δ ημιαγγών σε επαφή, π 
ταν φτζεται, παράγει στα δ άκρα 
τ, σνεχή ηλεκτρική τάση. Τα δ 
στρώματα απτελνται απ τ δι βα
σικ λικ, σνήθς Πρτι (Si). Τ ένα 
στρώμα εναι ημιαγγς τπ n και τ 
άλλ τπ p (έχει δηλ. ένα λιγτερ ηλε
κτρνι σθένς ανά άτμ).  σνλική 
διάταξη λέγεται επαφή τπ pn. Εξτερι
κά τπθετνται κατάλληλα ηλεκτρδια. 
 κατασκεή έχει τη μρφή μιας σχεδν 
τετράγνης πλάκας, ώστε η εστερική 
επαφή τν ημιαγγών να καταλαμβάνει 
λη την επιφάνεια τ πλακιδ. Όταν 
τ στιχε ατ φτζεται, ένα πσστ 
φτνν π απρρφνται, κρς 
στην περιχή της επαφής, παράγν επι
πλέν ελεθερα ηλεκτρνια και πές. Τ 
ισχρ ηλεκτρικ πεδ της επαφής θε 
τς φρες ατς στς χώρς π 
επικρατν ι μι τς φρες, δηλαδή 
τα ηλεκτρνια στη μεριά τ ημιαγγ 
τπ n και τις πές στη μεριά τ ημια
γγ τπ p. Τ σνλικ ρεμα τν 
φρέν ατών απτελε τ φτρεμα. 
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Όταν ι εξτερικές επαφές τ ΦΒ στι
χε σνδεθν σε αντσταση κατανά
λσης, διέρχεται μέσα απ’ ατήν μέρς 
τ φτρεματς. Τ ρεμα μέσα απ’ 
την εξτερική αντσταση και η τάση στα 
άκρα της, έχν τιμές π επιτρέπν να 
θερήσμε τ ΦΒ τ στιχε ς πηγή 
ηλεκτρικής ενέργειας.

Πριν πρχρήσμε στην ανάπτ
ξη τν φτβλτακών στιχεν και 
σστημάτν, θα πρέπει να αναφέρ
με μερικά χαρακτηριστικά της ηλιακής 
ακτινβλας π καταδεικνν και την 
σημασα της στν ενεργειακ τμέα.

Στην εντητα π ακλθε θα 
ασχληθμε με ατές τις πηγές. Για τις 
τέσσερις πρώτες κατηγρες πάρχν 
αναφρές και μερικά ενδεικτικά στιχεα. 
Εκτενέστερη αναφρά γνεται στην ηλια
κή ενέργεια η πα απτελε και την 
γενεσιργ αιτα για την παραγγή της 

Φτβλτακής ηλεκτρικής ενέργειας. 
Όσν αφρά την ηλιακή ενέργεια παρα
τθενται πληρφρες για τα εξής:

• λεκτρμαγνητική ακτινβλα τ 
Ήλι

• λιακή σταθερά
• Τ φάσμα της λιακής ακτινβλας
• Τ φαινμεν τ θερμκηπ
• Ύψς και απκλιση τ Ήλι κατά 

τη διάρκεια τ έτς
• Μέση ημερήσια ενεργειακή απλα

βή απ τν Ήλι
• λιφάνεια
• Τπικ μετερλγικ έτς
• Σντεταγμένες της θέσης τ ήλι

 Ηλεκτομγνητκή κτνοβολ (Η/Μ)
 ακτινβλμενη απ ένα σώ

μα, ισχς ανά μνάδα επιφάνειας και 
μνάδα περιχής μηκών κματς (w/
m².nm), π σμβλζεται ς Ε

λ,Τα,
 ν
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μάζεται σνάρτηση της φασματικής 
κατανμής της πκντητας ισχς. 
Εξαρτάται απ τ μήκς κματς λ, 
τη θερμκρασα τ σώματς Τ, και 
τη φση τ σώματς. Ο M. Planck, 
μελέτησε την ακτινβλμενη απ 
τα σώματα /Μ ακτινβλα, θερώ
ντας ένα ιδανικ σώμα  πρτπ, τ 
μέλαν σώμα. Χαρακτηρζεται απ την 
ιδιτητα, να απρρφά πλήρς κάθε 
ακτινβλα π πρσππτει επάν 
τ, πιδήπτε μήκς κματς. 
Τατχρνα, τ φάσμα της Μ ακτιν
βλας π τ δι τ σώμα εκπέμπει, 
παρσιάζει ένα μέγιστ, η θέση και 
τ μέγεθς τ π εξαρτώνται 
απ τη θερμκρασα τ.  αναλτική 
έκφραση της Ε

λ,Τ
 στην πα κατέληξε 

 Planck, έχει την μρφή: 

 εξάρτηση της κατανμής στην 
περπτση τ πραγματικ σώματς 
πεισέρχεται με ένα σντελεστή, ε

λ,Τ
, 

π νμάζεται σντελεστής εκπμπής 
(emissivity). Σμφνα με τ θεώρημα 
τ Kirchhoff ισχει τι: 

{Ε
πραγμ*λ,Τ

= ε
λ,Τ

 • Ε
μέλανςλ,Τ

}
 πρσαρμγή της θερητικής καμπ

λης τ μέλανς σώματς στην πραγμα
τική καμπλη τ ηλιακ φτς, δδει 
ς θερμκρασα επιφάνειας τ ήλι, 
την Τ ~ 5800 Κ. Όταν η θερμκρασα τ 
μέλανς σώματς αξάνει, ττε η τιμή 
τ μεγστ αξάνει και τατχρνα, τ 
μήκς κματς λ

μεγ
, π αντιστιχε στ 

μέγιστ εκπμπής, μετατπζεται ακ
λθώντας ένα νμ, π αναφέρεται 
ς νμς μετατπσες τν μεγστν ή 
νμς τ Wien:

{λ
μεγ

•Τ= 2.897,8 μm.Κ= σταθερή}

 Ηλκή Στθεά 
 ένταση της ηλιακής ακτινβλας, 

π αφρά απκλειστικά την λεκτρ
μαγνητική ακτινβλα μετρμενη σε 
απσταση 1AU απ τν Ήλι, λέγεται 
ηλιακή σταθερά.  απδεκτή τιμή της 
εναι 1367 W/m² (1970) και σμβλζεται 
με την σντετμημένη μρφή ΑΜ0 (Air 
Mass 0). Μετρήσεις απ δρφρς 
έχν δώσει ελαφρώς διαφρετικές τιμές 
στην περιχή, 13631371W/m². Σε κάθε 
περπτση, απαιτεται τελική αναγγή 
τν τιμών ατών στις σνθήκες ρισμ 
της ηλιακής σταθεράς, δηλαδή αναγγή 
στη σγκεκριμένη μέση απσταση Γης
Ήλι 1AU.

Γφκή πάστση της σνάτη

σης φσμτκής κτνομής της π

κνότητς σχος της κτνοβολς 

το μο σμτος πο πεγά

φε την ηλκή κτνοβολ. Στο 

σχήμ δεχνετ η κμπλη εσθη

σς το οφθλμο το νθπο, 

η οπο εμφνζε μγστο στο ση

μεο όπο λ=555nm.
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 Το φάσμ της ηλκής κτνοβολς
Τ φάσμα τ ηλιακ φτς, πριν 

ατ εισέλθει στην ατμσφαιρα της γης, 
τ π χαρακτηρζεται ς ΑΜ0, εκτενε
ται πρακτικά απ 0,1μm (ακτνες χ) μέχρι 
100m (μακρά ραδικματα). Τ τμήμα 
τ π αφρά τις πρακτικές εφαρμγές 
στη γη περιρζεται στ διάστημα 0,33 
μm, μέρς δε ατ απτελε η περιχή 
τ ρατ φάσματς (0,40,75μm). Τ 
ηλιακ φάσμα έξ απ την ατμσφαιρα 
της γης πρσεγγζεται με τ φάσμα μέλα
νς σώματς θερμκρασας Τ

H
~5800Κ, με 

μέγιστ μήκς κματς λ
μεγ

~480nm. Όταν 
ι ηλιακές ακτνες διαγράφν διαφρετική 
πρεα μέσα στην ατμσφαιρα πρκπτει 
και διαφρετικ φάσμα. Σε ατήν την περ
πτση η πστική δράση της ατμσφαιρας 
εναι διαφρετική. Σαν παράδειγμα παρ
νμε τα φάσματα ΑΜ1, ΑΜ1,5 και ΑΜ2 
π αφρν τ ηλιακ φς πς ατ 
καταμετρεται στην επιφάνεια της γης, και 
αφ τ φς διατρέξει μια φρά, μια και 
μισ (περπ) και δ φρές αντστιχα, 
τ πάχς της ατμσφαιρας. Γεμετρικά, 
στις τρεις περιπτώσεις ατές, ι ακτνες 
διαπερνν την ατμσφαιρα, με γνες 0°, 
45° και 60° ς πρς την κατακρφη τ 
τπ. Γενικά,  αριθμς π ακλθε 
τα αρκτικλεξα ΑΜ, δηλώνει πσες φρές 
χράει τ πάχς της γήινης ατμσφαιρας, 
στ μήκς π διανει τ φς μέσα στην 
ατμσφαιρα τη δεδμένη χρνική στιγμή 
π αναφέρεται η ένταση της απ’ εθε
ας ακτινβλας. Μ’ άλλα λγια εκφράζει 
την απσταση π διανει η απ’ εθεας 
σνιστώσα της ηλιακής ακτινβλας, με 
μνάδα μήκς τ πάχς της γήινης ατμ
σφαιρας. Όταν τ ηλιακ φάσμα λαμβάνε
ται και καταγράφεται σε διάταξη απ την 
επιφάνεια της γης, εμφανζει, εκτς απ τις 
απρρφήσεις π φελνται στν δι 

τν ήλι, αφ’ ενς μια γενικτερη ελάττση 
της έντασης τ σ’ λα τα μήκη κματς, 
αφ’ ετέρ νέες χαρακτηριστικές περιχές 
απρρφησης, ι πες δεν εμφανζνται 
σε φάσμα της ηλιακής ακτινβλας, εκτς 
ατμσφαιρας. Άρα, ατές ι απρρφήσεις 
φελνται στη δράση τν μρν τν αε
ρν σστατικών της ατμσφαιρας της γης. 
Αναλτικτερα, η ελάττση της έντασης 
τ ηλιακ φτς, κατά την αρχική κατε
θνση τ καθώς ατ διαπερνά την γήινη 
ατμσφαιρα, φελεται σε δ αιτες:

1° στη σκέδαση τ φτς, η πα 
χαρακτηρζεται απ απσα γραμμών 
απρρφησης

2° σε μριακές διεγέρσεις, με χαρα
κτηριστικές γραμμές ή ταινες (περιχές) 
απρρφησης. 

ΤΟ φΑνΜνΟ ΤΟΥ ΘΡΜΟκΗΠiΟΥ
Τ μεγαλτερ πσστ της ηλιακής 

ηλεκτρμαγνητικής ακτινβλας π φτά
νει στα ρια της ατμσφαιρας, την διαπερ
νά και φτάνει στην επιφάνεια της. Εκε ένα 
μέρς της ανακλάται και τ πλιπ απρ
ρφάται, σμβάλλντας στην διατήρηση 
μιας σχετικά ψηλής μέσης θερμκρασας 
στην επιφάνεια τ πλανήτη. Τατχρνα, 
η γη ακτινβλε ς σώμα μέσης θερμκρα
σας περπ 15°C και εκπέμπει απ’ λη την 
επιφάνεια της, σφαιρικά, πρς τ σμπαν, 
ακτινβλα αντστιχη της θερμκρασ
ας της. Στην κατάσταση θερμκρασιακής 
ισρρπας π έχει απκατασταθε μέσα 
στα πρηγμενα 5 δισεκατμμρια χρ
νια, τ ενεργειακ ισζγι επιβάλλει την 
ιστητα της εκπεμπμενης απ την γη 
πκντητας ισχς, με την απρρφ
μενη απ’ ατή πκντητα ισχς ηλιακ 
φτς. Στην απκατάσταση της ισρρ
πας κατά τ ενεργειακ ισζγι, παζει 
πλ σημαντικ ρλ η γήινη ατμσφαιρα. 
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Με απλς πλγισμς ενεργειακ 
ισζγ πρκπτει τι η γη θα εχε μέ
ση θερμκρασα επιφάνειας γρ στς 
15°C αν δεν πήρχε η ατμσφαιρα. Τ 
επιχερημα ατ ενισχεται απ την κατά
σταση π επικρατε σήμερα στη σελήνη. 
 γη, πιθαντατα, θα ήταν ένας άγνς, 
παγμένς και αφιλξενς πλανήτης, με 
σχετικά μεγάλες θερμκρασιακές διαφρές 
μεταξ φτισμέν και σκιασμέν μέρς 
τ. Αντ’ ατής της κατάστασης, η παρξη 
τν αερν της ατμσφαιρας, δηλαδή τν 
CO2, 2O, CH4, Ν2O, O3 κ.α., με την ιδιατε
ρη απρρφητική τς δράση στα μεγάλα 
μήκη κματς, π αντιστιχε η ακτινβ
λα της γης, σντελν στην απκατάσταση 
μιας μέσης επιφανειακής θερμκρασας, 
σης με +15°C. Τ απτέλεσμα ατ απτε

λε τ καννικ φαινμεν 
θερμκηπ 

στην ατμσφαιρα. Ο χαρακτηρισμς καννι
κ φαινμεν, αφρά την θετική σμβ
λή της ατμσφαιρας στη θερμκρασιακή 
ισρρπα τ πλανήτη γη.  αξηση της 
πκντητας τν αερν σστατικών της 
ατμσφαιρας πρκαλε απκλιση απ τ 
καννικ φαινμεν θερμκηπ.  περι
βαλλντική ατή αλλαγή γνεται αισθητή 
ς αργή αλλά σαφής αξηση της μέσης 
θερμκρασας επιφανεας τ πλανήτη 
μας. Μα αξηση της μέσης θερμκρασας 
της επιφάνειας τ πλανήτη μας, μλις 3°C, 
θα δημιργήσει έντνη διατάραξη τν 
περιβαλλντικών σνθηκών στην επιφά
νεια της γης, μετατπιση τν κλιματικών 
ζνών, λιώσιμ τν πάγν τν βνών 
της εκρατης ζώνης άρα απώλεια φσικών 
ταμιετήρν νερ αξηση της στάθμης 
της θάλασσας, με σνακλθες επιπτώ
σεις στις παράκτιες πλεις, εγκαταστάσεις 
και καλλιέργειες κ.λ.π. Ο αντλγς, τι η 

αξηση τν δρατμών θα αξήσει την 
ανακλαστικτητα τν ηλιακών ακτινών 

και άρα θα μειώσει τις επιπτώσεις 
της πρκαλμενης απκλισης 

απ τ καννικ φαινμεν 
τ θερμκηπ, δεν δρα 

καθησχαστικά. Παρατη
ρήσεις τν τελετα
ν δεκαετιών, δε
χνν σαφή αξηση 
της μέσης θερμκρα
σας της επιφάνειας 
τ πλανήτη, κατά 
~0,25°C. Αν μάλιστα 
σνεχιστε η επιβάρν
ση της ατμσφαιρας, 
η δράση τ φαινμέ
ν τ θερμκηπ 
θα έχει διπλασιαστε 
μέχρι τ 2040, πς 
πρκπτει με ανάλ
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ση ρεαλιστικών σεναρν. Ένα τέτι ενδε
χμεν θα έχει ς απτέλεσμα την αξηση 
της μέσης θερμκρασα επιφάνειας της γης 
κατά 210°C, ανάλγα με τη γεγραφική 
ζώνη, με απτέλεσμα τις επιπτώσεις π 
αναφέρθηκαν πρηγμένς.

 Ύψος κ πόκλση το ήλο κτά τη 
δάκε το τος

 μεσράνηση τ ήλι για τπς 
π βρσκνται στν δι μεσημβριν σμ
βανει πρφανώς την δια στιγμή,  ήλις 
μς βρσκεται σε διαφρετικ ψς στς 
διάφρς ατς τπς. Άρα τ μέγιστ 
ψς τ ήλι σ’ ένα τπ, δηλαδή η με
σράνηση τ, εξαρτάται απ τ γεγρα
φικ τ πλάτς (γ.π.). Ατ τ ψς αλλά
ζει απ μέρα σε μέρα κατά τη διάρκεια τ 
έτς, και ι τιμές π παρνει κμαννται 
μέσα σ’ ένα ερς 23,5° πάν και κάτ απ 
τ γ.π. Στ παρακάτ σχήμα εμφανζεται η 
κνηση της γης γρ απ’ τν ήλι (περιφ
ρά), σε τρχιά π νμάζεται ελλειπτική. 
Σε ατή τη τρχιά πρσθέτμε και την 
τρχιά περ τν άξνα της (περιστρφή). 
Ο ισημερινς, ς εππεδ, σχηματζει με τ 
εππεδ της ελλειπτικής δεδρη γνα, με 
αντστιχη γνα ση με 23,5°. Έτσι καθώς 

η γη αλλάζει θέση στην τρχιά της περ τν 
ήλι, αλλάζει η θέση μεσράνησης τ 
ήλι στν τπ ατ. Για τ βρει ημι
σφαρι, η χαμηλτερη θέση μεσράνη
σης τ ήλι αντιστιχε στις 22 Δεκεμβρ
, ενώ η ψηλτερη στις 21 ν. Στις 
21 Μαρτ και 22 Σεπτεμβρ, η ημέρα 
έχει ση διάρκεια με τη νκτα (σημερες). 
Τα παραπάν πρκπτν με περισστε
ρ παραστατικ τρπ, αν εξετάζμε τα 
γεγντα ς παρατηρητές επ της γης. Απ’ 
ατή τη σκπιά, η εικνα π σχηματζ
με για την ημερήσια κνηση τ ήλι, ς 
σνέπεια της περιστρφής της γης γρ 
απ’ τν άξνα της, εναι τι  ήλις, μαζ 
με τα πλιπα αστέρια τ σμπαντς, 
φαννται να εναι τπθετημένα σε μια 
σφαρα (Οράνια σφαρα), π περιστρέ
φεται γρ απ τν άξνα της γης, με 
αντθετη φρά  απ’ τι η γη.  κατακρφη 
τ τπ, με κατεθνση πρς τα πάν, 
πρσδιρζει επ της ραν σφαρας, 
τ Ζενθ (ζ), τ τπ. Τ αντιδιαμετρικ 
σημε λέγεται Ναδρ (ν) τ τπ.

Τ εππεδ π περνά απ’ τν τπ, 
π εναι κάθετ στην κατακρφη τ 
τπ, απτελε τ ριζντι εππεδ τ 
τπ.  τρχιά τ ήλι γρ απ’ τη γη, 

Θση της γης
κτά το χεμενό ηλοστάσο 

21 Δεκεμβο

Θση της γης 
κτά την ενή σημε 

21 Μτο

Θση της γης
κτά το θενό ηλοστάσο 

21 ονο

Θση της γης
κτά την φθνοπνή σημε 

21 Σεπτεμβο

ήλος
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κατά τις ισημερες, εναι μέγιστς κκλς 
της ράνιας σφαρας, με ζενθια γνα 
ση με τ γεγραφικ πλάτς τ τπ. 
Την δια μέρα, τα τξα ημέρας και νκτας 
εναι σα. Κατά την ετήσια φαινμενη κνη
ση τ,  ήλις αλλάζει σνεχώς ημερήσι 
κκλ και τ ψς μεσράνησης τ 
αξάνει μέρα με την μέρα, απ την ελάχι
στη τιμή (90°γπ)  23,5 (21 Δεκεμβρ), 
μέχρι τη μέγιστη τιμή (90°γ.π) + 23,5 (21 
ν). Ττε έχμε τη μέγιστη μέρα, και 
αντστιχα την ελάχιστη νκτα τ έτς 
για τν τπ εκεν. Οι έννιες της ημέρας 
και νκτας καθρζνται απ τα αντστιχα 
τξα, πάν και κάτ απ τ εππεδ τ 
ρζντα. Στις ισημερες (Εαρινή, 21 Μαρ
τ και Φθινπρινή, 21 Σεπτεμβρ), η 
απκλιση τ ήλι γνεται μηδέν και τ 
ψς μεσράνησης τ σ με 90°γπ.

 Μση ημεήσ ενεγεκή πολβή πό 
τον Ήλο

 ενέργεια ανά m² π φτάνει σε ρι
σμέν τπ στην επιφάνεια της Γης μέσα 
σε μια μέρα, εξαρτάται απ την κλση της 
σλλεκτικής εππεδης επιφάνειας, τ γε
γραφικ πλάτς τ τπ, τη μέρα τ 
χρν και απ τα διάφρα αέρια, γρά 
και στερεά αιρήματα της ατμσφαιρας 
κατά την ημέρα εκενη. Οι σλλεκτικές επι
φάνειες τν μετρητικών ργάνν (αισθητή
ρν), μπρε να πρσανατλιστν σμφ
να με τις απαιτήσεις τ πειράματς και τις 
πρδιαγραφές τν ργάνν. Πρκειμέν 
μς να πάρχν σγκρσιμα στιχεα, σε 
διεθνή κλμακα, αναφερμαστε σνήθς 
σε μετρήσεις με αισθητήρες ι πι τπ
θετνται με τη σλλεκτική τς επιφάνεια 
ριζντια. Ενδιαφέρν παρσιάζν ι μέ
σες ημερήσιες τιμές της πκντητας ισχς 
και της πκντητας ενέργειας της ηλιακής 
ακτινβλας, σε ριζντια επιφάνεια, μέσα 

σε κάθε μήνα και μέσα στ χρν. Πρκει
μέν, μάλιστα, να αξιπιηθν σε πρα
κτικές εφαρμγές (ενεργειακές μελέτες), 
απαιτνται μετρήσεις για μια διάρκεια 
πλλών ετών (π.χ. 30 ετών). Σημειώνεται 
τι μπρε να παρατηρηθν μικρτερες ή 
και μεγαλτερες τιμές πκντητας ισχς, 
σε κάπια χρνική περδ της ημέρας, εξ 
αιτας της παρσας σννεφν.

 Ηλοφάνε
Εκτς απ την μέση ημερήσια ενέργεια 

απ τν ήλι σε μηνιαα και ετήσια βάση, σε 
ριζντι εππεδ, χαρακτηριστικ στιχε 
μιας περιχής εναι η ηλιφάνεια της. Ατή 
εξαρτάται βεβας απ τ γεγραφικ 
πλάτς τ τπ και απ την θέση και 
την διαμρφση της περιχής. Τα χαρα
κτηριστικά ατά πιθανν να ενν την 
ανάπτξη νεφώσεν, με απτέλεσμα την 
μεση τν ηλιλστν ημερών.

 ηλιφάνεια εκφράζεται σε πλήθς 
ρών κατά μήνα και ανά έτς κατά τις 
πες  ήλις εναι ρατς στν ραν. 
Καταχρνται σε σνλα ανά μήνα και 
ανά έτς. Στην Ελλάδα, η περιχή με τη 
μεγαλτερη ηλιφάνεια, εναι η περιχή 
της εράπετρας, στ ντιανατλικ μέ
ρς της Κρήτης, με 3108 ώρες ετησς. 
Ένα απ τα πι γνστά ργανα π χρησι
μπιήθηκε ερτατα στ παρελθν για 
τν πρσδιρισμ της ηλιφάνειας σ’ ένα 
τπ, εναι  ηλιγράφς. Απτελεται απ 
μια γάλινη σφαρα, η πα σγκεντρώνει 
τις ηλιακές ακτνες σε ρισμέν σημε 
(εδλ τ ήλι). Κατά τη διάρκεια της 
ημέρας, τ εδλ αλλάζει θέση ακλθώ
ντας αντστιχη τρχιά με τν ήλι. Ειδικ 
χαρτ τπθετεται στην επιφάνεια κνησης 
τ ειδώλ τ ήλι. Όσ  ήλις δεν 
καλπτεται απ σννεφα, η μεγάλης π
κντητας ισχς τ φτς στην επιφάνεια 
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τ ειδώλ πρκαλε κάψιμ τ χαρτι, 
κάτι π δεν σμβανει αν  ήλις σκιάζε
ται. Άρα, πάν στ χαρτ καταγράφεται ς 
μαρη λρδα, τ τμήμα τ τξ τ 
ήλι κατά τ π ατς δεν σκιαζταν, 
άρα και τ πσστ τν ρών ηλιφάνειας 
για την ημέρα εκενη. 

Για την μέτρηση της ηλιφάνειας ανα
φέρεται και άλλη διάταξη, στην πα 
σνδάζνται δ πτικ αισθητήρες, 
εκ τν πν  ένας σκιάζεται ώστε να 
μη δέχεται την απ’ εθεας ακτινβλα. 
 διαφρά μεταξ τν ενδεξεν παρέ
χει την πληρφρα περ ηλιφάνειας.

 Τπκό μετεολογκό τος
 καταγραφή τν τιμών της πκντη

τας της ηλιακής ακτινβλας καθώς και άλ
λν χαρακτηριστικών μεγεθών σε ένα τπ 
πς θερμκρασα, γρασα κ.λ.π. μπρε 
να αξιπιηθε σε ενεργειακές μελέτες. Α
τές αφρν σε κτιριακές κατασκεές, σε 
κλιματιστικά μηχανήματα, σε μελέτες εγκα
τάστασης ηλιακών σστημάτν θέρμανσης 
νερ ή ηλιακών ηλεκτρικών εργστασν, 
σε φτβλτακά σστήματα κ.ά. Οι τιμές 
πρέπει να αναφέρνται σε μια μακρά περ
δ μετρήσεν. Σνήθς χρησιμπινται 
ριαες μετρήσεις στν σγκεκριμέν τπ, 
για μια χρνική περδ τριάντα ετών. Μ’ 
ατ τν τρπ, δημιργνται ι βάσεις 
δεδμένν της περιχής. Δημιργεται 
δηλαδή, τ λεγμεν έτς αναφράς για 
τν τπ. Δ εναι ι βασικ τρπι δη
μιργας έτς αναφράς, εκ τν πν 
 δετερς ερσκει ερτερη χρήση.

• Απ τις μηνιαες τιμές εκάστ μεγέ
θς, π.χ. της μέσης ημερήσιας ηλιακής απ
λαβής, της ηλιφάνειας, της θερμκρασας 
κ.λ.π., για τριάντα σνεχμενα έτη, πρκ
πτν ι μέσες τιμές ανά μήνα για λ τ 
έτς. Ονμάζεται Μετερλγικ Έτς για 
Ενεργειακς πλγισμς (Weather Year 
For Energy Calculations W.Y.E.C.).

• Πρσδιρζεται  στατιστικά πι πιθα
νς μήνας μεταξ τν μν τ τν τε
λεταν τριάντα ετών, και ατς απτελε 
τν αντστιχ μήνα αναφράς. Τ σνλ 
τν δώδεκα μηνών αναφράς για τν ρι
σμέν τπ, απτελε τ έτς αναφράς 
και νμάζεται ιδιαιτέρς, Τπικ Μετε
ρλγικ Έτς (Typical Meteorological 
Year T.M.Y.). Πρτενεται επσης η χρήση 
ενς σντμεμέν έτς αναφράς 
(Sort Reference Year S.R.Y.), βασισμέν 
σε ριαα δεδμένα δεκατεσσάρν αντι
πρσπετικών εβδμάδν τ έτς.

Το λικό φως που φτνει στν επι

φνει τς γς, ποτελετι πό δο 

συνιστσες. Τν μεσ, που φορ 

τις κτνες που φτνουν πευθες 

πό τον λιο κι πό τν διχυτ, 

που φορ τις κτνες που φτνουν 

στν επιφνει φο υποστον πολ

λπλές σκεδσεις στ έρι συσττι

κ τς τμόσφιρς.
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ΦΤΒΤΚ ΦΙΝΕΝ
 στοκή νδομή
 ιστρα τν φτβλτακών ξεκνη

σε τ 1839 απ τν Γάλλ επιστήμνα 
Becquerel. Ήταν ττε μλις 19 ετών. Κάν
ντας πειράματα πάν στις χημικές αντιδρά
σεις διαφρν στιχεν παρατήρησε τι 
τα διάφρα μγματα απέδιδαν μεγαλτερη 
ηλεκτρική έξδ ταν τα εξέθετε στ ηλια
κ φς. Τ επμεν βήμα μπρστά έγινε 
τ 1870 ταν  Γερμανς φσικς Χερτς 
μελέτησε τ φαινμεν στα στερεά λικά 
και σγκεκριμένα στ Σελήνι και βρήκε 
απδσεις τ λικ της τάξης τ 12%. 
Τ 1937 κατασκεάστηκε φτβλτακ 
στιχε απ θειχ μλβδ (PbS) απ 
τς Fischer & Godden. Τ 1939 κατασκεά
στηκε φτβλτακ στιχε απ Σελήνι 
(Se) με απδση 1%. Τ 1941 κατασκεά
στηκε τ πρώτ φτβλτακ στιχε 
απ πρτι (Si).Στην δεκαετα 19401950  
Τσχράλσκι ανέπτξε τη διαδικασα παρα
γγής μνκρστάλλν πριτ ψηλής 
καθαρτητας π έφτανε σε απδση κ
ντά στ 4%. Τα επμενα χρνια ι εξελξεις 
ήταν ραγδαες και έφεραν την επιστήμη 
τν φτβλτακών πλ κντά στην ση
μερινή της κατάσταση. Τ 1954 ι Fuller, 
Pearson, Chapin ανακνσαν την πρώτη 
κατασκεή ΦΒ στιχε Si με σχηματισμ 
επαφής pn, με διάχση και απδση 6%. 
Εκενη την περδ τα φτβλτακά “βγή
καν” σιαστικά απ τα εργαστήρια και 
άρχισε σιγά σιγά να διερνεται η χρήση 
τς. Τ 1956 έγιναν εμπρικές κατασκε
ές, κρς απ κρσταλλικ πρτι (cSi). 
Ατές ι κατασκεές εχαν μικρή απδση 
της τάξης τ 510 % και πλ μεγάλ 
κστς, περπ 1000$ τ Wp.  πρώτη 
εφαρμγή τν φτβλτακών στιχεν 
έγινε στην τέχνη της φτγραφας, και 
σγκεκριμένα στην λπηση τ φτ

μετρ. Τ 1958 χρησιμπιήθηκαν για 
πρώτη φρά φτβλτακά στιχεα για 
τηλεπικιννιακς σκπς στν αμερικά
νικ διαστημικ δρφρ Vanguard. Την 
δια χρνιά εκτξετηκε Ρώσικς δρφ
ρς με μναδική πηγή ενέργειας τα ηλιακά 
στιχεα. Σήμερα ατή η τεχνλγα χρη
σιμπιεται σε λς τς δρφρς.  
Τ 1959 κατασκεάστηκε φτβλτακ 
στιχε απ CdS με απδση 5%, τ 1972 
έχμε την κατασκεή ιώδς ηλιακ 
στιχε Si με απδση 14% απ τς 
Lindmayer & Allison και τ 1977 την κα
τασκεή ηλιακ στιχε απ GaAs με 
απδση 16% απ τν Kameth. Τ 1981 
γνεται η πτήση πάν απ την Μάγχη τ 
αερπλάν Solar Challenger, εξπλισμέ
ν με 16.128 φτβλτακά στιχεα Si 
σνλικής ισχς 2,7kW και τ 1983 έχμε 
την έναρξη λειτργας φτβλτακ 
σταθμ ισχς 1MW στην Βικτρβλ.  
χρήση φτβλτακών γεννητριών άνθισε 
κατά τη διάρκεια της κρσης πετρελα τ 
73/74, και ατ τ γεγνς δήγησε έκττε 
στην παρσα πλάριθμν ερενητικών 
και αναπτξιακών έργν. Έτσι τα ΦΒ άρχι
σαν να χρησιμπινται για διάφρες μα
κρινές εγκαταστάσεις εκτς δικτ πς 
τηλεπικιννιακ αναμεταδτες,σήματα 
σιδηρδρμν, φτισμς.

Στη δεκαετα τ 80 χρησιμπιήθηκαν 
για πλγιστές, ρλγια, ραδιφνα, αντλ
ες νερ σε αγρτικές και απμακρσμένες 
ικες. Σε ψηλής βιμηχανικής ανάπτξης 
κράτη, τα ενμένα στ δκτ ΦΒ σστή
ματα χρησιμπινται σε ικιακής και 
εμπρικής φσες ανάγκες.

Τα πλενεκτήματα π παρέχν εναι: 
Μηδενική ρπανση και θρβς, δρεάν 
κασιμ (ήλις),ελάχιστη σντήρηση, μα
κρχρνια διάρκεια ζής και αξιπιστα, 
εναι εκλα επεκτάσιμα με δναττητες 
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μεταφράς, ενώ τ μναδικ βασικ μεινέ
κτημα εναι τ ψηλ μέχρι στιγμής κστς 
κατασκεής.

 Το φτοβολτκό φνόμενο
Φτνια με κατάλληλη ενέργεια 

(hν≥Εg), τα πα εισχρν στ σώμα 
της επαφής pn απρρφώνται απ τα 
ηλεκτρνια της ζώνης σθένς, τα πα 
ενεργειακά εντάσσνται στην ζώνη αγγι
μτητας. Στη ζώνη σθένς μένει αντστι
χς αριθμς πών. Βασική πρπθεση 
δημιργας ηλεκτρικής τάσης στα άκρα 
τν δ ημιαγγών της επαφής pn, ε
ναι: τα δημιργμενα ζεγη ηλεκτρν
νπών να κατρθώσν να φτάσν 
στς χώρς π περτερν ι αντ
στιχι φρες. Μν στ φιλικ περιβάλ
λν τν μιν τς φρέν μπρν 
να επιζήσν επ μακρ χρν, διατηρώ
ντας φρτισμένα τα άκρα της διάταξης. 
Ζεγη ηλεκτρννπών δημιργνται 
σ’ λ τ χώρ τν σε επαφή ημιαγγών, 
με δ βασικς τρπς. Πρώτν, θερμι
κά (εξ αιτας τ τι η διάταξη βρσκεται 
σε ρισμένη θερμκρασα) και δετερν, 
με τη δράση εξτερικ φτισμ, κα
τάλληλ μήκς κματς. Μεταξ τν 
ζεγών ατών πάρχν και αρκετά με 
ιδιατερα σπδα μέλλν. Εναι εκενα 
π δημιργνται αφ’ ενς μέσα στην πε
ριχή επαφής, π πρπάρχει τ ισχρ 
ενδγενές ηλεκτρικ πεδ (περιχή απγ
μνσης), αφ’ ετέρ, έξ απ’ ατήν μεν, 
πλ κντά δε στα σνρα με τις περιχές 
τπ n και p αντστιχα. Οι φρες π θα 
δημιργηθν στις παραπάν περιχές ε
ναι ι μνι τελικά π έχν πλ μεγάλη 
πιθαντητα να φτάσν στις περιχές π 
μπρν να επιζήσν. Όλι ι πλιπι 
θα σναντήσν, κατά πάσα πιθαντητα, 
κάπι αντθετ φρέα με τν π θα 

επανασνδεθν, και άρα δεν πρκειται 
να σμβάλν στη δημιργα ηλεκτρικ 
ρεματς μέσα στην ημιαγγική διάταξη. 
Απ’ τη στιγμή π δημιργνται ι ε
κνητι ηλεκτρικ φρες στην περιχή 
απγμνσης ή εισέρχνται σ’ ατήν απ 
τις γειτνικές περιχές, δέχνται ισχρές 
ηλεκτρικές δνάμεις απ τ ενδγενές 
ηλεκτρικ πεδ, με απτέλεσμα να θ
νται ταχτατα πρς τς χώρς π περι
έχν τς μις τς φρες, ς φρες 
πλειντητας. Δημιργεται σνεπώς στ 
εστερικ της επαφής pn, ένα ισχρ ηλε
κτρικ ρεμα, π νμάζεται φτρεμα. 
Οι πρσθετι ατ φρες φρτζν τς 
χώρς στς πς φτάνν με πλενά
ζντα φρτα. Ο χώρς n φρτζεται απ 
τα αφικνμενα πλενάζντα ηλεκτρνια 
() και  χώρς p απ τις αφικνμενες 
πλενάζσες πές (+).  δημιργα τ 
φτρεματς σε σνδασμ με επαρκή 
ηλεκτρική τάση στα άκρα της διάταξης απ
τελε τ φτβλτακ φαινμεν.

Ανεξάρτητα απ τ μέγεθς τ, ένα 
ΦΒ στιχε πριτ θερμκρασας 25C, 
εμφανζει περπ, 0,6 Volt, κάτ απ σν
θήκες ανιχτ κκλώματς, δηλαδή, χ
ρς να σνδεθε στα άκρα τ, ηλεκτρική 
αντσταση.  τάση ατή εξαρτάται έντνα 
απ τη θερμκρασα της κψελδας. Τ μέ
γιστ ηλεκτρικ ρεμα π απδδει εξαρ
τάται απ την απδση, τη θερμκρασα 
και τ μέγεθς τ. Μάλιστα, απδεικνε
ται ανάλγ με την ένταση της Μ ακτιν
βλας π πρσππτει στην επιφάνεια τ. 
 μέγιστη ηλεκτρική ισχς π μπρε να 
απδώσει ένα ΦΒ στιχε εξαρτάται απ 
τ λικ, τη θερμκρασα κψελδας και 
την πκντητα ισχς της Μ ακτινβλ
ας (W/m2). Παραδεγματς χάριν, ένα τπι
κ ΦΒ στιχε κρσταλλικ Πριτ, με 
έκταση επιφάνειας 10cmx10cm, σε ηλιακ 
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φτισμ 1000 W/m2 και θερμκρασα κ
ψελδας 25C, μπρε να απδώσει μέγιστη 
ισχ, περπ 1,5Watt.

 Ο Ηλεκτκο Σσσετς
 παραγμενη απ τ σστημα τν 

ΦΒ γεννητριών ηλεκτρική ενέργεια, μπρε 
να χρησιμπιηθε ετε απ’ εθεας ετε σε 
χρν μεταγενέστερ της παραγγής της, 
π.χ. κατά την διάρκεια της νκτας. Άρα, 
παρσιάζεται η ανάγκη μιας διάταξης 
απθήκεσης της παραγμενης ηλεκτρι
κής ενέργειας. Μέχρι στιγμής, η καλτερη 
λση, απ πλεράς κστς πκντητας 
απταμιεμένης ενέργειας ανά κιλ και 
γκ της διάταξης, εναι ι διάφρι τπι 
ηλεκτρικών σσσρετών, μεταξ δε α
τών, ι σσσρετές θεμλβδ και 
ι σσσρετές NiCd κ.α.Πρς την κατε
θνση ατή, εξελσσνται σχετικά ερε
νητικά πργράμματα, κρς στν τμέα 
της βιμηχανας ηλεκτρικών χημάτν, 
για βελτση τν διατάξεν απθήκεσης 
ηλεκτρικής ενέργειας. Εκτς απ τς ηλε
κτρικς σσσρετές, π νμάζνται 
και ηλεκτρικά στιχεα δετερης τάξες, 
πάρχν και εκενα τα πα πρσφέρν 
την δναμική ενέργεια π έχει απθη
κετε στ εστερικ τς, κατά τ χρν 
εξέλιξης τν χημικών αντιδράσεν, μεταξ 
τν χημικών ενώσεν ή στιχεν π 
τέθηκαν σε επαφή. Διακρννται απ τς 
σσσρετές απ τ τι δεν έχν την δ
ναττητα επαναφρτισης τς (Απτελν 
τα ηλεκτρικά στιχεα πρώτης κλάσες) και 
ς εκ ττ δεν παρσιάζν ενδιαφέ
ρν για ΦΒ εφαρμγές. 

 νγε πο ποδδε νς σσσ
ετής κτά την λετογ το με οσμνο 
βάθος εκφότσης

Αν η τάση εκφρτισης ενς σσσρε

τή, χρητικτητας Q, εναι U
B
, τ βάθς εκ

φρτισης β, και η ενεργειακή κατανάλση 
στ φρτ τ καταναλτή, με Ε

κατ
, ττε 

η διατήρηση της ενέργειας επιβάλει την 
ιστητα: Ε

κατ
 = α.β.Q.V

B
 π α ι απώλειες 

κατά τη ρή τ ρεματς στ κκλμα 
(εκτς τ καταναλτή).

 Τ ηλεκτονκά τν φτοβολτκν
 διαχεριση της παραγμενης ηλεκτρι

κής ενέργειας στ ΦΒ σστημα, απαιτε 
την παρεμβλή ηλεκτρνικών κατάλληλν 
για τη βελτιστπηση της μεταφράς τ 
και την πρστασα τ σσσρετή απ 
περφρτιση ή απ περεκφρτιση. Απ 
λειτργικής πλεράς, δ εναι ι βασικές 
ηλεκτρνικές διατάξεις: Ο ελεγκτής φρ
τισης  εκφρτισης (charge controler) και 
ι μετατρπες τάσες. Ο ελεγκτής φρ
τισης μπρε να εναι τπθετημένς σε 
χριστή μνάδα σε σχέση με τις πλιπες 
διατάξεις, μπρε μς να βρσκεται ενσ
ματμένς με τν inverter, σε μια λκλη
ρμένη μνάδα.

 Ο λεγκτής φότσης κφότσης 
 φρτιση τν ηλεκτρικών σσσ

ρετών, μέσ μιας πηγής ηλεκτρικής 
ενέργειας π.χ. ΦΒ σστημα, ανεμγεννή
τρια, Α/Γ ή ηλεκτρπαραγγ ζεγς, /
Ζ, απαιτε σνεχή έλεγχ της κατάστασης 
φρτισης τς, ώστε, ταν ατ φτάσν 
στην κατάσταση μέγιστης φρτισης να 
διακπτεται η διαδικασα. Έτσι, απφεγε
ται η πέρταση τ σσσρετή, π έχει 
ς σνέπεια την έκλση μεγάλν πσ
τήτν δργν, λγ ηλεκτρλσης. 
Αντστιχα, απαιτεται έλεγχς τ σσ
σρετή σ ατς τρφδτε την 
κατανάλση, ώστε να πρληφθε η κα
ταστρφική για τν σσσρετή, κατά
σταση περεκφρτισης.
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Γενικά λιπν,  ελεγκτής φρτισης, 
στην πι περιρισμένη τ μρφή, εππτε
ει την διαδικασα φρτισης και εκφρτισης 
ώστε να εναι σε θέση να απμνώνει τ 
σστημα απθήκεσης, αφ’ ενς απ τ σ
στημα παραγγής της ενέργειας, στην περ
πτση της περφρτισης, αφ’ ετέρ, απ 
τ σστημα κατανάλσης, στην περπτση 
της περεκφρτισης. Και στις δ περιπτώ
σεις, η διακπή ατή πρκαλεται, ταν η 
τάση στα άκρα τ σσσρετή ξεπεράσει 
πρς τα άν και αντστιχα πρς τα κάτ, 
ρισμένα ρια τάσης (setpoints), π 
ενεργπινται ι ηλεκτρικ διακπτες. 
Μια μνάδα ελέγχ φρτισης  εκφρτι
σης, περιλαμβάνει σνλ λκληρμέ
νν σστημάτν ετε microcontrolers, 
π ελέγχν ηλεκτρικς διακπτες, ετε 
ηλεκτρμηχανικς (relays), ετε ηλεκτρ
νικς ισχς (tranzistors bipolar, MOSFET, 
thyristors, triacs κ.λ.π.). Σε κάθε περπτση, 
στ κκλμα παρεμβάλλεται μια δδς για 
την πρστασα τ σστήματς απθήκε
σης απ εκφρτιση.

ΡΦΕΣ ΣΥΠΡΓΓΣ
ΕΚΤΡΙΣΥ ΚΙ ΘΕΡΤΤΣ

Τα σστήματα σνδασμένης παραγ
γής λεκτρισμ και Θερμτητας, γνστά 
ς σστήματα σμπαραγγής, παράγν 
ηλεκτρική (ή/και μηχανική) ενέργεια και 
θερμική ενέργεια σε ένα ενια, λκληρ
μέν σστημα.  θερμική ενέργεια π 
ανακτάται σε ένα σστημα ΣΘ μπρε 
να χρησιμπιηθε για τη θέρμανση ή 
ψξη στη βιμηχανα ή τα κτρια. Επειδή 
η ΣΘ εκμεταλλεεται τη θερμτητα π 
σε άλλη περπτση θα χανταν κατά τη 
σμβατική διακριτή παραγγή ηλεκτρι
κής ή μηχανικής ενέργειας, η σνλική 
απδση ατών τν λκληρμένν 
σστημάτν εναι πλ μεγαλτερη απ 

τι στα μεμνμένα σστήματα.
 σμβατική παραγγή ηλεκτρικής 

ενέργειας εναι απ τη φση της μη απ
δτική, αφ μετατρέπεται μν τ ένα τρ
τ της ενέργειας τν κασμν σε φέλιμη 
ενέργεια.  σημαντική αξηση της απδ
τικτητας με τη ΣΘ δηγε σε μικρτερη 
κατανάλση κασμν και σε μειμένες 
εκπμπές ρπν σε σχέση με τη χριστή 
παραγγή ηλεκτρισμ και θερμτητας.  
ΣΘ απτελε μια ικνμικά παραγγική 
πρσέγγιση για τη μεση τν ατμσφαι
ρικών ρπν μέσ της πρληψης της ρ
πανσης, ενώ  παραδσιακς έλεγχς της 
ρπανσης π επιτγχάνεται απλά μέσ 
της επεξεργασας τν κασαερν δεν πα
ρέχει κανένα ικνμικ φελς και στην 
πραγματικτητα μειώνει την απδση και 
την φέλιμη παραγγή ενέργειας.

 αγρά της ΣΘ μπρε να διακριθε 
σε τρεις κριες κατηγρες: τις βιμηχανι
κές μνάδες, τα ενεργειακά σστήματα πε
ριχής και τα μικρής κλμακας σστήματα 
τν εμπρικών κτιρν και κατικιών. Ο 
βιμηχανικς τμέας αντιπρσπεει τ 
μεγαλτερ μέρς της φιστάμενης εγκα
τεστημένης ισχς και εναι τ τμήμα με 
τ μεγαλτερ δναμικ βραχπρθεσμης 
εξέλιξης. Τα μεγάλα βιμηχανικά σστήμα
τα βρσκνται σνήθς σε βιμηχανες 
απσταξης πετρελα, πετρχημικών ή 
χάρτ και πλτ.

 Eπενδτκς εκεςνομοθετκό πλσο
• Το πκό πλσο

Πρσπγράφντας τ πρτκλλ 
τ Κτ τ 1997, η Ερπακή Ένση 
έθεσε στχ τη μεση τν εκπμπών 
μέχρι τ 2010 κατά 8% επιβάλλντας στα 
μέλη της την παραγγή τ 12% της κα
ταναλισκμενης απ ατά ενέργειας απ 
ανανεώσιμες πηγές. Τ απτέλεσμα ήταν 
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η εγκατάσταση φτβλταικών σλλεκτών 
πλλών εκατντάδν μεγαβάτ στις χώρες 
της Ένσης μν μέσα στα τελεταα χρ
νια. Στην Ελλάδα αντθετα, τ σνλ της 
εγκαταστημένης ισχς ΦΒ σστημάτν 
παραμένει σήμερα μικρτερ απ 10MW. 
Ο καννισμς της ΕΕ ρζει τι μέχρι τ 
2010 τ 5,75% τν κασμν μεταφρών 
θα πρέπει να εναι βικασιμα. Ατ σνε
πάγεται τι η κατανάλση τν βικασ
μν για την Ελλάδα θα ανέρχεται τ 2010 
σε 160000 τνς βιντζελ και 400000 
τνς βιαιθανλης.

• Η λληνκή νομοθεσ

Σε ατ τ πλασι, η Ελλάδα ανέλα
βε την πχρέση να 
ελέγξει την αξηση 
τν εκπμπών της σε 
διξεδι τ άνθρα
κα, πρκειμέν να 
μην περβε τ 25% ές τ 2010.Με δε
δμένη μς μια αξηση περπ 22% 
ές σήμερα  στχς ατς δεν έμιαζε 
εφικτς με απτέλεσμα να εναι ρατς 
 κνδνς επιβλής βαρειών πρστμν 
στη χώρα μας. Σε μια πρσπάθεια να ανα
σχεθε ατή η πρεα, ψηφστηκε και στην 
Ελλάδα  νμς για την ηλεκτρπαραγγή 
απ ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (νμς 
3468,ΦΕΚ 129Α/2762006) καθιστώντας 
την παραγγή ενέργειας απ ΦΒ σστή

ματα μια απ τις πι πρσδφρες, μη
δενικ ρσκ επενδσεις και μειώνντας 
τατχρνς λες τις γραφεικρατικές 
διαδικασες έκδσης αδεας. Στχς εναι 
μέχρι τ 2020 να έχν εγκατασταθε στη 
χώρα μας ΦΒ σταθμ σνλικής ισχς 
700MW. Στην Ελλάδα μλις τ 3,1% της 
ηλ. ενέργειας π καταναλώσαμε πέρσι 
πρήλθε απ ΑΠΕ (77,4%απ αιλικά πάρ
κα,13,6% απ δρηλεκτρικά έργα και 9% 
απ λιπές ΑΠΕ).

Για τις τιμές πώλησης ρεματς απ ΦΒ 
διαμρφώνεται πς παρακάτ:

Επιπλέν, για ΦΒ σταθμς ισχς μικρ
τερης ή σης τν 100kw, έχν απλστε

θε ι διαδικασες αδειδτησης, καθώς ι 
ενδιαφερμενι απαλλάσσνται απ την 
πχρέση λήψης αδειών (παραγγής, 
εγκατάστασης και λειτργας). Οι παρα
γγ «πράσιν» ηλεκτρικ ρεματς 
σνάπτν κατά πρτεραιτητα σμβαση 
πώλησης με τη ΔΕ διάρκειας 20 ετών. Οι 
κρατικές επιδτήσεις εναι και εώς 60% 
ανάλγα με τ μέγεθς επένδσης και 
την περιχή εγκατάστασης (πληρφρες: 
www.ypan.gr).

Δσνδεδεμνο

σστημ

Μη δσνδεδεμνο

σστημ

φΒ μονάδες σχος≤100κw 0,45 0,50

φΒ μονάδες σχος≥100κw 0,40 0,450
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φιρμα στην πτειο
των 100 χρνων 

π τον θντο του
 Δμτρου Βικλα

Η ζή και το έγο του δμιουγού 

και το διήγμά του «Φλιος Μάθας»

ΚΕΙΜΕΝΟ: 

ρης Γικουμλος, Φιλλογος
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«Μκρη λΜπδ» τ 2008 στη Βρ
Τη Δετρα 7 Ιολο 2008 σμπληρώ

νονται 100 χρνια απ τον θνατο το Δη

μητρο Βικλα. Μα πτειος μως, για να 

εναι οσιαστική, πρπει, με την αναφορ 

της στο πρσωπο ή το γεγονς πο μνημο

νεει, να σντελε στην εθνική ατογνωσα. 

Ο Δ. Βικλας πρα απ τις γνωστς ψεις της 

προσωπικτητς το, ως αξιλογος λογοτ

χνης το 19ο αι. και πρώτος πρεδρος της 

ΔΟ, διετλεσε σποδαο ργο στην παιδεα, 

στος θνικος γώνες, στην νε αντιπαρο

χής κοινωνική και ανθρωπιστική προσφορ, 

στη θεατρική και γλωσσική ανλιξη1.

Προκειμνο να τιμήσει την πτειο α

τή, ο Δήμος Βροιας, τπος καταγωγής το 

σγγραφα, πο γιορτζει σγχρνως τη 

σμπλήρωση 80 ετών απ την δρσή το, 

αποφσισε να ανακηρξει το 2008 ως τος 

θλητισμο και Νεολαας «Δημήτριος Βικ

λας». Μσα απ τις διφορες αθλητικς και 

πολιτιστικς εκδηλώσεις πο πλαισιώνον 

τη διοργνωση ατή, η Βροια φιλοδοξε να 

προβλει στο πανελλήνιο την πλοσια πο

λιτιστική κληρονομι και αθλητική ιστορα 

της. Η τελετή ναρξης το προγρμματος 

γινε με μεγλη επιτχα τον Δεκμβριο 

το 2007. Σγκεκριμνα, μχρι το τλος το 

2008, θα πραγματοποιηθε Διεθνς Τορ

νο Ποδοσφαρο, στο οποο θα σμμετ

χον ομδες απ τις πλεις πο σνδονται 

με τον Βικλα (Ηρκλειο, θήνα, Γιννενα, 

ρμοπολη και Βροια). Θα γνον αγώ

νες Καρτε, Πγμαχας, Καλαθοσφαρισης, 

Κολμβησης, Πετοσφαρισης, Ρθμικής Γ

μναστικής, Ποδηλασας, Στβο και πολλών 

λλων Ολμπιακών θλημτων.

Τον Μρτιο το 2008 η Ολμπιακή 

Φλγα πρασε απ τη Βροια και διαν

κτρεσε εκε, ενώ κατ τη διρκεια των 

Ολμπιακών γώνων αντιπροσωπεα το 

Δήμο θα παραστε σε εκδηλώσεις για τον 

Δημήτριο Βικλα στο Πεκνο. Τλος, τον 

Μιο διεξήχθη στη Βροια Διεθνς Σν

1 Βλ. στο Διαδκτο το ρθρο το Π. Λινρδο, Ο Βικλας σήμερα. νστσεις και προτσεις.
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δριο προς τιμή το Δ. Βικλα. Κατ τη διρκεια 

των θλητικών κδηλώσεων γνονται παρλ

ληλα και Πολιτιστικς κδηλώσεις, Διαλξεις, 

Θεατρικς παραστσεις κ.α. «Για τη Βροια 

εναι μα μικρή Ολμπιδα και κθε πολτης 

να κομμτι ατής της γιορτής», πως ανφερε 

ο αντιδήμαρχος θλητισμο κ. Γιώργος Μιχαη

λδης, (Νομβριος 2007)2.

η ζωη κ τ ργ τ δηΜητρ Βκλ
Η εθνη παροσασης ενς τσο σημαντι

κο ανθρώπο φαντζει μεγλη, πως πήρξε ο 

Δημήτριος Βικλας. Η διαρκής ατομική σποδή, 

η οικονομική ερωστα, η μεταφραστική πρξη, 

η σγγραφική δραστηριτητα, η ενσχση των 

ελληνικών σποδών στο εξωτερικ, η αναβω

ση των Ολμπιακών γώνων και η δρση το 

«Σλλγο προς Διδοσιν φελμων Βιβλων» 

πήρξαν μερικς μνο απ τις πολλς δραστη

ριτητς το. Κρια επιδωξή το ήταν η γενική 

αγωγή, με την οποα ο νος ελληνισμς θα βδιζε 

τον δρμο της ανπτξης και θα σγχρονιζταν 

με τα λλα ερωπακ θνη3. Κατχει μια ξεχω

ριστή θση ως λγιος και φωτισμνος λληνας 

πο πηρτησε με πστη, ήθος και εγνεια την 

λλδα και τα Γρμματα. ποτελε λοιπν ναν 

απ’ τος κορφαος σταθμος στη λογοτεχνα 

μας, αλλ κρως στις ποθσεις το τπο, γε

γονς πο καθιστ τη στση μας απναντ το 

ιδιαιτρως προσεκτική και ολπλερη.

Ο Δημήτριος Βικλας4 γεννήθηκε στο σημα

ντικτερο ελληνικ εμπορικ λιμνι της εποχής, 

την ρμοπολη της Σρο, στις 15 Φεβροαρο 

1835. Γονες το ήταν ο μμανοήλ Βικλας και 

η Σμαργδα Μελ, κρη το μεγαλεμπρο Γε

ωργο Μελ και αδελφή το Λοντος και το 

Βασιλεο Μελ. Ο παππος το Γεώργιος Μελς 

Ε
ρ

μ
ο

ύ
π

ο
λ

η
 Σ

ύ
ρ

ο
υ

2 Για περισστερα, βλ. στο Διαδκτο το site το Δήμο Β
ροιας.

3 Κ. Γ. Κασνης, Περ. Μελτη 2004, τμ. 1ος, σσ. 3132.
4 Για τη ζωή και το ργο το Δημητρο Βικλα βλ. 1) Δημ. Βικλα, 

Η ζωή μο, 2) λξ. Οικονμο, Τρεις Άνθρωποι, τμ. 2ος και 3) Η 
Παλαιτερη λληνική Πεζογραφα μας, κδσεις Σοκλη, τμ. ΄.
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εχε διορισθε πρεδρος το νεοσστατο 

μπορικο Δικαστηρο, ο δε πατρας το 

ρχισε να εμπορεεται ταν αρραβωνι

στηκε τη μητρα το. Ο γμος των γονιών 

το πραγματοποιήθηκε περπο το 1834, 

ταν ο πατρας το ήταν 34ρων και η 

μητρα το 18 ετών. Με καταγωγή απ τη 

Βροια, η οικογνει το εχε την αρχική 

επωνμα Μπικλας ή Μπεκλας. Μχρι και 

το 1940 μλιστα, σωζταν στη Βροια το 

«Μπικελδικο», να απ τα πιο ενδιαφρο

ντα κτσματα της πλης.

Παρλο πο οι παιδικς αναμνήσεις 

και εν μρει τα χρνια της μαθητικής ζω

ής το Βικλα καθιστον τη Σρο να 

προσφιλς μρος γι’ ατν, το παρελθν 

της οικογνεις το και η μετπειτα ζωή 

το δεν τον σνδον με τον τπο ατν. 

πως αναφρει ο διος: «Δεν χω ρζας 

εκε. Οτε προς την Κωνσταντινοπολιν 

σνδομαι δια δεσμο οιοδήποτε, μολο

ντι εκε εγεννήθησαν αμφτεροι οι γονες 

μο. λλ’ ο μεν εκ μητρς πππος μο 

εγεννήθη εις Ιωννινα, ο δε εκ πατρς εις 

Βροιαν… ν ήτο δνατν και σήμερον 

τι να στήσω την σκηνήν μο εις Βροιαν, 

εκε ήθελα ανερει την πατρδα, καθσον 

εκε σγκεντρονται αι οικογενειακα μο 

παραδσεις. Δεν λησμονομεν τι εκεθεν 

καταγμεθα… Πντοτε σγκαταλγομαι 

μεταξ των Μακεδνων…»5.

Ο πατρας το Βικλα ήταν εγγρμ

ματος, καθώς εκτς απ την ελληνική 

γλώσσα γνώριζε και την ιταλική και τον 

βοηθοσε ενοτε σε ποιες δσκολες εχε. 

λλ και η οικογνεια της μητρας το 

Σμαργδας, η οικογνεια Μελ απ την 

πειρο, εχε διαπρψει στα γρμματα. Ο 

αδελφς της μητρας το, ο Λων Μελς, 

πήρξε ριστος ποινικολγος και διορστη

κε καθηγητής το Ποινικο Δικαο στο 

Πανεπιστήμιο θηνών αλλ και ποργς 

Δικαιοσνης. Γρήγορα μως απογοητετη

κε απ την πολιτική, και ακολοθησε τον 

αδελφ το Βασλειο ως σνταιρος στο 

σιτεμπριο στο Λονδνο. κε, το μεινε 

καιρς να ασχοληθε με τη δημιοργα 

σγγραμμτων, και να απ ατ, ο «Γε

ροστθης», τον κανε πασγνωστο στο 

αναγνωστικ κοιν, καθώς με ατ γαλο

χήθηκαν πολλς γενες λλήνων.

ταν ο Δημήτριος Βικλας ήταν τεσσ

ρων ετών, η οικογνεια εγκαταλεπει τη 

Σρο, παραμνει για να χρνο στο Να

πλιο και εν σνεχεα εγκαθσταται στην 

Κωνσταντινοπολη. Ο διος διδσκεται τα 

πρώτα γρμματα απ τη μητρα το κατ’ 

οκον. τή σκησε μεγλη επδραση στη 

διαμρφωση της προσωπικτητς το και 

ενσχσε την κλση το προς τα φιλολογικ 

ενδιαφροντα. Κατ τη σνήθεια της επο

χής, αντγραφε σε τετρδιο στχος των 

ποιητών το καιρο της και μεταφρασμνα 

θεατρικ ργα και αρεσκταν στο να τα 

απαγγελει στον γιο της. Η τακτική φοτηση 

το Βικλα σε σχολεα δεν ξεπρασε σνο

λικ τα τσσερα χρνια, αφο οι σχνς 

μετακινήσεις της οικογνειας, λγω των 

εμπορικών ποχρεώσεων το πατρα, κα

θώς και λγοι γεας, τον ανγκαζαν κθε 

τσο να διακπτει την εκπαδεσή το.

στερα απ εννα χρνια διαμονής 

στην Πλη, η οικογνεια εγκαθσταται 

στην Οδησσ το 1849, αλλ σντομα η 

μητρα με τα παιδι επιστρφον στην ρ

μοπολη, πο ο Βικλας φοιτ στο ιδιω

τικ «Λκειο» το Χρήστο αγγελδη. 

Μαζ με τον μμανοήλ Ροδη εκδδον 

χειργραφη μαθητική εβδομαδιαα εφη

μερδα, την «Λκεο Μλισσα»6. Οι σμ

5 Δημ. Βικλα, Η ζωή μο, σσ. 67.6 Η Παλαιτερη λληνική Πεζογραφα μας, κδσεις Σοκλη, τμ. ΄, σ. 384.
6 Η Παλαιτερη λληνική Πεζογραφα μας, κδσεις Σοκλη, τμ. ΄, σ. 384.
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μαθητς 

το παρατήρησαν 

τη φιλομθει το και τον λεγαν «φι

λσοφο». Για να τον κοροδψον γρα

ψαν τη λξη ατή σ’ να χαρτ και το 

καρφτσωσαν στη ρχη το κι πειτα 

τον περικκλωσαν με γλια και φωνς. 

κενος μως δεν διψεσε τη διγνωση 

των σμμαθητών το7.

Την δια εποχή, το 1851, ο Βικλας μετα

φρζει μμετρα την «σθήρ» το Ρακνα, 

πο ανεβανει σε σχολική παρσταση και 

εκδδεται στην ρμοπολη. να χρνο 

αργτερα, σε ηλικα 17 ετών, αναχωρε για 

το Λονδνο για να εργαστε στο εμπριο 

σταριο και διαβιώνει κτω απ τη στοργι

κή στγη και μριμνα των θεων το. π 

ττε οσιαστικ ξεκινει η σταδιοδρομα 

το Δημητρο Βικλα, η οποα ακολοθησε 

τρεις φσεις8. Στην πρώτη φση (Λονδνο, 

18521876) ήταν κρως μπορος και με 

την ποστήριξη των θεων το, Λοντος 

και Βασιλεο Μελ, σγκντρωσε μεγλη 

περιοσα και απκτησε την οικονομική ανε

ξαρτησα πο το επτρεψε να αφοσιωθε 

απερσπαστος στο λογοτεχνικ το ργο. 

Στη δετερη φση (Παρσι, 18781896) 

ήταν κρως ο λογοτχνης και λγιος, ενώ 

παρλληλα καλλιεργοσε τις κοινωνικς 

σχσεις και τις κοινωνικς επαφς, πο προε

τομαζαν το τρτο στδιο της ζωής το. Στην 

τρτη φση (θήνα, 18961908) ήταν κρως 

ο κοινωνικς νθρωπος, ο οργανωτής κοινω

φελών ργων, σλλγων, ιδρμτων.

Το 1852 λοιπν, ο Δημήτριος Βικλας 

αποφασζει να εργαστε αρχικ στο εμπορι

κ κατστημα της εταιρεας «νεψιο Μα

ρο», στο Λονδνο9. πειτα απ εξμηνη 

μαθητεα γνεται πλληλος και πολ αργ

τερα σνταιρος στον εμπορικ οκο των 

θεων το «φο Μελ». Σγχρνως αρχ

ζει μαθήματα ιππασας και γρφεται στο 

University College το Λονδνο, αλλ το 

ωρριο της εργασας το, το μνο πο το 

επιτρπει εναι να παρακολοθήσει μαθήμα

τα Βοτανικής. τσι, μετ απ δο χρνια 

παρνει «Δπλωμα Βοτανικής», τον μοναδικ 

ττλο σποδών πο απκτησε ο Δημήτριος 

Βικλας. Παρλληλα διαβζει φιλολογικ 

και λογοτεχνικ ργα, μεταφρζει αρχα

ος και ερωπαος σγγραφες (μηρο, 

Θεκριτο, Μπερνς, σσιαν, Γκατε, λφιρι 

κ..) και γρφει στχος. Σστηματικ με

λετει ιστορικ σγγρμματα και γγλος 

μθιστοριογρφος κρατώντας σημειώσεις 

πο διασώθηκαν στο αρχεο το.

Ο διος αναπολώντας την περοδο ατή 

της ζωής το, γρφει χαρακτηριστικ: «Κα

ταγιγνμενος εκ παραλλήλο εις το εμπ

ριον και εις τα γρμματα, θα εγινμην και 

μπορος ατελής και ατελής λγιος»10. Το 

λειπε η εμπορική ιδιοφα και ο πθος το 

πλοτο, ενώ η κλση το προς τα γρμμα

τα ήταν πολ πιο οσιαστική: «Η κλσις μο 

παιδιθεν ήτο προς τα γρμματα εν γνει, 

«Η κλσις μου παιδιθεν
 το προς τα γράμματα»

 Δημ. Βικλα, παντα, τμ. Α΄, σ. 102

7 Βλ. στο Διαδκτο το ρθρο το Π. Γεωργοδή, Ο Δημήτριος Βικλας.
8 π. Σαχνη, Παλαιτεροι Πεζογρφοι, σσ. 5859.
9 Η Παλαιτερη λληνική Πεζογραφα μας, κδσεις Σοκλη, τμ. ΄, σ. 384.
10 Δημ. Βικλα, Άπαντα, τμ. ΄, σ. 103. / Άλκης γγλο, Τα τετρδια αναγνώσεων, σ. 18.
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η δε μικρ μο περα με εχεν διδξει, τι και νε σστημα

τικής παιδεσεως δναται τις να αποκτήση γνώσεις, αρκε 

να χει την ρεξιν…»11. Ο Βικλας μως ήταν πολ τχερς 

γιατ και ο θεος το Λων Μελς ήταν σμφωνος με το 

τι το εμπριο δεν ήταν ο αποκλειστικς σκοπς της ζωής 

τος, αλλ το μσον για να αποκτή

σον την λική ανεξαρτησα. σο 

κι αν προσπαθοσε λοιπν ο θεος 

Βασλειος να τον καταστήσει μπο

ρο ξιο το ονματος, ο Λων πο 

εχε ακριβώς τος διος καημος 

με το ανιψιο το, και κρβε τα 

φιλολογικ το γραψματα σε κθε 

επσκεψη πο δεχταν, θα βρει αρ

γτερα κθε τρπο για να βοηθήσει 

τον νεαρ Δημήτριο να ικανοποιήσει 

τις φιλολογικς το φιλοδοξες12.

Το τος 1855, ο Βικλας ποβλλει 

ποημ το στον Ρλλειο ποιητικ δια

γωνισμ, με τον ττλο «ναμνήσεις της 

Πριγκήπο», εμπνεσμνο απ το δμη

νο ταξδι στην Κωνσταντινοπολη πο 

πραγματοποιε εκενον τον χρνο για 

να σναντήσει την οικογνει το. Ποι

ήματ το αρχζον να δημοσιεονται στην «Πανδώρα», 

λλα γραμμνα στην καθαρεοσα και λλα στη δημοτική. 

Το 1862 εκδδεται η ποιητική το σλλογή «Στχοι» στο 

Λονδνο. Σ’ να ταξδι το προς την γγλα, το 1859, στο 

ατμπλοιο πο πηγανει προς τη Μασσαλα, γνωρζει και σ

ναναστρφεται τον δημοφιλή γλλο σγγραφα λξανδρο 

Δομ, ο οποος, μαζ με τος Georgie Sand, Eugene Sue και 

Frederic Soulie, αποτλεσε αντικεμενο λξης στα εφηβικ 

το αναγνώσματα. ρισκμενος μως στην γγλα, τρεις 

ήταν ατο, πο μπορομε να πομε μετ βεβαιτητας 

τι επηρασαν και καθρισαν τον τρπο σγγραφής των 

αφηγηματικών ργων το Βικλα: ο Charles Dickens με το 

“Pickwick Papers”, η George Eliot με το “Adam Bede” και 

ο Oliver Goldsmith με το “The Vicar of Wakefield”13.

Στο Λονδνο διαμνει εργαζμενος στον εμπορικ 

11 Δημ. Βικλα, Άπαντα, τμ. ΄, σ. 102. / Άλκης γγλο, Τα τετρδια αναγνώσεων, σ. 24.
12 Άλκης γγλο, Τα τετρδια αναγνώσεων, σ. 21.
13 π. Σαχνη, Παλαιτεροι Πεζογρφοι, σ. 86.
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κο «φο Μελ και Δ. Βικλας» μχρι το 

τος 1876. Ττε εξαιτας της γενικτερης 

οικονομικής κρσης στο εμπριο της 

ρώπης και της μερικής αποφασζεται η 

διλση της εταιρεας και η επιστροφή το 

στην λλδα. Η χρονι ατή εναι ορσημο 

για τη σταδιοδρομα το Βικλα, καθώς θα 

αφήσει το εμπριο για να αφοσιωθε πλον 

αποκλειστικ στη μεγλη το αγπη, τα 

γρμματα. Φεγοντας για την θήνα, η 

περιοσα το απ την εκκαθριση της 

εταιρεας πολογζεται σε 15.000 λρες, οι 

οποες, μαζ με το κεφλαιο της γνακας 

το (19.000 λρες) το αποδδον ετησως 

εισδημα 1.300 λρες, ποσ πο το επιτρ

πει να ζει νετα, να μετακινεται τακτικ στη 

Δση και να σγγρφει14.

Σζγος το Βικλα πήρξε η Καλλι

πη Γεραλοπολο, κρη πλοσιο μεγα

λεμπρο το Λονδνο, με την οποα 

νμφεθηκε το 1866. Στα πρώτα χρνια 

το γμο τος ζησε ντονη κοσμική ζωή 

και κανε πολλ ταξδια. Στα ταξδια ατ 

γνωρζεται με λογος, κρως ελληνιστς, 

στις διφορες ερωπακς πλεις. Μετ 

τον θνατο το πεθερο το μως, η Καλ

λιπη παροσιζει σοβαρ προβλήματα 

γεας πο θα αναγκσον την οικογνεια 

Βικλα να παραμενει για αρκετ χρνια 

στο Παρσι. Προηγεται μια αππειρα εγκα

τστασης στην θήνα. Ο Βικλας αγορζει 

οικπεδο και αρχζει την ανγερση μιας 

πολτελος μονοκατοικας, στο πρτπο 

ατών πο χτιζαν οι παλιννοστοντες 

ομογενες μποροι κατ την επιστροφή 

τος απ το εξωτερικ λγω της οικονομι

κής φεσης της δεκαετας το 187015.

Τον Σεπτμβριο το 1877, η επιδενωση 

της γεας της σζγο το, τος αναγκζει 

να επιστρψον στο Παρσι. Τα χρνια το 

Παρισιο θα εναι τα πιο δημιοργικ το 

στον σγγραφικ τομα. Κνει διαλξεις, 

αρθρογραφε, μεταφρζει και γρφει τον 

«Λοκή Λρα», αναμφισβήτητα το σημαντι

κτερο λογοτεχνικ το κεμενο, βασιζμε

νος σε χειργραφο το Χο Λοκ Τζφο. 

Το ργο δημοσιεεται σε σνχειες στο 

Περιοδικ στα το 1879 και την δια χρονι 

τπώνεται σε βιβλο. Οι επανεκδσεις το 

θα εναι αρκετς. Σντομα μεταφρζεται 

στις περισστερες ερωπακς και σλαβικς 

γλώσσες. Τα χρνια ατ μεταφρζει θεα

τρικ ργα το Σαξπηρ πο ανεβανον 

με επιτχα σε παραστσεις στην θήνα το 

1882. Ταξιδεει σχν στην ελληνική πρω

τεοσα και σνεργζεται με τα κριτερα 

περιοδικ της εποχής, ενώ το 1886 γρφει 

τα καλτερα διηγήματ το: «Φλιππος 

Μρθας», «Άσχημη αδελφή», «ΠαππαΝρ

κισσος», «νμνησις» κ..

Τα ταξδια το Βικλα στην θήνα, οι 

περιηγήσεις το στην ελληνική επαρχα 

και οι επισκψεις το στην Κωνσταντινο

πολη εναι τσο σχνς, ώστε ο σατιρικς 

Γεώργιος Σορής θα γρψει στον «Ρωμι»: 

«Ο Βικέλας, σοφός με γνσι και με κσι, α’ 

το Πασι έχεται και άει στο Πασι…»16. Ο 

λγος πο το επιτρπει να παραμενει λο 

και περισστερο χρνο στην λλδα εναι 

τι η επιδενωση της γεας της σζγο 

το, την αναγκζει να μενει μνιμα γκλει

στη στην ψχιατρική κλινική το Ivry. Το 

1893 τλος εκδδει τον τμο «Διαλξεις και 

ναμνήσεις» πο περιλαμβνει 23 δοκμια, 

τα σημαντικτερα πο εχε δημοσιεσει 

απ το 1860 ως το 1893.

Σιγσιγ φτνομε στην τρτη φση 

της ζωής το Δημητρο Βικλα (1896

14 Άλκης γγλο, Τα τετρδια αναγνώσεων, σ. 18.
15 Η Παλαιτερη λληνική Πεζογραφα μας, κδσεις Σοκλη, τμ. ΄, σ. 385.
16 Η Παλαιτερη λληνική Πεζογραφα μας, κδσεις Σοκλη, τμ. ΄, σ. 386.
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1908), πο η κοινωνική το ακτινοβολα, 

οι σχσεις το και η περιοσα το, αλλ 

κρως η εγνεια, η μετριοπθεια, η διπλω

ματικτητα και το καλλιεργημνο πνεμα 

το, τον βοήθησαν να κατορθώσει πολλ 

και σημαντικ πργματα για τη χώρα μας. 

χοντας περσει μεγλο χρονικ διστημα 

στην γγλα (18521876) εχε εξοικειωθε 

και με τον αγγλικ τρπο ζωής. τσι, εκτς 

απ την πνεματική το μρφωση, εχε εν

διαφερθε και για τη σωματική το σκηση, 

ασχολομενος με την ξιφασκα, την κωπη

λασα και την ιππασα. Κθε πρω μλιστα 

κανε τον περπατ το στα περχωρα το 

Λονδνο φιππος.

Πολλ χρνια αργτερα, ο Βικλας θα 

ασχοληθε ξαν με τον αθλητισμ και θα 

εναι ατς πο θα πρωτοστατήσει στην 

επιτροπή για την αναβωση των Ολμπια

κών γώνων, οι οποοι ρχισαν στην θήνα 

στις 25 Μαρτο 1896 και γνώρισαν μεγλη 

επιτχα. Πιο σγκεκριμνα, το καλοκαρι 

το 1894 ο Βικλας βρισκταν στο Παρσι. 

κε πραγματοποιήθηκε να Διεθνς θλη

τικ Σνδριο, στο οποο ο Πανελλήνιος 

Γμναστικς Σλλογος της λλδας τον 

διρισε τηλεγραφικώς αντιπρσωπο το. 

Ο Βικλας, πο ήταν γνωστς για τη μρ

φωση το και τη φήμη το, επιβλήθηκε 

σο καννας λλος σνεδρος και γινε το 

κριο πρσωπο το Σνεδρο.

Στο Σνδριο εκενο σζητήθηκε η ιδα 

για την ανασσταση των Ολμπιακών γώ

νων, πο εχε προτενει ο Γλλος βαρνος 

Pierre de Coubertin. Για το θμα ατ 

ιδρθηκε ειδικ τμήμα της Οργνωσης 

και εκλχτηκε Πρεδρς το ο Βικλας. Με 

την επιβολή το και το κρος το αποφα

σστηκε οι πρώτοι σγχρονοι Ολμπιακο 

γώνες να γνον στην θήνα το 1896, 

αντ για το Παρσι το 1900, πως ήταν 

η αρχική πρταση το Coubertin. λοι 
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π τον Νομβριο το 1897, ο Βικ

λας κατοικε πλον μνιμα στην θήνα, 

εντοτοις ταξιδεει σχν στο εξωτερικ 

και σμμετχει σε ποικλα σνδρια. π 

την περοδο ατή μχρι τον θνατ το, 

ασχολεται κρως με κοινωφελή ργα. 

Η δρση της «Προτπο Σκοπετικής 

Σχολής»,το «Οκο Τφλών», της «Σε

βαστοπολεο ργατικής Σχολής», το 

«κπαιδετικο Μοσεο» και διαφρων 

σχολικών βιβλιοθηκών, ήταν οι κριοι 

πλοι δρσης το. μως, η σημαντικτε

ρη δραστηριτητ το πήρξε η δρσή 

το «Σλλγο προς Διδοσιν φελμων 

Βιβλων», στον οποον γραμματας και 

στενς σνεργτης το ήταν ο Γεώργιος 

Δροσνης. Ο Σλλογος ιδρεται το 1899 

και μσα σε μα δεκαετα κκλοφορον 

εκατ ττλοι εκλακετικών βιβλων, τα 

οποα αναφρονται σε ποικλα θματα. 

17 Βλ. στο Διαδκτο το ρθρο το Π. Γεωργοδή, Ο Δημήτριος Βικλας.
18 Βλ. στο Διαδκτο το site το Δήμο Ηρακλεο.

μως οι σνεδροι σμφώνησαν με τον 

Βικλα, ταν επε τι οι λληνες δεν εχαν 

τα μσα για να κνον μια μεγαλοπρεπή 

γιορτή, αλλ η περιήγηση στα μνημεα της 

αρχαιτητας και η ζεστή τος φιλοξενα, 

θα ανταπδιδε στο πακρον τος επισκ

πτες για την επιλογή τος ατή17.

Ο Βικλας αντιμετώπισε τος Ολμπια

κος γώνες σαν να ήταν «εθνική πθε

ση» και σε μεγλο βαθμ κατρθωσε να 

σμβε κτι ττοιο, καθώς πτχε την κι

νητοποηση το Παλατιο, των επιφανών 

οικογενειών και σνολικ της ελληνικής 

κοινωνας προς την λοποηση το σκο

πο ατο, παρ την αρχική αντδραση 

της κβρνησης. Δεν μπορομε ασφαλώς 

να γνωρζομε ποια θα ήταν η ανπτξη 

το ελληνικο αθλητισμο αν ο Βικλας 

δεν εχε αποδεχτε την πρσκληση το 

Πανελληνο ή αν δεν εχε προτενει την 

θήνα. Γνωρζομε ωστσο τι η διορ

γνωση των πρώτων σγχρονων Ολ

μπιακών γώνων στην θήνα το 1896 

αποτλεσε το γεγονςσταθμ στην ιστο

ρα το ελληνικο αθλητισμο και στη 

διαμρφωση της «ιδεολογας» το18.
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Παρλληλα, ο Σλλογος 

απ το 1907 εκδδει το πε

ριοδικ Μελτη.

Ιδιατερα ντονη πήρξε 

η αγωνα το Βικλα για την 

εξλιξη το θνικο ζητήμα

τος (απελεθρωση Κρήτης, 

Θεσσαλας, Ηπερο και Μα

κεδονας)19. Η αγωνα το α

τή εκδηλώθηκε εμπρκτως. 

Στον ατχή πλεμο το 

1897 διοργνωσε πλωτ 

νοσοκομεο για τη μεταφο

ρ και δισωση τραματιών 

απ την πειρο, ενώ για την 

Κρήτη δχτηκε το 1897 μετ 

απ πισεις το ξαδλφο 

το Παλο Μελ να γνει 

μλος της (μστικής) «θνι

κής ταιρεας», με την προπθεση τι 

ατή δεν θα χει ανμιξη στα εσωτερικ 

το κρτος. Τον διο χρνο ο Βικλας δη

μοσιεει επιστολς πρ της ανεξαρτησας 

της Κρήτης σε αγγλικς και αμερικανικς 

εφημερδες, και ρθρο με ττλο «Public 

spirit in Modern Athens» στο τεχος το 

Ιανοαρο της «The Century Magazine» 

της Νας ρκης.

Η κριτερη σγγραφική το δραστη

ριτητα μετ το 1900 εναι η σνταξη των 

απομνημονεμτων το π τον ττλο «Η 

ζωή μο. Παιδικα αναμνήσεις. Νεανικο 

χρνοι», στην θήνα το 1908. Ο διος ανα

φρει στον πρλογο: «Προ ετών πολλών 

εχα κατ νον να γρψω τας αναμνήσεις 

μο ταν γερσω… ν γνει, ο βος ομοι

ζει προς οδοιποραν δια σιδηροδρμο, 

τε καθήμεθα χοντες τα νώτα προς 

την μηχανήν. Βλπομεν τα ρη, τος 

αγρος, τας οικοδομς, τα κτήνη και τος 

ανθρώπος… Και φερμεθα εν τοτοις 

προς τα εμπρς με τα νώτα εστραμμνα 

προς το δηλον τοτο τρμα»20.

Λγο πριν πεθνει, επισκφθηκε τον Δή

μο Ηρακλεο Κρήτης και διαπιστώνοντας 

την οικονομική ανθηρτητα το τπο 

και τα ερήματα των αρχαιολογικών ανα

σκαφών πο εχαν σγκλονσει τον κσμο 

το πνεματος, διεδε με το ερ και προ

νοητικ το βλμμα, το μλλον της πλης 

ατής. ποφσισε τσι μσω της διαθήκης 

το να κληροδοτήσει στο Ηρκλειο την 

τερστια βιβλιοθήκη το, η οποα προς 

τιμήν το ονομστηκε Βικελαα Δημοτική 

Βιβλιοθήκη. Η Βιβλιοθήκη ατή αποτελε 

σήμερα τον αψεδστερο μρτρα για τη 

στεντατη σχση το Βικλα με το βιβλο 

και την αγπη το γι’ ατ. ταν στις 

αρχς το αιώνα, μια μση βιβλιοθήκη 

λληνα λογο εχε, δεν εχε 500 βιβλα, ο 

δεκαπλσιος πλοτος της Βικελαας (5.000 

τμοι), χι μνο μας εντπωσιζει, αλλ 

μας κνει να κατανοήσομε το μγεθος 

το σποδαο ατο μορφωμνο και 

πολπργμονα ερωπαο λογο της 

εποχής21. Ο Δημήτριος Βικλας φησε την 

τελεταα το πνοή στην Κηφισι, στις 7 

Ιολο το 1908, σε ηλικα 73 χρονών.

ργγρφ δηΜητρ Βκλ
στερα απ την περιγραφή της ζωής 

και το ργο το Βικλα, αξζει να αναφερ

θομε και στην εργογραφα το. Ποια ήταν 

μως η γλώσσα πο χρησιμοποησε στη 

σγγραφή των ργων το; Με το δοκμι 

το για τη γλώσσα, στον πρλογο των «Δια

λξεων και ναμνήσεων», δημοσιοποησε 

οσιαστικ παλαιτερες απψεις το απ 

19 Βλ. στο Διαδκτο το ρθρο το Π. Γεωργοδή, Ο Δημήτριος Βικλας.
20 Δημ. Βικλα, Η ζωή μο, σσ. 13.
21 Άλκης γγλο, Τα τετρδια αναγνώσεων, σ. 33.
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το 1860, τις οποες σστηματοποησε χωρς 

να τις μεταβλλει. Προτενει, ανμεσα σε 

λλα, τη χρήση της δημοτικής στην ποηση 

και της καθαρεοσας στην πεζογραφα. 

τσι πστεε τι ο χρνος θα λεινει τις 

διαφορς και τι μ’ ατν τον τρπο «δ

νμεθα να επισπεσωμεν την διρθωσιν 

της προσαπτωμνης εις την γλώσσαν μας 

ανωμαλας και να καταλήξωμεν εις την 

ομογλωσσαν»22. Δηλαδή αποδχεται προ

σωριν τη μορφολογική δικριση σε σχση 

με τη διαφορ των ειδών.

Με τον ρο δημοτική γλώσσα ποννο

ε την απλή, αναλτική, λαλομενη γλώσ

σα το στεως και χι τη γλώσσα των 

βονών. Πιστεει τι σοι επιδιώκον τη 

22 Κ. Γ. Κασνης, Περ. Μελτη 2004, τμ. 1ος, σσ. 3839.
23 .π., σ. 41.

μμηση της γλώσσας εκενης πσχον απ 

επιτήδεση. σον αφορ στην καθαρε

οσα, ο Βικλας απορρπτει τη μορφή 

ατή, η οποα οδηγε πολλς φορς σε 

γελοα αποτελσματα, ντας αποκομμνη 

απ τη ζωή. κολοθε τη μση οδ, «την 

μετ μτρο προσγγισιν της γραφομνης 

προς την κοινήν γλώσσαν»23. ποια γλώσ

σα μως κι αν χρησιμοποιε στα ργα το, 

το σγορο εναι τι προσπαθε πντοτε 

μσα απ ατή να κνει μια τχνη τερπνή 

και σνμα ωφλιμη για το θνος, στη γε

νική αγωγή το οποο θα σντελσει η 

εστοχη εκφραστικτητα, η απλτητα και 

η μεσττητα το λγο το. Τα κριτερα 

ργα το εναι τα εξής:

 Μτφρσις

• μρουδύεια, 1872.

• Goethe, Φουτ, 1872.

• θρ, τραγδα του Ιου Ρακα και α διφορα ποιματα, ρμούποη 1851.

• Χας Κρτια τερε, Παραμύθια δαικ, Λειψα 1873.

• Σαικπρου Τραγδαι (Ρμαος και Ιουιτα, θος,  βαιεύς Ληρ), θα 1876.

• Σαικπρου Τραγδαι (μτος, Μκβεθ), θα 1882.

• Σαικπρου Τραγδαι (μπορος της Βεετας), θα 1884.

• Σαικπρου Τραγδαι ( βαιεύς Ληρ), Σμύρη 1882.

• Σαικπρου Τραγδαι (Μκβεθ), 1890.

• Σαικπρου Τραγδαι (μτος), θα 1892.

• Echegaray, Μγας Γαετος, θα 1893.

• Darwin, Η γη του πυρς, 1900.

• . Κρουαζ, ηικ γρμματα, 1901.

• H. Lynch, Κραι της δος, θα 1902.

 ποσ

• αμεις της Πριγκπου, Κτατιούποη 1855.

• Στχοι, Λοδο 1862. θα 1885.

 Μλτς

• Περ εοεηικς φιοογας, Λοδο 1871.

• Περ βυζατιώ, Λοδο 1874. θα, 1874.

• Η ύταις του εηικού Βαιεου και τα ρια αυτού, 1887.

• La Grece Byzantine et Moderne Essais historique, Πα ρ ι 1893.
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δεν θα ξεχσει το γεγονς τι ο «Λοκής 

Λρας», το πιο γνωστ το ργο, πήρξε ο 

γενρχης το ελληνικο διηγήματος26.

Ο Δημήτριος Βικλας ήταν ατς πο 

φερε την ανανωση στον λλαδικ χώρο, 

καθώς ζώντας στο Λονδνο και το Παρσι, 

σταδιακ εχε μηθε στον ερωπακ ρεα

λισμ. ντιλαμβανμενος τα μηνματα των 

καιρών για ριζική αλλαγή και γνωρζοντας 

τι ο ελληνικς ρομαντισμς εχε οδηγηθε 

πλον σε φσιολογική φθορ, γρφει να 

αντιρομαντικ μθιστρημα το 1879, τον 

«Λοκή Λρα». κολοθον τα «Διηγήμα

τ» το, τα οποα εκδδονται σε σνχειες 

στο περιοδικ στα. Χρη σε ατν λοιπν 

γινε η απαρχή το ελληνικο αφηγημα

τικο ρεαλισμο, το νασμα για τη Να 

θηνακή Σχολή της γενις το 1880 και 

ακολοθησε η λαογραφική παρώθηση το 

Νικολο Πολτη. Το λογοτεχνικ ργο 

το Βικλα βρσκεται ακριβώς στο μεταχ

μιο της Παλαις και της Νας θηνακής 

24 Γρηγριος Ξενπολος, Περ. στα 32 (1891), σσ. 368369. / π. Σαχνη, Παλαιτεροι Πεζογρφοι, σ. 80.
25 ντώνιο Ροβιο  Λιοτς, Περ. στα 35 (1893), σσ. 386387. / π. Σαχνη, Παλαιτεροι Πεζογρφοι, σ. 73.
26 Γρηγριος Ξενπολος, φημερδα Το Άστ, 13 Ιανοαρο 1896, σ. 2. / π. Σαχνη, Παλαιτεροι Πεζογρ

φοι, σ. 75.

 πζογρφ

• Η υμβου της καμπας, θα 1877.

•  υαμος, θα 1877.

• Λουκς Λρας. υτοβιογραφα γροτος Χου. θα 1879,1881, 1892, 1904, με ταδιακς γικς ααγς.

• Διηγματα, θα 1887. (Η χημη αδεφ, ο Παππα-Νρκιος, μηις, Φιππος Μρθας, ις του οφθαματρου).

• Διηγματα, θα 1897. (α τα προηγούμεα, υ τα διηγματα Τα δύο αδφια [1887] και Διατ μεια δικηγρος, 

θα [1891]).

• Συμπθερος, θα 1899.

 Άλλς δμοσισις

• π Νικοπες εις υμπα. πιτοα προς φο. θα 1885.

• Περ Σκτας, 1890.

• Διαξεις και αμεις, θα 1893.

• Η Σουηδα, 1904.

• Γυαικεα αγγ, 1904.

• Η ζ μου. Παιδικα ααμεις. Νεαικο χροι. θα 1908.

 Βκλσ Μσ π τ δηγηΜ
 τ «φλππσ Μρθσ»

Την ιστορική σημασα το αφηγηματι

κο ργο το Βικλα, πρώτος διγνωσε και 

σημεωσε ο Γρηγριος Ξενπολος το 1891: 

«Διηγήματα ελληνικ δεν εγρφοντο ττε. 

Τας ορξεις το κοινο εθερπεον αι με

ταφρσεις. λλ και τα σπνια πρωττπα 

δεν διφερον πολ των ξενικών τοιοτων 

προντων. ι ποθσεις των διεξήγοντο εις 

την Κναν, εις το Περο και εις την Γοατε

μλαν… Πρώτος ο κ. Βικλας γραψε διή

γημα ελληνικν, πραγματικν, χον ήρωας 

ανθρώπος γηνος και απεικονζον σκηνς 

εκ το αληθος»24. Ο Βικλας δηλαδή βρή

κε τον ασφαλστερο δρμο το ελληνικο 

διηγήματος, λαμβνοντας τος ήρως το 

απ ανθρώπος το τπο και τις σκηνς 

το απεθεας απ τη φση25. Κθε διήγημ 

το εναι πντοτε ενδιαφρον, ακμη κι αν 

στερεται ενδιαφροντος ή και λλων αρε

τών, γιατ η ιστορα της φιλολογας μας ποτ 
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σε δο οσιαστικ φωνς, δο σμπεριφο

ρς το διο ανθρώπο, με αποτλεσμα 

ο ήρωας να διερωτται κποτε εν εναι 

διχασμνη προσωπικτητα. πιπλον, πως 

διαμορφώνεται η πλοκή το διηγήματος, 

λγοπολ χει ατοβιογραφικς αφορμς 

και εμπειρες το Βικλα, πο δνον την 

εκαιρα για την καλτερη κατανηση το 

ιδιατερο τρπο γραψματς το, το 

τσο νηφλιο και ταπεινο, με μια χροι 

ηθικοδιδακτική και φρποσα πραγματικ 

σμβντα. «Στην προσπθει το να φαντα

σθε πως θα γραφε κποιος μιαν αφήγηση, 

κατορθώνει να τη γρψει ο διος…»29.

Στην εξλιξη το ργο διαπιστώνεται η 

αναφορ σε δο πρσωπα: στο εξ αντικει

μνο διπλ πρσωπο το ήρωα και στο 

εξ ποκειμνο το σγγραφα, πο δεν 

εναι τποτα λλο παρ προβολή δικών 

το ενδεχομνως επιθμιών, οι οποες τε

λικ δεν πραγματοποιονται. Μσα απ 

την ανγνωση το «Φλιππο Μρθα» 

αντλε κανες πληροφορες γενικ για τη 

ζωή το Βικλα και την κατστασή το σε 

μια δσκολη περοδο γι’ ατν, πο η 

σζγς το πασχε απ ψχολογικ προ

βλήματα. Παρ την απαισιδοξη μως 

διθεση το σγγραφα κατ την εποχή 

σγγραφής το ργο ατο, ο Βικλας 

εξακολοθε να πιστεει στην καλοσνη, 

στην παρξη και τη σμπαρσταση των 

καλών ανθρώπων, και σημειώνει με το 

χρι το Φλιππο Μρθα: «ενθμομαι 

σην καλοσνην απήντησα επ γης. Οι 

νθρωποι δεν μο αρνήθησαν ποτ την 

σμπθειν των…»30. ς προμε μως 

τα πργματα απ την αρχή.

Το διήγημα ξεκινει με τον αφηγητή 

Σχολής, ττε δηλαδή πο σντελεται η 

μετβαση απ το ιστορικ μθιστρημα 

με τη σνθετη πλοκή και το ηρωικ ήθος, 

στο ηθογραφικ διήγημα με την αφήγηση 

της καθημερινής ζωής.

Θα μποροσε να παρατηρήσει κανες 

τι πο ο Δημήτριος Βικλας προσκολλ

ται στεν και πιστ στην πραγματικτητα, 

δεν πετχανει τον σκοπ το. πο αντθε

τα απομακρνεται απ ατήν και χειρζεται 

το λικ το με κποια ελεθερα και ανε

ξαρτησα, φτνει πντα σε καλ αισθητικ 

αποτελσματα. Το βασικτερο γνώρισμα 

της πεζογραφας το εναι η καλοσνη στο 

περιεχμενο και στα θματα των διηγημ

των το αλλ και η απλτητα στη μορφή 

και το φος τος. Η ηθική εγνεια και η 

ποιητική μελαγχολα το Βικλα αντιπρο

σωπεον ακριβώς τον χαρακτήρα το, 

αισιδοξο σγχρνως και μελαγχολικ, 

επιφλακτικ, σμβιβαστικ και αστηρ 

μετ πρατητας. πιδιώκοντας μσω το 

τερπνο και το ωφλιμο, ιδεώδη και αξες 

πως η μετριοφροσνη, η μετριοπθεια, η 

εγνεια των σναισθημτων, η τιμιτητα, 

η εργατικτητα, η εκπλήρωση το καθήκο

ντος, η πομονή και η εγκαρτρηση στη 

δστχα, η ηρεμα και η γαλήνη της ψχής, 

χαρακτηρζον τα θματα και τα πρσωπα 

στο αφηγηματικ το ργο27.

να απ τα σημαντικτερα διηγήμα

τ το, πο εμπνει ατ το κλμα το 

ηθογραφικο ρεαλισμο, εναι ο «Φλιππος 

Μρθας» πο δημοσιετηκε στα τλη το 

τος 1886 στο περιοδικ στα28. Το ργο 

ατ προσφρεται για μια ψχολογική 

προσγγιση, διτι ο Βικλας διεκπεραιώνει 

ατ το διήγημ το βασιζμενος πνω 

27 π. Σαχνη, Παλαιτεροι Πεζογρφοι, σσ. 73, 8488.
28 Περ. στα 22 (1886), σσ. 666669, 673678.
29 Βαγγλης θανασπολος, Περ. Μελτη 2004, τμ. 1ος, σ. 21.
30 Δημ. Βικλα, Άπαντα, τμ. Β΄, σ. 203.
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να περιγρφει γενικ τα αστικ ήθη της 

Σρο στα μσα το 19ο αιώνα και μας 

μιλ για την κοινωνική και κοσμική ζωή 

των Σριανών, η οποα περεχε απ την 

αντστοιχη των θηναων. ναφρει τι η 

ρμοπολη προηγήθηκε απ τις πλοιπες 

πλεις της λλδας στον εξερωπασμ, τι 

οι μποροι εχαν χι μνο μα, αλλ δο 

λσχες αξιλογες, στις οποες διναν και 

χορος πολκροτος κατ τις απκριες, 

και μλιστα χαρακτηρζει την πλη ως το 

πρώτο σημεο ενώσεως μεταξ το αρτισ

στατο κρτος και της λοιπής ρώπης. 

ναλογιζμενοι την εποχή γραφής το διη

γήματος, μας ρχεται στο μαλ το ανανε

ωτικ πργραμμα το Χαρλαο Τρικοπη 

πο με κριες επιδιώξεις τον κοινοβολε

τισμ, την οικονομική ανπτξη και τον 

εξερωπασμ το κρτος αποσκοποσε 

τελικ στην αστικοποηση.

ξιοσημεωτο εναι το γεγονς τι οι 

περισστεροι απ τος λληνες πο κατ 

τη διρκεια της πανστασης κατφγαν 

στη Σρο για να σωθον και δημιοργη

σαν εκε τον σνοικισμ της ρμοπλε

ως, ήταν κρως απ την Χο, τα Ψαρ, 

αλλ και τη Θεσσαλονκη, τη Σμρνη και 

την Κωνσταντινοπολη, περιοχς πο ε

χαν πολλ διαφορετικ ή και ξενφερτα 

ήθη και θιμα. Ο διος ο Βικλας αναφρει: 

«Πως ηδναντο οι ατχες πρσφγες να 

μη σγκρνον προς τα απολεσθντα μ

γαρ των τα ετελή μονώροφα οικήματα, 

τα οποα εθεμελωσαν επ των φιλοξνων 

βρχων της πτωχής Σρας;»31.

ν σνεχεα μας αφηγεται την παρξενη 

και θλιβερή ιστορα το Φλιππο Μρθα, 

διερμηνα της αγγλικής γλώσσας, ο οποος 

ζοσε σε να σπτι πο θμιζε κατ πολ 

την πατρική οικα το σγγραφα. Η ομοι

τητα ατή κατανοεται καλτερα μσα απ 

την παραβολή της περιγραφής το σπιτιο 

το Βικλα με ατήν της οικας το Φλιππο 

Μρθα: «Κατώκει ανκαθεν εις την παρ 

την Δτικήν κκλησαν στενήν οδν… Η 

σειρ των προς την θλασσαν οικιών της 

οδο εκενης, καθώς ενθμονται οι γνωρ

σαντες την ρμοπολιν, εκτσθη επ βρχων 

αποτμων. Ο οικισμς το Μρθα, χωριζ

μενος απ την οδν δια μικρο προαλο 

περιτειχισμνο, προεχε περισστερον των 

λλων προς τα πισθεν, ο δε ξλινος εξώ

στης το εφανετο κρεμμενος, τρπον τιν, 

περνω των αποκρήμνων εκε πετρών. τε 

ο νεμος πνεε σφοδρς, οι αφρο των π 

τον κρημνν μαινομνων κμτων ανήρχο

ντο ενοτε μχρι της οικας ατής.»32. Το δε 

σπτι το Βικλα: «Η μικρ μας οικα, κεμενη 

εις την γοσαν προς την κκλησαν το 

γο Νικολο, εκρματο, τρπον τιν, επ 

της θαλσσης. τε ο νεμος πνεε δνατς, 

ο αφρς των κμτων ψοτο μχρι των 

παραθρων της…»33.

κτς της ομοιτητας ατής, πως 

ο Βικλας ήταν ιδιτροπος ως προς την 

εξωτερική το εμφνιση, τσι ήταν και ο 

Μρθας. Ο σγγραφας «εθσασε τον μ

λις αναφμενον μστακ το, χριν κα

θαριτητος, ως λεγε, αλλ παραδξως 

οχ και τος εφηβικος ιολος το, και 

βασικώς σντηρητικς πως ήτο, διετή

ρησε κατπιν καθ’ λον το τον βον ως 

πλασιον γρω το ωοειδος προσώπο 

το μαρον και φθονον τρχωμα κατ 

την νετητ το, σταχτχρον και κο

ντήτερον εφ’ σον επροχώρον τα τη 

31 Δημ. Βικλα, Η ζωή μο, σ. 18.
32 Δημ. Βικλα, Άπαντα, τμ. Β΄, σ. 197.
33 Δημ. Βικλα, Η ζωή μο, σ. 19.
34 λξ. Οικονμο, Τρεις Άνθρωποι, τμ. 2ος, σ. 73.
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και ανεμιγνοντο και λεκα τρχες…»34. 

Ο δε ήρωας το διηγήματος χει ακμα 

πιο ιδιτροπο τρχωμα απ ατ το σγ

γραφα: «ι τρχες της κεφαλής το ήσαν 

μαραι ειστι, αλλ’ η μα το φρς, η 

δεξι, ήτο λεκή, ο δε δασς το μσταξ 

διηρετο εις δο διακεκριμνα χρώματα, 

αλλ’ αντιστρφως των οφρων ήτο λε

κς αριστερθεν και μαρος δεξιθεν. 

Η χιαστή ατή διασταρωσις των δο 

χρωμτων διδεν εις την φσιογνωμαν 

το κφρασιν παρδοξον»35.

Ο Φλιππος Μρθας, τπος μοναχικς 

και μελαγχολικς, κρβε στην ψχή το 

κποιο μστικ. Το μστικ ατ αποκαλ

πτεται αργτερα, ταν ο αφηγητής βρσκει 

μετ τον θνατο το Μρθα τις ιδιχειρες 

σημειώσεις το, πο γρφτηκαν μεταξ 

των ετών 18451847, τις οποες παραθτει 

ατοσιες και απαρλλακτες στη σνχεια 

το διηγήματος. Μιλώντας ο Βικλας σε 

τρτο πρσωπο εκ μρος το Μρθα για 

τον λγο πο γραψε ατς τις σημειώσεις 

φανεται να αποτπώνει δικς το σκψεις, 

καθώς λει τι, ταν κποιος κατχεται 

απ μα μνο σκψη και δεν μπορε να την 

εκδιώξει, αισθνεται την ανγκη να ξαλα

φρώσει την ψχή το διατπώνοντας με 

λξεις τον πνο το. Και σνεχζοντας με 

τις μορφς λγο με τις οποες θα μπορο

σε κποιος να ελεθερώσει το λγος το 

φτνει στο σημεο να πει: «εν γνωρζη να 

γρφη, θα χαρξη επ το χρτο τον θλι

βερν μονλογν το. Ιδο διατ γραφεν 

ο Μρθας»36, σως και ο διος ο Βικλας.

π τις ιδιχειρες σημειώσεις το 

λοιπν μαθανομε τι ο Μρθας ήταν 

παλιτερα γιατρς πο σποδασε στην 

μερική και πο νμιζε πως κατεχε το 

μστήριο της «ακινδνο αναισθησας», 

πως δια της επιτχος χρήσεως το αι

θρα θα ανακοφιζε την πσχοσα αν

θρωπτητα. φαρμζει τη μθοδ το 

στη γνακα το, ταν εκενη αγωνιοσε 

απ τος πνος της γννας και το απο

τλεσμα ήταν ο θνατς της και μαζ ο 

θνατος το αγννητο παιδιο τος. 

πιχερησε αμσως να ατοκτονήσει π

φτοντας στη θλασσα, αλλ τον σωσαν. 

π ττε τον βασανζον οι τψεις της 

σνεδησής το, οι αμφιβολες αν ατς 

σκτωσε μητρα και παιδ.

δώ ακριβώς γκειται η διπλή φση 

το ήρωα μσα στο διήγημα, ο οποος 

αναρωτιται αν εντς το πρχον δο 

νθρωποι και η ενργει τος μοιρζεται 

στα δο. π τη μα το καθήκον και η 

αφοσωση στη γραφική το εργασα και 

απ την λλη ο νος το να πλανται 

αλλο και η ψχή το να αποσιζει. «ξ 

ενς ο δολος της σνηθεας, η εργαζο

μνη μηχανή, ο ετεροκνητος τροχς, 

εξ λλο η αμετβλητος σκψις, η ακα

τβλητος οδνη, η διηνεκής ανμνησις; 

ξ ενς η θλησις εξ λλο η σνεδησις; 

προσπθησα να μεταβλω την σκψιν, 

να καταβλω την οδνην, να νικήσω την 

ανμνησιν, επλαισαν επ πολ εντς μο 

τα αντθετα στοιχεα, αλλ΄ η θλησις δεν 

ισχει. νκησεν η σνεδησις!»37.

χομε δηλαδή δο οσιαστικ φω

νς, δο σμπεριφορς το ήρωα. Να 

παροσιζεται ξω αλλιώς, μσα αλλιώς 

και οι δο ατο το εατο να σγκρο

ονται. Φτνει στο σημεο να διερωτται 

αν εναι διχασμνη προσωπικτητα, να 

βλπει ψεδαισθήσεις, πως ατή με τη 

νεκρή γκο και το αγννητο, και να κα

35 Δημ. Βικλα, Άπαντα, τμ. Β΄, σ. 196.
36 .π., σ. 199.
37 .π., σ. 202.
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η 

δια πο 

ήμον…»41. ργτε

ρα δε, ο Βικλας αναλοντας 

στος γιατρος των Παρισων τα σ

μπτώματα της Καλλιπης λει για «τας 

απνας, τας οπτικς και ακοστικς 

ψεδαισθήσεις της, τος φβος και 

την ταραχή της, τος παραλογισμος της, 

τας ιδας ατοχειρισεως, τον πθον το 

θαντο… Η λατρετή το Καλλιπη ήτο 

τρελή!… Ο δστχής εκνερισμνος με

τ τετρμηνον αγωναν και μνος εις την 

ξνην μεγαλοπολιν, ταν ήκοσε την κα

38 Δημ. Βικλα, Άπαντα, τμ. Β΄, σ. 203.
39 .π., σ. 201.
40 .π., σ. 209.
41 λξ. Οικονμο, Τρεις Άνθρωποι, τμ. 2ος, σ. 203.
42 λξ. Οικονμο, Τρεις Άνθρωποι, τμ. 2ος, σσ. 207208.

ταλαμβνεται, κατ κποιον τρπο, απ 

να εδος σχιζοφρνιας: «Μη τα γεννήμα

τα της διανοας μο στηρζωνται επ της 

σαλεομνης βσεως πσχοντος εγκεφ

λο, μη και η λπη μο ατή… Διατ σκ

πτομαι τατα; Διατ αι ποψαι ατα, αι 

επιβαρνοσαι τι μλλον το αφρητον 

χθος το βο; χι! Ο πσχων τας φρ

νας δεν χει την σνεδησιν το πθος 

το. ! θε να ήμην παρφρων!»38. Ο δε 

Γερμανς ιατρς, πο μλις ήρθε στην 

ρμοπολη, σναντώντας τον Μρθα 

ψιθρισε απ πσω το «Σνπεια βεβα

ως ψχικής διαταρξεως»39.

ναι μως λση η παραφροσνη; χι! 

Ο Φλιππος Μρθας, αναφερμενος στις 

ιδιχειρες σημειώσεις το στον Γερμαν 

ιατρ τη στιγμή πο ήταν μεθσμνος, 

λει τι πινε προσπαθώντας να νικήσει, ή 

καλτερα να πνξει, τη φωνή της δικις το 

σνεδησης, αλλ το μνο πο πετχαινε 

ήταν να αποκτηνώνεται περισστερο. Και 

αναφρει ο διος: «Τινς, ετχστεροι, πα

ραφρονον. Θε μο, θε μο, δεν εναι 

απλοστερον και προτιμτερον ο θνα

τος;»40. Μήπως η λση ττε εναι ο θνατος; 

σως. Γιατ σμφωνα με τον γροντα ιερα 

της Τήνο, η ζωή εναι ποινή βαρτερη απ 

τον θνατο. Και ο Μρθας εναι πρθμος 

ετε να τον περιμνει αβαστα, ετε, ταν δεν 

αντχει πια, να τον προκαλσει.

Την δια σμπεριφορ θα μποροσαμε 

να πομε τι χει η γνακα το Βικλα μια 

εβδομδα μετ τον θνατο το πατρα 

της. Σγκεκριμνα: «Το κεφλι μο ακμη 

το αισθνομαι σκοτισμνο και με φανεται 

τι θα περσει πολς καιρς δια να γνω 
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ταδκη της ετχας το δεν ηδνήθη να 

κρατηθή και ανελθη σε πικρ και πρινα 

δκρα… Το σνβαινε ακριβώς εκε

νο πο παρεκλει τον Θεν προ εννα 

ετών να μη το σμβή!…»42. τ πο 

παρακαλοσε ο Βικλας 9 χρνια πριν 

ήταν ταν επιτλος εχε καταφρει να 

κερδσει τα θετικ αισθήματα της Καλλι

πης για ατν και απ τη χαρ το πο 

θα την παντρεταν γραψε στη μητρα 

το: «ς παρακαλομεν τον Θεν να μη 

μας ζητήση ακριβς πληρωμς δι’ σας 

ετχας μας δδει»43.

Η ψχολογική δισταση το ργο 

εκφρζεται μσω της διπλής φσης το 

ήρωα πο ετε θα περισχσει σε ατν 

η φωνή της σνεδησης, ετε η θληση 

να λησμονήσει τις κακς αναμνήσεις. 

μως δεν τα καταφρνει. Καταστρώνει 

ολκληρο σχδιο να καταστραφε δια 

των πασσλων ο εξώστης το και να 

πσει πνω το. Παει πια να ασκε το 

ιατρικ επγγελμα γιατ, πως λει, «ο

τω πρεπε να γενη και οτως εγνετο»44, 

και επιδιώκει να προκαλσει τον θνατο 

το, με το να κοιμται στον σπιο εξώστη 

το παραθαλσσιο σπιτιο το, πργμα 

πο τελικ πετχανει μια νχτα, στις 10 

Σεπτεμβρο το 1847, ταν ο νεμος 

και η γρια τρικμα σρωσαν και παρ

σραν τα πντα.

Η κατσταση το ήρωα διαποτζει 

την ατμσφαιρα το διηγήματος. Δεν 

εναι στην ατμσφαιρα τη γενική, την 

περιρροσα. Η περιρροσα εκενο το 

οποο εισπρττει εναι τι βλπει ναν ν

θρωπο, ο οποος εναι λγο κλειστς, λγο 

περεργος και ιδιτροπος. Δεν ξρομε το 

ψχικ το δρμα. πως λει και ο διος: 

«Μ’ εθεώρον ως παρφρονα εκε και ως 

τοιοτον με μετεχειρζοντο. Δεν ηδναντο 

να ιδον τι σνβαινεν εντς της ψχής 

μο, δεν εγνώριζον οποον βρος επεζε 

την σνεδησήν μο, δεν βλεπον εκενοι 

καθώς βλεπα εγώ αιωνως ενώπιν μο 

το φσμα της»45. πειδή μως ο Μρθας 

δεν περαζε, οτε βρνε κανναν, πτχε 

να διρχεται απαρατήρητη η παρξη το. 

Οι δε κινήσεις το προς τον θνατο εναι 

τσο μστικοπαθες, ώστε, ακμη κι αν 

προετοιμζει τον τρπο με τον οποον θα 

δώσει τλος στην παρξη το, σνεχζει να 

εργζεται για να μην προδοθε, φρνοντας 

πλι σε σγκροση τον εσωτερικ με τον 

εξωτερικ το κσμο, μολοντι πλον εναι 

αποφασισμνος. τσι οι ρμοπολτες δεν 

ήταν σε θση να καταλβον τι προετομα

ζε, καθώς στο κτακτο ανακοινωθν της 

εφημερδας «Ο Φανς το ιγαο» για 

την τρικμα αναφρεται τι «ο δστχής 

Μρθας πεποιθώς εις την στερετητα το 

εξώστο, δεν πρφθασε να σωθή αφπνιζ

μενος»46. Η ειρωνεα το πργματος…

σον αφορ στην πραγματική το 

ζωή, ο Βικλας βρσκεται σε μια πρα 

πολ δσκολη περοδο, εξαιτας της ψ

χασθνειας της γνακας το. Το θμα 

της ατοκτονας πο διαπραγματεεται 

στο διήγημα ατ γιατ μπορε να μην 

ατοκτονε ο Βικλας, αλλ εναι να 

εδος καλλιργειας το τρπο με τον 

οποον πθανε ο Φλιππος Μρθας ήταν, 

κατ κποιον τρπο, στη σκψη και το 

σγγραφα. ξλλο εναι να παιχνδι 

πο παζεται εδώ, με τη διπλή φωνή το 

ήρωα να γνεται λλοτε πρωτοπρσωπη 

43 .π., σ. 155.
44 Δημ. Βικλα, Άπαντα, τμ. Β΄, σ. 203.
45 Δημ. Βικλα, Άπαντα, τμ. Β΄, σ. 201.
46 .π., σ. 213.
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και λλοτε τριτοπρσωπη, να παιχνδι 

ανμεσα στο εξ’ αντικειμνο το ήρωα 

και το εξ ποκειμνο, πο εναι ο διος 

ο Βικλας μσα μπλεγμνος. Η διπλοπρο

σωπα το αφηγητήήρωα, τχνασμα 

πο χρησιμοποιε ο Βικλας σχν, το 

επιτρπει να κινεται ανμεσα στο εγώ

εμες, να χρησιμοποιε την ειρωνική απο

στασιοποηση πο ως αφηγητής κρατ 

απναντι στα προσωπικ το βιώματα 

το παρελθντος47.

Ζώντας στο Παρσι απ το 1882 ως 

το 1883 ήταν απ τος ανθρώπος πο 

ενσχσαν και προώθησαν ναν απ τος 

πιο σημαντικος διηγηματογρφος πο 

διαθτει ο ελληνικς 18ος αιώνας, τον Γε

ώργιο Βιζην. ς πενθμσομε τι 

ο Βιζηνς δημοσεσε το πρώτο το 

διήγημα «Το αμρτημα της μητρς μο» 

στο Παρσι, μεταφρασμνο στα γαλλικ 

απ τον στεν φλο το Βικλα και μετα

φραστή το «Λοκή Λρα», Μαρκήσιο 

Auguste de Quex de SaintHilaire. σο 

κι αν ο Δημήτριος Βικλας δεν μπορε 

να παραβληθε με τον Γεώργιο Βιζην, 

καθώς οτε εχαν την δια ιδιοσγκρασα, 

οτε κατεχαν την δια κοινωνική θση, 

οτε τα δια βιώματα κοβαλοσαν, δεν 

θα ηχοσε, ενδεχομνως, ως περβολική 

η σκψη τι ο Βικλας, διαβλποντας την 

αξα το Βιζηνο εκκινοσε απ μια 

κοινή αφετηρα: την εκ προοιμο προσή

λωση στην πραγματικτητα τη βιωμνη 

πραγματικτητα για τη σνταξη ντεχνο 

αφηγηματικο λγο, την αναφορ στη 

μνήμη, την ατοβιογραφική λη48.

Ο Δημήτριος Βικλας δεν εχε δημιορ

γική ή μθοπλαστική φαντασα, ώστε να 

επινοε πρωττπες ή φανταστικς ιστο

ρες στα αφηγήματ το. χε ωστσο τη 

σνδαστική ή αναπλαστική φαντασα, η 

οποα το επτρεπε να μεταπλθει και να 

αναδημιοργε τα πραγματικ περιστατι

κ. Κι ατ εναι να βασικ γνώρισμα της 

πεζογραφας το: ο Βικλας προκειμνο 

να μας πει μια ιστορα ξεκινοσε απ το 

πραγματικ γεγονς. τ ήταν πντα η 

αφορμή και η αφετηρα της δημιοργας 

το στην αφηγηματική πεζογραφα: μια 

διήγηση πο κοσε, να χειργραφο 

πο διβασε, να επεισδιο πο το ζησε 

ο διος, κι ακμα μια φεγαλα σκηνή, μια 

τχαα σνντηση, μια παλι ανμνηση49. 

47 Η Παλαιτερη λληνική Πεζογραφα μας, κδσεις Σοκλη, τμ. ΄, σ. 398
48 Η Παλαιτερη λληνική Πεζογραφα μας, κδσεις Σοκλη, τμ. ΄, σ. 404.
49 π. Σαχνη, Παλαιτεροι Πεζογρφοι, σσ. 8283.
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Η μπνεσή το χρειαζταν μια σταθερή β

ση για να προχωρήσει και να προσθσει κα

τπιν «εις τον αρχικν πρήνα λλα πλαστ 

επεισδια σμπληροντα την εικνα»50.

π λα ατ σμπερανομε τι ο 

Φλιππος Μρθας ήταν πραγματικ πρ

σωπο; Την απντηση στο θμα ατ την 

δνει ο διος ο Βικλας στο ατοβιογραφικ 

σγγραμμα το,«Η ζωή μο», πο, ταν 

μιλει για τα διηγήματα στα οποα βασστη

κε περισστερο ή λιγτερο σε αναμνήσεις 

πραγματικών γεγοντων, λει: «Φλιππος 

Μρθας δεν πήρξε, αλλ’ η θλψις το ήτο 

απήχησις της ιδικής μο ττε θλψεως, ο 

δε Γερμανς ιατρς το ήτο πιστή εικών 

Βααρο σναδλφο το. Δεν ενθμομαι 

ακριβώς το νομ το. λγοντο πολλ 

περ των αιτιών της καταφγής το εις την 

Σραν. το επιστήμων ριστος, αλλ μ

θσος αδιρθωτος. Και εντς της μθης το 

μως ηδνατο να διατηρή και την ξοχον 

ιατρικήν το ικαντητα και τας ξεις ακμη 

της καλής ανατροφής. νώπιον της μητρς 

μο οδποτε ελησμνησε το οφειλμενον 

εις κραν σβας, οτε εξώκειλε ποτ εις 

τοπον τι οσκις τον προσεκλει, κατοι 

μετ φβο πντοτε, εις επσκεψιν τκνο 

της ασθενοντος.»51.

Το 1945 ο Δημ. Σ. Μπαλνος δημοσιεει 

στη Να στα τη μελτη το για τη ζωή και 

την προσωπικτητα το Βικλα, πο διατ

πώνει και ορισμνες εστοχες κρσεις για τα 

διηγήματ το. «ις λα τα διηγήματα το 

Βικλα», γρφει, «το οποο οι τποι εναι 

καθαρώς ελληνικο, χωρς ξνας απομιμή

σεις, διαφανεται ο εγενικς το χαρακτήρ, 

ο οποος αποβλπει εις τα αγαθ σημεα 

κθε ανθρώπο. Δεν ζητ να προκαλσει 

το ενδιαφρον το αναγνώστο με την αν

θρώπινην δστχαν και αθλιτητα, αλλ 

τοναντον με την ανθρώπινην καλωσνην 

και εγνειαν»52.

Κτι αντστοιχο σμβανει και στον «Φ

λιππο Μρθα». Μπορε ο ήρωας να τατζε

ται με την σχημη ψχολογική διθεση το 

σγγραφα την εποχή πο γραψε το διήγη

μα, μως η πηρτηση μιας τχνης τερπνής 

και ωφλιμης για το αναγνωστικ κοιν 

δεν παει να αποτελε απαρμιλλο στχο 

το δημιοργο. Μσα απ χαρομενες 

αλλ και μερικς φορς θλιβερς εικνες η 

αφήγηση ζωντανεει και, χωρς να ποβαθ

μζει την λη σλληψη, δνει μορφή σε μια 

ποσνεδητη κλση της ψχής το Βικλα 

και στη διδακτική και ηθικοπλαστική το 

πρθεση. Η απλτητα των μθιστορηματι

κών το χαρακτήρων αποκτ την ποιτητα 

της ηθελημνης αφλειας, κατορθώνοντας 

να προκαλσει τη σγκνηση στον αναγνώ

στη. Ο Φλιππος Μρθας εναι νας απλς 

νθρωπος, ήσχος, ολιγλογος και κατηφής 

πο μσα στη δστχα το δεν ποππτει 

σε κακες για τος σνανθρώπος το, οτε 

ζητ να τον κατανοήσον. πατιο για το κα

τντημ το θεωρε μοναχ τον εατ το, 

και μσα απ τη στση το εμπνει τσες 

αξες και ιδανικ πο εκτς απ’ τον διον 

λτρώνει και σος νιώθον ή νιωσαν κ

ποτε σαν κι ατν.

Ο «Φλιππος Μρθας» αν και δεν φτνει 

την ακτινοβολα το «Λοκή Λρα», θεωρε

ται πληρστερο ψχογραφικ διήγημα. Στα 

1934 ο Δημήτριος Μορατης εξετζοντας τη 

ζωή και το ργο το Βικλα απ ψχολογική 

ποψη, και για να αποδεξει την εντητα της 

προσωπικτητας, επιμνει στην ομοιτητα 

50 Δημ. Βικλα, Η ζωή μο, σ. 188.
51 .π., σ. 187.
52 Δημ. Σ. Μπαλνος, Περ. Να στα 38 (1945), σ. 497. / π. Σαχνη, Παλαιτεροι Πεζογρφοι, σ. 78.
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των λογοτεχνι

κών προσώπων 

το με τον χαρα

κτήρα και την 

ιδιοσγκρασα 

το σγγραφα. 

Σμφωνα με α

τν, τα ργα το 

Βικλα εκφρζον 

την προσωπική 

ιδιορρθμα το και ιδως τον φβο το 

θαντο, και τα πρσωπ το εναι η προ

σωποποηση και η προβολή κποιας ψχι

κής καταστσεως το σγγραφα53.

Το διήγημα λοιπν εναι ψχογραφικ 

και χει μια θρμη γνωστη στα λλα ργα 

το Βικλα: τη θρμη της εξομολγησης54. 

Ο σγγραφας εξομολογεται με το διήγημα 

ατ τον πνο πο νιωθε βλποντας την 

Καλλιπη το να αργοπεθανει ψχικ και 

σωματικ, ντας κλεισμνη σε ψχιατρεο. 

σως νιωθε νοχος πο την φησε να μπει 

σε ψχιατρεο, ετε επειδή την βλεπε μνο 

το απγεμα ή το βρδ ακολοθώντας τις 

διαταγς των νοσοκμων, ετε νμιζε τι 

την βλαψε μετακομζοντας μαζ της στην 

θήνα, ενώ ατή ήταν σνηθισμνη στη 

ζωή το Λονδνο. Θα μποροσε ββαια να 

πρσεχε ως προς την επιλογή σζγο, να 

δει λιγτερο 

τι η Καλλι

πη προερχταν απ 

πλοσια οικογνεια και πε

ρισστερο το ιστορικ της ψχικής 

νσο της οικογνειας. πως και να γινε, 

ο Βικλας δημιοργησε μια «Μελτη θαν

το», τσο λεπτομερή και σχεδιασμνη με 

ακρβεια, ώστε να μην πει κτι στραβ, 

ενς θαντο πο για τον διο δεν πραγμα

τοποιήθηκε ποτ. Κατορθώνει τσι μσα 

απ το ομοωμα το Φλιππο Μρθα να 

ξαλαφρώσει την δια το την ψχή, καθιστώ

ντας παρλληλα το διήγημα ως να εδος 

ατοθεραπεας, εργοθεραπεας και εργασιο

θεραπεας. Η πεζογραφα το εν ολγοις 

εναι σνχεια το βο, της βιοτροπας 

και των σναισθημτων το. 

σο για τη φαντασα το, δεν αποτελε 

53 π. Σαχνη, Παλαιτεροι Πεζογρφοι, σ. 77. / Περ. τομική Ψχολογα 3 (1934), σσ. 183, 184, 191.
54 π. Σαχνη, Παλαιτεροι Πεζογρφοι, σ. 112.
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μειονκτημα το γεγονς τι εναι αναπλα

στική. ντιθτως, ατ ακριβώς εναι το 

προτρημα πο το απδωσε ο Γρηγριος 

Ξενπολος, αφο χρησιμοποιώντας πρ

σωπα και σκηνς εκ το αληθος, κατ

φερε να κνει τα ργα το πιο οικεα και 

αρεστ στο αναγνωστικ κοιν. Μπορε55 

να εκμεταλλεεται αφηγηματικ την προ

γραμματική περιστολή της φαντασας απ 

τον ρεαλισμ, αλλ δεν προχωρ και σε 

μια ποκριτική θεωρητική ποστήριξή της. 

ντθετα, αναγνωρζει τις περιορισμνες δ

ναττητες της φαντασας το: «Και ττε και 

κατπιν οδν το ψιπετς εις την ποιητικήν 

μο μπνεσιν, αλλ’ επσης οδεμα αππει

ρα προς πτήσιν ψηλοτραν ή μικροτραν 

παρ σον το επτρεπαν οι ασθενες μο 

πτργες.»56. Την παραπνω παρατήρηση 

κανε αναφερμενος στα ποιητικ ργα 

το, αλλ αφορ και τα αφηγηματικ, για 

τα οποα λλωστε παραδχθηκε, γρφο

ντας το 1884 στον Mαρκήσιο uguste de 

Queux de SaintHilaire, πως «πρπει να 

το πρω απφασιν, δεν εμαι δια μακρς 

πνοής ργα, πρπει να λογζωμαι ετχής 

εν δναμαι να κμω στω και μικρ. ις 

τοιατα πρπει να περιορζω την φιλολογι

κήν φιλοδοξαν μο»57.

Ο Δημήτριος Βικλας κληροδτησε τη 

λογοτεχνα μας με σποδαα διηγήματα, 

πως ο «Φλιππος Μρθας», «Ο παππα

Νρκισσος» (1886), «Η Άσχημη δελφή» 

(1886), καθώς και το πασγνωστο μθιστ

ρημα, «Λοκής Λρας» (1879). Οποιαν

δήποτε αδναμα κι αν παροσιζον τα 

αφηγήματ το, μετριζεται απ το γεγο

νς τι «δική το εναι η τιμή, πως νοιξε 

το δρμο πρώτα στο Βιζην και στερα 

σ’ εμς τος νεωτρος, και το ελληνικ 

διήγημα γινε σιγ σιγ το αγαπηττερο 

ανγνωσμα των αναγνωστών της στας 

και γενικώτερα το ελληνικο κοινο»58. 

ξλλο, πως λει και ο διος: «νσω 

διαρκε ο οργασμς της διανοας δεν σκ

πτεται ο γρφων περ φιλοσοφικής ανα

λσεως της δνμεως η οποα τον κινε. 

Κατπιν αγνοε πώς και διατ σνβαλε την 

ιδαν και την διετπωσε κατ να και χι 

κατ’ λλον τρπον. ταν δε, μετ παρλε

σιν χρνο πολλο, επανδη σα γραψεν, 

απορε ενοτε και ερωτ καθ’ εατν: γώ 

τα γραψα;»59.

55 Β. θανασπολος, Περ. Μελτη 2004, τμ. 1ος, σσ. 2021.
56 Δημ. Βικλα, Η ζωή μο, σ. 141.
57 λξ. Οικονμο, Τρεις Άνθρωποι, τ. 2ος, σ. 298
58 Σκρπα φλλα της ζωής μο, 1940, σσ. 232233./π. Σαχνη, Παλαιτεροι Πεζογρφοι, σ. 81.
59 Δημ. Βικλα, Η ζωή μο, σσ. 188189.
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Ο πόλεμος αποτελούσε ανέκαθεν ρήξη 

των διακρατικών σχέσεων. Κατά την 

κλασσική αντίληψη, όπως διατυπώθηκε 

από τον Κλαούζεβιτς, ο πόλεμος απηχούσε 

την με άλλα μέσα συνέχεια της πολιτι-

κής που ήθελαν να ασκήσουν τα Κράτη, 

προκειμένου να πετύχουν τις εθνικές τους 

επιδιώξεις. Άλλωστε είναι γνωστή στην 

ιστορία η άσκηση της διπλωματίας των 

κανονιοφόρων με την προβολή της ισχύος 

των Κρατών, ως εργαλείο για να ασκήσουν 

την διεθνή τους πολιτική.

Οι πολεμικές δραστηριότητες εκδηλώ-

νονται οπωσδήποτε με ένοπλη βία. Γι’ αυτό, 

καθ’ όλη την σύγχρονη ιστορία, κρίθηκε 

αναγκαίο να αποκηρυχθεί η προσφυγή 

των Κρατών σε αυτή την μέθοδο, και επει-

δή τούτο ήταν ουσιαστικώς ουτοπικό, να 

ορισθούν κανόνες ώστε η ένοπλη αυτή 

βία να περιορισθεί κατά το δυνατόν μόνο 

μεταξύ εκείνων που μετέχουν ενεργά στις 

εχθροπραξίες, και οι επιπτώσεις της προς 

τους αμάχους να είναι κατά το δυνατόν 

ελάχιστες. Αυτά θέλησε να κωδικοποιήσει 

το Διεθνές Δίκαιο με σειρά κανόνων, οι 

οποίοι αρχικά μεν είχαν εθιμικό χαρακτήρα, 

αλλά στην συνέχεια αποκρυσταλλώθηκαν 

σε συμβατικά κείμενα με σκοπό, αν θα 

μπορούσε να λεχθεί, να αποκτήσει και ο 

πόλεμος περισσότερο πολιτισμένη συ-

μπεριφορά. 

Τα Κράτη, ενώ κατέφευγαν στον πόλεμο 

για την επίλυση των διαφορών τους, αντι-

λαμβάνονταν και τις δυσμενείς συνέπειες 

που δημιουργούσε η κατάσταση αυτή, και 

επιζητούσαν διέξοδο για να εκδηλώσουν 

την κατηγορηματική τους αντίθεση στην 

προσφυγή στην έσχατη αυτή λύση. Την δι-

έξοδο αυτή την επεδίωξαν με την συγκρό-

τηση διεθνών οργανισμών και οργάνων, 

που με τα συμβατικά κείμενα της συγκρο-

τήσεώς τους αποκήρυτταν την προσφυγή 

ΔΙΚΑΙΟ
ΕΝΟΠΛΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ

ΚΕΙΜΕΝΟ: 

Παύλος Φωτίου, Μ.Υ. Π.Ν.
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στην ένοπλη βία και στον πόλεμο.

Όμως, η πραγματικότητα έχει κατα-

δείξει πως τα Κράτη δεν πειθαρχούν στην 

ρύθμιση των διαφορών τους μόνο με ει-

ρηνικά μέσα. Έτσι η διεθνής κοινότητα 

βρίσκεται πάντοτε εκτεθειμένη σε ενδεχό-

μενο πολεμικής αντιπαραθέσεως ανάμεσα 

στα μέλη της, παρά το γεγονός ότι έχουν 

δημιουργηθεί μηχανισμοί, αποτρεπτικοί και 

κατασταλτικοί για τις περιπτώσεις απείθειας 

ή παραβιάσεως της θεμελιώδους αρχής να 

μην επιλύονται οι διαφορές με προσφυγή 

στην ένοπλη βία1.

«Διεθνες Δικαιο του Πολεμου»

ή «Διεθνες Δικαιο των ενοΠλων

ςυγκρουςεων»

Το «δίκαιο του πολέμου», ή όπως έχει 

επικρατήσει πλέον και χρησιμοποιείται 

στην ορολογία διεθνώς, το «δίκαιο των 

ενόπλων συγκρούσεων», απαρτίζεται από 

πλέγμα Συμβατικών αλλά και Εθιμικών 

Κανόνων. 

Οι Συμβατικοί κανόνες περιέχονται σε 

πολλές διεθνείς Συμβάσεις, που καθορί-

ζουν την συμπεριφορά των Κρατών μεταξύ 

τους από τον καιρό της ειρήνης, μέχρι την 

εξέλιξη των σχέσεών τους σε ένοπλη αντι-

παράθεση, καθώς και την συμπεριφορά 

των ατόμων που συμμετέχουν στις ένοπλες 

συγκρούσεις, είτε ενεργητικά (μαχητές), ή 

παθητικά (άμαχοι). 

Οι Εθιμικοί κανόνες προέρχονται αφε-

νός από όσα Κράτη τους έχουν αποδεχθεί 

σιωπηρά και εφαρμόζουν την πρακτική 

τους, αφετέρου από την νομολογία διε-

θνών δικαιοδοτικών οργάνων σε διάφο-

ρες διεθνείς υποθέσεις μετά από την λήξη 

πολεμικών γεγονότων, και κατά τρίτο από 

τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως του 

ΟΗΕ. Οι τελευταίες, παρά το γεγονός ότι 

δεν αποτελούν πηγή του διεθνούς δικαίου, 

αποτελούν τη βάση της εξελίξεώς του, κα-

θόσον επισημαίνουν την νομική συνείδηση 

(opinio juris) των Κρατών του Οργανισμού 

πάνω σε συγκεκριμένα θέματα, και όταν 

μάλιστα τύχουν και πρακτικής εφαρμογής 

τους από τα Κράτη, τότε συνιστούν ταχέως 

διαμορφούμενο εθιμικό κανόνα. 

Το «δίκαιο των ενόπλων συγκρούσεων», 

διακρίνεται σε δύο βασικές ομάδες διατάξε-

ων. Η πρώτη αφορά το δίκαιο προ της ενό-

πλου συγκρούσεως ή κατά τα πρώτα στά-

δια αυτής και ονομάζεται “Jus ad Bellum” (ή 

“Jus contra Bellum”), και η δεύτερη, αφορά 

τους κανόνες που εφαρμόζονται αμέσως με 

την έναρξη των εχθροπραξιών και διαρκεί 

μέχρι την οριστική αποκατάσταση της ειρή-

νης και ονομάζεται “Jus in Bello”.

Το “Jus ad Bellum”, συγκροτείται 

από το πλέγμα των διατάξεων α) του 

Συμφώνου των Παρισίων 1928, β) του 

Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ (1945), γ) 

από τις Αποφάσεις/Διακηρύξεις της Γενικής 

1 Η θεωρία του διεθνούς δικαίου αποδίδει ιδιαίτερη σημασία και βαρύτητα στους όρους που χρησιμοποιού-
νται για τον «πόλεμο», ή στις άλλες ένοπλες δραστηριότητες, επειδή στην πράξη υπάρχουν διαφορετικά νομικά 
αποτελέσματα και νομική αξία αναλόγως προς τους όρους. 

Με αναφορά στους όρους που δέχεται η διεθνής βιβλιογραφία της αγγλοσαξονικής γλώσσας, στην ελληνική 
πρακτική και βιβλιογραφία μεταφράζονται και χρησιμοποιούνται ως: «πόλεμος» η λέξη «war», ως «ένοπλη σύ-
γκρουση» ή ως «σύρραξη» η φράση «armed conflict», ως «χρήση ένοπλης δυνάμεως» η φράση «use of armed 
force», ως «χρήση δυνάμεως» ή ως «χρήση βίας» η φράση «use of force» (η οποία δεν είναι αναγκαστικά ένοπλη, 
αλλά μπορεί να είναι και «πολιτική» ή «οικονομική»), ως «ένοπλη προσβολή» ή ως «ένοπλη επίθεση» η φράση 
«armed attack», ως «επίθεση» η λέξη «aggression», ως «εχθροπραξίες» η λέξη «hostilities», ως «εχθρικές ενέργειες» 
η φράση «hostile act», ως «εχθρική πρόθεση» η φράση «hostile intent», ως «απειλή» η λέξη «threat», ως «απειλή 
δυνάμεως» η φράση «threat of force», ως «απειλή χρήσεως δυνάμεως» η φράση «threat of use of force», ως 
επέμβαση» η λέξη «intervention», ως «ανθρωπιστική επέμβαση» η φράση «humanitarian intervention», και ως 
«επέμβαση για την αποκατάσταση της δημοκρατίας» η φράση «intervention to restore democracy». 
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Συνελεύσεως του ΟΗΕ, οι οποίες αποκτούν 

χαρακτήρα ταχέως αναδυόμενου εθιμικού 

δικαίου, καθώς και από το προϋπάρχον 

Εθιμικό Δίκαιο.

Δευτερευόντως, ως πηγές του δικαίου 

των ενόπλων συγκρούσεων λαμβάνονται 

οι Αποφάσεις του Διεθνούς Δικαστηρίου 

της Χάγης σε υποθέσεις που έχουν σχέση 

με ένοπλες συγκρούσεις (Corfu Channel 

Case (1946), Nicaragua Case(1986), Advisory 

Opinion on Reservations to the Genocide 

Convention (1951), The Legality of the Threat 

or Use of Nuclear weapons (1996)), καθώς 

και οι αποφάσεις των ad hoc Δικαστηρίων, 

που έχουν δημιουργήσει νομολογία σε 

περιπτώσεις ενόπλων συγκρούσεων (δι-

καστήρια Νυρεμβέργης και Τόκυο, και τα 

δικαστήρια για την πρώην Γιουγκοσλαβία 

και την Ρουάντα). Ομοίως δευτερεύουσα 

συμπληρωματική πηγή του “Jus ad Bellum” 

αποτελούν και οι απόψεις των εγνωσμένου 

κύρους διεθνολόγων.

Το “Jus in Bello”, συγκροτείται από 

πλέγμα 26 Συμβάσεων και Πρωτοκόλλων, 

μεταξύ των οποίων προεξέχουσα θέση 

έχουν οι Συμβάσεις της Χάγης 1907 και 

1923, καθώς και της Γενεύης 1949, μαζί με 

τα δύο Πρόσθετα σε αυτές Πρωτόκολλα 

του 1977.

ςτορικo

Η κλασσική αντίλη-

ψη περί του πολέμου ως 

εργαλείου της πολιτικής 

των Κρατών με άλλα μέσα, 

δεν απαγορευόταν στις 

διακρατικές σχέσεις από 

το «Σύμφωνο» (Covenant), 

με το οποίο συγκροτήθη-

κε το 1919 η «Κοινωνία των 

Εθνών» (Κ.τ.Ε.) (League of 

Nations,1919). 

Η σύγχυση περί της απαγορεύσεως ή 

όχι του πολέμου, υφήρπε επειδή το πλέγμα 

των Συμβάσεων της Χάγης 1907, που είχαν 

προηγηθεί της συγκροτήσεως της Κ.τ.Ε., 

αναφερόταν σε γενικό περιορισμό της 

αδιάκριτης χρησιμοποιήσεως πολεμικών 

μέσων, και επειδή το πνεύμα των διατάξε-

ων του Συμφώνου της Κ.τ.Ε, απέρριπτε μεν 

τον πόλεμο και ζητούσε από τα συμβαλλό-

μενα Κράτη περιορισμό των εξοπλισμών 

τους στο κατώτατο σημείο (άρθρο 8), με 

ρητή πρόβλεψη να υπάρχει σεβασμός της 

εδαφικής και πολιτικής ακεραιότητας και 

ανεξαρτησίας τους (άρθρο 10). Αλλά από 

την άλλη πλευρά, γινόταν αποδεκτό ότι, εάν 

υπήρχε επίθεση ή απειλή επιθέσεως κατά 

ενός Κράτους της Κ.τ.Ε, τότε ο πόλεμος, 

ήταν υποχρέωση των υπολοίπων, ώστε 

να διασφαλισθεί η ειρήνη (συνδυασμός 

άρθρων 10,11,12,15 και 16).

Τομή προς την αποκρυ-

στάλλωση συμβατικού 

κανόνα απαγορεύσε-

ως του πολέμου 

γ ί ν ε τ α ι  τ ο 

1928,  με 
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εμπολέμων. Παράλληλα, η επίσημη κή-

ρυξη του πολέμου από τις δυνάμεις του 

Άξονα υπήρξε αμφιλεγόμενη, λόγω της 

εκτάσεως και της μορφής των επιθέσεων 

που έγιναν, καθώς και των εμπλεκομένων 

Κρατών, αλλά τελικώς τα «τελεσίγραφα 

παραδόσεως», τα οποία επιδόθηκαν από 

τα επιτιθέμενα τότε Κράτη, θεωρήθηκαν ως 

οιονεί κήρυξη πολέμου, για να αποδοθούν 

περαιτέρω ευθύνες από τα δικαστήρια 

Νυρεμβέργης και Τόκυο.

Τελικώς, όταν μετά την λήξη του Β’ 

Παγκοσμίου Πολέμου, το 1945, στον Άγιο 

Φραγκίσκο των ΗΠΑ, άρχισε η διαπραγ-

μάτευση για τον Καταστατικό Χάρτη του 

ΟΗΕ, το Σύμφωνο των Παρισίων 1928 περί 

«Απαγορεύσεως του Πολέμου ως Μεθόδου 

Εθνικής Πολιτικής» αποτέλεσε πηγή στην 

νέα προσπάθεια των Κρατών να καταστή-

σουν τον πόλεμο παράνομη πράξη, ενώ 

από την άλλη πλευρά, η «επίσημη κήρυξη» 

του πολέμου ήταν πλέον νομική έννοια 

ασύμβατη, λόγω της προβλεπομένης κα-

τηγορηματικής απαγορεύσεώς του. 

“JUS AD BELLUM”

Η φιλοσοφία και το οικοδόμημα του 

Οργανισμού «Ηνωμένα Έθνη», όπως εκφρά-

ζεται στην ιδρυτική από το 1945 Συνθήκη 

(δηλαδή στον Καταστατικό Χάρτη), για 

την διατήρηση και την επιβολή της διε-

θνούς ειρήνης και ασφάλειας (άρθρο 1), 

μετά την προσχώρηση και αποδοχή στον 

Οργανισμό, των συγκροτημένων και ανα-

γνωρισμένων - από το ΣΑ - ως επισήμων, 

Κρατών (ο αριθμός των οποίων στις 28 

Ιουνίου 2006, ανερχόταν σε 192), στηρίζεται 

σε τρεις θεμελιώδεις «αρχές», και αποτελεί 

το κύριο νομικό πλαίσιο του αποκαλούμε-

το «Σύμφωνο των Παρισίων», περί 

«Απαγορεύσεως του Πολέμου ως Μεθόδου 

Εθνικής Πολιτικής» («General Treaty for 

Renunciation of war as an Instrument of 

National Policy», Paris 1928)2. 

Ενδιαφέρον έχει και η απόρριψη από 

το «λεξιλόγιο» των Κρατών της επίση-

μης «κηρύξεως πολέμου». Καθοριστική 

για αυτό, υπήρξε η υπόθεση Kawasaki 

Kisan Kabushiki Kaisha of Kobe v. Banthan 

Steamanship Co.(1939). Στην υπόθεση αυτή, 

το Αγγλικό δικαστήριο γνωμάτευσε ότι η 

«κήρυξη πολέμου» είναι αναγκαία νομική 

προϋπόθεση για να αποδοθούν ποινικές 

και αστικές ευθύνες στον επιτιθέμενο και 

για να γίνονται αποδεκτές οι αγωγές πο-

λεμικής αποζημιώσεως υπό των Κρατών 

θυμάτων και υπό των ατόμων. Η απόφαση 

αποτέλεσε την λυδία λίθο για να μην γίνεται 

πλέον «επίσημη κήρυξη πολέμου», όπως 

ιστορικά είχε καθιερωθεί από την πρακτική 

των Κρατών, ώστε να αποφεύγονται τοιου-

τοτρόπως οι νομικές συνέπειες που φέρει 

το επιτιθέμενο Κράτος. 

Κατά ειρωνεία της ιστορίας, η πρόθεση 

των Κρατών για την κατηγορηματική απόρ-

ριψη του πολέμου, στην πράξη, όπως την 

είχε εισάγει το «Σύμφωνο των Παρισίων 

του 1928», δεν εφαρμόστηκε για πολύ. Ο 

Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος που ακολούθη-

σε, αποτέλεσε κατάφωρη παραβίαση 

του Συμφώνου του 1928 και με τις 

φρικαλεότητες που διαπράχθηκαν 

στην διάρκειά του, ναρκοθετού-

νταν επίσης και τα Συμβατικά 

κείμενα της Χάγης 1907 και 

1923, τα οποία καθόριζαν 

αρχές ανθρωπιστικής συ-

μπεριφοράς μεταξύ των 

2 Είναι γνωστό και ως «Kellogg-Briand Pact (1928)» (από τα ονόματα των πρωτεργατών του Αμερικανού και 
Γάλλου Υπουργών Εξωτερικών). Λέγεται και «Pact of Paris 1928».
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νου «Jus ad bellum». Οι αρχές αυτές, όπως 

έχουν αποκρυσταλλωθεί και λειτουργούν 

υποχρεωτικά για όλα τα Κράτη Μέλη του 

Οργανισμού και δεσμεύουν συγχρόνως 

ακόμη και εκείνα τα Κράτη που δεν έχουν 

γίνει αποδεκτά ως μέλη του, είναι:

 Η αρχή της απαγορεύσεως απειλής 

ή χρήσεως ένοπλης ή άλλης βίας. 

 Η αρχή 

της συλλογι-

κής ασφάλει-

ας, δηλαδή 

της προσπά-

θειας για την 

διατήρηση 

της 

 Η αρχή της μεμονωμένης ή και συλ-

λογικής αμύνης σε περίπτωση επιθέσεως.

Ο Καταστατικός Χάρτης του ΟΗΕ 

(1945)3, αποτελεί το θεμελιώδες παγκόσμιο 

και πρωταρχικής σπουδαιότητας συμβατι-

κό κείμενο, το οποίο υπερέχει έναντι όλων 

των άλλων, και έχει αποκτήσει και εθιμική 

ισχύ, πράγμα που σημαίνει ότι δεσμεύει 

ακόμη και όσα Κράτη δεν έχουν ενταχθεί 

στον Οργανισμό (ρητή πρόνοια υπάρχει 

στο άρθρο 2 (6)).

Οι  εμπειρίες του Β’ 

Παγκοσμίου Πολέμου 

ήταν αφορμή ώστε με 

το άρθρο 2 (4) του 

Καταστατικού 

Χάρτη του 

Ο Η Ε  τ ο 

1945, τα 

3 Ο Καταστατικός Χάρτης του ΟΗΕ κυρώθηκε από την Ελλάδα με τον Α.Ν 585/1945 (ΦΕΚ Α’ 242 από 29-9-1945). 

ειρήνης και της συγκροτήσεως μηχανι-

σμού συλλογικής αποτροπής, προλήψεως 

και καταστολής φαινομένων απειθαρχίας 

των Κρατών.

Κράτη να θέλουν να αφαιρέσουν ακόμη και 

την ψυχολογική επίδραση που είχε η λέξη 

«πόλεμος», διαγράφοντάς την παντελώς, 

και να προχωρήσουν περαιτέρω σε διευ-
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ρυμένη απαγόρευση «οιασδήποτε απειλής 

ή χρήσεως δυνάμεως». 

Η ακριβής διατύπωση του άρθρου 2(4), 

το οποίο (βάσει και της αποφάσεως του 

Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης στην υπό-

θεση Nicaragua (1986)), αποτελεί κανόνα 

«αναγκαστικού» δικαίου (jus cogens) και 

συγχρόνως κατέχει εθιμικό χαρακτήρα στο 

διεθνές δίκαιο, έχει ως ακολούθως: 

«Όλα τα Μέλη, στις διεθνείς τους σχέσεις, 

θα απέχουν από την απειλή ή τη χρήση βίας 

που εκδηλώνεται εναντίον της εδαφικής 

ακεραιότητας ή της πολιτικής ανεξαρτησίας 

οποιουδήποτε Κράτους είτε με οποιαδήπο-

τε άλλη ενέργεια ασυμβίβαστη προς τους 

Σκοπούς των Ηνωμένων Εθνών»4.

Με τον νέο όρο «απειλή ή χρήση βίας» 

που εισήχθη αντί του όρου «πόλεμος», 

περιλαμβάνονται ευρύτερες ενέργειες που 

απαγορεύονται. Τα κύρια όργανα του ΟΗΕ, 

η Γενική Συνέλευση (ΓΣ), το Συμβούλιο 

Ασφαλείας (ΣΑ) με διάφορες αποφάσεις και 

διακηρύξεις τους, και το Διεθνές Δικαστήριο 

Χάγης (ΔΔΧ), με την νομολογία του (ειδικό-

τερα στις υποθέσεις Corfu Channel το 1949, 

και Nicaragua το 1986), προσδιορίζουν 

ακριβώς τις έννοιες «επίθεση», «ένοπλη 

προσβολή», «ένοπλη σύγκρουση», «αυ-

τοάμυνα» (ή αλλιώς «άμυνα»), «συλλογική 

άμυνα», «αντίποινα», «αντίμετρα», το πότε 

η χρήση ένοπλης βίας αποτελεί «άμεση ή 

έμμεση επίθεση», πότε νομιμοποιούνται η 

«αυτοάμυνα» και η «συλλογική άμυνα», ή 

άλλες εκδηλώσεις αμυντικού χαρακτήρα, 

όπως τα «ένοπλα ή μη ένοπλα αντίμετρα» 

και τι αποτελεί «άμεση» ή «έμμεση επέμ-

βαση» στις εσωτερικές υποθέσεις ενός 

Κράτους. 

Η απαγόρευση προσφυγής στην χρήση, 

ή την απειλή χρήσεως βίας, δεν σημαίνει 

πως τα Κράτη έχουν φθάσει σε τέτοιο επί-

πεδο που να ρυθμίζουν τις διαφορές τους 

ειρηνικά. Γι’ αυτό ο Καταστατικός Χάρτης 

του ΟΗΕ περιγράφει, στο άρθρο 51, ότι τα 

Κράτη διατηρούν το φυσικό τους δικαίωμα 

να αμυνθούν σε επίθεση. Έτσι με το άρθρο 

51, αναγνωρίζεται ότι:

«Καμία διάταξη αυτού του Χάρτη δεν 

θα εμποδίζει το φυσικό δικαίωμα της ατο-

μικής ή συλλογικής νόμιμης άμυνας, σε 

περίπτωση που ένα Μέλος των Ηνωμένων 

Εθνών δέχεται ένοπλη επίθεση, ως τη στιγ-

μή που το Συμβούλιο Ασφαλείας θα πάρει 

τα αναγκαία μέτρα για να διατηρήσει τη 

διεθνή ειρήνη και ασφάλεια. Τα μέτρα που 

θα παίρνουν τα Μέλη των Ηνωμένων Εθνών 

κατά την άσκηση αυτού του δικαιώματος 

της νόμιμης άμυνας θα ανακοινώνονται 

αμέσως στο Συμβούλιο Ασφαλείας, και σε 

καμία περίπτωση δεν θα θίγουν την εξουσία 

και την υποχρέωση που έχει το Συμβούλιο 

Ασφαλείας, σύμφωνα με αυτόν τον Χάρτη, 

να αναλαμβάνει οποτεδήποτε τη δράση 

που κρίνει αναγκαία για τη διατήρηση ή για 

την αποκατάσταση της διεθνούς ειρήνης 

και ασφαλείας»5.

Τα Κράτη, προκειμένου να συμβάλ-

λουν στην αποτροπή των ενόπλων συ-

γκρούσεων, έχουν συμφωνήσει στην Γενική 

Συνέλευση (ΓΣ) του ΟΗΕ και με τις ακό-

4 «All members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territo-
rial integrity or political independence of any State, or in any other manner inconsistent with the purposes of 
the United Nations».

5 «Nothing in the present Charter shall impair the inherent right of individual or collective self-defence if an 
armed attack occurs against a Member of the United Nations, until the Security Council has taken measures 
necessary to maintain international peace and security. Measures taken by Members in the      exercise of this 
right of self-defence shall be immediately reported to the Security Council and shall not in any way affect the 
authority and responsibility of the Security Council under the present Charter to take at any time such action 
it deems necessary in order to maintain or restore international peace and security».
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λουθες αποφάσεις, οι οποίες λειτουργούν 

παράλληλα με τον Καταστατικό Χάρτη του 

Οργανισμού και αποτελούν διεθνές έθιμο:

  GA Res. 2131(ΧΧ) (1965), «περί 

της Απαγορεύσεως Παρεμβάσεως στις 

Εσωτερικές Υποθέσεις των Κρατών και την 

Προστασία της Ανεξαρτησίας και Κυριαρχίας 

τους» (Declaration on the Inadmissibility of 

Intervention in the Domestic Affairs of States 

and the Protection of their Independence 

and Sovereignty). 

 GA Res. 2625 (ΧΧV) (1970), «περί 

των Αρχών του Διεθνούς Δικαίου για τη 

Ανάπτυξη Φιλικών Σχέσεων Συνεργασίας 

μεταξύ των Κρατών» (Declaration on 

Principles of International Law concerning 

Friendly Relations and Cooperation 

among States in Accordance with the 

Charter of the UN). 

 GA Res. 3314 (ΧΧΙΧ)(1974), «περί του 

Ορισμού της Επιθέσεως» (Resolution on the 

Definition of Aggression). 

 GA Res. 42/22 (1987), «περί της 

Αυξήσεως της Αποτελεσματικότητος της 

Αρχής της Αποφυγής από την Απειλή 

ή την Χρήση Δυνάμεως στις Διεθνείς 

Σχέσεις» (Declaration on the Enhancement 

of the Effectiveness of the Principle of 

Refraining from the Threat or Use of Force 

in International Relations). 

Η βασική δομή του Οργανισμού 

«Ηνωμένα Έθνη» που συμπυκνώνεται 

στον Καταστατικό του Χάρτη, καθορίζει 

με το άρθρο 39, ότι όλα τα Κράτη παρέ-

χουν αποκλειστικά στο ΣΑ εξουσιοδότη-

ση να αποφαίνεται περί της υπάρξεως 

«απειλής για την ειρήνη», περί «παραβι-

άσεως της ειρήνης» και περί «επιθετικής 

ενέργειας» και περαιτέρω να εισηγείται 

και να λαμβάνει «οικονομικά μέτρα» σε 

περίπτωση «απειλής για την ειρήνη» 

(άρθρο 41), ή «ένοπλα μέτρα» στις περι-

πτώσεις «παραβιάσεως της ειρήνης» και 

«επιθετικής ενέργειας» (άρθρο 42). 

Η απόφαση της ΓΣ του ΟΗΕ, GA Res. 

3314 (ΧΧΙΧ) (1974) «περί του Ορισμού 

της Επιθέσεως», αποτελεί ασφαλιστική 

δικλείδα για τις αποφάσεις του ΣΑ, απο-

κλείοντας κάθε υποκειμενική ερμηνεία 

για το τι αποτελεί επίθεση. Συγχρόνως 

η απόφαση του ΔΔΧ της Χάγης, επί της 

υποθέσεως Nicaragua 1986, καλύπτει 

νομικώς την προρρηθείσα απόφαση της 

ΓΣ και παρέχει στο ΣΑ συμπληρωματικές 

ερμηνείες για ευρύτερο φάσμα δραστηρι-

οτήτων που θεωρούνται «επίθεση».

Καίτοι οι όροι «επίθεση» (aggression) 

και «ένοπλη προσβολή» (armed attack) 

στην κοινή αντίληψη ερμηνεύονται ταυ-

τόσημα, για το διεθνές δίκαιο υπάρχει ου-

σιώδεις «νομική» διάκριση. Με την πρώτη 

κατάσταση, νομιμοποιείται το «φυσικό» 

δικαίωμα σε «άμυνα» ή και σε «συλλογική 

άμυνα» από το Κράτος θύμα, καταλογίζεται 

διεθνής ευθύνη (αστική και ποινική) του 

Κράτους που έχει παραβιάσει την απαγό-

ρευση προσφυγής στην ένοπλη βία (δηλα-

δή έχει γίνει παράβαση του άρθρου 2(4)), 

και επισύρεται αστική και ποινική ευθύνη 

των ατόμων που διατάζουν και εκτελούν 

την επίθεση. Από την άλλη πλευρά, όταν 

πρόκειται περί «ενόπλου προσβολής» 

αλλά αυτή δεν είναι τέτοιας κλίμακας που 

να θεωρείται «επίθεση» (όπως την περι-

γράφει το ΔΔΧ στην υπόθεση Nicaragua 

1986), τότε δεν νομιμοποιείται το δικαί-

ωμα της «άμυνας» ή της «συλλογικής 

άμυνας» (που τα παρέχει άρθρο 51), και 

η διεθνής ευθύνη εξετάζεται.

Όταν τα Κράτη «παρανομήσουν», ήτοι 

όταν παραβούν τον θεμελιώδη κανόνα 

του άρθρου 2(4) του Καταστατικού Χάρτη 

και κάνουν χρήση ενόπλου βίας εναντίον 

της εδαφικής ακεραιότητας ή της πολιτι-
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κής ανεξαρτησίας οποιουδήποτε Κράτους, 

τότε ενεργοποιείται το σχήμα «άμυνα» 

(self defence) και «συλλογική άμυνα» (col-

lective self defence) του άρθρου 51 (σε 

συνδυασμό με το άρθρο 52, που επιτρέπει 

την δημιουργία Αμυντικών Στρατιωτικών 

Συμμαχιών). Συγχρόνως, τα Όργανα του 

ΟΗΕ, με κύριο το ΣΑ, προχωρούν στην 

εφαρμογή κυρώσεων προς τον επιτιθέμε-

νο. Ενεργοποιείται δηλαδή ο μηχανισμός 

της «συλλογικής ασφάλειας» (collective 

security), που περιγράφεται στο Κεφάλαιο 

7 (Chapter VII), του Καταστατικού Χάρτη, 

ήτοι η επιβολή κυρώσεων με πολιτικά, 

οικονομικά και στρατιωτικά μέτρα.

Με άλλα λόγια, λειτουργεί το πλαίσιο 

των νομικών κανόνων του «jus ad bellum», 

το οποίο σε γενικές γραμμές συνίσταται: 

α) στην αποδέσμευση του Κράτους - θύ-

ματος από την απαγόρευση χρήσεως ενό-

πλου δυνάμεως, βάσει του δικαιώματος 

«αμύνης» και «συλλογικής αμύνης», και 

η ένοπλη απάντηση νομιμοποιείται, β) 

στην ενεργοποίηση του ΣΑ και της ΓΣ του 

ΟΗΕ για την ανάληψη μέτρων «συλλογικής 

ασφάλειας» και της επιβολής κυρώσεων, 

ενώ γ) ο Γενικός Γραμματέας (ΓΓ) καλείται 

να παρέμβει ως μεσολαβητής μεταξύ των 

Οργάνων του ΟΗΕ και των Κρατών.

Ο Καταστατικός Χάρτης του ΟΗΕ είναι 

το προεξάρχον παγκοσμίως συμβατικό 

κείμενο που δεσμεύει όλα τα Κράτη, δο-

μημένος ώστε να προβλέπεται η διατή-

ρηση και η επιβολή της διεθνούς ειρήνης 

και ασφάλειας (άρθρο 1). Οι διατάξεις 

του που αφορούν το jus ad bellum είναι 

οι ακόλουθες:

 Άρθρο 2(4). Απαγορεύεται η προ-

σφυγή στην απειλή και την χρήση βίας ως 

μέσον επιλύσεως των διαφορών. Ο κανό-

νας αυτός είναι δογματικός, αναγκαστικός 

και αδιαμφισβήτητου κύρους (jus cogens).
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 Άρθρο 24. Τα Kράτη αποδέχονται 

το ΣΑ ως το κύριο όργανο με εξουσία να 

επιλαμβάνεται κάθε περιπτώσεως που 

δοκιμάζεται η ειρήνη ή έχουν εκδηλωθεί 

ένοπλες συγκρούσεις και του εκχωρούν 

αποφασιστική εξουσία.

 Άρθρο 25. Τα Kράτη δεσμεύονται 

να εφαρμόζουν χωρίς αντίρρηση τις απο-

φάσεις του ΣΑ.

 Άρθρα 33 έως και 38. Το ΣΑ ανα-

λαμβάνει με ειρηνικά μέσα την επίλυση 

της διαφοράς μεταξύ των Κρατών, ώστε 

να διατηρηθεί η ειρήνη.

 Κεφάλαιο 7, άρθρο 39. Το ΣΑ απο-

φαίνεται αν υπάρχει απειλή ή διατάραξη της 

ειρήνης ή επιθετική ενέργεια και ποια μέτρα 

(«κυρώσεις»), θα ληφθούν για την διατήρη-

ση ή την αποκατάσταση της ειρήνης.

 Κεφάλαιο 7, άρθρα 40-41. Το ΣΑ εφό-

σον η συμπλοκή έχει αρχίσει, εφαρμόζει 

προληπτικά και οικονομικά μέτρα 

 Κεφάλαιο 7, άρθρα 42-43. Εφόσον 

οι εχθροπραξίες συνεχίζονται τότε το ΣΑ 

αποφαίνεται περί του επιτιθεμένου και 

αναλαμβάνει την εφαρμογή στρατιωτικών 

«κυρώσεων» συλλογικής ασφαλείας που 

δεν αποκλείουν ακόμη και την χρησιμο-

ποίηση ενόπλου δυνάμεως.

 Άρθρο 51. Στο μεταξύ, το Κράτος 

που έχει υποστεί επίθεση εφαρμόζει την 

ατομική του άμυνα, ενώ στο πλαίσιο της 

συλλογικής άμυνας, μπορούν να προστρέ-

ξουν σε βοήθεια και άλλα μεμονωμένα ή 

και συνασπισμένα (βάσει του άρθρου 52 

σε αμυντικές συμμαχίες) Κράτη.

Οι «κυρώσεις» (οικονομικές ή στρα-

τιωτικές), αποτελούν μέτρα που απο-

σκοπούν στην εφαρμογή του διεθνούς 

δικαίου και σε τιμωρία του απείθαρχου 

Κράτους, στην περίπτωση παραβιάσεώς 

του. Νομιμοποιούνται όμως, μόνον όταν 

ληφθούν από το ΣΑ, ή σε συγκεκριμένες 
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περιπτώσεις από την ΓΣ του ΟΗΕ, και εί-

ναι αναγκαστικής εφαρμογής από όλα τα 

Κράτη της διεθνούς κοινότητας. Μέτρα που 

προωθούνται ή επιβάλλονται από Κράτος ή 

Κράτη μονομερώς, αποτελούν παραβίαση 

της αρχής της μη επεμβάσεως στις εσω-

τερικές υποθέσεις και στην κυριαρχία των 

Κρατών, σύμφωνα με όσα καθορίζονται 

από τις αποφάσεις GA Res. 2131(ΧΧ)(1965) 

«περί της Απαγορεύσεως Παρεμβάσεως 

στις Εσωτερικές Υποθέσεις των Κρατών 

και την Προστασία της Ανεξαρτησίας 

και Κυριαρχίας τους» και GA Res. 2625 

(ΧΧV)(1970) «περί των Αρχών του Διεθνούς 

Δικαίου για τη Ανάπτυξη Φιλικών Σχέσεων 

Συνεργασίας μεταξύ των Κρατών».

Η απόρριψη της προσφυγής στην 

ένοπλη βία, δέχεται βάσει των κανόνων 

του δικαίου των ενόπλων συγκρούσεων, 

μέσω του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ, 

τις Αποφάσεις της ΓΣ αυτού και την νομο-

λογία του ΔΔΧ, δύο εξαιρέσεις, όπου τότε 

και μόνον νομιμοποιείται η χρήση ενόπλου 

δυνάμεως υπό των Κρατών:

 Όταν το ΣΑ αποφασίσει, δυνάμει 

της αρμοδιότητός του για την διατήρηση 

και επιβολή της ειρήνης και ασφάλειας, 

την χρησιμοποίηση ένοπλης δυνάμεως, 

καλώντας τα Κράτη του ΟΗΕ ή υφιστά-

μενους περιφερειακούς Οργανισμούς, να 

συγκροτήσουν μέτωπο και να αναλάβουν 

στρατιωτική δράση κατά του απείθαρχου 

Κράτους που προέβη σε παραβίαση της 

απαγορεύσεως χρήσεως βίας.

 Όταν το Κράτος-θύμα ενόπλου επιθέ-

σεως προχωρήσει στην άμυνά του ή ζητήσει 

ή του προσφερθεί βοήθεια από άλλα φιλικά 

Κράτη, στο πλαίσιο της συλλογικής άμυνας.

“JUS IN BELLO”

Επειδή ένοπλες συγκρούσεις συμβαί-

νουν παρά την ρητή απαγόρευση κατα-

φυγής σε αυτή τη μορφή της επιλύσεως 

των διαφορών, το διεθνές δίκαιο υπο-

χρεώνει τα Κράτη να εφαρμόζουν τους 

κανόνες που ρυθμίζουν την συμπεριφορά 

τους κατά τις εχθροπραξίες. Έτσι, από της 

ενάρξεως των εχθροπραξιών, ανεξαρτή-

τως από την εφαρμογή των μέτρων του 

jus ad bellum, και ανεξαρτήτως εάν και 

πότε θα αποδώσουν τα μέτρα αυτά, και 

για όλο το διάστημα μέχρις ότου παύσουν 

οι εχθροπραξίες και αποκατασταθεί ορι-

στικώς η ειρήνη, οι «εμπόλεμοι» υποχρε-

ούνται να εφαρμόζουν τους κανόνες του 

«jus in bello», που απαρτίζονται:

 Από το πλέγμα των διατάξεων των 

Συμβάσεων της Χάγης 1907 και 1923, που 

αναφέρονται στις απαγορεύσεις χρησιμοποι-

ήσεως συγκεκριμένων μεθόδων, όπλων και 

μέσων διεξαγωγής των εχθροπραξιών, και

 Από το πλέγμα των διατάξεων των 

Συμβάσεων της Γενεύης του 1949, και των 

δύο Προσθέτων σε αυτές Πρωτοκόλλων 

του 1977, που στοχεύουν να καθίσταται 

κάθε ένοπλη σύγκρουση περισσότερο 

«ανθρώπινη». Προσδοκάται δηλαδή, να 

προστατεύονται κατά το δυνατόν τα «θύ-

ματα» της ένοπλης συγκρούσεως από τις 

επιπτώσεις των εχθροπραξιών και ακόμη 

να ρυθμίζεται η συμπεριφορά των «εμπο-

λέμων»: 1) μεταξύ τους (π.χ. αιχμάλωτοι 

πολέμου), 2) προς τα θύματα της ένοπλης 

συγκρούσεως (π.χ. άμαχοι, γυναικόπαιδα) 

και τις περιουσίες τους (π.χ. λεηλασία), 3) 

προς τα πολιτιστικά μνημεία, 4) προς τους 

τόπους θρησκευτικής λατρείας, 5) προς 

τους τόπους νοσοκομειακής και υγειονομι-

κής περιθάλψεως, 6) προς το περιβάλλον, 

και τέλος 7) προς τις εγκαταστάσεις εκείνες 

που ενδεχομένη καταστροφή τους εγκυμο-

νεί επιπτώσεις στην ανθρώπινη ζωή, την 

διαβίωση και το περιβάλλον.

Το μέρος των κανόνων του «jus in 
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bello» που αποτελούν το επονομαζόμενο 

«Ανθρωπιστικό Δίκαιο» (Humanitarian 

Law), είναι το πλέγμα των διατάξεων των 

Συμβάσεων της Γενεύης 1949 και των δύο 

Προσθέτων σε αυτές Πρωτοκόλλων του 

1977, καθώς και ορισμένες διατάξεις των 

Συμβάσεων της Χάγης 1907 και 1923, και 

όσων άλλων Συμβάσεων έχουν προκύψει 

μεταγενέστερα, που μπορεί μεν να ανα-

φέρονται στη χρησιμοποίηση «όπλων», 

«οπλικών συστημάτων» και «μεθόδων», 

αλλά οι περιορισμοί που θέτουν, στοχεύ-

ουν να περιορίζονται οι επιπτώσεις που 

μπορεί να έχει η χρησιμοποίησή τους 

στους αμάχους. 

Το πλέγμα των διατάξεων του 

«Ανθρωπιστικού Δικαίου» είναι υποχώ-

ρος του «Δικαίου των Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων». Το δίκαιο αυτό, εφαρ-

μόζεται και κατά την ειρήνη, και κατά 

την διάρκεια των ενόπλων συγκρούσεων. 

Είναι τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώ-

ματα, που διατυπώθηκαν το 1948 με την 

«Παγκόσμια Διακήρυξη των Δικαιωμάτων 

του Ανθρώπου» («Universal Declaration 

on Human Rights», G.A.Res. 217 A (III)). Η 

σημασία και η ανάγκη πιστής τηρήσεώς 

των από όλα τα Κράτη της διεθνούς κοι-

νότητος, επιβεβαιώθηκε το 1968, με την 

«Προκήρυξη της Τεχεράνης» («Proclamation 

of Teheran»), ενώ το 1993 στην Βιέννη, στην 

Παγκόσμια Συνδιάσκεψη για τα Ανθρώπινα 

Δικαιώματα, καθορίστηκε και συγκεκριμένο 

διεθνές Πρόγραμμα Δράσεως για την πιστή 

εφαρμογή τους από όλα τα Κράτη, χωρίς 

να γίνονται διακρίσεις σε φύλλα, φυλές, 

θρησκείες, πολιτισμούς και οικονομικo-

πολιτικο-κοινωνικά συστήματα. («Vienna 

Declaration and Programme of Action», 

World Conference on Human Rights).

το Δικαιωμα της αμυνας-

ςυλλογικη αμυνα 

(Self-defence-collective Self-defence)

Σύμφωνα με το άρθρο 51 του 

Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ, σε περί-

πτωση επιθέσεως, τα Κράτη έχουν το 

φυσικό δικαίωμα να αμυνθούν. Αυτό 
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σημαίνει ότι το δικαίωμα της άμυνας είναι 

αναφαίρετο, διαρκές, νόμιμο, αυτόματο, 

αναγκαίο, επίκαιρο, επιτακτικό και μπορεί 

να ασκηθεί ακόμη και συλλογικά από τις 

φιλικές προς το Κράτος -θύμα Δυνάμεις. 

Η θεωρία δέχεται ότι, από την στιγμή που 

τα Κράτη επικαλεσθούν και προσφύγουν 

στην νόμιμη με χρήση όπλων άμυνα, αυτο-

μάτως βρίσκονται σε κατάσταση «ενόπλου 

συγκρούσεως». Τούτο σημαίνει μετάβα-

ση από το δίκαιο της ειρήνης, στο δίκαιο 

των ενόπλων συγκρούσεων και συνεπώς 

την υπαγωγή τους στο «jus ad bellum» και 

την ενεργοποίηση των διατάξεων και την 

υποχρεωτική εφαρμογή και σεβασμό των 

κανόνων του «jus in bello»

Το «δικαίωμα της άμυνας» (μεμονωμένης 

ή συλλογικής), επειδή επιτρέπει την χρήση 

ένοπλης δυνάμεως από τα Κράτη, αποτελεί 

νόμιμη εξαίρεση από την ρητή απαγόρευση 

χρήσεως ένοπλης βίας που ορίζει το άρθρο 

2(4), και επικροτείται από τον Καταστατικό 

Χάρτη του ΟΗΕ, με το άρθρο 51.

Το «δικαίωμα της άμυνας», πηγάζει 

από την εθιμική αρχή της «αυτοσυντη-

ρήσεως και αυτοπροστασίας» (self-help, 

self-preservation) των Κρατών. Έτσι, πριν 

την συγκρότηση του ΟΗΕ, τα Κράτη νο-

μιμοποιούνταν να απαντήσουν με ένοπλη 

δύναμη έναντι οιασδήποτε επιθέσεως, ή 

ακόμη και εχθρικής απειλής. Η αρχή αυτή, 

οικοδομήθηκε στο εθιμικό διεθνές δίκαιο 

του πολέμου, αλλά επειδή επέτρεπε τον 

«ολοκληρωτικό πόλεμο», δηλαδή την πλή-

ρη καταστροφή του αντιπάλου και τα χωρίς 

φραγμούς «αντίποινα», έχει υποχωρήσει και 

σήμερα επικρατεί το πλέγμα: «απαγόρευση 

χρήσεως ή απειλής ένοπλης βίας (άρθρο 

2(4))» - «δικαίωμα άμυνας (μεμονωμένης ή 

συλλογικής) (άρθρο 51)». Την νόμιμη άμυ-

να αποδεχόταν και η Κοινωνία των Εθνών 

(1919). Ιστορικώς έχει θεμελιωθεί στην πρα-

κτική των Κρατών, από την υπόθεση του 

πλοίου Caroline το 1837, ως νόμιμη άσκηση 

του δικαιώματος, ακόμη και στην «προλη-

πτική» της μορφή. Όμως η «προληπτική 

άμυνα»6 αποτελεί «γκρίζα περιοχή» του 

δικαίου των ενόπλων συγκρούσεων, αφού 

δεν υπάρχει διεθνές νομικό κείμενο που να 

την υποστηρίζει. Η πρακτική μάλιστα των 

Κρατών, οσάκις την έχει εφαρμόσει, έχει 

συναντήσει διεθνή κατακραυγή και καταγ-

γελία ενώπιον των οργάνων του ΟΗΕ.

Η αποκρυστάλλωση σε συμβατικό 

κανόνα του δικαιώματος αμύνης αλλά 

και η δυνατότητα συμμετοχής και άλλων 

κρατών προς βοήθεια του Κράτους- θύ-

ματος επιθέσεως, όπως διατυπώνεται 

στον Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ (άρ-

θρο 51), αποτελεί διέξοδο σε ενδεχόμενη 

απείθεια υπακοής των Κρατών στην απα-

γόρευση προσφυγής στην ένοπλη βία και 

στην απειλή χρήσεώς της, έτσι ώστε να 

θεμελιώνεται η συλλογική ασφάλεια, που 

αποτελεί επίσης θεμελιώδη αρχή στην 

οποία στηρίζεται η φιλοσοφία συγκρο-

τήσεως του ΟΗΕ. Το άρθρο 51 θέλει:

 το «δικαίωμα της αμύνης» ως «φυ-

σικό» ή «ενυπάρχον» ή «αυθύπαρκτο» 

για τα Κράτη («inherent»). Δηλαδή ανα-

γνωρίζει ότι, το δικαίωμα υπήρχε εθιμικά 

πριν αποκρυσταλλωθεί ως συμβατικός 

κανόνας στον Καταστατικό Χάρτη του 

ΟΗΕ. Την άποψη αυτή υιοθετεί και το 

ΔΔΧ, στην υπόθεση Nicaragua (1986), 

 ενεργοποίησή του μόνον όταν κά-

ποιο Κράτος υποστεί επίθεση από άλλο 

Κράτος, και προβλέπεται μάλιστα ότι τότε 

ενεργοποιείται και το δικαίωμα της συλλο-

γικής άμυνας, δηλαδή μπορεί να ζητηθεί 

6 Στην διεθνή βιβλιογραφία χρησιμοποιούνται οι όροι «pre-emptive self defence», «preventive self defence», 
«anticipatory self defence», «interceptive self defence».
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νός ότι παρά την επίγνωση της υπάρξεώς 

του, δεν περιελήφθη στις διατάξεις του, 

δεν εξουδετερώνει την νομική του ισχύ. Το 

γεγονός μάλιστα πως δεν γράφεται ρητά 

στον Χάρτη, οφείλεται στο ότι η συμβατι-

κή αποκρυστάλλωση του δικαιώματος σε 

προληπτική άμυνα, θα άφηνε στα Κράτη 

περιθώρια «υποκειμενικής» ερμηνείας του 

εθιμικού δικαιώματος της «αυτοπροστασί-

ας» ή «αυτοσυντηρήσεως», που ο Χάρτης 

ήθελε να διαφοροποιήσει, και θα απελευθέ-

ρωνε κατά την υποκειμενική εκτίμηση των 

Κρατών, το «νόμιμο και φυσικό δικαίωμα 

της άμυνας» με απρόβλεπτες συνέπειες οι 

οποίες τελικώς θα καταστρατηγούσαν την 

απαγόρευση προσφυγής στην ένοπλη βία. 

Η διατύπωση του άρθρου 51 ότι η 

νόμιμη άμυνα αναλαμβάνεται μόνον 

όταν Κράτος υποστεί «επίθεση», αφήνει 

κενό ως προς τον ορισμό της επιθέσε-

ως, αφού ο ίδιος ο Χάρτης του ΟΗΕ δεν 

προσδιορίζει τι είναι «επίθεση». Για το 

λόγο αυτόν η ΓΣ με την Απόφαση 3314 

(ΧΧΙΧ) του 1974 «περί του Ορισμού της 

Επιθέσεως» (Definition of Aggression), κα-

θόρισε τον ακριβή ορισμό της και το ΔΔΧ 

στην υπόθεση Nicaragua (1986), τον περι-

έβαλε με την τυπική ισχύ της νομολογίας 

του, χαρακτηρίζοντας την προρρηθείσα 

απόφαση της ΓΣ, ως εθιμικό κανόνα. 

Η Απόφαση της ΓΣ του ΟΗΕ 3314 (ΧΧΙΧ) 

του 1974, ορίζει ως «επίθεση»:

 Κάθε χρήση ένοπλης δυνάμεως ενα-

ντίον της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραι-

ότητας ή της πολιτικής ανεξαρτησίας ενός 

κράτους, ή με κάθε άλλο τρόπο που δεν 

συνάδει με τον Καταστατικό Χάρτη του 

ΟΗΕ (άρθρο 1 Αποφάσεως).

 Η πρώτη υπό κράτους χρησιμο-

ποίηση ένοπλης δυνάμεως αντίθετη 

με τον Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ 

(άρθρο 2 Αποφάσεως).

από το Κράτος-θύμα συνδρομή και άλλων 

Κρατών. Το δικαίωμα πρέπει, κατά το ΔΔΧ 

στην υπόθεση Nicaragua (1986), να ασκεί-

ται «αμέσως» (δηλαδή όχι μετά παρέλευση 

χρόνου), να είναι «απαραίτητο» (δηλαδή 

όταν δεν υπάρχει άλλος τρόπος αντιδράσε-

ως) και «αναλογικό» (ότι δηλαδή η δύναμη 

που θα χρησιμοποιηθεί να είναι ανάλογη 

του πλήγματος).

 να ενημερωθεί αμέσως για όλα αυτά 

το ΣΑ, και ορίζει ακόμη ότι το δικαίωμα της 

άμυνας (ατομικής ή συλλογικής), ασκείται 

μέχρι ότου το ΣΑ αναλάβει τις προβλε-

πόμενες από τον Χάρτη ενέργειες για την 

αποκατάσταση της ειρήνης. 

Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν τάσεις 

που θεωρούν πως η διατύπωση του άρ-

θρου 2(4), που απαγορεύει την προσφυγή 

στην ένοπλη βία και την απειλή χρήσεως 

βίας, σε συνδυασμό με το άρθρο 51, που 

προβλέπει και ρυθμίζει το δικαίωμα σε 

άμυνα, εάν ερμηνευθούν διασταλτικώς, 

ευνοούν το δικαίωμα της αμύνης ως ενυ-

πάρχον, και «προληπτικώς» σε περίπτωση 

επικείμενης επιθέσεως. Δηλαδή, όταν η 

«απειλή» είναι ορατή, συγκεκριμένη, εκδη-

λώνεται με περιπτωσιακές εχθρικές ενέρ-

γειες, ή με ρητορικές ή έμπρακτες εχθρικές 

προθέσεις, τότε η άμυνα επιτρέπεται πριν 

εκδηλωθεί η πραγματική επίθεση. 

Βέβαια, το γράμμα του άρθρου 51 κα-

θορίζει ως ρητή προϋπόθεση την «επίθεση» 

για να είναι νόμιμο το δικαίωμα της άμυνας, 

οπότε δημιουργείται ζήτημα, εάν η «προλη-

πτική άμυνα» μπορεί να νομιμοποιηθεί. 

Απόψεις θεωρητικών και η πρακτική 

ορισμένων Κρατών που υποστηρίζουν την 

«προληπτική άμυνα», δέχονται ότι υπάρχει 

εθιμικός κανόνας από την εποχή του πε-

ριστατικού του πλοίου Caroline (1837). Ο 

εθιμικός κανόνας προϋπήρχε δηλαδή του 

Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ, και το γεγο-
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μπορεί να χαρακτηρίσει επίθεση και 

άλλες (άρθρο 4 Αποφάσεως).

Το ΔΔΧ, στην υπόθεση Nicaragua 

(1986), χαρακτήρισε την απόφαση της 

ΓΣ του ΟΗΕ ως απηχούσα εθιμικό δίκαιο 

που συμπληρώνει και λειτουργεί παράλ-

ληλα με το θετικό (συμβατικό) δίκαιο 

των ενόπλων συγκρούσεων, και προχώ-

ρησε παραλλήλως σε συμπλήρωση του 

ορισμού με τις ακόλουθες ενέργειες ότι 

συνιστούν «επίθεση»:

 Η βοήθεια, φανερά ή κρυφίως, με 

προμήθεια όπλων, προς τους αντιφρο-

νούντες μέσα σε ένα Κράτος, από κάποιο 

άλλο Κράτος. 

 Η ένοπλη προσβολή λιμένων ή και 

πετρελαιοπηγών ή άλλων πετρελαϊκών 

εγκαταστάσεων.

 Η ναρκοθέτηση των Εσωτερικών 

Υδάτων ή και της Χωρικής Θάλασσας 

από δυνάμεις άλλου Κράτους.

 Διασυνοριακές ένοπλες επιδρομές 

τέτοιου μεγέθους και κλίμακας που να 

ισοδυναμούν με επίθεση 

Ακόμη το ΔΔΧ στην ίδια υπόθεση δι-

ευκρινίζει ότι, το δικαίωμα της άμυνας του 

άρθρου 51 του Καταστατικού Χάρτη του 

ΟΗΕ, είναι αυθύπαρκτο από την φύση και 

καθ’ όλα νόμιμο, αλλά πρέπει να ασκείται:

 Όταν εκδηλωθεί «επίθεση» (δικαί-

ωμα «προληπτικής» άμυνας δεν συζητή-

θηκε από το δικαστήριο).

 «Αμέσως» (δηλαδή όχι μετά παρέ-

λευση χρόνου), να είναι «απαραίτητο» 

(δηλαδή ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος 

αντιδράσεως) και «αναλογικό» (ότι δηλα-

δή η δύναμη που θα χρησιμοποιηθεί να 

είναι ανάλογη του πλήγματος).

 Όταν ενημερωθεί το ΣΑ του ΟΗΕ. 

Η διατύπωση του άρθρου 51, επιτρέ-

πει στα Κράτη που θα υποστούν επίθε-

ση, να ζητήσουν συνδρομή και άλλων 

 Η επέμβαση ή η προσβολή με 

ένοπλη δύναμη ή η ένοπλη-στρατιωτική 

κατοχή σε έδαφος άλλου κράτους, έστω 

και πρόσκαιρη, ή η κατά τον τρόπο αυ-

τόν προσάρτηση εδάφους (άρθρο 3(α) 

Αποφάσεως).

 Ο βομβαρδισμός με οποιοδήποτε 

όπλο ή οπλικό σύστημα εναντίον του 

εδάφους άλλου κράτους (άρθρο 3(β) 

Αποφάσεως).

 Ο αποκλεισμός λιμένων ή ακτών 

ενός κράτους από στρατιωτικές δυ-

νάμεις άλλου κράτους (άρθρο 3(γ) 

Αποφάσεως). 

 Οποιαδήποτε προσβολή υπό των 

ενόπλων δυνάμεων ενός κράτους κατά των 

χερσαίων, ναυτικών, αεροπορικών δυνάμε-

ων ή της ναυτιλίας ή της αεροπλοΐας άλλου 

κράτους (άρθρο 3(δ) Αποφάσεως).

 Η χρησιμοποίηση στρατιωτικών 

δυνάμεων ξένου κράτους που σταθμεύ-

ουν στο έδαφος κάποιου κράτους με την 

άδεια του, για σκοπούς που δεν περιλαμ-

βάνονται στις συμφωνίες σταθμεύσεως ή 

η παράταση της σταθμεύσεως χωρίς τη 

συμφωνία του φιλοξενούντος κράτους 

(άρθρο 3(ε) Αποφάσεως). 

 Η διευκόλυνση από ένα κράτους 

των στρατιωτικών τμημάτων άλλου κρά-

τους για να προσβληθεί τρίτο κράτος 

(αυτό αποτελεί επίθεση και του πρώ-

του κατά του τελευταίου) (άρθρο 3(ζ) 

Αποφάσεως).

 Η αποστολή στρατιωτικών τμη-

μάτων, ομάδων, ατάκτων ή και μισθο-

φόρων από ένα κράτος ή για λογαρια-

σμό κάποιου άλλου κράτους εναντίον 

τρίτου κράτους (είναι επίθεση και του 

πρώτου κατά του τελευταίου) (άρθρο 

3(η) Αποφάσεως).

 Οι ανωτέρω ενέργειες δεν είναι 

εξαντλητικές του ορισμού, αφού το ΣΑ 
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Κρατών στο πλαίσιο της «συλλογικής 

άμυνας». Με βάση το δικαίωμα αυτό 

και σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στα 

άρθρα 52 έως και 54 του Καταστατικού 

Χάρτη του ΟΗΕ, δημιουργήθηκαν διάφο-

ροι στρατιωτικοί συνασπισμοί όπως το 

ΝΑΤΟ, το Σύμφωνο της Βαρσοβίας, που 

διαλύθηκε το 1989 μετά την κατάλυση 

της Σοβιετικής Ενώσεως, καθώς και οι 

συμμαχίες CENTO και SEATO, που καταρ-

γήθηκαν την δεκαετία του 1970.

Για να υπάρχει ασφαλιστική δικλείδα 

νομιμότητας στην άσκηση του δικαιώμα-

τος «συλλογικής άμυνας», το ΔΔΧ στην 

υπόθεση Nicaragua (1986) καθορίζει ότι 

η απόφαση προσφυγής σε αυτήν δεν 

μπορεί να είναι μονομερής και υποκει-

μενική από τα Κράτη που θα σπεύσουν 

σε βοήθεια, αλλά θα πρέπει να ζητη-

θεί από το Κράτος- θύμα επιθέσεως, το 

οποίο μάλιστα πρέπει να ενημερώσει 

αμέσως το ΣΑ ότι θεωρεί εαυτόν θύμα 

επιθέσεως, και τα Κράτη που θα σπεύ-

σουν σε βοήθεια θα πρέπει ομοίως να 

ενημερώσουν το ΣΑ ότι ενεργούν σε 

συλλογική άμυνα.

Για τη «συλλογική άμυνα», δεν χρει-

άζεται ως προϋπόθεση να υπάρχει ούτε 

ειδική αμυντική συμφωνία μεταξύ των 

Κρατών, ούτε αυτά να είναι συνασπισμέ-

να σε στρατιωτικό περιοχικό σύμφωνο, 

αλλά μπορεί να ασκηθεί από οποιοδήπο-

τε Κράτος θέλει ελεύθερα να προσφέρει 

την συνδρομή του στο Κράτος -θύμα 

επιθέσεως. 

Στην υπόθεση Nicaragua (1986), το 

ΔΔΧ με την απόφασή του, δεν νομιμοποιεί 

δικαίωμα «συλλογικής άμυνας» σε «επι-

κείμενη επίθεση», και συνεπώς το δικα-

στήριο, καίτοι εμμέσως, δεν υποστηρίζει 
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πρωτοβουλία «προληπτικής άμυνας»7.

Η μοναδικά υφιστάμενη σήμερα στρατι-

ωτική Συμμαχία, το ΝΑΤΟ, προβλέπει με το 

άρθρο 5 του Καταστατικού της ότι, «επίθεση 

κατά ενός των μελών συνιστά επίθεση κατά 

του συνόλου των Κρατών που το απαρτί-

ζουν, και μπορεί να αναληφθεί συλλογική 

άμυνα κατά του επιτεθεμένου», χωρίς έτσι 

να χρειάζεται από το Κράτος- θύμα επιθέ-

σεως να ζητήσει την συνδρομή των άλλων 

Κρατών της Συμμαχίας. Βεβαίως όμως, το 

Βορειοατλαντικό Σύμφωνο αναγνωρίζει 

τον κύριο και πρωταρχικό ρόλο του ΣΑ του 

ΟΗΕ και προϋποθέτει την πλήρη ενημέρω-

ση αυτού όταν τα μέλη του προσφύγουν 

στο δικαίωμα της «συλλογικής άμυνας» 

(άρθρο 7, Καταστατικού ΝΑΤΟ).

τρομοκρατια - αςυμμετρες αΠειλες

Επειδή ο σκοπός και οι αρχές του 

Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ στηρίζο-

νται στην ρύθμιση των σχέσεων μόνον 

μεταξύ Κρατών, το «δικαίωμα της άμυνας» 

όπως καθορίζεται από το άρθρο 51 του 

Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ, αναφέρε-

ται μόνο στα Κράτη και ενεργοποιείται 

όταν, σύμφωνα με την ρητή πρόβλεψή του, 

υπάρχει επίθεση από Κράτος8. 

Μετά από τα γεγονότα της τρομοκρα-

τικής επιθέσεως του 2001 στις ΗΠΑ, έχει 

δημιουργηθεί νομικό ζήτημα προκειμένου 

να καθορισθεί εάν ορθώς και νομίμως 

μπορούν τα Κράτη να επικαλούνται το 

«δικαίωμα της άμυνας» του άρθρου 51 για 

άμυνα κατά τρομοκρατικών επιθέσεων, 

αφού το κείμενο αυτό αναφέρεται μόνο σε 

επίθεση από Κράτη9. Ακόμη περισσότερο, 

εξετάζεται κατά πόσο η ορολογία «πόλεμος 

κατά της τρομοκρατίας», παράγει σύννο-

μα αποτελέσματα για τις προληπτικές και 

κατασταλτικές ένοπλες δραστηριότητες 

που αναλαμβάνουν τα Κράτη προς ομά-

δες ή άτομα, τα οποία έχουν δεσμούς ή 

απευθείας εμπλοκή με το φαινόμενο της 

τρομοκρατίας. Βασικώς επικρατεί ότι οι 

τρομοκρατικές πράξεις πρέπει να διώκο-

νται ως αδικήματα του ποινικού δικαίου.

Για το περίπλοκο νομικό ζήτημα που 

δημιουργήθηκε στο διεθνές δίκαιο, σχετι-

κώς με την τρομοκρατία μετά το 2001, την 

ευθύνη την έχει δυστυχώς το ΣΑ, το οποίο 

με τις αποφάσεις του ΣΑ 1368(2001)10, 

1373(2001), 1377(2001) και 1390(2002), 

αναγνώρισε «δικαίωμα αμύνης» και μά-

λιστα ζητήθηκε και η συστράτευση όλων 

των Κρατών του ΟΗΕ, στην πρόληψη και 

καταστολή του φαινομένου της τρομοκρα-

τίας, παρότι η τρομοκρατική επίθεση έγινε 

από «επιτιθέμενο» που δεν ήταν Κράτος. 

Το παράδοξο ήταν ότι το ΣΑ αναφέρθηκε 

7 Βλ. συναφώς και την παράγραφο 6.5. για την προληπτική άμυνα.
8 Επομένως το δικαίωμα αμύνης του «ατόμου», το οποίο ομοίως είναι «φυσικό» και «ενυπάρχον», δεν περιέχεται 

στις ρυθμίσεις του Χάρτη του ΟΗΕ, αλλά ρυθμίζεται από το εσωτερικό δίκαιο των Κρατών. Για τους έλληνες πο-
λίτες, καθώς και τους αλλοδαπούς που διαμένουν ή διέρχονται από την Ελλάδα, το δικαίωμα αμύνης καθορίζεται 
από τις διατάξεις του Ποινικού Νόμου (άρθρα 22, 23 και 24 ΠΔ 282/85 ΦΕΚ Α’ 106/31-5-1986) - το οποίο δεν 
τροποποιείται από τον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα-και εφαρμόζεται ομοίως και στην περίοδο ειρήνης και σε 
περίοδο ενόπλου συγκρούσεως. Η προϋπόθεση που ορίζει ο ελληνικός «ποινικός νόμος» για την άμυνα είναι 
και για το άτομο η επίθεση. Ειδικότερα, η νομολογία του Αρείου Πάγου θέλει την άμυνα του ατόμου ως τελική 
λύση, αφού η επίθεση θα μπορούσε να παραμερισθεί με άλλα μέσα, αλλά η νομολογία του Ανώτατου αυτού 
Δικαστηρίου δεν απορρίπτει την άμυνα σε επικείμενη επίθεση. 

9 Ότι το δικαίωμα της αμύνης εναντίον Κράτους σε περιστατικά τρομοκρατικών επιθέσεων από άτομα-πολίτες του συ-
γκεκριμένου Κράτους είναι αμφιλεγόμενο, έχει καταγραφεί στο διεθνές δίκαιο από διάφορες περιπτώσεις μεταξύ 1985 και 
1998 που ΗΠΑ και Ισραήλ είχαν προχωρήσει σε αστραπιαίες επιχειρήσεις εναντίον Παλαιστινίων, Λιβύης, Σουδάν, Αλγερίας, 
Αφγανιστάν και Ιράκ, για τις οποίες το ΣΑ και η ΓΣ του ΟΗΕ είχαν εκφρασθεί αρνητικά και δεν τις νομιμοποίησαν.

10 Εξετάζεται η θεωρητική άποψη ότι με την απόφαση αυτή ευνοείται από το ΣΑ, η «προληπτική άμυνα» σε 
ιδιάζουσες περιπτώσεις. Πρβλ ανάλυση στις παραγράφους 6.3, 6.5, 6.9.β και 6.10.
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«τρομοκρατική επίθεση», δηλαδή δεν ήταν 

άμεσες ως «άμυνα», οπότε έτσι μπορούν να 

θεωρηθούν ως «αντίποινα», τα οποία όμως 

απαγορεύονται ρητώς. 

Επιπροσθέτως, η έκταση, η διάρκεια και 

τα πολεμικά μέσα που χρησιμοποιήθηκαν 

στις επιχειρήσεις κατά του Αφγανιστάν, 

δεν εναρμονίζονται ούτε με την κλασσική 

θεωρία των αντιποίνων12 αλλά ούτε και 

εντάσσονται στην περίπτωση της «νόμιμης 

άμυνας», γιατί όπως εξελίχθηκε η κατάστα-

ση δεν είχε τα νόμιμα χαρακτηριστικά της, 

όπως τα θέλει το διεθνές δίκαιο13.

Έτσι, δημιουργήθηκε σύγχυση και αμ-

φίβολη νομική σχέση μεταξύ του δικαι-

ώματος αμύνης του άρθρου 51 και της 

τρομοκρατικής επιθέσεως. Διαπιστώθηκε 

μάλιστα η αδυναμία του νομικού πλαισίου 

που θεσμοθετεί ο Καταστατικός Χάρτης 

του ΟΗΕ για να αντιμετωπισθούν τρομο-

κρατικές «επιθέσεις» μαζικού χαρακτήρα. 

Το πρόβλημα οξύνεται αφού δεν υπάρχει 

διεθνές νομικό κείμενο που να ορίζει την 

«τρομοκρατία», και επιπλέον, εφόσον οι 

τρομοκρατικές επιθέσεις εκπορεύονται από 

άτομα, ο καταλογισμός της αξιόποινης πρά-

ξεως ως «επιθέσεως» δεν μπορεί να αναχθεί 

εύκολα και συλλήβδην σε Κράτη.

Συνεπώς, μετά την τραυματική εμπειρία 

της τρομοκρατικής επιθέσεως του 2001 

στις ΗΠΑ, η διεθνής κοινότητα βρέθηκε σε 

μετέωρη νομική κατάσταση, και υπάρχει 

ακόμη αδυναμία του υφισταμένου διεθνούς 

νομικού πλαισίου να αιτιολογήσει με πλήρη 

νομική κάλυψη τις στρατιωτικές ενέργειες 

που ακολούθησαν στο Αφγανιστάν και 

αργότερα στο Ιράκ, αφού ο Καταστατικός 

Χάρτης του ΟΗΕ δεν μπορεί να επιλύσει το 

νομικό έλλειμμα που υπάρχει, και επειδή η 

πως ενεργεί σύμφωνα με το κεφάλαιο VII 

του Καταστατικού Χάρτη, όπως δικαιούται 

να αποφασίζει σε περίπτωση ενόπλου συ-

γκρούσεως, και να επιβάλει «στρατιωτικές 

κυρώσεις» στον «επιτιθέμενο», που στην 

προκειμένη περίπτωση δεν ήταν Κράτος, 

αλλά «οργάνωση» ατόμων. Η σύγχυση 

της στιγμής και η έκταση των περιστατι-

κών πανικού ενδεχομένως να δικαιολογεί 

την έλλειψη νηφαλιότητας, και λόγω του 

αναπάντεχου αιφνιδιασμού της διεθνούς 

κοινότητος η αντιμετώπιση του θέματος 

με επαρκή νομική τεκμηρίωση και νομική 

ακρίβεια αποτελούσε πολυτέλεια.

Η «άμυνα» κατά της «τρομοκρατικής 

επιθέσεως», μετά τις ανωτέρω αποφάσεις 

του ΣΑ, περιπλέχθηκε νομικά περισσότε-

ρο, αφού στην υπόθεση ενεπλάκη και το 

ΝΑΤΟ και ενεργοποιήθηκε και η «συλλογι-

κή άμυνα», που προβλέπει το άρθρο 5 του 

Βορειοατλαντικού Συμφώνου, επειδή το 

Κράτος-θύμα είναι μέλος του, καθιστώντας 

έτσι υποχρεωτική για τα υπόλοιπα Κράτη-

μέλη να θεωρούν την επίθεση κατά των 

ΗΠΑ ως γενόμενη και εναντίον τους, και να 

δηλώσουν ότι θα αναλάβουν συλλογικώς 

στρατιωτική δράση. 

Από την εξέλιξη των πραγματικών περι-

στατικών της εποχής, γεννήθηκε ένα ακόμη 

νομικό πρόβλημα, αφού το Κράτος-θύμα 

(ΗΠΑ) δεν προχώρησε αμέσως στην άμυνά 

του, όπως προβλέπει το άρθρο 51, αλλά 

επιχείρησε πολιτικό ελιγμό υποδεικνύοντας 

το Κράτος του Αφγανιστάν ως υπεύθυ-

νο της τρομοκρατικής επιθέσεως. Στην 

συνέχεια προετοίμασε τις στρατιωτικές 

επιχειρήσεις11 που ακολούθησαν κατά της 

κυβερνήσεως των Taliban, οι οποίες άρχι-

σαν μετά από παρέλευση χρόνου από την 

11 Operation Enduring Freedom.
12 Ανάλυση στην παράγραφο 8.
13 Βλ. ανάλυση στην παράγραφο 6.4.β.
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«τρομοκρατία» έχει αναγνωρισθεί ως αδί-

κημα του ποινικού δικαίου, που διώκεται 

μόνο με το εσωτερικό ποινικό δίκαιο των 

Κρατών, χωρίς να υπάρχει καν διεθνές 

συμβατικό κείμενο που να την ορίζει και 

να ρυθμίζει διαδικασίες και μέτρα για την 

αντιμετώπισή της14.

Ένα άλλο σοβαρό διεθνές νομικό ζή-

τημα προέκυψε με τις στρατιωτικές επιχει-

ρήσεις κατά του Ιράκ που αιτιολογήθηκαν 

πολιτικώς ως επέμβαση: α) κατά Κράτους 

που υποθάλπει την τρομοκρατία, β) για 

επιβολή κυρώσεων, επειδή το Κράτος του 

Ιράκ διέθετε και παρήγε όπλα μαζικής 

καταστροφής που απαγορεύονται από 

διεθνείς συμβάσεις, και τέλος γ) για την 

αποκατάσταση της δημοκρατίας. 

Στην περίπτωση του Ιράκ, δεν αναζητή-

θηκε νομική αιτιολόγηση της επεμβάσεως 

μέσω του υφισταμένου πλαισίου που προ-

βλέπει ο Καταστατικός Χάρτης του ΟΗΕ, 

και η επέμβαση δεν νομιμοποιήθηκε από 

συγκεκριμένη απόφαση του ΣΑ.

Η αιτιολόγηση ότι η επέμβαση έγινε 

επειδή υποθάλπει τρομοκράτες υποχώρησε, 

και δεν τεκμηριώθηκε και στο ΣΑ. Αντιθέτως 

προβλήθηκε ως ισχυρή η αιτιολογία ότι η 

επέμβαση έγινε για να εξουδετερωθούν οι 

δυνατότητες που φέρεται να είχε το Ιράκ 

στην διεξαγωγή πολέμου με βιολογικά, χη-

μικά και πυρηνικά όπλα μαζικής καταστρο-

φής (των οποίων η παραγωγή υπόκειται σε 

αυστηρούς περιορισμούς που έχει θέσει 

με συμβατικά κείμενα ο ΟΗΕ, αλλά και η 

χρησιμοποίησή τους υπόκειται σε απαγό-

ρευση διεθνώς) σε συνδυασμό με επίκληση 

της απειθαρχίας του σε προγενέστερα από 

το 1991 ψηφίσματα του ΣΑ, και με το ότι 

συνιστούσε με την απειθαρχία του «απειλή» 

για την διεθνή ειρήνη και ασφάλεια. Όλα 

αυτά όμως δεν βρίσκουν επαρκή νομική 

αιτιολόγηση για μονομερείς υπό Κρατών 

τιμωρητικές πράξεις, αφού η επιβολή κυ-

ρώσεων αποτελεί αποκλειστική ευθύνη και 

αρμοδιότητα του ΣΑ. Τέλος η αιτίαση της 

επεμβάσεως για την αποκατάσταση της δη-

μοκρατίας, ενώ υπήρχε το προηγούμενο της 

επεμβάσεως που έγινε από τις ΗΠΑ το 1983 

στη Γρενάδα, δεν αποτελεί νομικό προηγού-

μενο δημιουργίας εθιμικού κανόνα που θα 

ανεχόταν και την επέμβαση στο Ιράκ, επειδή 

η τότε επέμβαση καταδικάστηκε από το ΣΑ. 

Συνεπώς εν τέλει, ο Καταστατικός Χάρτης 

του ΟΗΕ, δεν ανέχεται και δεν νομιμοποιεί 

την υπό οιαδήποτε πολιτική αιτιολόγηση 

(η οποία γίνεται μονομερώς από Κράτος ή 

συνασπισμό Κρατών), επέμβαση στις εσω-

τερικές υποθέσεις άλλου Κράτους, παρά 

μόνον όταν υπάρχει απόφαση (mandate) 

του ΣΑ του Οργανισμού.

Εξίσου σοβαρό νομικό κενό στο διε-

θνές δίκαιο υπάρχει και για την πρόλη-

ψη και καταστολή του φαινομένου της 

«ασύμμετρης απειλής», η οποία υπάρχει 

σήμερα ως φόβος στο διεθνές περιβάλλον. 

Ως ασύμμετρες απειλές χαρακτηρίζονται 

οι απειλές που μπορούν να εμφανισθούν 

από τα όπλα μαζικής καταστροφής, αλλά 

και από τις μεθόδους που παραλύουν ή 

αποσυντονίζουν την δομημένη λειτουργία 

των ηλεκτρονικών και των συστημάτων 

επικοινωνιών (επίγειας και δορυφορικής), 

καθώς και των συστημάτων πληροφορικής 

και κυβερνοχώρου.

Η έννοια της «ασύμμετρης» απειλής από 

όπλα μαζικής καταστροφής που μπορεί να 

παράγονται με πολύ μικρό κόστος, δυσανά-

λογο του καταστρεπτικού αποτελέσματος 

14 Τα Κράτη δεν μπόρεσαν να περιλάβουν ούτε στο Καταστατικό του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, καμία 
πρόνοια ή ορισμό για την «τρομοκρατία», καίτοι συζητήθηκε ευρέως το θέμα στην διπλωματική διάσκεψη. Το 
Καταστατικό του ΔΠΔ βρίσκεται στο UN Doc. A/CONF 183/9 (1998).
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που μπορούν να επιφέρουν, και μπορεί 

ενδεχομένως να χρησιμοποιηθούν και από 

τις «τρομοκρατικές οργανώσεις», καθώς 

και η φθορά και ο αποσυντονισμός που 

μπορεί να προξενηθεί στα ηλεκτρονικά 

συστήματα πληροφορικής, επικοινωνιών 

και κυβερνοχώρου, με τραγικές συνέπειες 

σε πολύ μεγάλο φάσμα δραστηριοτήτων 

των συγχρόνων κοινωνιών, βρίσκεται σε 

συζήτηση διεθνώς, αλλά είναι μάλλον στην 

εμβρυακή αναζήτηση κάποιου διεθνώς 

αποδεκτού νομικού πλαισίου.

αντiΠοινα (repriSalS)

Το δικαίωμα της «άμυνας» του άρθρου 

51 του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ, δη-

μιουργεί ασάφεια ως προς την αναγνώριση 

και την κατοχύρωση δικαιώματος ενός 

Κράτους να απαντήσει υπό μορφή «αντι-

ποίνων αμυντικού χαρακτήρα» σε εχθρική 

ενέργεια. Λόγω της εννοίας τους, τα «αντί-

ποινα» αποτελούν χρήση ένοπλης δυνάμε-

ως, αλλά σε μεταγενέστερο χρόνο, με τον 

τρόπο και σε τόπο που το Κράτος-θύμα 

θα επιλέξει για να τιμωρήσει την εχθρική 

ενέργεια που εκδηλώθηκε σε βάρος του 

και για να ικανοποιηθεί έναντι της ζημιάς 

που υπέστη, προσδοκώντας παράλληλα 

την αποτροπή επαναλήψεως.

Ιστορικά, η πρακτική των Κρατών δέ-

χεται ότι ορισμένες ενέργειές τους έχουν 

τον χαρακτήρα των αντιποίνων. Όμως 

αυτό που η πρακτική θεωρεί δεδομένο, 

δεν βρίσκει πλήρη θεωρητική δικαιολό-

γηση και νομική υποστήριξη. Έτσι υπάρχει 

αμφιβολία αφενός κατά πόσο ενέργειες 

αντιποίνων έχουν δημιουργήσει προϋ-

πάρχον εθιμικό δίκαιο ή η πρακτική των 

Κρατών επιχειρεί να θεμελιώσει εθιμικό 

κανόνα, και αφετέρου εάν τα αντίποινα 

είναι ενέργειες αμύνης ή κάτι διαφορετικό 

από αυτήν. Βέβαιο είναι ότι, αφού με τον 

Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ απαγορεύεται 

ρητά η προσφυγή στην χρήση ή στην απει-

λή χρήσεως ένοπλης βίας (άρθρο 2(4)) και η 

μόνη εξαίρεση είναι η αναγνώριση του δι-

καιώματος αμύνης (άρθρο 51) ως νομίμου, 

τότε οποιαδήποτε άλλη μορφή χρήσεως 

ενόπλου δυνάμεως είναι καταχρηστική 

και παράνομη. Επομένως στο πλαίσιο του 

ΟΗΕ, εάν ήταν επιθυμητό να θεωρηθούν 

τα αντίποινα ως μία ακόμη νόμιμη χρήση 

ενόπλου δυνάμεως έστω και διαφορετικής 

μορφής, θα έπρεπε να προβλεφθούν ρητά 

στον Καταστατικό Χάρτη του.

Άσκηση δικαιώματος «αντιποίνων» κα-

ταγράφεται στην ιστορία του διεθνούς 

δικαίου με την υπόθεση Naulilaa (1928), 

δημιουργώντας προηγούμενο που θα μπο-

ρούσε, εάν η πρακτική αυτή συνεχιζόταν 

υπό των Κρατών, να αναπτυχθεί εθιμικός 

κανόνας που να αναγνωρίζει τα αντίποινα 

ως νόμιμη ενέργεια. Το Διαιτητικό δικα-

στήριο στην ανωτέρω υπόθεση δέχτηκε 

το 1928 την νομιμότητα των αντιποίνων 

ως απάντηση σε προηγούμενη παράνομη 

ενέργεια και καθόρισε τρεις προϋποθέσεις 

για την προσφυγή σε αντίποινα, ήτοι: α) να 

υπάρχει προηγούμενη κατάφωρη παραβία-

ση του διεθνούς δικαίου, β) να ακολουθούν 

μετά από ανεπιτυχή με ειρηνικά μέσα απαί-

τηση επανορθώσεως της προξενηθείσας 

ζημιάς, και γ) να είναι αναλογικά της ζημιάς 

που υπέστη το Κράτος, χωρίς αυτό φυσικά 

να σημαίνει και με μαθηματική ακρίβεια. 

Από την εποχή της Κοινωνίας των Εθνών 

(1919), έως και το Σύμφωνο των Παρισίων του 

1928, τα «αντίποινα» στηρίζονταν στην αρχή 

του «οφθαλμού αντί οφθαλμών», θεωρούντο 

νόμιμη ενέργεια, απότοκος του εθιμικού δι-

καιώματος «αυτοσυντηρήσεως και αυτοπρο-

στασίας» των Κρατών, και ως μέσο τιμωρίας 

και ανάγκης ικανοποιήσεως της ζημιάς που 

υφίστατο Κράτος-θύμα ένοπλης ενέργειας. 
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Η εξομοίωση των αντιποίνων με «τιμω-

ρία» και «αποζημίωση», έναντι της προξενη-

θείσας βλάβης, επειδή έχουν και ως σκοπό 

να «νουθετήσουν» το Κράτος που παρανό-

μησε και να «αποτρέψουν» νέα απειθαρχία 

του, αποτελεί φυσικά ρεαλιστική προσέγ-

γιση, αλλά δεν βρίσκει επαρκή νομική κά-

λυψη μέσα από το υφιστάμενο πλαίσιο του 

Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ.

Στηριγμένος στην φιλοσοφία και στις 

αρχές επιλύσεως των διακρατικών δια-

φορών με ειρηνικά μέσα και μεθόδους, ο 

Καταστατικός Χάρτης του ΟΗΕ, δεν ανα-

φέρεται στα «αντίποινα». Από την άλλη 

πλευρά, στην πρακτική, υπάρχει αδυ-

ναμία του Οργανισμού να προλαμβάνει 

και να εγγυάται αυστηρά την ασφάλεια, 

την ειρηνική συνύπαρξη και την διατή-

ρηση της σταθερότητας, από απειθαρχία 

Κράτους τέτοια που θα ισοδυναμεί με 

την παράβαση της απαγορεύσεως χρή-

σεως δυνάμεως. Η αδυναμία αυτή, ως 

είναι επόμενο, επιτρέπει στους θεωρη-

τικούς, και στα Κράτη, την διασταλτική 

ερμηνεία του δικαιώματος αμύνης, και 

έτσι στην πρακτική εκδηλώνονται φαι-

νόμενα προληπτικής της εφαρμογής 

(προληπτική άμυνα) και αιτιολογούνται 

πράξεις κατασταλτικού, αποτρεπτικού 

και τιμωρητικού προς παραδειγματισμό 

χαρακτήρα, ως «αντίποινα».

Η ΓΣ του ΟΗΕ, με την Απόφαση 2625 

(XXV) του 1970, περί των Αρχών του 

Διεθνούς Δικαίου για τη Ανάπτυξη Φιλικών 

Σχέσεων Συνεργασίας μεταξύ των Κρατών, 

(Declaration on Principles of International 

Law concerning Friendly Relations and 

Cooperation among States in Accordance 

with the Charter of the UN), διακηρύσσει 

ότι, τα Κράτη, έχουν υποχρέωση να απο-

φύγουν ενέργειες που συνιστούν «ένοπλα 

αντίποινα» (forcible reprisals). Την απόφαση 

Γενικώς όμως, επειδή τα Κράτη είχαν 

απροθυμία να νομιμοποιήσουν τα «αντίποι-

να» ως πράξη ανταποδόσεως και τιμωρίας, 

υπήρχε αμφιβολία κατά πόσο περιστατικά 

που έφεραν τέτοιο χαρακτήρα θα μπορού-

σαν να αιτιολογηθούν ως αντίποινα, παρά 

ως πράξεις αμύνης. Τελικώς, την εποχή 

εκείνη, το δίκαιο των ενόπλων συγκρού-

σεων, δεχόταν ότι, τα αντίποινα ήταν πρά-

ξεις νομίμου αμύνης, εφόσον από κάποιο 

Κράτος, είχε καταλυθεί το διεθνές δίκαιο 

της ειρήνης.

Όταν όμως το 1945 ήλθε το άρθρο 2(4) 

του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ, περί 

της ρητής απαγορεύσεως της απειλής ή 

χρήσεως ενόπλου δυνάμεως, τα πράγματα 

διαφοροποιήθηκαν και δεν υπάρχει πλέον 

αμφιβολία ότι, τα «αντίποινα» (reprisals ή 

retaliatory measures), είναι πράξεις πα-

ράνομες και απαγορευμένες, και τούτο 

γιατί, το Κράτος-θύμα ένοπλης προσβολής 

έχει το νόμιμο και φυσικό δικαίωμα, του 

άρθρου 51, να προβεί σε πράξεις αμύνης. 

Μεταξύ του «δικαιώματος αμύνης» και 

των «αντιποίνων», υπάρχει ειδοποιός νο-

μική διαφορά. Το «δικαίωμα της αμύνης» 

ενεργοποιείται άμεσα και επίκαιρα όταν 

υπάρχει επίθεση. Τα «αντίποινα» είναι πα-

ράνομη χρήση ένοπλης βίας, αφού γίνο-

νται πράξη όταν θα έχει παρέλθει κάποιο 

(έστω και μικρό) χρονικό διάστημα από 

την στιγμή που ένα Κράτος παρανόμησε 

χρησιμοποιώντας την ισχύ των όπλων του, 

έστω και εάν αυτή έγινε σε πολύ μικρή 

κλίμακα. Δηλαδή δεν νομιμοποιείται το 

Κράτος-θύμα να προσφεύγει σε «αντί-

ποινα», επειδή για την εφαρμογή τους 

θα ενεργεί με πολυτέλεια να επιλέγει με 

άνεση τον τρόπο, το σημείο και τον χρόνο 

που θα ανταποδώσει με ένοπλη δύναμη 

την τιμωρία του, αποβλέποντας σε ικανο-

ποίηση έναντι της ζημιάς που υπέστη. 
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αυτή χαρακτήρισε το ΔΔΧ στην υπόθεση 

Nicaragua (1986), ότι απηχεί εθιμικό δίκαιο. 

Παράλληλα, το ΣΑ15 καταδικάζει την προ-

σφυγή σε «αντίποινα», ως αντίθετα με τις 

αρχές και τους σκοπούς του Οργανισμού 

των Ηνωμένων Εθνών.

Η απόφαση της ΓΣ του 1970, αναφέρε-

ται στην υποχρέωση των Κρατών να απο-

φεύγουν τα «αντίποινα» στην περίοδο της 

ειρήνης, δηλαδή πριν αρχίσουν μεταξύ των 

Κρατών εχθροπραξίες (jus ad bellum). Όμως 

θέμα «αντιποίνων», υπάρχει και κατά τη 

διάρκεια των εχθροπραξιών (δηλαδή με την 

εφαρμογή του jus in bello). Η θεωρία του διε-

θνούς δικαίου, δέχεται ότι υπάρχει διάκριση 

μεταξύ των αντίποινων κατά την διάρκεια της 

ειρήνης τα οποία απαγορεύονται κατηγορη-

ματικά, και εκείνων που μπορεί να εφαρμο-

σθούν μετά την έναρξη των εχθροπραξιών, 

δηλαδή με τα αποκαλούμενα «αντίποινα των 

εμπολέμων» (belligerent reprisals), τα οποία 

επιτρέπονται. Συγκεκριμένα, οι Συμβάσεις 

της Γενεύης 1949 και το Πρόσθετο σε αυτές 

Πρωτόκολλο Ι του 1977 (που αποτελούν μέ-

ρος του jus in bello και δη μέρος του διεθνούς 

«Ανθρωπιστικού Δικαίου»), επιβάλλουν αυ-

στηρούς περιορισμούς για τα αντίποινα, και 

επειδή τα συμβατικά κείμενα προβλέπουν 

περιορισμούς, οι θεωρητικοί υποστηρίζουν 

ότι τα «αντίποινα» κατά την διάρκεια των 

ενόπλων συγκρούσεων μεταξύ των εμπολέ-

μων, δεν απορρίπτονται διαρρήδην. 

Ειδικότερα υποστηρίζεται ότι, επειδή 

κατά την διάρκεια των εχθροπραξιών μπο-

ρεί ένας των εμπολέμων να συμπεριφερθεί 

με βαρβαρότητα, τότε απελευθερώνει τον 

αντίπαλο από την υποχρέωση να τηρήσει 

αυστηρά την ανθρωπιστική συμπεριφορά. 

Γι’ αυτό και μπορεί να αιτιολογηθεί, με 

φειδώ φυσικά, η αλυσιδωτή αρνητική αμοι-

βαιότητα με την μορφή αντιποίνων. Τούτο 

προκύπτει επειδή επικρατεί ασάφεια στο 

δίκαιο και δημιουργείται «γκρίζα περιοχή» 

που δεν επιλύεται μέσω των συμβατικών 

διατάξεων αλλά και του εθίμου του δικαίου 

των ενόπλων συγκρούσεων.

Το διεθνές συμβατικό δίκαιο16 δέχεται 

ότι, κατά τη διάρκεια ένοπλης συγκρούσεως 

«αντίποινα των εμπολέμων» απαγορεύονται:

 Εναντίον των αμάχων, των αιχμαλώ-

των πολέμου, των τραυματιών, των αρρώ-

στων και ναυαγών, του προσωπικού των 

νοσοκομείων και των κινητών νοσοκομει-

ακών (κάθε τύπου), καθώς και των εκπρο-

σώπων των θρησκευτικών δογμάτων.

 Εναντίον στοιχείων της πολιτιστικής 

κληρονομιάς (που έχουν σημανθεί ως τέ-

τοια με διακριτικό έμβλημα).

 Με την χρήση ναρκών (κάθε φύσε-

ως), εκρηκτικών μηχανισμών ή παγίδων 

(κάθε φύσεως), καθώς και χειροκίνητων ή 

αυτομάτων ή ωρολογιακών όπλων ή και 

μηχανισμών.

Ένα ακόμη σημαντικό ζήτημα είναι εάν 

επιτρέπονται τα αντίποινα των εμπολέμων με 

χρήση πυρηνικών όπλων, το οποίο δεν έχει 

αντιμετωπισθεί με ιδιαίτερη σοβαρότητα στα 

υπάρχοντα νομικά κείμενα. Το ζήτημα αυτό, 

μπορεί να θεωρηθεί φυσικά ότι εντάσσεται 

στην γενικότερη αντιμετώπιση των όπλων 

μαζικής καταστροφής, των οποίων η χρη-

σιμοποίηση δεν συνάδει με τον χαρακτήρα 

των αντιποίνων όπως και αν αυτά θεωρη-

θούν, δηλαδή ακόμη και ως αμυντικών ή και 

τιμωρητικών και στην περίοδο της ειρήνης 

και κατά την διάρκεια της ενόπλου συγκρού-

15 Στην Απόφαση 188 (1964), για τις αεροπορικές επιδρομές της Μ. Βρετανίας στην Υεμένη.
16 Οι Τέσσερις Συμβάσεις της Γενεύης του 1949 και το Πρόσθετο Πρωτόκολλο Ι της Γενεύης του 1977. 

Σημειώνεται ότι η Ελλάδα έχει κυρώσει τις ανωτέρω συμβάσεις με τους Ν. 3481/56, ΦΕΚ Α’ 3/30-12-1955/5-1-
1956 και Ν. 1786/88, ΦΕΚ Α’ 125/88, Ιούνιος 1988, αντιστοίχως.
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σεως μεταξύ των εμπολέμων. 

Παρά ταύτα υπάρχει θεωρητική άποψη, 

που υποστηρίζει την δυνατότητα αναλογι-

κής απαντήσεως με πυρηνικά όπλα, εφόσον 

όμως προηγουμένως χρησιμοποιήθηκαν 

τέτοια όπλα για επίθεση από Κράτος. Η άπο-

ψη αυτή προβάλλεται με την αιτιολόγηση 

ότι, ουσιαστικά στοχεύει στην αποτροπή 

χρησιμοποιήσεως πυρηνικών όπλων, αφού 

η μαζικότητα της καταστροφής που προ-

καλούν, μπορεί να οδηγεί τα Κράτη στην 

περίσκεψη χρησιμοποιήσεώς τους.

ςυλλογικh αςφaλεια- ειρηνευτικeς Δυνaμεις 

(collective Security-peacekeeping forceS)

Η διατήρηση της διεθνούς ειρήνης 

και ασφαλείας στην οποία στηρίζεται το 

οικοδόμημα του Οργανισμού «Ηνωμένα 

Έθνη», αποβλέπει στην «συλλογική ασφά-

λεια» (collective security) των Κρατών. 

Δηλαδή αποτελεί καθήκον του συνόλου 

των Κρατών να εργάζονται για την συ-

ντήρηση της ειρήνης, την διατήρηση της 

σταθερότητας στο διεθνές περιβάλλον, 

την διαχείριση των διακρατικών σχέσεων 

με αμοιβαίο σεβασμό της κυριαρχίας 

τους και την υποχρεωτική εφαρμογή των 

συλλογικών μέτρων που επιβάλλονται 

από το ΣΑ κατά 

Κράτους, το 

οποίο παρα-

βίασε τους 

κανόνες απο-

φυγής ενόπλου 

απειλής ή χρήσε-

ως βίας.

Η «συλλογική 

ασφάλεια», που 

οφείλουν τα Κράτη 

να προασπίζουν και 

να επικρατεί στην 

διεθνή κοινότητα, 

δεν ρυθμίζεται με συ-

γκεκριμένες διατάξεις στα άρθρα του 

Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ, και το ΔΔΧ 

αν και αναφέρεται σε αυτήν στην υπόθε-

ση Nicaragua (1986), δεν επεδίωξε να την 

διευκρινίσει, ώστε να υπάρχει συγκεκριμέ-

νη διατύπωση του νοήματός της. 

Παρά ταύτα, η «συλλογική ασφά-

λεια», αναγράφεται στο προοίμιο του 

Καταστατικού Χάρτη, ως επιδίωξη των 

Κρατών, τα οποία «ενώνουν την θέλησή 

τους προς διατήρηση της διεθνούς ειρή-

νης και ασφάλειας» και με την συγκρότη-

σή τους σε διεθνή κοινότητα πρέπει να 

προασπίζουν τις αρχές του Οργανισμού. 

Παράλληλα η «συλλογική ασφάλεια», 

αναφέρεται σε όλες τις αποφάσεις και τα 

ψηφίσματα της ΓΣ και του ΣΑ, και μνημο-

νεύεται ιδιαίτερα από το δεύτερο, όταν 

αποφασίζει την δραστηριοποίηση όλων 

των Κρατών στην επιβολή συλλογικών 

μέτρων ή «κυρώσεων».

Την αξία της «συλλογικής ασφα-

λείας» συμπυκνώνει το άρθρο 24 του 

Καταστατικού Χάρτη, με το οποίο εξουσι-

οδοτείται το ΣΑ από όλα τα Κράτη - μέλη, 

να προβαίνει σε όποιες ενέργειες κρίνει 

αναγκαίο ότι θα έχουν σκοπό την διατή-
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ρηση της παγκόσμιας ειρήνης και ασφα-

λείας. Η εξουσιοδότηση αυτή μαρτυρεί ότι 

τα Κράτη - μέλη του ΟΗΕ ενδυναμώνουν 

ένα από τα όργανα του οργανισμού, το 

ΣΑ, καθιστώντας το συγκεντρωτικό και 

αποφασιστικό φορέα που θα διεξέρχεται 

για λογαριασμό της διεθνούς κοινότητας 

όλα τα μέσα και θα λαμβάνει τα μέτρα 

που ενδείκνυνται κάθε φορά, για την δια-

τήρηση ή την επιβολή της ειρήνης και της 

ασφάλειας. Παρουσιάζεται επομένως το 

φαινόμενο ότι, ο ίδιος ο Χάρτης του ΟΗΕ 

ευνοεί την συλλογική ανάληψη ακόμη και 

ένοπλης δραστηριότητας από τα μέλη του 

όταν απειλείται η ειρήνη και η ασφάλεια 

σε μια περιοχή, και έτσι συμπεραίνεται 

πως, η έννοια της συλλογικής ασφάλειας, 

όταν τα άλλα μέσα και μέτρα ειρηνικής 

διευθετήσεως αποτύχουν, θεσμοθετεί και 

αναγνωρίζει ως νόμιμη την χρήση ένο-

πλης δυνάμεως στη διεθνή σκηνή, έστω 

και αν αυτή απαγορεύεται ρητά. 

Για την προάσπιση της «συλλογικής 

ασφαλείας», ο Καταστατικός Χάρτης του 

ΟΗΕ, αφιερώνει τα κεφάλαια VI (άρθρα 33 

έως και 38), που καθορίζουν την «Ειρηνική 

Διευθέτηση των Διαφορών» και VII (άρ-

θρα 39 έως και 51), που προβλέπουν τις 

«Ενέργειες σε Περίπτωση Απειλής Εναντίον 

της Ειρήνης, Διαταράξεως της Ειρήνης και 

Επιθετικών Πράξεων», ενδυναμώνοντας 

έτσι το ΣΑ να μπορεί να πάρει ευρύ φάσμα 

μέτρων ή και «κυρώσεων» αποτρεπτικών 

και κατασταλτικών. Δηλαδή ο Χάρτης προ-

βλέπει για το ΣΑ εξουσία:

 Να φροντίζει με ειρηνικά μέσα την 

αποκατάσταση της έκρυθμης καταστάσεως 

για την ειρήνη και την ασφάλεια (άρθρα 33 

έως και 38). Δηλαδή συζητήσεις, διαπραγ-

ματεύσεις, διαμεσολάβηση, διακανονισμός, 

δικαστική διευθέτηση, μέσω του ΔΔΧ, και 

συστάσεις προς τα Κράτη.

 Εφόσον η κατάσταση δεν ομαλο-

ποιείται και δημιουργείται απειλή για την 

ειρήνη και την ασφάλεια (άρθρο 39), με 

ενδεχόμενο την προσφυγή στην ένοπλη 

σύγκρουση των υπό διαμάχη μερών, τότε 

ακολουθείται η διαδικασία της επιβολής 

μέτρων προς το απείθαρχο Κράτος. Τα 

μέτρα αυτά διακρίνονται σε:

 προσωρινά (άρθρο 40), που περι-

λαμβάνουν απόφαση-εντολή του ΣΑ προς 

τους εμπλεκόμενους να αποφύγουν τη 

σύγκρουση για να εμποδιστεί η επιδείνωση 

της καταστάσεως.

 κατασταλτικά, που χωρίζονται σε:

 οικονομικά, διπλωματικά, αποκλει-

σμού ή διακοπής σχέσεων και επικοινωνίας 

από θάλασσα, ξηρά και αέρα (άρθρο 41),

 στρατιωτικά, με χερσαίες, θαλάσ-

σιες, αεροπορικές επιχειρήσεις που θα 

αναγκάζουν το κράτος που επιτίθεται να 

παύσει τις εχθροπραξίες και να αποσυρθεί 

(άρθρο 42).

 Να ζητήσει από όλα τα Κράτη του 

Οργανισμού (άρθρα 43 έως 50): α) να συ-

νεργασθούν και να παρέχουν διευκολύν-

σεις, β) να συγκροτηθούν πολυεθνικές 

στρατιωτικές δυνάμεις, γ) να ενεργοποιηθεί 

η Επιτελική Στρατιωτική Επιτροπή17, δ) να 

εφαρμοσθεί κατασταλτική επιχείρηση με 

τις ένοπλες δυνάμεις που θα συγκροτηθούν 

από τα Κράτη, ή με την βοήθεια των 

περιοχικών στρατιωτικών συνασπισμών.

Τομή στην προώθηση της «συλλογικής 

ασφαλείας» αποτέλεσε η Εισήγηση του Γεν. 

17 Βάσει του άρθρου 47(2), η Επιτελική Στρατιωτική Επιτροπή απαρτίζεται από τους Αρχηγούς ΓΕΕΘΑ των μο-
νίμων μελών του ΣΑ, ήτοι των ΗΠΑ, Ρωσίας, Κίνας, Μ. Βρετανίας και Γαλλίας, και έχει ως καθήκον να βοηθά στην 
σχεδίαση ενόπλων δυνάμεων (άρθρα 45,46), να συμβουλεύει το ΣΑ για τις στρατιωτικές απαιτήσεις ενδεχομένων 
καταστάσεων (άρθρο 46) και για την επιχειρησιακή ανάπτυξη των στρατιωτικών δυνάμεων (έλεγχο διοίκηση, 
οπλισμό, κανόνες εμπλοκής) (άρθρο 47 (1)).
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Γραμματέα του ΟΗΕ το 1992 προς το ΣΑ με 

θέμα «Ημερήσια Διάταξη για την Ειρήνη», 

όπου ο τότε ΓΓ, Δρ. Μπούτρος Μπούτρος 

- Γκάλι, παρουσίασε την ανάγκη ο ΟΗΕ και 

τα Κράτη να κινηθούν στους άξονες: α) της 

προληπτικής διπλωματίας, β) της συνερ-

γασίας για την Ειρηνική Διευθέτηση των 

Διαφορών και γ) της αναπτύξεως Δυνάμεων 

Διατηρήσεως και Επιβολής της Ειρήνης, δ) 

της αναζητήσεως μεθόδων ώστε μετά τις 

εχθροπραξίες να αναπτυχθούν μηχανισμοί 

μεταπολεμικής οικοδομήσεως της ειρήνης, 

έργο το οποίο πέραν των εμπόλεμων θα 

πρέπει να υποστηρίζεται και από τις ει-

ρηνευτικές δυνάμεις και τους περιοχικούς 

στρατιωτικούς συνασπισμούς.

Συνεπώς την έννοια της «συλλογικής 

ασφάλειας» συμπληρώνει η συγκρότηση 

και διάθεση των πολυεθνικών «ειρηνευ-

τικών δυνάμεων» (blue helmets) του ΟΗΕ, 

που επεβλήθη από την ανάγκη να εξα-

σφαλίζεται κατά το δυνατόν καλλύτερα, 

με μέριμνα της διεθνούς κοινότητας, και 

υπό την επίβλεψη του ΣΑ, η τήρηση του 

jus in bello, και ειδικότερα της ανακωχής ή 

της συμφωνίας λήξεως των εχθροπραξιών 

μεταξύ των εμπολέμων μερών. 

Η συγκρότηση των πολυεθνικών δυνά-

μεων δεν προβλέπεται από καταστατική 

διάταξη, αλλά καθιερώθηκε με τη σύμφωνη 

γνώμη των Κρατών και την πρακτική της 

συμμετοχής τους σ’ αυτές. 

Η νομική σχέση των πολυεθνικών δυνά-

μεων, που συγκροτούνται από εθελουσία 

προσφορά των Κρατών με τον ΟΗΕ, έχει 

διευκρινιστεί από το ΔΔΧ στην υπόθεση 

των Δαπανών του Οργανισμού, το 1962 

(Certain Expenses of the United Nations Case), 

όταν αποφάνθηκε ότι η συγκρότηση των 

ειρηνευτικών δυνάμεων δεν έχει την έννοια 

της επιβολής μέτρων (κυρώσεων) από τον 

Οργανισμό, αλλά την προοπτική να επι-

βάλλεται και να διατηρείται, όταν και όπου 

δοκιμάζεται, η ειρήνη. Τούτο σημαίνει σχέση 

των δυνάμεων αυτών με τον Οργανισμό 

λειτουργική και απόλυτα εξαρτημένη. Οι 

πολυεθνικές δυνάμεις συγκροτούνται με 

απόφαση του ΣΑ, για να επιβλέπουν την 

εφαρμογή και διατήρηση της ειρήνης και να 

επιβάλλουν την τήρηση των αποφάσεων του 

ΟΗΕ και του διεθνούς δικαίου (Peacekeeping 

Forces, Peace Enforcement Forces).
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ΚΕΙΜΕΝΟ: ΔΕΑ (ΠΖ-Σ) Κωνσταντίνος Μοφκης, 

Εδκός σε θματα επστημονκής κα τεχνολογκής πολτκής

* Το πρόν άρθρο βσζτι σ τλική διπλμτική ργσ που κπονήθκ στ πλσι του Διπνπιστ
μικού Προγράμμτος Μτπτυχικών Σπουδών, στορ κι Φιλοσοφ τν πιστμών κι τς Τχνολογς, του 
θνικού Μτσόβιου Πολυτχνου κι του Πνπιστμου θνών, το Νοέμβριο του 2006 μ ττλο Βιπιστμς, 
Τχνλγα, Κιννα: Διαμφνντας Πλιτικές για τη Βιτχνλγα. 

Βιπιστμς,
Τχνλγα, 
Κιννα: Πρκλσις και Πρπτικές*
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ι βιοπιστήμς κι  βιοτχνολογ νδύοντι ς ένς πό τους πιο λπιδοφό

ρους, κτά πολλούς, τομς τς πιστήμς κι τς τχνολογς στν υγή του 21ου 

ιών. Κνένς νέος τομές τν πιστμών κι τς τχνολογς δν φντι ν πρέ

χι μγλύτρς υποσχέσις κι δυντόττς πό τις ξλξις στις βιοπιστήμς κι τ 

βιοτχνολογ. νι χρκτριστικό ότι, στν κοινή συνδσ, οι «πρδοσικές» πι

στήμς τς φυσικής κι τς χμς ντιπροσώπυσν μι βι κτάκτσ τς φύσς. 

Η πλρέστρ κτνόσ τς δομής του κόσμου, μέσ τς σύγχρονς φυσικής, κι 

τν δυνάμν που υτός πρικλι, οδήγσ στν κτσκυή τν τομικών όπλν, 

κάνοντς ισθτή τν πιλή του πυρνικού φνισμού, που έγιν ορτός μτά πό 

τ χρήσ τς τομικής βόμβς στ Χιροσμ κι το Νγκσάκι. Πράλλλ,  ξέφρ

ν κούρσ τν ξοπλισμών μτξύ Η.Π.. κι .Σ.Σ.Δ. στ διάρκι του Ψυχρού Πολέ

μου κι οι κττμένς πυρνικές δοκιμές, πιβάρυνν το οικοσύστμ σ πγκόσμι 

κλμκ. λλά κι  χρήσ του τόμου γι ιρνικούς σκοπούς, όπς τν πργγή 

νέργις, κλόνισν τν πστ του κοινού στν πυρνική τχνολογ, ύστρ πό τυ

χήμτ σ πυρνικούς ντιδρστήρς, όπς το 1986 στοΤσρνόμπιλ1.πό τν άλλ, 

 χμ συνδέθκ στ μνήμ τν νθρώπν μ τ χρήσ τν ρν μουστάρδς 

στις τάφρους του Πρώτου Πγκοσμου Πολέμου, τους θλάμους ρν στο Auschwitz, 

λλά κι τς ρήμσς που προκάλσν οι βόμβς napalm στο Βιτνάμ, κι τν κτ

τμέν μόλυνσ του δάφους, του υδροφόρου ορζοντ κι τν μσ του όζοντος 

πό τν χρήσ χμικών ουσιών, φυτοφρμάκν κι ντομοκτόνν στν γργ2. Σ 

ντθσ μ όλ υτά, οι βιοπιστήμς φάνκν ν προσφέρουν ιρνικότρ κι πιο 

συνργτικά σνάρι. Η ύξσ τς γνώσς μς σχτικά μ τ δομή κι λιτουργ τν 

ζώντν οργνισμών, μέσ τν πιστμονικών νκλύψν το τλυτο τέτρτο του 

20ου ιών, έδσ ώθσ σ έν συνχές ρύμ νέν φρμογών που νδιμορφώ

νουν τν ιδιτική κι δμόσι σφρ. Η νάπτυξ τν νέν βιοτχνολογικών μθόδν 

κι διδικσιών, προσέφρ έν νέο όρμ στν κπλήρσ πγκόσμιν στόχν γι 

τν ιτρική, τ γργ κι τν προστσ του πριβάλλοντος. 

Η βλτσ τς νθρώπινς υγς κι τν συνθκών διβσς κτομμυρν ν

θρώπν πγκοσμς, πιδιώκτι μέσ τς πλρέστρς κτνόσς τς δομής κι λι

τουργς του νθρώπινου σώμτος, λλά κι τν τομικών, μορικών κι υπομορικών 

στοιχν τν ζώντν οργνισμών. Η βιοτχνολογ μ τ σιρά τς φάνκ ν κλύπτι 

τν κττμέν νάγκ γι νές, κινοτόμς προσγγσις στν υγιονομική πρθλψ 

πγκοσμς. Συγκκριμέν, οι φρμογές τς βιοτχνολογς στον ιτρικό τομέ προ

σέφρν μι σιρά νέν φρμάκν κι θρπυτικών μθόδν, όπς  πργγή 

τς νθρώπινς υξτικής ορμόνς,  πργγή νθρώπινς ινσουλνς,  νάπτυξ 

μβολν νάντι στν πττιδ β’ κι τ λύσσ, οι νές θρπυτικές μέθοδοι γι τν 

1 νι χρκτριστικό πόσο έντον κι μζικά κδλώντι το ντιπυρνικό κνμ κτά τις δκτς του 
19601970 σ υρώπ κι μρική, γι τν πύσ τν πυρνικών δοκιμών κι τους μγλύτρους λέγχους 
στ ργοστάσι πυρνικής νέργις κθώς κι τ στροφή σ άλλς νλλκτικές, φιλικές προς το πριβάλλον, 
μορφές τχνολογς όπς προώθσ τς λικής κι ιολικής νέργις. 

2 Η πδρσ του έργου του Carson, Σιπηλ νιξη (1962) [λλνική έκδοσ Κάκτος, 1981], γι τ ποτλέ
σμτ πό τ χρήσ φυτοφρμάκν κι ντομοκτόνν στ ζή τν πουλιών ήτν τράστι στν άνοδο τν 
νσυχιών γι τν πριβλλοντική μόλυνσ κι στ διμόρφσ του πριβλλοντικού κινήμτος. 
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ντιμτώπισ υτοάνοσν νόσν όπς το AIDS,  τάσ γι ξτομικυμέν κι προλ

πτική ιτρική βσισμέν στ γντική προδιάθσ,  γντική θρπ κι τ γντικά 

πργόμν φάρμκ,  ντιμτώπισ κφυλιστικών σθνιών όπς το Alzheimer κι 

το Parkinson,  ξνομτμόσχυσ κι  ντικτάστσ ιστών κι οργάνν ή ζμιών πό 

σοβρούς τρυμτισμούς κι γκύμτ, βσισμένν στν έρυν βλστοκυττάρν. 

υτές ποτλούν μρικές μόνο πό τις υποσχόμνς λύσις που δνι  βιοτχνολογ 

στν ντιμτώπισ σύγχρονν ιτρικών προβλμάτν. 

Οι φρμογές τς βιοτχνολογς στον τομέ τς γργς κι τς πργγής 

τροφμν, πσς, υξάνι σμντικά τν πργγή βσικών κλλιργιών όπς το 

σιτάρι κι το ρύζι, πρέχοντς βλτιμέν ποιόττ τροφμν μέσ τν γντικά 

τροποποιμένν κλλιργιών, λλά κι πριβλλοντικά οφέλ, μιώνοντς τ χρήσ 

τν χμικών ζιζνιοκτόνν κι φυτοφρμάκν. Γι πράδιγμ,  πργγή γντικά 

βλτιμένν τροφμν, όπς  προσθήκ τς βιτμνς  στο ρύζι ή  δμιουργ 

ποικιλς δμτρικών μ υξμέν πρτνική σύνθσ, έχι τ δυντόττ ν σώσι 

τις ζές κτομμυρν πιδιών στον νπτυσσόμνο κόσμο τσς, νώ πρόμοις 

μέθοδοι μπλουτισμού τν γργικών κι κτνοτροφικών προόντν στ βιογργ 

βοθούν στν προχή μγλύτρν κι θρπτικότρν ποσοτήτν τροφμν σ ένν 

ολοέν κι υξνόμνο πλθυσμό πγκοσμς�. Κάποιοι μάλιστ ισχυρζοντι ότι οι 

γντικά τροποποιμένς κλλιέργις μ μγλύτρ ντστσ στ φυσικά πράσιτ 

κι έντομ, συμβάλλουν στν μσ τς χρήσς ζιζνιοκτόνν, μιώνοντς έτσι τν 

μόλυνσ του δάφους, λλά κι τους κινδύνους πό τν κτνάλσ τν υποπρο

όντν υτών τν ουσιών. Πολλές φορές  βιοτχνολογ προυσιάζτι ς το μέσο 

γι τν κτπολέμσ τς πνς κι του υποσιτισμού σ πγκόσμι κλμκ.

Τ βιολογικά κύσιμ, πιπρόσθτ, ντιπροσπύουν μι σμντική λπδ γι τ 

μσ τς ξάρτσς πό το πτρέλιο, συμβάλλοντς στ βλτσ τς ποιόττς 

του πριβάλλοντός�. Ένζυμ που οι πιστήμονς σχδσν μέσ τν μθόδν που 

προσφέρι  βιοτχνολογ, βοθούν στο βιολογικό κθρισμό κι στ διχρισ τν 

ποβλήτν, μιώνοντς τ ρύπνσ που προκλήθκ πό τις βιομχνικές διδικσς ή 

τ τυχήμτ. Σ υτό το πλσιο, κάτ πό κτάλλλ πξργσ,  βιομάζ θ μπο

ρούσ ν συμβάλλι στν πργγή νλλκτικής νέργις μ τν πργγή υγρών κι 

στρών βιολογικών κύσιμν όπς το βιοπτρέλιο κι  βιοιθνόλ, κθώς πσς 

κι στις διδικσς όπς  βιοποθσ�. πιπλέον,  πργγή βιοδισπώμνν 

� Σχτικά μ τις φρμογές τς βιοτχνολογς στο γργικό τομέ κι τ πργγή μπλουτισμένν τροφμν 
όπς  πργγή τς singlecell protein  SCP (μ τ χρήσ βκτριδικών οργνισμών κι μικροβν) στο Robert 
Bud, The Uses of Life: A History of Biotechnology, Cambridge University Press, New Ed edition, 199�, p.1221�0. πσς 
στο Philip V. Ammirato, David A. Evans, Christopher E. Flick, Robert J. Whitaker and William R. Sharp, «Biotechnology 
and agricultural improvement», Trends in Biotechnology, Volume 2, Issue �, May  June 198�, Pages ���8.

� Σχτικά μ τν νάπτυξ κυσμν μέσ βιοτχνολογικών μθόδν όπς το biogas κι gasohol στο Robert 
Bud, The Uses of Life: A History of Biotechnology, Cambridge University Press, New Ed edition, 199�, p.1�2��. 
πσς στο J. N. Saddler, Gashol, a step to energy independence, T. P. Lyons, Alltech Technical Publications, 1982 
κι Mark A. Payton, «Production of ethanol by thermophilic bacteria», Trends in Biotechnology, Volume 2, Issue 
6, November  December 198�, Pages 1��1�8.

� Μι νδιφέρουσ νάλυσ τς πργγής νέργις πό βιομάζ λλά κι νός προτύπου διχρισς πο
βλήτν στο Rob Raven and Greert Verbong, «Dung, Sludge and Landfill: Biogas Technology in the Netherlands, 
19702000», Technology and Culture, volume ��, number �, July 200�, pp.�19��9.
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υλικών, λλά κι  χρήσ τς βιοκτλυτών, θ μπορούσν νδχομένς ν συμβάλουν 

στν νάπτυξ φιλικών προς το πριβάλλον βιομχνικών προόντν, στ μσ τς 

κτνάλσς νέργις κι πρώτν υλών, στ βλτσ τς ποδοτικόττς λλά κι 

μσ του κόστους κθρισμού σ σχέσ μ τις πρδοσικές μθόδους. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΡΡΟΗ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ
Οι φρμογές όμς τς βιοτχνολογς δν πριορζοντι μόνο 

στους πρπάν τομς. πκτνοντι κι σ πριοχές όπς  

οικονομική νάπτυξ κι  θνική σφάλι τν κρτών. 

Σ μι προδο όπου  βιοτρομοκρτ ποτλ υποθ

τική πιλή γι τν σφάλι κτομμυρν 

πολιτών,  τχ πργγή μβολν γι 

τν ντιμτώπισ βιολογικών πιθέσν 

κι βιολογικά κτσκυσμένν ιών,  

κτσκυή μχνμάτν νχνυ

σς όπς οι βιοισθτήρς 

κι οι βιομτρικές συσκυές, 

ποτλούν έν κρσιμο μέ

ρος τς υποδομής γι τν 

σφάλι κι πικύρ

σ τς θνικής 

κυριρχς τν 

κρτών. Τέ

λος,  βιο

τχνολογ 

κλμβά

ντι πό τις 

θνικές κυβρ

νήσις ς έν μέσο 

γι τν προώθσ τς 

μκροπρόθσμς οικονο

μικής νάπτυξς κι τς ντ

γνιστικόττς, κθώς γι τ δ

μιουργ νέν θέσν ργσς κι 

τν πργγή ισοδήμτος,  δύνμ τς 

βιοτχνολογς κλμβάντι ς μι δομική μο

νάδ, κντρική στν χάρξ τς θνικής πολιτικής γι τν 

ντγνιστικόττ στον 21ο ιών. 

λ τ πρπάν ντνκλούν έν οπτιμιστικό σνάριο, έν ουτοπικό όρμ, 

όπου οι βιοπιστήμς κι  βιοτχνολογ ποτλούν έν ισχυρό μέσο γι τν ντιμ

τώπισ νός συνόλου προβλμάτν που τλνζουν τις σύγχρονς βιομχνικές–τ

χνολογικές κοιννς μς. Πρσβύουν μι βθιά πστ ότι  λύθρ νάπτυξ 
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τς σύγχρονς τχνολογς νι ικνή ν ντιμτπσι το σύνολο τν πγκόσμιν 

προβλμάτν. ποτλούν μι νλλκτική τχνολογ, φιλική προς το πριβάλλον 

κι τον άνθρπο, που νδομ τν πρδοσική σχέσ νθρώπουφύσς6. γρο

ντι στόσο μι σιρά ρτμάτν που, γι τν ορθή νάπτυξ τν βιοπιστμών 

κι τς βιοτχνολογς, πιτούν πιτκτικά πντήσις. 

Η πέμβσ στο νθρώπινο γονιδμ γρι νσυχς γύρ πό τις έννοις τς 

κριόττς κι του πρβστου τς νθρώπινς φύσς. Κθώς οι γντικές μέθοδοι 

πνπροσδιορζουν σιπρά το τι θ μπορούσ ν κλμβάντι ς ρχή κι τέλος τς 

ζής, θέτουν σμντικά θικά προβλήμτ, όπς το ζήτμ τς νθρώπινς ξιοπρέπις, 

τς γντικής υπρπλούστυσς τς ζής κ.. Οι πρόσφτς ξλξις στν γντική 

μχνική, κι κυρς  έρυν τν βλστοκυττάρν προκάλσν έντονς νσυχς γι 

τον νπροσδιορισμό του πότ το γονιμοποιμένο άριο μπορ ν θρτι πλέον ότι 

μτσχμτζτι σ νθρώπινο έμβρυο, γγονός που έχι άμσ συνέπι γι τον ν

προσδιορισμό τς δις τς ζής. Πράλλλ,  νάπτυξ τν μθόδν κι διδικσιών 

κλνοποσς μ τν πργγή του πρώτου κλνοποιμένου νώτρου οργνισμού το 

1997, του γνστού πλέον προβάτου Doly, έφρν στν πιφάνι φόβους, όπς  νζιστική 

υγονική κι  θριδ στν οπο υτή οδήγσ. πό τν άλλ πλυρά, οι φρμογές 

τς βιοτχνολογς στν γργ κι κτνοτροφ δμιουργούν υξμένς νσυχς. 

Η γνικυμέν χρήσ γντικά τροποποιμένν οργνισμών κι τν πργώγν τους 

πισύρι μι σμντική πιλή γι τν βιοποικιλόττ. Ο κνδυνος πό τν διάχυσ στο 

φυσικό πριβάλλον τν γντικά τροποποιμένν σπόρν (π.χ. σιτάρι) λλά κι γντικά 

6 Οι ντιλήψις μις «ισιόδοξς στρτγικής βλτσς» τν τχνολογιών, που οι τχνολογς κθώς συνχ
ζουν ν νπτύσσοντι κι ν ξλσσοντι θ βλτιθούν κι θ γνουν ικνές ν ντιμτπσουν τ προβλή
μτ που υτές προκάλσν στο πρλθόν, προσφέροντς μι σιρά πό νές λύσις λλά κι  προοπτική τν 
«νλλκτικών τχνολογιών», φιλικά προσκμνν στο πριβάλλον προυσιάζοντι στο Don Ihde, Φλσφα 
της Τχνλγας. Μα σαγγή, Κτπτρ, Ινις 2004, σλ.11111�.
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βλτιμένν ζών (π.χ. σολομών) κρντι μγάλος. Οι συνέπις τς λλλπδρσς τν 

γντικά τροποποιμένν οργνισμών δν έχουν μλτθ μ κρβι, νώ νι πολύ 

πιθνόν οι τροποποιμένοι οργνισμο ν υπρισχύσουν τν φυσικών ή ν συμβάλλουν 

στν λλοσ τους μέσ διστυρώσν μ υτούς. πσς,  πδρσ πό τν κτ

νάλσ υβριδικών κι γντικά τροποποιμένν τροφμν, όπς  μτλλγμέν σόγι, 

ή το γλδινό γάλ μπλουτισμένο μ βιτμνς κι χμλά λιπρά πό τον άνθρπο 

δν έχουν υπολογιστ στο σύνολό τους. Τέλος  πιλή νός γνικυμένου βιολογικού 

πολέμου7 ύστρ μάλιστ πό τν 11 Σπτμβρου 2001, έχουν νθρρύνι τν δμόσι 

νσυχ γι έν δος «γντικής πιλής» ντστοιχς μ τον «πυρνικό φόβο», φέρνο

ντς στν πιφάνι του συλλογικού συνδτου ρχέτυπους μύθους κτστροφής, 

φνισμού κι ολοκλρτικής υποτγής8. 

ν μέσ υτών τν ντάσν, μτξύ τν κινδύνν κι τν υποσχέσν που 

προκύπτουν πό τν νάπτυξ τν βιοπιστμών κι τς βιοτχνολογς, τ σύγχρο

ν κράτ κολουθώντς έν τχνοδμοκρτικό9 μοντέλο νάπτυξς, κλούντι ν 

διμορφώσουν νές πολιτικές γι τ δμόσι χρμτοδότσ τς βιοτχνολογς, 

τν ξιολόγσ τν κινδύνν τς, τν ποπτ τς νάπτυξής τς, τ δμιουργ 

γορών γι τ προόντ τς, κι τν νθάρρυνσ τς ντός τν χρστών θών 

χρήσς τς βιολογικής έρυνς. Ουσιστικά  βιοτχνολογ ς έν σύνολο ιδών 

κι τχνικών που έχουν νδιμορφώσι το πλσιο κτνόσς τς νθρώπινς 

ζής  κι ν γένι τς ζώσς ύλς  κθώς κι τς πολιτικής που τν πριβάλλι, 

θέτουν πιτκτικά προς συζήτσ ζτήμτ όπς, οι πολιτικές διχρισς τς βιο

τχνολογς,  ξιοποσ τς γνώσς τν βιολογικών πιστμών,  κτνόσ 

κι ντιμτώπισ τν διφορτικών ντιλήψν μτξύ κράτους, πολιτών, μπιρο

7 Έν υποθτικό σνάριο βιολογικής πθσς νπτύσστι στο Δμήτρς Σκάκλος, «Μτμοντέρν Τρομοκρτ: Ο 
πρχόμνος ρμγδδών(;)», future, τύχος �ο, Χιμώνς 199899, σλ.���7. πσς σχτικά στο Στμάτς Ν.λχιώτς, 
Βιηθικ. ναφά στυς γντικύς και τχνλγικύς ντισμύς, λλνικά Γράμμτ, θήν 200�, σλ.17017�.

8 Η βιολογική πρβσ τς φύσς έφρ στν πιφάνι φόβους που χν νδιχθ μέσ τς λογοτχνικής 
πργγής τράτν τύπου Frankenstein (Mary Shelley) κτά τον 19ο ιών, τν κινμτογρφική φντσ μ τν 
προυσσ μτλλγμένν τράτν π.χ. Godzilla στις δκτς 19601970 λλά κι ποιο πρόσφτ μ τ μυστικά 
βιολογικά πιράμτ σ μικροοργνισμούς, ζώ κι νθρώπους όπς προυσιάστκν σ σιρές τύπου XFiles (δκ. 
1990). πσς  δμιουργική φντσ του Alexandro Jodorowsky κι το πνάκι του Fred Beltran δμιούργσν το 
Megalex μι πόλ που κλύπτι έν ολόκλρο πλνήτ, όπου  φύσ έχι ξφνιστ πό τν υψλή τχνολογ 
κι στν οπο πικρτ μι «τχνολογική δικττορ». δώ ο ολοκλρτικός έλγχος τς βιοισχύος (biopower) 
πιβάλλτι μέσ τς κρτικής πργγής πνομοιότυπν στρτιτών  κλώνν γι τν πιβολή τς δμόσις 
τάξς: «Σς γννήσμ σ δοκιμστικό σλήν γι ν κπλρώστ τν πλούστρ ποστολή. πιθώρσ του 
οικιστικού μπλοκ κι πγρύπνσ του νόμου […] Κι γι τν ποφυγή κάθ μόλυνσς πό ντιρρσς το διά
στμ τς ζής που σς δόθκ πό τν κυβέρνσ δν ξπρνά τις �00 μέρς» (Alexandro Jodorowsky  Fred 
Beltran, Megalex, #1 L’ Anomalie, Les Humanoides Associes S.A.  Geneva, λλνική έκδοσ Μμουθκομιξ 2000, 
σλ.�0). νδικτική νι πσς  συνθτικά πργόμν τροφή τν πολιτών που πσς δινέμτι πό το κράτος, 
το «μάνν», μι άμορφ μάζ που μττρέπτι σ φγτό νάλογ μ τις πιθυμς του κτνλτή. 

9 «Πρτρώντς τις κοιννικοοικονομικές ξλξις που έλβν χώρ μτά το 19�� κι έχοντς υπόψ τις 
νλύσις τν Τζν Κ. Γκλμπρθ γι το ‘νέο βιομχνικό Κράτος’ ο διάσμος πολιτολόγος Μρς Ντυβρζέ 
πρότιν το 1972 τν ονομσ ‘τχνοδμοκρτ’ γι ν πριγράψι το σύστμ που διδέχτκ  κτά τν άπο
ψ του  τ φιλλύθρ δυτική δμοκρτ, (στο έργο του JANUS: Les deux faces de l’ Occident, Paris Fayrad 1972, 
p.1��). Σ ντθσ μ τν προ του πολέμου δμοκρτ που στρζτι σ μικρές, ντγνιστικές οικονομικές 
κι πολιτικές μονάδς,  Τχνοδμοκρτ χρκτρζτι πό ότι θμλιώντι σ υρύς, πολύπλοκους, ιρρ
χικούς κι ορθολογικοποιμένους οργνισμούς κι λιτουργ κάτ πό τν κυριρχ μγάλν οργνμένν 
συνόλν όπου δπλ στους ιδιοκτήτς  κι τους κλρονόμους τους  τν μέσν πργγής, έχι νπτυχθ 
μι ομάδ που ποτλτι πό τους ιδικούς, τχνικούς, οργντές κι διοικτικά στλέχ», στο Πνγιώτς 
Κλογράτος, Τ Λξικό της Δημκατας, κδόσις ντ. Ν. Σκκουλ, θήν  Κομοτνή 2001, σλ.��7��8. 
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γνμόνν, κι τιριών γι τους κινδύνους, τ οφέλ, κι τις θικές σάφις που 

πριβάλλουν τις βιοπιστήμς. άν  ξιοποσ τν γνώσν που προσέφρν  

χμ κι  φυσική ξσφάλισ τν πολιτική κι στρτιτική δύνμισχύ σ π

γκόσμι κλμκ ορισμένν κρτών κθ’ όλ τ διάρκι του 20ου ιών, φντι 

τώρ ότι  στροφή στ βιολογ πνκθορζι τν ισορροπ δυνάμν10. 

Κάτ πό υτές τις συνθήκς, όπς χρκτριστικά νφέρι  Sheila Jasanoff, 

«οι πολιτικές γι τν βιοτχνολογ κι  πολιτική βρσκοντι στ τομή δύο βθιών 

ποστθροποιτικών λλγών στον τρόπο που βλέπουμ τον κόσμο: μι στο 

γνστικό ππδο, μι άλλ στον πολιτικό τομέ. υτή  μονδική θέσ κάνι το 

πρόγρμμ τς χρήσς τν βιοπιστμών γι τ βλτσ τς θέσς του νθρώ

που κάθ άλλο πρά πλή. Κάνι πσς τ βιοτχνολογ ένν ιδιτρ κτάλλλο 

φκό μέσ του οποου μπορ κνς ν συγκρνι τους θριάμβους κι τις δοκιμσς 

τν ύστρν κπιτλιστικών τχνολογικών δμοκρτιών»11. «Στο γνστικό πδο, 

πρτρτι  μττόπισ πό μι ρλιστική (realist) σ μι κτσκυστική (con

structivist) θώρσ τς γνώσς, όπου  πιστμονική γνώσ δν ποτλ πλά μι 

συσσρυτική διδικσ, λλά ούτ  τχνολογ προθ στθρά τ νθρώπιν 

συμφέροντ12. […] Οι μέθοδοι μ τις οπος οι σχδιστές πολιτικών (policymakers) 

σκούν τν πγγλμτική τους δρστριόττά, δν νι τόσο ουδέτρς, λλά 

πρέπι ν ξτστούν ς το ποτέλσμ του πολιτικού συμβιβσμού, […] νώ τυ

τόχρον τ κριτήρι μ τ οπο κάποιος ξιολογ τν πιτυχ ή τν ποτυχ 

πολιτικών νι πιπλέον προόντ τς διπργμάτυσς. […] Στο πολιτικό πδο, 

πό τν άλλ, πρτρτι  διάβρσ τς κρτικής κυριρχς σ έν όλο κι πιο 

πγκοσμιοποιμένο κόσμο, που χρκτρζτι πό τν οικονομ τς λύθρς 

γοράς κι τν κιντικόττ τς ργσς, τν υξνόμν πικοινν, τν πγκό

σμι μτφορά τν τχνικών δξιοτήτν κι τς πιστμονικής γνώσς, τν άνοδο 

τν διθνικών οργνώσν, πολυθνικών τιριών, κι τν νάπτυξ υπρθνικών 

κοιννικών κινμάτν. Συγχρόνς όμς μ υτή τν τάσ γι πγκοσμιοποσ, 

νισχύοντι κι οι ντστροφς τάσις προς μγλύτρ τοπική υτονομ, βσισμέ

ν στις ιδιιτρόττς του πολιτισμού κι τς τοπικόττς»1�. 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Μέσ σ υτό το μτβλλόμνο πριβάλλον ργδς ύξσς τς πιστμονι

κής γνώσς, τν τχύττν τχνολογικών λλγών, τς πορρύθμισς του ρόλου 

του κράτους, τς υξμένς νσφάλις κι ββιόττς που πριβάλλουν τ 

10 Sheila Jasanoff, Designs on Nature: Science and Democracy in Europe and the United States, Princeton University 
Press: 200�, p.�6.

11 Sheila Jasanoff, Designs on Nature: Science and Democracy in Europe and the United States, Princeton University 
Press: 200�, p.1�

12 Σχτικά μ το πριχόμνο τς κθιρμένς ντλψς γι τ πιστήμ λλά κι τς κτσκυστικής 
θώρσς τς πιστήμς στο J.E. McGuire, «πιστμονική λλγή: Προοπτικές κι Προτάσις», στο Merrilee H. 
Salmon κι άλλοι, Εισαγγ στην Φιλσφα της Επιστμης, Πνπιστμικές κδόσις Κρήτς, � έκδοσ, Ηρά
κλιο 200�, σλ.1792��.

1� Sheila Jasanoff, Designs on Nature: Science and Democracy in Europe and the United States, Princeton University 
Press: 200�, p.1�1�. 
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νέ υτομτοποιμέν συστήμτ πργγής κι διχρισς, οι πολτς πιτούν 

ολοέν κι πρισσότρο έλγχο τν τχνολογικών συστμάτν κι τν πιπτώσ

ν τους. Θέτουν έτσι πολλές φορές υπό μφισβήτσ τν ικνόττ τν θνικών 

κυβρνήσν ν δικρνουν κι ν ικνοποιήσουν τις νάγκς τν πολιτών τους. 

πό υτές τις συνθήκς, οι προσπάθις ν θρθ  βιοτχνολογ ς δμό

σιο γθό, «νι πολιτικές υπό τν έννοι ότι φορούν κντρικά τν πργγή 

κι τ δινομή τν κοιννικών οφλών κι τν κινδύνν, λλά κι πολιτιστικές 

δδομένου ότι, μ το ν πέμβι στ φύσ,  βιοτχνολογ προσκρούι δυντά 

στις κοιννικές έννοις, τις τυτόττς, κι τις μορφές ζής»1�. Κθώς  δι ζή, 

όπς χρκτριστικά υποστήριξ ο Michel Foucault, έχι γνι  νέ νσυχ τν 

κρτών, κι οι προκύπτουσς βιοπολιτικές (biopolitics) δνουν στους πολτς ένν 

νέο χώρο μφισβήτσς στν άσκσ τς κρτικής ξουσς, οφλουμ ν ξτά

σουμ τις δμόσις πολιτικές γι βιοτχνολογ που θσπζουν οι «κπιτλιστικές 

τχνολογικές δμοκρτς».

Οι πολιτικές διστάσις τς λήψς ποφάσν σχτικά μ τους κινδύνους 

που νέχι  τχνολογ γι τις σύγχρονς κοιννς, οδήγσ στν μφάνισ 

μι νές μορφής πολιτικής διχρισς τν κινδύνν. πό υτές τις συνθήκς, 

έν πλήθος δμόσιν ντιπρθέσν μφνζοντι σήμρ σ πολλούς τ

χνικούς τομς, μ θέμ τ ππδ κινδύνου που μπορούν ν θρθούν ς 

ποδκτά, το ποιος νι ρμόδιος ν τ κθορσι, κθώς κι τον τρόπο μ 

τον οποο θ πρέπι ν γνι κάτι τέτοιο. Διάφορ κοιννικά κινήμτ μάλιστ, 

μφισβήτσν τους ορισμούς τν ιδικών σχτικά μ τον κνδυνο, κι πτ

σν ν έχουν λόγο στ λήψ τν ποφάσν.

Σ υτό το πλσιο, κτά τν τλυτ ικοσιπνττ του 20ου ιών,  στάσ 

1� Sheila Jasanoff, Designs on Nature: Science and Democracy in Europe and the United States, Princeton University 
Press: 200�, p.1�.
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τς κοινής γνώμς γι τις βιοπιστήμς άλλξ δρστικά, μ τν έλυσ τς βιοτ

χνολογς κι τν διάδοσ τν βσικών γνώσν τς μορικής βιολογς πέρν του 

κδμκού χώρου. Το γγονός υτό οδήγσ, σύμφν μ τον Halldor Stefannson, 

«στον μπλουτισμό τς βιολογς ννοιολογικά, κθώς ποδόθκ σ υτήν σμ

σ κοιννικοοικονομική, ρυθμιστική κι τλικά θική»1�. Η δμόσι συζήτσ που 

νπτύχθκ σχτικά μ τ δυντικά οφέλ ή τους κινδύνους που πορρέουν πό 

τις πρόσφτς ξλξις στις βιοπιστήμς κι τ βιοτχνολογ, συνδέθκ κυρς 

μ θέμτ που φορούν το πριβάλλον κι τν νθρώπιν υγ κι υπόστσ. Σ 

υτό το πλσιο, τόσο  δμιουργ όσο κι  διτήρσ μις σχέσς μοιβς 

κτνόσς κι υποστήριξς νάμσ στους βιοπιστήμονς, τους βιοτχνολογούς 

κι το κοινό έχι ποκτήσι νέο νδιφέρον.

Στον κοιννικό διάλογο που διμορφώντι γύρ πό τις βιοπιστήμς κι 

τ βιοτχνολογ, κτός πό τν πιστμονική κοινόττ, συμμτέχουν ο πιχι

ρμτικός κι βιομχνικός τομές, ο οποος άμσ ή έμμσ νδιφέρτι ν 

προθήσι ή ν κμτλλυθ τις δυντόττς που του προσφέρι  βιοτχνολο

γ. πσς, συμμτέχουν μι ιδική κτγορ χρστώνκτνλτών, όπς γι 

πράδιγμ οι σθνς ή οι συγγνς τους που υλπιστούν ν πφλθούν πό 

διάφορς φρμογές τς βιοτχνολογς (π.χ. μέσ τς πργ

γής νέν θρπυτικών φρμάκν γι τν ντιμτώπισ τν 

σθνιών τους) κι διάφορς κοιννικές ομάδς κι μ 

κυβρντικές οργνώσις που κφράζουν νσυχς 

γι τις πιπτώσις τς βιοτχνολογς σ τομς όπς 

το πριβάλλον, ή τονζουν τις θικές διστάσις δι

φόρν φρμογών τς. Πράλ

λλ, όπς σμιώνι  Στέλλ 

Ζμπρλούκου, τ μέσ μζικής 

νμέρσς πζουν πρτύο

ντ ρόλο τόσο στν μτάδοσ 

τν ξλξν πό το χώρο τν 

βιοπιστμών κι τς βιοτχνολογς, 

κθώς κι στν προβολή τς 

ντιπράθσς κι τν 

διφορτικών πόψ

ν στο υρύ κοινό. 

Τέλος,  το υπάρχον 

ρυθμιστικό κι θσμι

κό πλσιο πιδρά στις 

τχνολογικές ξλξις, 

κθώς οριοθτ το υ

1� Halldor Steffanson, «ισγγή», στο υρπκό ργστήριο Μορικής ΒιολογςΜΒ (European Molecular 
Biology LaboratoryEMBL), Halldor Stefansson (νθολόγσπρουσσ), Τ μέλλν τν Βιπιστημν, Πνπι
στμικές κδόσις Κρήτς, Ηράκλιο 2006, σλ.��.
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ρύτρο πλσιο μέσ στο οποο διξάγτι ο δμόσιος διάλογος, κθώς κι το 

πλσιο μέσ στο οποο διξάγτι  πιστμονική κι τχνολογική έρυν κι 

νπτύσσοντι κι διτθντι τ νέ προόντ16. 

Στο σμο λοιπόν υτό, πικντρώνουμ το νδιφέρον μς στον τρόπο που γ

νοντι ντιλπτές οι ξλξις στ βιοτχνολογ, κι στν υρύτρ συζήτσ γύρ 

πό τους γντικά τροποποιμένους οργνισμούς, τν πργγή βιοφρμάκν, τ 

γονιδική θρπ, τ θρπυτική κλνοποσ κι τ θέμτ τν δικιμάτν 

πνυμτικής ιδιοκτσς τν βιοτχνολογικών φυρέσν. 

Οι γντικά τροποποιμένοι οργνισμο νι ζντνο οργνισμο τν οπον το 

γντικό υλικό έχι τροποποιθ μέσ διδικσιών γντικής μχνικής, σύμφν 

μ τις οπος μτβάλλτι  γντική σύστσ νός οργνισμού μ τν φρσ, 

τροποποσ ή τν προσθήκ ντιγράφν πό άλλους οργνισμούς17. Το κύριο πι

χρμ υπέρ τς χρσιμοποσς γντικά τροποποιμένν φυτών στρζτι στν 

άποψ ότι προσφέρουν δυντόττς γι τν κτπολέμσ του προβλήμτος τς 

πνς στον υξνόμνο πλθυσμό τς γς, κι ιδικότρ στις χώρς του νπτυσ

σόμνου κόσμου. ποστρζτι δλδή, ότι  κλλιέργι γντικά τροποποιμένν 

φυτών, όπς δμτρικών, ρυζιού κ.., λόγ του ότι νι νθκτικότρ σ ζιζάνι 

κι βλβρούς μικροοργνισμούς, κι ικνά ν νπτύσσοντι σ ντξος πριβλ

λοντικές συνθήκς, οδγ σ μγλύτρς ποδόσις νά στρέμμ, υξάνοντς έτσι 

τν πργγή βσικών ιδών διτροφής18. πισμντι, λοιπόν, πό πολλούς το 

γγονός ότι «υτο που υποστρζουν τν νγκιόττ νάπτυξς γντικά τρο

ποποιμένν φυτών, τονζουν το γγονός ότι μ υτό τον τρόπο μπορ ν μιθ 

 χρήσ φυτοφρμάκν, ν βλτιθ  πργγικόττ τν χρών του τρτου 

κόσμου κι ν μπλουτιστούν τ προόντ που πράγοντι, ώστ ν πλλγούν οι 

κάτοικοι τν χρών υτών πό διάφορς σθένις [οι οπος κυρς σχτζοντι μ 

τον υποσιτισμό]»19. στόσο κφράζοντι έντονς νσυχς κι μφιβολς σ σχέσ 

μ τ πρπάν πιχιρήμτ γι τ οφέλ πό τν νάπτυξ τν γντικά τροπο

ποιμένν φυτών. Έχι υποστριχθ πό πολλούς ότι τ γντικά τροποποιμέν 

φυτά έχουν μγάλς πιθνόττς ν μολύνουν γντικά το πριβάλλον, διβρώνοντς 

το φράγμ τν ιδών που έστσ  φύσ, κι πιθνόν ν δούμ στο μέλλον κρσις 

οικοσυστμάτν μτά τν έφοδοπλυθέρσ στ φύσ τέτοιον φυτών. 

16 Στέλλ Ζμπρλούκου, Κιννικ-ικνμικές Διαστάσις της Τχνλγας. Η ανάπτυξη της βιτχνλγας 
στην Ελλάδα, κδόσις Ππζήσ, θήν 200�, σλ.11�11�.

17 Ο ορισμός τν γντικά τροποποιμένν οργνισμών βσζτι στο σχτικό ορισμό που δντι στο Λ. 
Λφάκης, Βιτχνλγικές φυέσις: Έννμη πστασα και χγηση διπλμάτν υσιτχνας, Σάκκουλς, 
θήνΘσσλονκ 200�, σλ.�6��6�. δώ θ πρέπι ν κάνουμ μι διυκρνισ ότι οι όροι γντικά τροπο
ποιμένοι οργνισμο κι γντικά μτλλγμένοι οργνισμο νι τυτόσμοι. Σμνουν κι οι δυο τν λλγή 
τς γντικής σύστσς νός οργνισμού τ υτή έχι προέρθι μέσ τχνικής μθόδου τ μέσ φυσικής 
διδικσς. Η διάκρισ που γντι πό πολλούς μτξύ τν δυο όρν νι λνθσμέν. 

18 πιπλέον,  πργγή γντικά βλτιμένν τροφμν όπς  προσθήκ τς βιτμνς  στο ρύζι ή  
δμιουργ ποικιλς δμτρικών μ υξμέν πρτνική σύνθσ έχι τ δυντόττ ν σώσι τις ζές 
κτομμυρν πιδιών στον νπτυσσόμνο κόσμο τσς, νώ πρόμοις μέθοδοι μπλουτισμού τν γρ
γικών κι κτνοτροφικών προόντν στ βιογργ βοθούν στν προχή μγλύτρν κι θρπτικότρν 
ποσοτήτν τροφμν σ ένν ολοέν κι υξνόμνο πλθυσμό πγκοσμς.

19 Στέλλ Ζμπρλούκου, Κιννικ-ικνμικές Διαστάσις της Τχνλγας. Η ανάπτυξη της βιτχνλγας 
στην Ελλάδα, κδόσις Ππζήσ, θήν 200�, σλ.11�.
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ι πόψις λοιπόν γύρ πό τις πιπτώσις κι τ οφέλ που 

μπορούν ν προκύψουν διστντι. υτο που υποστρζουν 

τν νγκιόττ νάπτυξς τν γντικά τροποποιμέ

νν φυτών, τονζουν ότι οι μέθοδοι που χρσιμοποι 

 βιοτχνολογ νι πιστμονικά κι τχνολογικά 

λγμένς, κι ς κ τούτου σ μγάλο βθμό σφ

λς. στόσο, οι ντπλοι τους πισμνουν ότι 

δν έχουν ρυνθ πρκώς οι πιπτώσις που θ 

έχουν υτά τ προόντ στν νθρώπιν υγ κι 

το πριβάλλον. Έρυνς έχουν δξι ότι προόντ 

που προέρχοντι πό γντικά τροποποιμένους 

οργνισμούς δύνντι ν οδγήσουν σ λλργς, 

ύξσ τς ντστσς τν μικροβν στ ντιβιο

τικά κθώς κι στν πιθνή πργγή τοξικών ου

σιών20. πσς, έχι υποστριχθ ότι κτά τν γντική 

τροποποσ νός οργνισμού,  ένθσνσμάτσ 

νός γονιδου πό έν δος οργνισμού στο γονιδμ του 

υπό τροποποσ οργνισμού γντι τυχ, κι κτά συνέπι 

νι σ μγάλο βθμό άγνστ  λλλπδρσ του μ τ άλλ 

γονδι του ν λόγ οργνισμού. 

ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ
σον φορά τώρ το πιχρμ τν υποστρικτών τν γ

ντικά τροποποιμένν οργνισμών κι τν πργώγν τους, 

ότι κθένς νι λύθρος ν πιλέξι ν θ γοράσι ή όχι 

προόντ που προέρχοντι πό υτά, ντιπρτθτι το πι

χρμ ότι  νχνυσ του ν έν προόν πριέχι ή προέρχτι πό 

γντικά τροποποιμένους οργνισμούς δν νι πάντ δυντή, ν δν 

υπάρχι το κτάλλλο σύστμ νφοράς (π.χ. γγρφής στν τικέτ 

του προόντος ότι πριέχι ή προέρχτι πό γντικά τροποποιμένο 

οργνισμό). Μάλιστά, έχι υποστριχθ ότι ν το προόν έχι υποστ 

πξργσ κτά τν οπο φιρούντι τ σχτικά χν πό τους γντικά 

τροποποιμένους οργνισμούς, υτο κθσττι πλέον δύσκολο ν ντοπι

στούν πό τους κρτικούς μχνισμούς λέγχου τν τροφμν, ούτς ώστ ν 

νμρθούν οι κτνλτές. πό υτές τις συνθήκς, ν κάποις πιχιρήσις 

κι βιομχνς τροφμν θλήσουν ν ισάγουν στν γορά λθρ τέτοι προ

όντ έχουν τν δυντόττ ν το πράξουν. 

Πράλλλ, πρότι έχι υποστριχθ ότι οι κλλιργτές θ φλθούν μ τν 

υξνόμν πργγικόττ κι το χμλότρο κόστος σ ζιζνιοκτόνπρσιτο

κτόν, πρτρτι οι σπόροι γντικά τροποποιμένν φυτών ν νι πιο κριβο, 

20 Στέλλ Ζμπρλούκου, Κιννικ-ικνμικές Διαστάσις της Τχνλγας. Η ανάπτυξη της βιτχνλγας 
στην Ελλάδα, κδόσις Ππζήσ, θήν 200�, σλ.11�.
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νώ υπόκιντι σ υστρά δικιώμτ πνυμτικής ιδιοκτσς, που πριορζουν 

τ χρήσ τους πέρ πό έν ορισμένο, μ βάσ το νομοθτικό πλσιο, χρονικό 

διάστμ21. Μάλιστ όπς πισμνι  Στέλλ Ζμπρλούκου, «τ γντικά τροπο

ποιμέν φυτά ποτλούν πνυμτική ιδιοκτσ τν τιριών που τ πράγουν, 

οι οπος διθέτουν τν ποκλιστική κμτάλλυσή τους. ς κ τούτου  ξάρτσ 

τν χρών του τρτου κόσμου πό τις πολυθνικές που πράγουν γντικά τροπο

ποιμένους σπόρους κρντι συνολικά ς πιζήμι γι υτές τις χώρς»22. 

κόμ κι στο πιχρμ ότι  κλλιέργι γντικά τροποποιμένν φυτών θ 

μιώσι τ χρήσ φυτοφρμάκν, ντιπρτθτι  θέσ ότι  χρήσ τους μπορ 

ν οδγήσι στ δμιουργ νθκτικότρν ζιζνν,  ντιμτώπισ τν οπον 

θ πιτήσι ισχυρότρ φυτοφάρμκ. Τέλος, στν θέσ ότι δν υπάρχουν νδξις 

ότι οι γντικά τροποποιμένοι οργνισμο βλάπτουν το πριβάλλον, ρυντικές 

μτρήσις πισμνουν ότι ο κνδυνος πό τν διάχυσ στο φυσικό πριβάλλον 

τν γντικά τροποποιμένν σπόρν (π.χ. σιτάρι) λλά κι γ

ντικά βλτιμένν ζών (π.χ. σολομών) κρντι μγάλος. Οι 

συνέπις τς λλλπδρσς τν γντικά τροποποι

μένν οργνισμών δν έχουν μλτθ μ κρβι, 

νώ νι πολύ πιθνό οι τροποποιμένοι οργνισμο 

ν υπρισχύσουν τν φυσικών ή ν συμβάλλουν στν λ

λοσ τους μέσ διστυρώσν μ υτούς. πσς, 

 πδρσ πό τν κτνάλσ υβριδικών κι 

γντικά τροποποιμένν τροφμν, όπς  μ

τλλγμέν σόγι ή  κτνάλσ γλδινού 

γάλτος μπλουτισμένου μ βιτμνς κι χμλά 

λιπρά πό τον άνθρπο δν έχουν υπολογιστ 

στο σύνολό τους2�. 

Κάτ πό υτές τις συνθήκς, οι πολτς νι 

ολοέν κι πρισσότρο δύσπιστοι κι ρντικο 

στν υιοθέτσ τν βιοτχνολογικών προόντν 

στον διτροφικό τομέ, κθώς οι πιστήμονς δν 

μπορούν ν τους προσφέρουν τν πιτούμν ββιόττ 

γι τν σφάλι υτών τν προόντν2�. στρ μάλιστ 

πό το ξέσπσμ τν διτροφικών σκνδάλν μ το μολυσμέ

21 Σχτικά μ το θέμ τν πνυμτικών δικιμάτν κι τους πριορισμούς που θέτουν στους κλλιργτές 
στο Λ. Λφάκης, Βιτχνλγικές φυέσις: Έννμη πστασα και χγηση διπλμάτν υσιτχνας, Σάκκου
λς, θήνΘσσλονκ 200�, σλ.828�.

22 Στέλλ Ζμπρλούκου, Κιννικ-ικνμικές Διαστάσις της Τχνλγας. Η ανάπτυξη της βιτχνλγας 
στην Ελλάδα, κδόσις Ππζήσ, θήν 200�, σλ.11�.

2� Στμάτς Ν.λχιώτς, Βιηθικ. ναφά στυς γντικύς και τχνλγικύς ντισμύς, λλνικά Γράμ
μτ, θήν 200�, σλ.8�92.

2� Γι έν ποσοτικό δκτ τς γνώμς τν υρπν πολιτών γι τν βιοτχνολογ νφέρουμ τις σχτικές 
δμοσκοπήσις του υρβρόμτρου 1997, 2000, 200�. νφέρουμ ότι οι σχτικές μτρήσις του υρβρό
μτρου μ ττλο «European and Biotechnology 2002» κι «European and Biotechnology 200�» διτθντι μέσ 
του δικτυκού κόμβου http://ec.europa/research/biosociety/public_understanding/eurobarometer_en.htm .
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νο βοδινό κρές πό τν νόσο τν τρλών γλάδν κι τις διοξνς στ κοτόπουλ 

(τ οπο δν συνδέοντι βέβι μ τις ξλξις στ βιοτχνολογ, λλά ποτέλσν 

κντρικό θέμ κι νδχθκν μ δρμτικό τόνο πό τ μέσ μζικής νμέ

ρσς σ θνικό κι υρπκό ππδο),  πστ τν πολιτών στ ποτλέσμτ 

τν πιστμονικών πιτροπών που διρύνσν το θέμ κλονστκ2�. Πράλλλ, 

υτά τ γγονότ νέδιξν κι τν νπάρκι τν κρτικών μχνισμών κι τν 

πολιτικών που έπρπ ν κολουθθούν στον υσθτο τομέ τς διτροφής κι 

τς δμόσις υγς, συμβάλλοντς κτά υτό τον τρόπο στν πρπέρ νσχυσ 

τς δυσπιστς του κοινού πένντι στ βιοτχνολογικά προόντ. 

πό τν άλλ πλυρά,  δυντόττ χρσιμοποσς γντικά τροποποιμένν οικό

σιτν θλστικών γι τν πργγή κριβών φρμάκν νδύι μι θτική οπτική τς 

φρμογής τν βιοτχνολογικών μθόδν. ν γένι, μτά τν χρτογράφσ του νθρώ

πινου γονιδιώμτος έχουν δμιουργθ νές προοπτικές γι τν σύνθσ κι πρσκυή 

νές γνιάς ποτλσμτικότρν γντικών φρμάκν26. Τέτοιοι στόχοι προσγγζοντι 

μ μικρομορικές λλγές του γονιδικού προόντος λ.χ. μις πρτνς τς οπος  

υπρέκκρισ προκλ νώμλ κυττρική λιτουργ κι κδήλσ σθένις. Έν 

μικρομόριοκτστολές που νστέλλι τ δρστριόττ τς ν λόγ πρ

τνς νι δυντό ν πνφέ ρι τ δράσ τς σ φυσιολογικά ππδ, κι 

κτ’ πέκτσ κι τ λιτουργ του κυττάρου. Έν φάρμκο  κτστολές 

λοιπόν, πιδρά κτυθν στο στόχο π.χ. τν κινάσ τς τυροσνς, σ μρικές 

πριπτώσις κρκνν. Η ποκά λυψ πσς ποικλν γονιδικών πρλλγών 

(πολυμορφισμών), πολλές πό τις οπος μπλέκοντι στν κδήλσ 

σθνιών, σ συνδυσμό μ τν προσο

μοιτική (σ λκτρονικό υπολογιστή) 

μθοδολογ κι τ γνώσ οργάνσς 

κι έκφρσς τν γονιδν, μκροπρό

θσμ θ συμβάλι στν φρμογή 

υτής τς ιτρικής, που ποκλούμ 

προσπική  ξτομικυμέν. πιπλέ

ον, ο πολυμορφισμός θ συμβάλ

λι στν τυτοποσ γονιδ

ν που μπλέκοντι, φ’ νός 

στν ποτλσμτικόττ τς 

δράσς τν φρμάκν, φ’ τέ

ρου τν πρνργιών τους. Π

2� Σχτικά μ τν πολιτική διχρισ τς νόσου τν τρλών γλάδν κι τις πιπτώσις τς στο Λνδς 
Λουλούδς, «Δικυνδυνύοντς τ δμόσι υγ. Η πολιτική διχρισ τς σθένις τν “τρλών γλάδν”», 
στο Λνδς Λουλούδς, Βσιλική Γργιάδου, Γιάννς Στυρκάκς, Φύση, Κιννα, Επιστμη στην πχ τν 
“τλν αγλάδν”. Διακινδύνυση και ββαιότητα, Νφέλ, θήν 1999, σλ. 1762. 

26 Μι διισδυτική νάλυσ τς σμσς κι τν ποτλσμάτν του προγράμμτος χρτογράφσς του 
νθρώπινου γονιδιώμτος στο Maynard V. Olson, «Πρόγρμμ Χρτογράφσς του νθρώπινου Γονιδιώμτος: 
 άποψ νός πχτ», στο Halldor Stefansson (πιμ.), Τ μέλλν τν Βιπιστημν, Πνπιστμικές κδόσις 
Κρήτς, Ηράκλιο 2006, σλ.20�2�7.
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ράλλλ,  ξνομτμόσχυσ, κτά τν οπο ισάγοντι γονδι στ ζώ κθιστώντς 

τ όργνά τους συμβτά γι μτμόσχυσ σ νθρώπους, κθώς κι  νάπτυξ τς 

μχνικής ιστών δινογουν νές θρπυτικές πρκτικές27. 

δώ θ πρέπι ν πισμάνουμ ότι οι ιτρικές κι φρμκυτικές φρμογές τς 

βιοτχνολογς γνοντι πρισσότρο ποδκτές πό το υρύ κοινό πό ότι  χρήσ 

γντικά τροποποιμένν οργνισμών, πρότι κι δώ γροντι σμντικά θικά προ

βλήμτ. υτό μπορ ν ξγθ πό το γγονός ότι, στον νπτυγμένο κόσμο,  ξ 

τς υγς ς δμόσιο γθό ξιολογτι σ μγάλο βθμό θτικά, κθώς στις χώρς 

υτές υπάρχι φθον γργικών κι κτνοτροφικών προόντν που πράγοντι μ 

συμβτικές μθόδους, κι τ οπο υπρκλύπτουν τις άμσς βιοποριστικές νάγκς του 

πλθυσμού σ θέμτ διτροφής. Το όφλος δλδή που ποκομζουν οι κτνλτές 

πό φρμογές τς βιοτχνολογς στν ιτρική κι το φρμκυτικό τομέ, νι μγ

λύτρο πό το όφλος που ποκομζουν πό τν πργγή γργικών προόντν μ 

χρήσ βιοτχνολογικών μθόδν. πό υτές τις συνθήκς, όπς διπιστώνι  Στέλλ 

Ζμπρλούκου, «όσο πρισσότρο γντι ντιλπτή ς υργτική μι συγκκριμέν 

τχνολογ, τόσο πρισσότρο θρτι κι θικά ποδκτή»28. 

27 Στμάτς Ν.λχιώτς, Βιηθικ. ναφά στυς γντικύς και τχνλγικύς ντισμύς, λλνικά Γράμ
μτ, θήν 200�, σλ.106108

28 Στέλλ Ζμπρλούκου, Κιννικ-ικνμικές Διαστάσις της Τχνλγας. Η ανάπτυξη της βιτχνλγας 
στην Ελλάδα, κδόσις Ππζήσ, θήν 200�, σλ.1��.
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ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΛΩΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ς πράσουμ τώρ στο θέμ τς κλνοποσς κι τς χρσιμοποσς μ

βρυκών βλστικών κυττάρν γι θρπυτικούς σκοπούς. ρχικά,  κλνοποσ 

στον άνθρπο γι νπργγικούς σκοπούς θρτι γνικά ς πράδκτ 

πό άποψ δοντολογική, ιτρική κι θική διότι πρβιάζι μρικές πό τις θμ

λιώδις ρχές που διέπουν τν νπργγή, το σβσμό του νθρώπου κι τν 

προστσ του γντικού υλικού. Η θική πόρριψ τς κλνοποσς στρζτι 

στ θέσ τς δισφάλισς τς μονδικόττς του νθρώπου, τς τομικόττς, 

τς λυθρς κι τς προσπικής του τυτόττς, λλά κι στ θέσ ότι ρντι 

τυτόχρον στον κλώνο έν νοιχτό μέλλον. Κτά τον Donald Bruce «πό τ φύσ 

τς  κλνοποσ, νι μι πράξ που μπριέχι το στοιχο του λέγχου» σκώ

ντς μάλιστ κόμ κι κούσι «μι μορφή λέγχου πρτοφνή γι τον άνθρπο, 

τον έλγχο π τς γντικής σύστσς νός άλλου τόμου». «Ο πλήρς γντικός 

προκθορισμός νός άλλου νθρώπου, πράγμ που ποτλ γγνές χρκτρι

στικό τς νθρώπινς κλνοποσς», κτλήγι ο Donald Bruce, «νι κτρχήν 

λθμένος [κθώς]  γντική τυτόττ κάθ τόμου θ πρέπι ν νι γγνώς 

πρόβλπτ κι μ σχδισμέν, κι δν πρέπι ν έχι μσολβήσι οποιδήποτ 

νθρώπιν πρέμβσ γι τ διμόρφσή τς»29. 

Οι νστάσις όμς δν στμτούν δώ. Η κλνοποσ νθρώπν θ πρέπι ν πορ

ριφθ γι ένν κόμ λόγο που δν νι άλλος πό τους κινδύνους που γκυμον γι 

τν υγ. Μ βάσ δλδή τ όσ γνρζουμ γι τν κλνοποσ στ ζώ, θ ήτν 

γκλμτικό πό μέρους τν πιστμόνν ν δοκιμάσουν στον άνθρπο μι τχνική που 

προκλ συχνά πρμορφώσις, υπρμγέθ έμβρυ κι πρόρο θάντο στ πρόβ

τ κι τ βοοιδή. Σ άλλς πριπτώσις πάλι, ο κλώνος ντιμτπζτι ργλικά, ς 

μέσο γι ν πιτύχι το σκοπό του κάποιος άλλος, όπς γι πράδιγμ στ δμιουργ 

νός κλώνου νός τόμου που πάσχι μ λυχιμ γι ν μπορ ν γνι μτμόσχυ

29 Donald M.Bruce, «Βλστικά κύττρ, έμβρυ κι κλνοποσ. Ξτυλγοντς τ νήμτ τς θικής σ μι 
πρπλοκ διμάχ», στο Halldor Stefansson (πιμ.), Τ μέλλν τν Βιπιστημν, Πνπιστμικές κδόσις 
Κρήτς, Ηράκλιο 2006, σλ.169.
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σ μυλού τν οστών χρς τον κνδυνο τς πόρριψς του μοσχύμτος. στόσο, οι 

φρμογές υτές πρβιάζουν μι βσική ρχή τς θικής, φού στις συγκκριμένς 

πριπτώσις  δμιουργ νός νέου τόμου γντι γι χάρ κάποιου άλλου, όχι χάριν 

του διου. Τέλος, υπάρχουν κι οι στάθμτοι ψυχολογικο πράγοντς, κθώς κνς δν 

νι σ θέσ ν γνρζι πώς μπορ ν νιώθι κάποιος που νι κλώνος του πτέρ ή 

τς μτέρς του ή κάποιος που μγλώνι μζ μ έν δδυμο δρφό, ο οποος όμς 

νι μγλύτρος κτά μι γνιά�0. πό τν άλλ πλυρά  θρπυτική κλνοποσ 

νι δυντόν ν συμβάλλι στν πάλυνσ του νθρώπινου πόνου, κθώς μπορ ν 

οδγήσι στ δμιουργ οργάνν γι μτμόσχυσ, χρς τον κνδυνο τς πόρριψς 

πό τον οργνισμό του λήπτ. λλά κι υπό υτές τις συνθήκς,  κλνοποσ θ

ρτι έν πδο που έχι δμιουργήσι σοβρόττους βιοθικούς κι δοντολογικούς 

προβλμτισμούς, κι υτό διότι πρκάμπττι  φυσιολογική διδικσ τς νπ

ργγής κι κτσκυάζτι έν έμβρυο γι πιρμτισμό. Το θέμ υτό σχτζτι 

μ τον χρόνο μψύχσς του μβρύου. Το θέμ του χιρισμού τν μβρύν λοιπόν, 

ποκτά νές διστάσις υπό το πρσμ τς κλνοποσς, κι νπτύσσοντι ποικλς 

διρυντικές σκέψις θικοφιλοσοφικού κι θικοπλστικού πριχομένου. Το κύριο 

θέμ που οφλουμ ν πντήσουμ έγκιτι στο ρώτμ ν το πρώιμο έμβρυο νι 

θικό ισοδύνμο νός προσώπου, κθώς υπάρχι δυνμ τύτισς νός μβρύου μέ

χρι 1� μρών μ έν πρόσπο. Πέρν τούτου, ν κι κνέν πλό κριτήριο πό μόνο 

του όπς λ.χ. ο φινότυπος,  υτοσυνιδσ,  δυντόττ έκφρσς νγκών κι 

πιθυμιών ή κόμ κι το σθμ του πόνου δν μπορ ν νι ποφσιστικά πιβ

βιτικό τς συνδσς,  πουσ όλν τους πό το πρώιμο έμβρυο υποστρζι τν 

άποψ ότι δν νι το έμβρυο έν πργμτικό νθρώπινο όν, νι κάτι διφορτικό, 

που όμς χριάζτι το σβσμό μς πιδή μπορ ν γνι σν μάς �1.

�0 Donald M.Bruce, «Βλστικά κύττρ, έμβρυ κι κλνοποσ. Ξτυλγοντς τ νήμτ τς θικής σ μι 
πρπλοκ διμάχ», στο Halldor Stefansson (πιμ.), Τ μέλλν τν Βιπιστημν, Πνπιστμικές κδόσις 
Κρήτς, Ηράκλιο 2006, σλ.170171.

�1 Στμάτς Ν. λχιώτς, Βιηθικ. ναφά στυς γντικύς και τχνλγικύς ντισμύς, λλνικά Γράμ
μτ, θήν 200�, σλ.9�101.
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Κθώς λοιπόν  θρπυτική κλνοποσ κι  βιοιτρική έρυν στιάζουν τν 

προσοχή τους στν ξιοποσ τν μβρυκών βλστικών κυττάρν, τ οπο νι πο

λυδύνμ κι μπορούν ν διφοροποιθούν σ κάθ τύπο ιστού κι οργάνου προς μ

τμόσχυσ, τ ζτήμτ που γροντι φορούν τόσο το θικό status του μβρύου σ 

σχέσ μ υτήν έρυν κι τν θρπ, όσο κι μ το κτά πόσο νι θικά ποδκτή 

 προγρμμτισμέν δμιουργ νός μβρύου μ σκοπό όχι τ γέννσ νός πιδιού, 

λλά τν πργγή συγκκριμένν τύπν κυττάρν. Σύμφν μ τν πποθσ που 

βρσκτι στο έν άκρο, το έμβρυο στ πρώτ στάδι νάπτυξς νι μι μάζ κυττάρν 

κι τποτ πρπάν. Η έρυν πάν σ υτό πιτρέπτι, πιδή το έμβρυο δν έχι 

νπτυχθ κι πιδή δν μπορ ν πιβιώσι έξ πό τν μήτρ. Μπορ πσς χρς 

πρόβλμ ν χρσιμοποιτι τκτικά ς πγή βλστικών κυττάρν. Σύμφν τώρ μ 

τν ντθτ άποψ, το έμβρυο φέρι νθρώπινο status πό τ στιγμή τς σύλλψς, 

κι άρ δν πιτρέπτι ν γνι πάν σ υτό κμ ρυντική νέργι κι χρήσ που 

δν έχι σκοπό ν φλθ το συγκκριμένο υτό έμβρυο�2. σον φορά λοιπόν τις 

δυο υτές διμτρικά ντθτς θέσις,  θική στάσ που τρ  κθμ πένντι στο 

θέμ τν μβρυκών βλστικών κυττάρν νι ξκάθρ. Γι τν ντιμτώπισ υτών 

τν ζτμάτν έχουν νπτυχθ μι σιρά πό ρυθμιστικές προτάσις που πλισιώ

νοντι πό τ ξής κνονιστικά σμ: ν υπάρχι νόμιμ κτοχύρσ μ νάπτυξς 

τν μβρύν πέρν τν 1� μρών, ν δμιουργθ μι διθνής πιτροπή  οπο ν 

ποπτύι τις σχτικές έρυνς, ν πγορυθ το μπόριο ζντνών κλνοποιμένν 

μβρύν, ν υπάρχι συνχής προσπάθι γι όλο κι υψλότρ βιοθικά standards 

τέτοιν ρυνών, ν νττικοποιθ  σχτική έρυν πομόνσς βλστοκυττάρν 

χρς τν κτστροφή του μβρύου ή πό άλλς πγές κτός τν μβρύν��.

Κλνοντς, κρνουμ σκόπιμο ν στιάσουμ τν προσοχή μς στο ζήτμ τν δικι

μάτν πνυμτικής ιδιοκτσς σ σχέσ μ τις βιοτχνολογικές φυρέσις, έν θέμ 

που προσέλκυσ το δμόσιο νδιφέρον σ μγάλο βθμό, κθώς θγοντι ζτήμτ 

όπς το κτά πόσο μπορούμ ν πτντάρουμ τν ζώσ ύλ κι τ προόντ που 

πράγοντι πό υτή. Σύμφν λοιπόν μ τον Stephen Hilgartner, «οι ποφάσις σχ

τικά μ τν πνυμτική ιδιοκτσ δν φορούν πλώς τους τρόπους μ τους οποους 

μπορούν ν δοθούν κντρ κι ν πιβρβυθούν οι νές κινοτομς. Τθτι πσς 

το ζήτμ υθύνς, λέγχου κι κυριρχς. Στν πρπτσς τς βιοτχνολογς, οι πο

φάσις υτές δν θ κθορσουν μόνο το θέμ τς ιδιοκτσς τν νέν τχνολογιών, 

λλά θ πράσουν πσς κι το κόστος τους, τ διάθσ τους, τν ξέλιξή τους, τους 

θσμούς κι τις ξς που θ διέπουν τν φρμογή τους κι τους φορς πβλψς κι 

λέγχου τν διφορών πλυρών τς όλς διδικσς. υτές οι πλυρές τς πολιτικής 

τς πνυμτικής ιδιοκτσς έγινν ορτές κτά τ δκτ του 1990 κι ποτέλσν 

μι σιρά νέν προκλήσν γι τους κυρρχους θσμούς. Η σμσ τν λλγών που 

�2 Donald M. Bruce, «Βλστικά κύττρ, έμβρυ κι κλνοποσ. Ξτυλγοντς τ νήμτ τς θικής σ 
μι πρπλοκ διμάχ», στο Halldor Stefansson (πιμ.), Τ μέλλν τν Βιπιστημν, Πνπιστμικές κδόσις 
Κρήτς, Ηράκλιο 2006, σλ.17�17�.

�� Στμάτς Ν. λχιώτς, Βιηθικ. ναφά στυς γντικύς και τχνλγικύς ντισμύς, λλνικά Γράμ
μτ, θήν 200�, σλ.9�101.
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προκάλσν δν έχι κόμ κτιμθ πλήρς, νι όμς πολύ πιθνό ότι οι προκλήσις 

που συνοδύουν τ θέμτ πνυμτικής ιδιοκτσς θ νι νάλογς μ υτές που 

σχτζοντι μ τ διχρισ κινδύνν»��.
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… «To NATO μτά το πρας του 

ψυχρού πολμου αλλάζι τη φι

λοσοφα του ως προς τη συγκρό

τηση των δυνάμών του, που 

από μγάλς και μαζικς μταπ

πτουν σ υκνητς και ικανς». 

Πρώην Δκτής του SACEUR, Στρα

τηγός James L. Jones.

Στη δισκψη κρφής της Πργας, ι 

Σύαχι πρχρησαν σ σγκκρινς 

πλιτικς δσύσις για να βλτισν 

τις δναττητς σ κρσις τς, για 

σύγχρνς πιχιρήσις απ στρατιτικής 

πλρς. Οι κύριι τς δναττήτν σ

πριλαβνν αρπρική και θαλσ

σια ταφρ, ναρι ανφδιασ, 

νδς πστήριξης χης και πηρσιν 

χης ικανς να αναπτχθύν, δικηση, 

λγχ και πικιννς, παρακλύθηση 

Δνμη ντδρσης 

του ΝΤΟ

(NRF NATO 

Response 

Force)

ΚΕΙΜΕΝΟ: 

Ανχης (ΠΖ) Δημήτριος Τσιπδης
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τ δφς απ αρς, σλλγή πληρ

φριν, παρακλύθηση και κατκτηση 

στχν, πλική απτλσατικτητα, 

σπριλαβνντας τα κατθννα 

 ακρβια πραχικ, την καταστλή 

της χθρικής αρνας και τις χηικς, 

βιλγικς, ραδιλγικς και πρηνικς 

αντικς δναττητς.

Την δια στιγή, ι Σύαχι σφνη

σαν να δηιργήσν ια τχνλγικ 

πρηγνη Νατκή Δύναη ντδρασης 

π θα ναι ικανή να κινται γρήγρα π

δήπτ χριζται. πσης πρσπγραψαν 

τ πργραα ιας νας, πι λιτής και απτ

λσατικής στρατιτικής δής Δνν 

και Δικησης (NFs NATO Force structure & 

Ncs NATO command structure).

Χαρακτηριστικ της δύναης ατής 

θα ναι η ψηλή τιτητα, η ανπτ

ξη, η διατήρησή της για γλ χρνικ 

διστηα και η πλθνικτητ της, 

σγκρτηνη απ νδς ξηρς, α

Δισυμμχική Δικλδι

κή Δνμη πιχειρή

σεων (Combined 

Joint Task Force 

CJTF)
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ρα και θλασσας,  σκπ να διξγι 

πιχιρήσις ταν ναι απαρατητ και 

πδήπτ και αν απφασιστ απ τ 

Βριατλαντικ Σβύλι. Δύναται 

να νργήσι  τις πι ικανς δνις 

σ σύντ χρνικ διστηα. τσι, η 

γιστη πιχιρησιακή πρτβλα 

π λήφθηκ κατ τη Σύνδ κρφής 

της Πργας τ Νβρι τ 2002, 

ναι η δηιργα της Δύναης ντδρα

σης τ ΝΤΟ, (NRF) NATO RespONse 

FORce. Η δύναη ατή ναι ψηλής 

τχνλγας, λικτη, ικανή να αναπτ

χθ γρήγρα, διαλιτργική και ατ

νη για ρισν χρνικ διστηα, 

και η πα σπριλαβνι χρσαα, 

θαλσσια και αρπρικ στιχα, π 

ναι ικαν να κπληρσν τ πλήρς 

φσα τν απστλν της Σαχας. 

Η ανπτξη ατής της ψηλής τι

τητας δύναης θα λιτργήσι πσης 

και ς καταλύτης για την πρθηση 

τν βλτισν και για γαλύτρη 

διαλιτργικτητα στις στρατιτικς 

δναττητς της σαχας, στ να 

διασφαλιστ  σνχής τασχηατι

σς τς πρκιν να ανταπκρι

θύν στις ξλισσνς πρκλήσις 

για την ασφλια.

Το εβλα Τς ΝRF 
Η βση τ βλήατς ναι ια ασπ

δα  τα παραδσιακ χρατα τ ΝΤΟ: 

σπρ και σκύρ πλ. Η σντση 

NRF σηανι NATO Response Force. Η αύ

ρη ζνη απ πν δξι πρς τα κτ 

αριστρ σηανι τη «δύ

ναη» π τ ΝΤΟ πρ 

να χρησιπιήσι για την 

πτξη τ σκπύ τ. 

Τ στρ τ ΝΤΟ αντα

νακλ την πλθνικτητα, 

η ασπδα στλζται απ 

να χρσ πργραα π δνι φαση 

στην αξα της NRF για την ικαντητ της 

ς κστραττική δύναη. 

οι ςαιες ΤωΝ διοικςεωΝ Τς ΝRF
πρχν 4 πσης σηας διικήσ

ς: Μα για κθ Joint Force commander 

(JFc) και τρις για τα component 

commanders (cc) ν πηρσα της NRF. 

Οι σηας χν αντστιχα τα ξής χρ

ατα: βαθύ βσσιν για τ JFc, αντανακλ

Δκτής SACEUR Στγoς James L. Jones

ντας τη διακλαδικτητα, τ πρσιν για τ 

χρσα στρατηγ, σκύρ πλ για τ 

νατικ και γαλζι για τ αρπρικ. 

λς ι σηας φρν λκληρ τ 

βληα της NRF στ κντρ.
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πστλή της δύναης ατής, ναι η 

ανπτξή της στην πριχή πιχιρήσ

ν ς αττλύς δύναης (standalone 

force), η πα θα ναι ικανή να πρλα

βνι κρσιςσγκρύσις π λαβ

νν χρα κ, απκλιακνντας την 

νταση π φσταται. Να νργ ς 

αρχική δύναη ισδ ακλθσν 

δνν, ς πρππς (initial entry 

Force), για να δικλύνι την φιξη 

ατν. Να απτλ ρς γαλύτρν 

δνν π νργύν σ ια πριχή, 

και να σνισφρι νργ στις πιχιρή

σις π διξγι η Σαχα. Τα κρτη 

λη ρζν δνις για την NRF σ 

α κκλική βση κατ την αν ξην 

ναλλαγή της σύνθσής της. Μ βση 

την κπαδση και την πιστπηση, 

ι δνις ατς ναι σ 6ηνη τι

τητα κι τσι πιτγχνται α νια 

ανπτγνη δύναη τιη να δρσι 

π και πτ χριαστ. Τα 3 στρα

τηγα JFc (Joint Force commanders) 

της Νπλης (Naples), Μπρύνσ 

(brunssum) και Λισσαβνας (Lisbon) 

χν κκλικ την ναλλαγή της δι

κησης, και διικύν τις δνις τς 

σύφνα  τις κατθύνσις π χν 

απ τ sHApe. Παρς, ι διικήσις 

τν διακλαδικν στρατηγν της NRF 

πιλγνται απ τις αντστιχς ψηλής 

τιτητας δνις (High Readiness 

Force) της Δής Δικησης τ NATO 

(ΝΤΟ command structure). Μ την νρ

γπησή της, τα κρτη λη τ ΝΤΟ 

ταβιβζν την ξσιδτηση για 

χρήση τν δνν π τν sAceUR, 

κι τσι η NRF θα ναι σ θση να ανα

πτύσσται στη πριχή π πρχι κρ

ση ντς 5 ηρν, τ κθ στρατηγ 

δ, ναι σγκρτην αναλγς της 

απστλής π αναλαβνι, και ναι 

ικαν να νργήσι ν τ χρς και 

ξτρική βήθια για 1 ήνα. 

Ηρηνς ρσηα για την NRF 

ναι ι παρακτ: Τ Σπτβρι τ 

2002,  πργς νας τν ΗΠ Ντ

ναλντ Ρσφλντ πρτιν τη δηιρ

γα ιας αρχικής δύναης αντδρασης. 

Τ ναρκτήρι λκτισα δθηκ ρι

κύς ήνς αργτρα στην Πργα, τ 

Νβρι τ 2002. Ήταν η σφνα 

π πραγατπιήθηκ στην νη 

πλη, π τα κρτη λη της Σαχ

ας σιαστικ βρήκαν ια φρλα για 

τις πρκλήσις της πχής ταξύ τν 

παραδσιακν απιλν στην ρπη, 

και ατν αντστιχα π φσταται πα

γκσια λη η ανθρπτητα. Μ στχ 

την κτλση τν απστλν τ, τ 

ΝΤΟ πρπι να ναι ικαν να αναπτύξι 

δνις π να πρύν να τακινη

θύν γρήγρα π και αν χριαστ, 

τ απ απφαση τ Βριατλαντι

κύ Σβλ, και να διξγν τις 

πιχιρήσις σ πιαδήπτ απσταση 

γκαρς στ χρν π απαιτται για 

την πτξη τν ΝΣΚ. Μρς ατύ 

απτλ και η απφαση να δηιργη

θ η NRF. Τν Ιύνι λιπν τ 2003, 

γκρθηκ η κντρική ιδα της NRF και η 

πρτη σγκντρση πραγατπιήθηκ 

τν Ιύλι στ sHApe. Τν Οκτβρι, 

η πρτη σγκρτηθσα δύναη της 

NRF απτλύνταν απ 4000 νδρς. 

να χρν αργτρα στην πρτη της 

αξιλγηση, τ 2004, η αρχική πιχιρη

σιακή τιτητα (iOc initial Operational 

capability) αξήθηκ σ 17000. Σύφνα 

 την σφνα της Πργας η τλική 

FOc (Full Operational capability) πραγ

ατπιήθηκ τν Ιύνι τ 2006,  τη 

στχή 25000 ανδρν πρπ, τ 

τ πρας της σκησης steadfast Jaguar 06 
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στ νησ cape Verde Δτικ της φρικής 

στν τλαντικ καν. π τα αρχικ 

της βήατα, η NRF ξλχθηκ σ να π

λύ δνατ και απτλσατικ στρατιτι

κ ργαν τ ΝΤΟ, και ναι η βασική 

δύναη π πιτρπι στη Σαχα να 

αντιτπσι απιλς για την ασφλια 

και σταθρτητα στ ν κσ. 

Η ΝRF ναι α διακλαδική δύναη 

ψηλής τιτητας, σγκρτηνη απ 

νδς ξηρς, αρα και θλασσας, π 

πρ να αναπτχθ γρήγρα, π 

και πτ χριαστ. Η δύναη ατή δνι 

στ ΝΤΟ τη δναττητα να ανταπκρι

θ ταχύτατα στις διφρς κρσις π 

παρσιζνται σ πιδήπτ ρς 

τ κσ. Η καιντα της NRF ναι 

η σύλληψη της ιδας για τη δηιργα 

ατής της διακλαδικής δύναης, ι

ρφα κπαιδνης και πλήρς τιης 

για ανπτξή της σ γλς απστσις. 

Σκπς της ναι να ξασφαλσι στ Ν

ΤΟ ια ύρστη και αξιπιστη, ψηλής 

τιτητας διακλαδική δύναη, ικανή 

να αναπτχθ γρήγρα για να κτλσι 

πιαδήπτ απστλή της δθ σα 

ή ξ απ την ρατλαντική πριχή. 

πιπλν, ς αναπτσσνη δύναη, 

ξπλισνη  την αιχή της τλταας 

λξης της τχνλγας, θα πρ να ναι 

καταλύτης στ να πρθήσι βλτισις 

στις στρατιτικς δναττητς και στη 

δή δνν τσ της Σαχας σ 

και τν πιρς κρατν λν. πιπρ

σθτα πιτγχνται και η ταλαπδ

σηξλιξη τν η στχντν θνικν 

δνν στην NRF, σ θδς και τακτι

κς π χρησιπι τ ΝΤΟ. H πλιτική 

ξσιδτηση για τη χρήση της ΝRF θα 

δθ απ τ Βριατλαντικ Σβύλι 

 την τπική διαδικασα της φνης 

απφασης (conseniual decision).

Η δή της NRF (sTRUcTURe) φαν

ται στν πνακα 1. 

Η ΝRF ναι (πνακας 2):

• Joint Force: Μα διακλαδική δύναη 

απτλύνη απ στιχα ξηρς, αρα 

και θλασσας.

• permanently Available: Μνια δια

θσιη κατπιν αιτήσς απ τ Βρι

ατλαντικ Σβύλι.

• At very High Readiness: ψηλής τι

τητας, δννη να αναπτχθ ντς 

530 ηρν.

• Highly mobile: Ταχκνητη σα ή 

ξ απ την ρατλαντική πριχή 

• self  sustainable: τρκης για 30 η

ρς, ή πρισστρς αν ανφδιαστ.

• Tailored: Πρσαρσνη στις αν

γκς της απστλής. 

• Technologically advanced: ξπλι

σνη τχνλγικ, απτλ την κύρια 

δύναη τ ΝΤΟ.

Η ΝRF πρ (πνακας 2):

Κτ απ την αρχή τι «πρτη δύνα

η σα, πρτη δύναη ξ», 

• να νργήσι ς αττλής δύναη 

(stand Alone Force) για:

νθρπιστική βήθια (humanitar

ian assistance).

ντιτρκρατα (counter terrorism).

κκνσις Πλιτν (evacuation of 

civilians).

πιχ/σις πργκ (embargo opera

tions).

πδιξη δνς  σκπ την 

πστήριξη της διπλατας (demon

strating).

ρχική δύναη ισδ ρς γα

λύτρης δύναης (initial entry).

• να χρησιπιηθ  λλς δν

ις σ λλς πιχιρήσις τ ΝΤΟ.

Η NRF ς δύναη, ναι σγκρτη

νη απ στιχα ξηρς, αρα και θλασ
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σας, καθς και απ δνις ιδικν 

πιχιρήσν, πς ιδικς δνις 

και δνις ψχλγικν πιχ/σν. 

Σνλικ 25000 νδρς ναι σ πλήρη 

πιχιρησιακή τιτητα, για κθ 6η

ν (rotation). ταν ληφθ η διαταγή 

νργπησης, τα στρατηγα π χν 

τις κατλληλς δνις ναι σ θση 

να κτλσν  τν καλύτρ τρπ 

την απστλή π θα τς ανατθ. 

ς παρδιγα, για την κτλση ιας 

ιρηντικής απστλής πστήριξης 

και χρς να ανανται χθρική αντ

δραση θα χριαζταν σς και τ 1/3 

της σνλικής δύναης. Οι δνις π 

διατθνται στην NRF ναι ακλθς  

ατς π διαθτν τα κρτη λη και 

τις αντστιχς ανγκς π καθρζι 

 sAceUR, να χρν τλχιστν πριν 

την αρχή της κπαδσής τς σ 

της cJsOR (Διασαχική Διακλαδική 

Δήλση παιτήσν  combined Joint 

statement of requirement) για την NRF 

τν πνν ξαήνν. 

Δκτής της NRF αναλαβνι σ τήσια 

βση κ πριτρπής  νας κ τν 3 διικη

τν τν Διικήσν Διακλαδικν Δν

ν {JFc (Joint Force command)} της Νπ

λης, τ Μπρύνσ και της Λισσαβνας 

αντστιχα, π τη στρατηγική δικηση 

φσικ τ sAceUR. Ηγύνται τν δν

ν τς, καθ’ λη τη διαδικασα, χρι την 

πρδ της τιτητας. Παρς ι 

φιστνς κλαδικς διικήσις της NRF 

(τηατικς διικήσις στρατύ, αρπ

ρας, νατικύ), ασκύνται διαδχικ απ 

τα στρατηγα τν Δνν ψηλής τι

τητας (HRF HQs) της δής δνν 

τ ΝΤΟ. Η κπαδση χρζται σ 3 

φσις. Η πρτη ναι στ ππδ Μν

δας, διαρκ 1,5 τς και αφρ την τακτική 

κπαδση, η πα ναι θνική θύνη 

κατ 3/4 και κατ την πα ι νδς α

τς πρπι να πιτύχν τα στνταρντ π 

θτι τ ΝΤΟ. Η δύτρη φση διαρκ 6 

ήνς και ναι στ ππδ τν τηατι

κν διικήσν τ κλδ τς, π την 

θύνη λκληρτικ πλν τ ΝΤΟ,  

σκπ να ξασφαλιστ τι χν πιτχθ 

τα απαιτύνα ππδα παγγλατικτη

τας και διαλιτργικτητας. Η Τρτη φση 

αφιρνται σ ντατική κπαδση σ θ

ατα πικιννιν, δικησης και λγχ, 

και λκληρνται  α σκηση π 

πιστπιται τι η NRF ναι πιχιρησιακ 

τιη (FOc). Μ τ πρας της πιστπησης 
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στχής τν δ

νν δν πρ 

να διαρκσι πρισ

στρ απ 2 τη. 

Η διαδικασα πιστ

πησης ακλθ 

λη την κλακα της 

ιραρχας, απ τ 

αντρ στρατηγ 

τ sHApe, χρι 

τ ππδ τν πι

χιρησιακν JFc και 

τακτικν component 

commands (cc Lands 

Air mar).

Για τν λγχ κπαδσης ατν 

τν δνν και στρατηγν, ι ιδι

κ τ ΝΤΟ ανπτξαν να πρικτι

κ και ντατικ πργραα  σκπ 

να ξασφαλζται τι τα πλκνα 

στρατηγα και δνις πληρύν 

τα στνταρς της NRF. Πριλαβνι 

ασκήσις, κπαιδύσις, αξιλγήσις 

και τστ διθννα απ τ ΝΤΟ 

και τα θνη. 

Η κκλική ναλλαγή (Rotation) της 

NRF χι τη ρφή π φανται στν π

νακα 3. τή τη στιγή βρισκαστ στ 

rotation 4 και στην NRF 7, 

 πύ

ξκινι και η πρδς της πιχιρησιακής 

τιτητας κατ τη διρκια της πας 

πρ να αναπτχθ και να νργήσι, για 

τς πνς 6 ήνς.

διακεια ςυεΤοχς 
ΤωΝ δυΝαεωΝ Τς NRF

νλγα  τν τύπ και τ αρχικ 

ππδ κπαδσης τν δνν, 

και χντας κατ ν τι η πρδς 

τιτητας (standby) για τις χρσας 

δνις διαρκ 6 ήνς (12 για 

τις νατικς και αρπρι

κς), η σνλική 

διρκια 

Πνκς 3: Χρονοδιάγρμμ νλλγής (Rotation)
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θνς δνις για την ξηρ τ eURO 

cORps (ecFR) απ τη Γαλλα, για τ να

τικ τ spANisH mARiTime FORce απ 

την Ισπανα, και για την αρπρα τ 

Στρατηγ της Τηατικής Δικησης 

ρπρας τ Ραστιν (AccRamstein). 

Tα πιχιρησιακ και τακτικ στρατηγα 

της NRF ναλλσσνται αν 6ην για να 

ιρζνται τ φρτ, και να διατηρύ

νται στ δι ππδ κπ/σης και τι

τητας. τσι τα 3 πιχ/κ στρατηγα της 

NRF χν την ξής σιρ: Για την NRF 

1 και 2,  διρκια απ 15 Οκτβρ 

200314 Ιλ 2004, πύθν στρα

τηγ ρστηκ τ JFc brunssum, για 

την 3 και 4, απ 15 Ιλ 200414 

Ιλ 2005, τ JFc Naples και την 5 

και 6, απ 15 Ιλ 200514 Ιλ 

2006, τ Jc Lisbon, και κατπιν απ 

την αρχή, για τ NRF 7 και 8, απ 15 

Ιλ 200614 Ιλ 2007, τ JFc 

brunssum. Τα στρατηγα αρπρας 

ναλλσσνται ταξύ τν Ramstein 

στη Γρανα και Σύρνης στην Τρ

κα. Η δικηση τν στρατηγν ξη

ρς ναλλσσται ταξύ τν ψηλής 

τιτητας HRF Land HQs και τ 

Νατικύ ταξύ τν HRF mar HQs.

Τ χρσα στρατηγ χι τη δή 

για την ανπτξη δύναης γθς 

Ταξιαρχας, πριλαβνντας χις 

νδς και νδς πστήριξης πς λι

κπτρα, πρβλικ, νδς ηλκτρ

νικύ πλ και πληρφριν αζ  

/ δναττητς. Σ πλήρη ανπτξη 

αριθ 9.500 πρσπικ.

Τ νατικ στρατηγ χι γθς 

χρι ιας Δύναης πιχιρήσν (Task 

Force) πριλαβνντας 1 αρπλαν

φρ, χις νδς πιφανας και 

πβρύχις, αφβις δνις, ναρ

καλιτικ και βηθητικ πλα π

στήριξης. Σ πλήρη ανπτξη, αριθ 

πρσπικ 6.300 ανθρπν.

Τ αρπρικ στρατηγ χι την 

ικαντητα να αναλαβνι λν τν 

ιδν τις αρπρικς απστλς, α

ντικς και πιθτικς, πς ανφδιασ 

στν αρα, ρνα και δισση, γκαιρη 

πριδπηση, ανχνση και ΚΦ π

γιν και ναριν στχν, αρπρική 

πστήριξη και ηλκτρνικ πλ. Σ 

πλήρη ανπτξη, αριθ 5.500 πρσπι

κ πρπ, και πρ να διξγι χρι 

200 ξδς την ηρα.

χι πρνηθ να πρχν και ι

δικς δνις για ιδικς πιχιρήσις 

και ΡΒΧΠ νδς. Μπρύν να νσα

τθύν σ να απ τα 3 στρατηγα ή 

να νργύν ανξρτητα. Σ πλήρη αν

πτξη ι ιδικς Δνις αριθύν 400 

πρσπικ και ι δνις για διξαγγή 

ΡΒΧΠ Πλ 1.000.

ντς τ πλαισ τ σύγχρν 

δγατς τ ΝΤΟ δηιργήθηκ να 

ν σύστηα, ια να γνική ιδα, για την 

πστήριξη ΔΜ της NRF. Για την φαργή 

της νας ατής γνικής ιδας/σστήατς 

ΔΜ νσατθηκ στη δικηση της NRF 

α να διύθνση π νζται Σγκρ

τηα Διακλαδικής πστήριξης Διικητι

κής Μρινας (ΔΜ) {(JLsG) Joint Logistics 

support Group}. Σ πλήρη ανπτξη τ 

JLsG αριθ 1.900 πρσπικ.

Σ πρπτση πραγατικής πιχρη

σης, τα θνη δνν την ξσιδτηση 

στις νδς τς να νσατθύν στην 

NRF πριν την ναρξη της στρατηγικής αν

πτξης. τ θα ξασφαλσι στν Νατκ 

Διικητή τη δναττητα να λγχι κατλ

ληλα τν ρθ και τη σιρ φιξης τν 

δνν στην πριχή πιχιρήσν.

Τα θνη ναι πύθνα για την αν

πτξη τν δνν τς  τα δικ τς 
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ταφρικ σα χρι να σγκκριν 

χρ σγκρτήσς για πιββαση, να

ρι ή θαλσσι (ApOdspOd), απ’ π 

και πιτα, χρι την πριχή πιχιρήσ

ν, την θύνη χι τ ΝΤΟ.

σν αφρ την πλιτική χρηατδ

τησης της NRF, τ ΝΤΟ ανα

θρ τη σνήθη πλιτική 

κατ την πα «τα ξδα 

βαρύνν κνς π πρ

πι»,  σκπ να διασφαλ

σι τι τα ξδα θα ιρζ

νται πι δκαια, ύτς στ 

να δικλύνι και νθαρρύ

νι τη στχή στις πρι

στρφς (rotation) της NRF 

ιδιατρα την σνδρή κ

νν τν θνν π διαθ

τν σα και δναττητς 

«κλιδι» (key enablers) για 

να καταστήσν δνατ τ 

σγκκριν ργ, πς για 

παρδιγα τις στρατηγικς 

ταφρς.

χς Τς NRF
εχι ςεα

Μχρι σήρα η NRF 

χι αναπτχθ σ σηα

ντικ γγντα τν τλ

ταν 2 τν.

ρχικ, στιχα της ανα

πτύχθηκαν για πρτη φρ 

για την πστήριξη της αντι

τρκρατικής πδής 

κατ τη διρκια τν Ολ

πιακν αγνν της θή

νας τ 2004, πς πσης 

και για την πστήριξη τν 

πρδρικν κλγν στ 

φγανιστν τ Σπτβρι 

τ 2004. Ος, πλλς 

φρς χν χρησιπιηθ πληρατα 

/Φ 3 γκαιρης πριδπησης απ την 

NRF για ξασφλιση τ ναρι χρ 

σ διφρς σηαντικς κδηλσις π 

πραγατπιήθηκαν στν ρπακ χ

ρ (γς τ πργκιπα Ισπανας τ 2004 
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και κηδα τ ππα Ιννη Παύλ ΙΙ) 

ς λκληρη η δύναή της δν χι 

αναπτχθ πτ.

Τα δύ πι σηαντικ γγντα ς 

π σνβησαν  νργή στχή 

της NRF, ήταν ι πιχιρήσις ανακύ

φισης τν πληγντν απ τν τφνα 

katrina στις ΗΠ και τν σισπληκτν 

στ Πακιστν τ 2005.

Κατ την πρτη πρπτση, αφτ 

γιν φανς τ γθς τ λθρ 

π πρκλήθηκ απ τν Τφνα katrina 

στις πλιτς Alabama, Florida, Louisiana 

και mississippi στις 29 γύστ 2005, 

τ απ ατηση της Οσιγκτν, στις 8 Σ

πτβρ, τ Βριατλαντικ Σβύλι 

νκριν ια ναρια Νατκή πιχρηση 

ταφρς η πα κτλστηκ απ τν 

κπαιδτικ στλ της ναριας ρπ

ρικής Πτργας γκαιρης Πριδπησης 

τ ΝΤΟ και απ θαλσσια και αρπ

ρικ σα ταφρς της Δύναης ντ

δρασης τ ΝΤΟ (NRF), για να βηθήσι 

στη γρήγρη ταφρ κρς αναγκαν 

πραγτν απ την ρπη στις Ηννς 

Πλιτς. Τα δη ανακύφισης σγκντρ

θηκαν στην ρπρική Βση Ramstein 

στη Γρανα. Οι δρς ταφρθηκαν 

κ, τ δικς τ  στρατηγικ αρ

πρικ σα ταφρς π χν κχ

ρηθ στην NRF κτ απ τη Διακλαδική 

Δικηση Λισσαβνας. Η σννση λν 

τν φρτν στην παραπν Βση απ 

τς ρπας δρητς χ λκλη

ρθ χρι την 19η Σπτβρ 2005. 

Πραγατπιήθηκαν πρισστρς απ 

90 ρς πτήσν απ Γαλλικ, Γρανικ, 

λληνικ και Ιταλικ c130 & c160 αρ

πλνα στρατηγικής ταφρς π χν 

κχρηθ στην NRF. Μχρι τις 2 Οκτ., 12 

Νατκς πτήσις χαν ταφρι φδια 

απ την ρπη πρς τις ΗΠ και πρπ 
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189 τνι ιδν κτακτης ανγκης, στς 

πς πριλαβανντσαν τρφια, κ

τι πρτν βηθιν, ιατρικς πρήθις, 

γννήτρις και αντλς νρύ, παραδθηκαν 

σ της αργφρας τ ΝΤΟ.

Στη δύτρη πρπτση, 2 ηρς 

τ τ σισ της 8ης Οκτβρ στη Ν

τια σα π φησ πρισστρς απ 

73.000 νκρύς, 70.000 τραατς και 

πρπ 4 κατύρια στγς, τ Πα

κιστν ζήτησ τη βήθια τ ΝΤΟ για 

την πιχρηση ταφρς ανθρπιστι

κής βήθιας π σγκντρννταν απ 

τη Διθνή Κιντητα. Τ Βριατλαντικ 

Σβύλι σφνησ και νκριν την 

σ 2 στδια ανταπκριση της Σαχας. 

Τ πρτ στδι στιστηκ πν στην 

αργφρα. Η πρτη πτήση αργής για 

τ Πακιστν φθασ στις 14 Οκτβρ. 

Τλικ,  πρπ 160 πτήσις παραδ

θηκαν γύρ στς 3.500 τνς αγαθν 

για ανθρπιστική βήθια. Μχρι τ τλς 

της πιχρησης, χ παραδθ σ της 

αργφρας τ ΝΤΟ λη η βήθια 

π σγκντρθηκ για τ Πακιστν.

Τ δύτρ στδι της πιχρησης 

πρσθσ στιχα π απσπστηκαν 

απ την Δύναη ντδρασης τ ΝΤΟ, 

στα πα σπριλαβανντσαν και 

να ανπτγν ρχηγ δής δι

κησης και λγχ, νδς ΜΧ, /Π και 

στρατιτικν κινητν νσκν στη 

πριχή, λα  την κατλληλη πστή

ριξη. Η σνισφρ τ ΝΤΟ στην πι

χρηση ανακύφισης ήταν η διατήρηση 

της αργφρας, η πστήριξη της 

ταφρς στ κ θατρ, η απκα

τσταση κρσιης δικής πδής και 

η παρσχση πρχιρν καταλτν 

και ιατρικής πστήριξης. Ο στχς τν 

δραστηριτήτν ατν για ανακύφιση, 

ήταν τ να βηθηθύν ι πιζήσαντς 

απ τ σισ να πρσν τ χινα. 

Μχρι τις αρχς Δκβρ τ 2005 τα 

πρισστρα στιχα ήταν στη θση τς 

και σνισφραν απτλσατικ στις 

πρσπθις ανακύφισης στην πριχή 

bagh, την πα ι Πακιστανικς αρχς 

χαν πρσδιρσι ς την πριχή για 

την πιχρηση ανακύφισης τ ΝΤΟ 

στ δαφς. Τα /Π τ ΝΤΟ τφραν 

πν απ 1.700 τνς βηθας απ τ 

Ισλααπντ στα σηα ακριβς π 

χριαζντσαν τα φδια. Μτακνησαν 

πν απ 7.500 ασθνς, τραατς 

και κτπισνς ανθρπς απ την 

ση ζνη τ σισύ. Η γκατσταση 

ανφδιασύ κασν για /Π φδα

σ πρισστρς απ 1.000 πτήσις /Π 

της διθνύς δύναης /Π. Τ κινητ ν

σκ κστρατας (ΚΙΧΝ) δχθηκ 

σχδν 5.000 ασθνς και πριπιήθηκ 

λλς 3.500  τις κινητς ιατρικς 

νδς. Οι ηχανικ κτισαν πν απ 

110 καταλύατα πλλαπλν χρήσν 

σ γλ ψτρ και καθρισαν και 

πισκύασαν 60 χιλιτρα δρν, απ

ακρύνντας πρπ 42.000 κβικ 

τρα φρτής ύλης. πσης ι ηχανικ 

παρχαν πσι νρ σ πρισστρς 

απ 1.000 ανθρπς καθηριν και πι

σκύασαν να νι σύστηα διανής 

και απθήκσης νρύ πηγής για να ξ

πηρτήσν πιπλν 8.000 ανθρπς 

ηρησς. Μχρι την 1η Φβραρ 

2006 λς ι νδς τ ΝΤΟ χαν 

φύγι απ την πριχή της bagh για να 

πν σ ια πριχή σγκντρσης και 

ργνσης της πιστρφής, απ π 

στη σνχια ταξδσαν πσ στα κρτη 

απ τα πα πρρχντσαν. Πριν την 

ανπτξη της ΝRF στ Πακιστν πρη

γήθηκ τ dJTF (deployable Joint Task 

Force HQ) απτλύν απ πρσπι
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Νβρ 2006, διακηρύχτηκ η πλήρης 

πιχιρησιακή τιτητα της NRF.

διαςυαχικ διακλαδικ δυΝα 
επιχειςεωΝ

CJTF (CombiNed JoiNT Task FoRCe)
π τη στιγή π η ΝRF θα χι 

αναπτχθ, θα πρ να «γαλσι», 

αν τ απαιτ η κατσταση, σ ια κατ 

πλύ γαλύτρη και π ακρτρ 

χρν διατηρήσιη δύναη, την cJTF 

(combined Joint Task Force). πιπλν, 

θτντας αστηρς απαιτήσις για ικα

ντητα ανπτξης και αντδρασης στα 

κρτη τ ΝΤΟ, και απαιτντας πσης 

πι νισχνς δναττητς σ πλλύς 

τς, η ΝRF θα δρσι πσης και ς κύ

ρις δηγς για τν τασχηατισ της 

σαχας,  απτλσα και ι 2 Στρα

τηγικς Διικήσις να πλκνται στην 

ανπτξη της ΝRF. Ο τασχηατισς 

αντιπρσπύι ια ξαιρτικ απαιτητι

κή πρκληση για τη Σαχα.

κ τ πιχιρησιακύ στρατηγ της 

Λισαβνας (JFc Lisbon), νισχν και 

απ πρσπικ τ sHApe. Τ Ισπανικ 

χρσα στρατηγ πρρχν απ 

τ NRdc(NATO Rapid deployable corps) 

sp, (Νατκ Σα Στρατύ Ταχας 

νπτξης) ηγήθηκ νς πλθνικύ 

τγατς ηχανικύ, ιας Λιθανικής 

δας καθαρισύ νρύ και λχς 

ηχανικύ απ Ιταλα, Πλνα, Ισπανα 

και Μ. Βρτανα. πσης, χ π δι

κηση 2 πλιτικστρατιτικς δς 

απ τη Σλβνα και Γαλλα (cimic) και 

1 λλανδικ κινητ νσκ νισχ

ν  πρσπικ απ Τσχα, Γαλλα, 

Πρτγαλα και Μ. Βρτανα. Τ Γαλλικ 

αρπρικ στρατηγ χ γρανική 

δα λικπτρν, δα δισσης  

/Π απ τ Λξβύργ και 1 γαλλική 

δα πστήριξης δφς.

Τλς,  τη σύνδ κρφής τν αρχη

γν λν τ ΝΤΟ, π πραγατπιήθη

κ στη Ργα της Λιθανας στις 28 και 29 
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Τ   c J T F  σ η  α  ν  ι :  c o m b i n e d 

(multinational, Πλθνικ), Joint 

(multiservice, Διακλαδικ), Task Force 

(Temporary and mission tailored orga

nization). Διαθτι σύνθση δνν 

και χρν κατ πρπτση, αναλγς 

της απστλής. Μπρ να πριλβι 

στιχα και απ κρτη π δν χν 

διαθσι στρατύατα στ ΝΤΟ. Τα 

πιχιρησιακ στρατηγα σ brunssum, 

Naples και Lisbon χν ριστ για να 

κπαιδύσν και να πανδρσν την 

cJTF. Τα Νατκ στρατηγα αρα, ξη

ρς και θλασσας της ΝRF διικύνται 

απ να απ τα παραπν στρατηγα 

της cJTF π χι πρκαθριστ απ 

την κκλική ναλλαγή π δα στν 

πνακα 3. Η κντρική ιδα της δηιργ

ας της cJTF πρτφανστηκ αργ τ 

1993 και πγρφηκ τν Ιανρι τ 

1994 στη σύσκψη τν Βρξλλν, π 

ι ρχηγ τν κρατν της Σαχας 

σφνησαν τι θα πρπ να αξήσν 

την τιτητα τ ΝΤΟ και, αναλγς 

τν πριστσν, να νργύν κατ 

πρπτση, κατπιν απφσς τ 

Βριατλαντικύ Σβλ και σ 

σνδασ  την Δτικρπακή 

Άνα και σφλια. πιπρσθτα, σύν

δσαν την ανπτξη της ιδας της cJTF 

για πλιτικστρατιτική σνργασα 

στ πλασι τν στχντν κρατν 

για την πστήριξη της ιρήνης (pfp). Η 

ανγκη απ την πα δηιργήθηκ η 

κ.ιδα ξκνησ απ την αλλαγή της κατ

στασης ασφλιας στην ρπη, και την 

απατηση για ιρήνη και σταθρτητα. 

τσι, απφασστηκ τι για τη λλντι

κή ασφλια πρπι να δηιργηθύν 

κατλληλς δνις, πλθνικς και 

διακλαδικς, ικανς να αναπτύσσνται 

σ ικρ χρνικ διστηα, για την κτ

λση ιας σγκκρινης απστλής. Οι 

δνις ατς πρπι να σγκρτύνται 

αναλγς τν πριστσν και να νρ

γύν γρήγρα και για σύντ χρνικ 

διστηα. Γι΄ ατ  ρλς της cJTF 

ναι πλύ σηαντικς. Σκπς της cJTF 

ναι η δικηση και  λγχς τν δν

ν της Σαχας κατ την κτλση 

τν στρατιτικν πιχιρήσν, και τ 

χρσα στρατηγ ναι σ θση να 

σχδισι και να κτλσι  δνις 

πιπδ ΣΣ. H cJTF χρζται σ 3 ρη: 

τ κρς στρατηγ (cJTF HQ), τα φι

στνα τηατικ (κλαδικ) στρατηγα 

(subordinated cc HQs) και τις δνις 

(Forces) π διατθνται για την απ

στλή. Τ αναπτσσν στρατηγ 

(dJTF HQ) πρ να ναι χρσα ή 

θαλσσι.

οι κριες αρχές π διπν τη δηιρ

γα της cJTF ναι ι ξής: 

 διαθεσιμττα: πς αναγρφται 

στ ρθρ 5, η cJTF πρπι να ναι δια

θσιη για ανληψη απστλής ταν 

ζητηθ απ τη Σαχα.

 ευελιξα: ναλγς λλντικύ 

σναρ, κθ cJTF θα ναι διαφρτι

κή σ σχση  λλη, γι’ ατ απαιτται 

να ναι λικτη «πρσαρσνη στα 

τρα της κθ απστλής».

 ανπτυξ: Σχδιστηκ ς «ργαλ» 

τ NATO  στχ να πρσφρι τη δνα

ττητα για ταχα ανπτξη καλ τιπλ

ν δνν π και πτ χριαστ να 

νργήσν,  ή χρς την πστήριξη κ

πι πστηρζντς θνς (Host Nation 

support) (HNs). ναγνρζται δ η δσκ

λα στ τι η ανπτξή της ξαρτται απ 

τη δναττητα ταφρς της.

 πλυεθνικττα: Οι λλντικς απ

στλς δχνν την ψηλή σγκρτηση 

τν ικτν δνν, σπριλαβαν
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νν και ατν π δν πρρχνται 

απ η κρτη λη τ ΝΤΟ. Σνπς 

ι δναττητς της cJTF ναι ψηλς και 

πλθνικς.

 διακλαδικττα: Η πλπλκτητα 

 να φή τρπ ργνσης τ 

στρατηγ της cJTF HQ.

 δυνατττα διατρσς των επιχ/σεων 

πέρα των 2 ετών: Σήρα ναι κατανητ 

τι ι πιχιρήσις διαρκύν πρισστ

ρ απ ,τι χι πρβλφθ. τσι η cJTF 

ναι σχδιασνη στ να πρ να 

νργήσι για ια πρδ τλχιστν 

2 τν, και να πρτισι τ δαφς, 

αν χριαστ, για τη σνχιση τν πι

χιρήσν για πρισστρ χρν απ 

λλς δνις.

 ετιμττα: Τ ππδ της τι

τητας της cJTF ναι σνφασν  τ 

ΝΤΟ ανλγα  την τιτητα τν 

νδν και τ χρνικ τς διγραα.

 ενσχυσ: Τ στρατηγ της cJTF 

HQ πρπι να ναι ικαν να αναπτχθ 

γρήγρα, βασιζν κρς στις δικς 

τ δναττητς, και χι σ ατς τ 

πρσθτ πρσπικύ (Augmentees). 

Τ πρσθτ ατ πρσπικ βρσκ

ται σ ψηλ ππδ, σχδιασν και 

κπαιδν, και πρρχται απ τα 

ητρικ στρατηγα τ ΝΤΟ. πιπρ

σθτα, αντανακλ την σνλική σβλή 

τν θνν στις πιχιρήσις π διξγι 

η cJTF. Η τιτητα τ dJTF HQ ναι να 

αναπτχθ σα σ 5 ηρς και τ cJTF 

HQ ντς 30 ηρν. Η νσχση σ πρ

σπικ γνται ντς 30 ηρν πσης.

NaTo CommaNd sTRUCTURe (NCs)
Η να πιχιρησιακή δή (NATO 

cOmmANd sTRUcTURe Ncs) (πνακας 

45) τ ΝΤΟ χι τη σύνθση ιας 

νιης, νιαας, σιδς και κινής διύ

θνσης στην ρα γγραφική πριχή 

της ρπης, ικανής να ανταπκρνται 

στην πικιλα τν κινδύνν και απιλν 

π παρσιζνται και απτλται απ 

τα κτθι στρατηγα:

• Δύ στρατηγα σ Στρατηγικ ππ

δ (sc strategic command) (AcO/ sHApe 

&AcT/Νρφλκ).

• Τρα σ πιχιρησιακ ππδ 

(Operational level) (JFc brunssum, Naples 

& JHQ Lisbon).

• ξι σ τηατικτακτικ ππδ 

(component/Tactical level) (ccLand 

Heidelberg & madridccAirRamstein 

&izmir ccmar Νorthwood & Naples).

• Τσσρα cAOc (combined Air 

Operations centre) &

• Δύ dcAOc deployable (αναπτσ

σνα).

Η να σύνθση (Ncs) τ ΝΤΟ παζι 

να σηαντικ ρλ στη σγκρτηση

πστήριξη της NRF, στ η Σαχα 

γρήγρα να αναπτύσσι πλθνικς 

νδς σγκρτύνς απ στι

χα ξηρς, αρα,θλασσας και ιδικν 

δνν. Σ στρατηγικ ππδ τ 

sHApe(AcO Allied command Operations) 

(πνακας 6) π δρύι στη Μνς τ 

Βλγ ναι πύθν για τα στνταρ, 

την πιστπηση τν δνν και τις 

ασκήσις της NRF, ν τ AcT (πνακας 

7) (Allied command Transformation) 

π δρύι στ Νρφλκ της Βιρτζνια 

τν ΗΠ ναι πύθν για την πρσαρ

γή τν λλντικν δναττήτν, 

πριλαβνντας πγσς τχνλ

γς και αναπτύσσντας τ δγα για 

τη δύναη και την κπαδση της NRF 

στα κντρα κπαιδύσς στη Νρβη

γα (Joint Warfare centre in stavanger) 

και στην Πλνα (Joint Force Training 

centre bydgoszcz).



Δύναμη Αντίδρασης του ΝΑΤΟ (NRF NATO RespONse FORce)
Διασυμμαχική Διακλαδική Δύναμη Επιχειρήσεων (cOmbiNed JOiNT TAsk FORce cJTF)

Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η  Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η 119

Πνκς 4:
Δομή ACO
& ACT

Πνκς 5
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NaTo FoRCes sTRUCTURe (NFs)
Παρλληλα,  την σύσκψη της 

Οσιγκτν τ 1999, ι στρατιτικς 

αρχς τ ΝΤΟ σφνησαν τν Ιύ

λι τ 2001 στις αρχς και στις παρα

τρς της Νας Δής τν Δνν 

(NFs NATO Forces structure) τ ΝΤΟ. 

Η να δή θα διν στη Σαχα 

γαλύτρη ταχκινησα, ανπτξη, ατ

τλια και δναττητα στχής π

λθνικν δνν,  την ικαντητα 

δικησης και λγχ ατν. Η φαρ

γή ατής της νας δής δνν 

ναι απτλσα της πρσαργής 

τ ΝΤΟ στα να δδνα της π

χής. Η να δή απτλ θλι για 

Πνκς 6: Δομή ACO

Πνκς 7: Δομή ACT

την πιτχα τν λλντικν πιχιρή

σν τ ΝΤΟ. Η διαφρ ταξύ της 

(Ncs&NFs) γκιται στ τι η πρτη 

παζι στρατηγικ ρλ  κύρι σκπ 

τη δικηση και λγχ της Σαχας 

κατ τη διρκια τν πιχιρήσν, 

ν η δύτρη χι να πι τακτικ 

σκπ, πρθντας πιπλν δικη

ση και λγχ σ να ν ππδ. 

Οσιαστικ, τ NATO Force structure 

ναι η δξανή λν τν δνν 

απ π θα αντλήσι η NRF δνις, 

και ι πς θα παξν τν κύρι 

ρλ στις πιχιρήσις. πιπρσθτα, 

στις δνις π διαθτν τα κρτη 

λη για την κτλση της απστλής, 
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εΤοιοΤΤες δυΝαεωΝ
Τα ππδα τιτητας π χι ι

θτήσι η NFs για τις δνις της ναι 

3: ι HRF High Readiness Forces, ι FLR 

Forces at Lower Readiness και ι LTbF 

Long Tern builtup Forces. Η πρτη κα

τηγρα απτλται απ τις δνις 

ψηλής τιτητας π πρύν να 

νργήσν γρήγρα και σα, τ κ

νντας χρήση τ ρθρ 5 τ χι, για 

την αντιτπιση πιασδήπτ κρσης. 

π ατς τις δνις σγκρτται και 

η NRF. Στη δύτρη πρπτση, ι δν

ις χαηλής τιτητας σγκρτύνται 

για την διξαγγή πιχιρήσν ή αντικα

τσταση λλν δνν και αφρύν 

πιχιρήσις χι στα πλασια τ ρθρ 

5. Τλς, στην τρτη πρπτση, ι α

κρύ χρνικύ διαστήατς δνις  

δναττητα νσχσης, απτλύν τ χι

ρτρ σνρι για πιχιρήσις ακρς 

διρκιας σ σφνα  τ ρθρ 5.

τ ΝΤΟ σπριλαβνι στρατηγα 

π πρύν να αναπτχθύν ς NRF 

ανλγα  την κκλική ναλλαγή π 

χν. τ τα αναπτσσνα στρατη

γα πρύν να διικύν και να λγ

χν δνις απ ππδ Ταξιαρχας 

χρι Σατς Στρατύ (1.00010.000 

νδρς), κι ναι ικαν να αναλβν 

τις απστλς π θα τς δθύν. Τ 

sHApe χι πιστπιήσι 6 χρσαα στρα

τηγα ψηλής τιτητας (HRF) και τα 

πα χν ς ξής: τ ARcc στ Ραι

ντλν της Γρανα, τ NRdcGe/NL, τ 

NRdc iT στ Μιλν της Ιταλας, τ NRdc 

sp στη Βαλνθια της Ισπανας, τ NRdc 

TU στην Κνσταντινύπλη της Τρ

κας, τ eUROcORp στ Στρασβύργ 

της Γαλλας, και η πρτιασα και 

νς NRF απ τη Γαλλα (Force d’Action 

Terrestre), 3 Χρσαα στρατηγα χαη

λής τιτητας FLR και 3 θαλσσια 

στρατηγα (ΙΤ, sp, Uk).

ΒΙΒΛΙΟΓΡΦ

 NATO Handbook 2001.

 NATO Handbook 2006.

 internet: www.lamd.nato.int.

 internet: sHApe issues (the NATO Response Force NRF).

 internet: sHApe News (NATO delivers aid to 

pakistansupport to the Us in response to hurricane 

katrina).

 internet: sHApe information.

 internet: sHApe community.

 NATO military structure briefing August 2005.

 The New NATO Force structure October 2003.
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Ο Καλ Φον Κλαοζβις� ναι αδιαφι

σβα ο θικός ου πολου ο 

οποος, πισσόο από οποιονδπο

 άλλο, πασ  σκψ όσο ν 

συχόνν όσο και ν νν ου 

θικών ς πολικς χνς. Ο 

Κλαοζβις ανπυξ  θα ου σο 

οναδικό ου ο  ον λο On War�, 

ο οποο ο διος χαακισ ιλς και 

ο οποο ξδσ  σζυός ου ο �83� 

ά ο θάναό ου. Ο Peter Paret3 ο θ

 ακάν ο ο   αλ 

πιο σ θαα σαιικς χνς 

ο οποο χι αφ πο�. Πάν από καόν βδονα χόνια ά 

ο θάναο ου συαφα ου, ξακολουθ να λάαι σ σχδόν 

κάθ Σχολ Διοκσς και πιλών και Σχολ Πολου ου πάλαι πο 

Δυικο κόσου, και όχι όνο�. Παόλα αυά, ο βιβλο ναι δυσανάν

σο. Ο σαός George Patton, λς ο διος ου Κλαοζβις, 

λ: “Αυό ο βιβλο δν ναι δυναόν να νι καανοό  ν 

πώ ανάνσ. Οισνα  ου ναι δυσνόα και πιδχοναι 

πισσός από α νς, νώ άλλα απαιον συκνσ, 

παναλπικ ανάνσ και ανάλυσ σ αθουσα διδασκαλας”.

1 www.clausewitz.com.cwzhome.cwzbase.htm
2 carl Von clausewitz, On War, Μτάφρση στ λκά πό τους Michael Howard κ Peter Paret, Princeton 

University Press, �976.
� Peter Paret, μρκνός στορκός κ στρτηστής, νς κ των δο μτφρστών του ρου του Κλο

ζβτς στην λκή λώσσ.
� Peter Paret, Makers of Modern Strategy, Princeton University Press, �986, σλ. ���
� Σχολή μνης των Βλτκών χωρών (Baltic Defense College), www.bdcol.ee

Η ΠΡΔΞΗ ΤΡΙΔ 

ΤΟΥ ΚΛΟΥΖΒΤΣ
(CLAUZEWITZIAN 

TRINITY)

KEIMENO: Τχος Πνγιτης Μρπολος
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Η δμτκττα τσ τυ έγυ σ κα τυ δυ τυ συντκτ τυ χσε υσαστ

κ ταν  Moltke  Πεσβτες, αχγς τυ Πσκ Γενκ πτελευ κατ 

τ δκεα τν πλέμν γα τ Γεμανκή ενπσ, συμπεέλαβε τ συγκεκμέν 

έγ μεταξ αυτών τα πα επέασαν θεμελδώς τ σκέψ τυ κα συνέβαλαν στν 

επτυχα τυ (τα λλα δ ενα  Ββλς κα  Όμς�).

Ο Κλαζεβτς ενα γνστς στ ευ κν, χ τσ απ τ έγ τυ ς μας λ

κλμένς θεας τυ πλέμυ, αλλ απ δφα απσπσματα τς μελέτς τυ, τα 

πα ενα τσ γνστ πυ έχυν ενσματθε στ σταττκή σκέψ κα τα δγματα 

πλλών σταττκών γανσμών σε λκλ τν κσμ. Ένα απ τα λγτε γνστ 

θέματα με τα πα ασχλήθκε ενα αυτ τς “Τδας” (“trinity”). Τ συγκεκμέν θέμα 

απασχλσε τν μεγλ θετκ στν τελευταα ενττα τυ Κεφαλαυ 1 τυ πώτυ 

ββλυ (τυ μνυ λκλμένυ απ τα κτώ τυ έγυ τυ), με τν υπττλ “Ο συ

νέπεες γα τ θεα” (Consequences for the theory). Σε ένα κεμεν τακσν πεπυ 

λέξεν  Κλαζεβτς παυσζε τν Τδα τυ  μα αλλλεπδαστκή μδα τών 

στχεν τα πα επεζυν καθστκ τν εξέλξ κα τν έκβασ τυ πλέμυ   

πα απτελε τ επστέγασμα τς δαντκής τυ εγασας κα τ απαγασμα λκλ

υ τυ έγυ τυ. Όπς παατε  Christopher Bassford�, ενα αδνατ  σλλψ τς 

συνλκής δμής τν δεών τυ χς τν κατανσ κα εκτμσ τς Τδας. Ο Michael 

Howard τν πτενε ς μα καλή αφετα γα κθε σγχν στατγκ μελεττή�.

Παλ πυ πλλ απ τα θέματα τα πα δαπαγματεετα  Κλαζεβτς στ 

έγ τυ ενα πλέν παχμένα εξ ατας κυς τν τεχνλγκών εξελξεν,  

πλεψφα τν μελεττών τυ έγυ τυ πστεε τ  Τδα ενα δαχνκή 

κα μπε να εξυπετε ς βσ γα τ μελέτ κα τν ανλυσ πασδήπτε 

σγκυσς, ανεξττα απ τ πλασ εντς τυ πυ αυτή δεξγετα.

Τ παν θ έχε ς σκπ τν παυσασ τς Τδας τυ Κλαζεβτς,  

πα, πα τν ευεα έκτασ κα απδχή τν πα συναντ σε λκλ τν αγγλκή 

σταττκή ββλγαφα, απυσζε παντελώς απ τν ελλνκή σταττκή σκέψ. 

Η παθεσ τυ αγγλκ κεμένυ κα τς μετφασής τυ στν ελλνκή,  χήσ 

πααδεγμτν κα  συνπτκή παυσασ επκτκών σχλν γνετα με σκπ να 

βθθε  αναγνώστς να απκτήσε μα, έστ κα επφανεακή, δκή τυ πψ γα 

τ θέμα. Γα τ σκπ αυτ, στ τέλς τυ θυ παατθετα τ αγγλκ κεμεν κα  

μετφασή τυ στν ελλνκή. ξυπακετα τ τ ελλνκ κεμεν απέχε ακετ απ 

τ σκέψ τυ Κλαζεβτς, πλν μς αυτ ενα τ καλτε δυνατ απτέλεσμα υπ τς 

κατσες συνθήκες. Τ αχκ κεμεν, γαμμέν στν πσκή δλεκτ, ενα ακετ 

δσκλ στν κατανσ ακμ κα γα τυς Γεμανς. Τ κεμεν, πς απδθκε 

στ αγγλκή, απώλεσε μές τς σκέψς τυ συντκτ, κα υπέστ μα δετε “κακπ

σ” (παεμνεα) κατ τ μεταφ τυ απ τν αγγλκή στν ελλνκή γλώσσα.

� John Keegan, A History of Warfare, Vintage, 1993, σελ. 30.
� Christopher Bassford, μεκανς στκς κα στατγστής. Πών αξματκς τυ στατ τν ΗΠ, 

σήμεα καθγτής στ Σχλή Πλέμυ (War College) τς Σχλής θνκής μνς (National Defense University) 
τν ΗΠ. Θεετα  μεγαλτες μελεττής τυ Κλαζεβτς στν γγλφν κσμ. πμελετα τς στσε
λδας με θέμα τν Κλαζεβτς (www.clausewitz.com.cwzhome.cwzbase.htm).

� Michael Howard, Clausewitz A very short introduction, Oxford University Press, 19�3, σελ. ��.

Η ΠΡΔΞΗ ΤΡΙΔ
ΤΟΥ ΚΛΟΥΖΒΤΣ
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Η ΤΡΙΔ
Η Τδα τυ Κλαζεβτς παέμενε υσαστκ στν αφνεα απ τ χν έκδσς 

τυ έγυ τυ Οn War τ 1�32 μέχ σχετκ πσφατα. Η συζήτσ γ’ αυτή κα τν αξα 

τς χσε απ τ στγμή τς δμσευσς τς μελέτς τυ Σχ Harry Summers τυ Στα

τ τν ΗΠ με τν ττλ “On Strategy: A Critical Analysis of the Vietnam War (19�2)”. 

Έκττε  απκαλμεν ξσμετ (remarkable) ή Παδξ (paradoxical) 

Τδα ενα μα απ τς συχντεα αναφεμενες αχές τυ Κλαζεβτς σε λ

κλ τ σγχν σταττκή ββλγαφα.

Ο Κλαζεβτς σχυζετα τ τα κυαχα στχεα τυ πλέμυ συγκτν 

μα παδξ Τδα. Τα στ

χεα αυτ, πς πεγφντα 

απ τν δ τ συντκτ τυ 

έγυ, ενα:

• Η πτγενής βαττα, 

τ μσς κα  εχθττα.

• Τ παχνδ τς πθαντ

τας κα τς ευκαας.

• Τ στχε τς υπαγγής, 

ς γαν πλτκής, τ π 

καθστ τν πλεμ υπκεμε

ν στ λγκή.

Ο δς  Κλαζεβτς, στ 

δετε παγαφ τς αν

λυσής τυ, πχε σε μα 

αντστχσ τν τών στ

χεν, πς παακτ:

• Η πτγενής βαττα, 

τ μσς κα  εχθττα αφ

 στ Λό.

• Τ παχνδ τς πθανττας 

κα τς ευκαας αφ στ Δκτή κα τ σττευμ τυ (Στρτός).

• Τ στχε τς υπαγγής αφ στν Κβέρνσ.

Έτσ  αχκή Τδα, με τν υπδεξ τυ δυ τυ Κλαζεβτς, κατέλξε στ ευ

τεα γνστή κα εκλακευμέν τδα “Λας, Στατς, Κυβένσ”.

Η αντστχσ αυτή θεετα απ πλλς ς υπεαπλστευσ τς σκέψς 

τυ. Παλα αυτ,  Τδα Λός- Στρτός- Κβέρνσ ενα αυτή πυ χσμπε

τα στ συντπτκή πλενττα τν κεμένν τα πα εμφανζντα σε λκλ

 τ σταττκή ββλγαφα. Η αντστχσ αυτή χσμπήθκε απ τν 

Κλαζεβτς γα να καταδεξε κα να δευκνσε τν πτευσα δέα, κα χ γα 

να τν σε. Η πτευσα δέα ενα κτ πλ ευτε, τυ πυ μς  ε

μνεα μλλν δαφεγε απ τυς επκτές τς. Στ συνέχεα θα επχεθε μα 

συνπτκή ανλυσ τν συστατκών τς Τδας.
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 Λός
Τ πώτ απ τα στχεα τς Τδας ενα  Λας, χς τ στήξ τυ πυ 

ενα αδνατ  πσφυγή ενς κτυς στν πλεμ. Σμφνα με τν Κλαζε

βτς, γα να εξασφαλστε  υπστήξ τυ Λα στν πλεμ, αυτς θα πέπε να 

δακατέχετα απ έντνα συνασθήματα μσυς κα εχθττας πς τν αντπαλ. 

Όταν τα συνασθήματα αυτ αχσυν να υπχν, τ δ συμβανε κα με τ 

στήξ τς υπθεσς τυ πλέμυ.

Έχε παατθε τ σε πεπτώσες πλέμυ υπχε μα τσ συσπεσς 

τυ Λα γ απ τν κυβένσή τυ. υτ σχε χ μν γα τα δμκατκ 

πλτεματα, πυ  λας μπε να απσε τν εμπστσν τυ πς τν κυ

βένσ ή να ασκήσε πεσ γα τ αλλαγή τς πλτκής τς (πς στν πεπτσ 

τς απφασς τυ πέδυ τν ΗΠ Bill Clinton να απσε τς αμεκανκές 

δυνμες απ τ Σμαλα μετ τ θνατ 1� μεκανών σταττκών, τ δαπ

μπευσ τν σών τυς κα τ μετδσ τν εκνν απ τ CNN). Τ δ σχε 

κα σε μ δμκατκ καθεστώτα, πυ  αντθεσ εκφζετα μλλν παθτκ 

απ τ φβ τν αντπνν απ πλευς τυ καθεστώτς πς τυς δαφνντες 

(ακε να θυμθμε τν κατστασ αδεξδυ επ τέσσεα χνα  19�419�� 

 στν πλεμ μεταξ ν κα κ, τν πεδ 19�019��).

 Στρτός
κτς απ τν απλή αντστχσ τς πθανττας κα τς ευκαας με τ Στατ 

(τ Δκτή κα τ σττευμ τυ),  Κλαζεβτς κνε τή αναφ στ “δφυα” 

(genius) τυ Δκτή  πα επεζε τν εξέλξ τυ πλέμυ. Έτσ λπν, κατ τν 

Κλαζεβτς, δ ενα τα βασκ στχεα πυ επεζυν τν εξέλξ τυ πλέμυ απ 

τν πλευ τυ Στατ:  τχ κα  “δφυα” τυ Δκτή.

Η τχ έχε τν έννα τν τυχαν πεστατκών, τν πν  επδασ ενα απ

βλεπτ. Η βχή τν πγυμέν τς μχς τυ Βατελ έπαξε καταλυτκ λ στν 

ήττα τυ Ναπλέντα. Γατ μς ες βς τυ Ναπλέντα κα χ τυ Ουέλνγκτν; 

Θα μπσε τ απτέλεσμα τς μχς να ήταν δαφετκ; Κανες δεν τ ξέε κα 

τε θα τ μθε πτέ. Η επδασή αυτή τς τχς μπε να μεθε σε κπ, μκ 

ή μεγλ, βαθμ απ τν “δφυα” τυ Δκτή, με τν έννα τς πττας τυ 

στατεματς κα τς κανττς τυ να σχεδζε κα δεξγε πλεμκές επχεήσες. 

Βέβαα  επχεήσες αυτές δε δεξγντα στ κεν, χς αντπαλ. υτ λπν πυ 

θα μπσαμε να πσθέσυμε ενα τ αυτ πυ έχε αξα δεν ενα  απλυτ “δ

φυα” τυ Δκτή, αλλ  σχέσ με τν αντστχ τυ αντπλυ, αυτ πυ σήμεα 

απκαλμε σχετκή μαχτκή σχ, κα τ π μπε μεν να εκτμθε, δεν μπε 

μς να μετθε. πχε μς κα μα λλ πλευ τς σχέσς τς “δφυας” τυ 

Δκτή με τν τχ. Η κανττ τυ να εκμεταλλεετα τν αβεβαττα πυ επκατε 

στ πεδ τν επχεήσεν πς φελς τυ, γα τν επτευξ τς νκς.

 Κβέρνσ
Η πσφυγή στν πλεμ ενα μα απφασ  πα πέπε να λαμβνετα απ τν 

εκσττε πλτκή γεσα. Η αχή αυτή δαπνέε λ τ έγ τυ Κλαζεβτς. Η υπεχή 

τς πλτκής γεσας δε σταματε μς στ λήψ τς απφασς. Ο πλεμς ενα κα
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τκή υπθεσ, στν πα  Στατς μεν παζε τν κυαχ λ,  συμμετχή μς 

τν λλν στχεν σχς τυ κτυς (τς δπλματας κα τς κνμας) δε μδε

νζετα πτέ. Η συμμετχή τν τών στχεν σχς ενα δυναμκή, ήτ  συμμετχή 

τυς μεταβλλετα συνεχώς απ τ στγμή τς κσς, κατ τ δκεα τυ πλέμυ κα 

μέχ τν επτευξ τς εήνς, πς φανετα στ παακτ δγαμμα.

Η απφασ πσφυγής στν πλεμ πέπε να λαμβνετα απ τν κυβένσ μετ 

απ λγκ υπλγσμ κα εκτμσ τυ κνδνυ τν π αναλαμβνε. Η κυβένσ 

λπν πέπε να πσδσε με καθα μυαλ, χς να δακατέχετα απ τ πθς 

πυ δακατέχε τ Λα, τ σκπ τυ πλέμυ κα τ σμε μέχ τ π θα τν επ

δώξε (με π κστς).

ν  απφασ πσφυγής στν πλεμ λφθε απ τν κυβένσ υπ τ κτς 

έντνν συνασθμτν μσυς κα εχθττας (απκλεστκ πνμ τυ Λα),  

πλτκς σκπς τυ πλέμυ θα ενα κατ πσα πθανττα λανθασμένς κα μ εφ

κτς, δτ  απφασ πσφυγής δε θα “υπκετα” στ λγκή.

ΙΣΟΡΡΟΠΙ ΤΗΣ ΤΡΙΔΣ
ς επστέψυμε μς στν Τδα. Ο δς  Κλαζεβτς επσμανε τ, τα τα 

αυτ στχεα, πατ αυθπακτα, βσκντα σε κπα σχέσ μεταξ τυς. Οπαδήπ

τε θεα πλέμυ αγνήσε κπ απ αυτ τα στχεα, ή υπθέσε κπα αυθαετ 

σχέσ μεταξ τυς, ενα καταδκασμέν να απτχε. Τα στχεα αυτ, στ πλασ τς 

δεξαγγής ενς πλέμυ απ ένα κτςέθνς, θα πέπε να βσκντα σε σπα, 

ακβώς πς ένα εκκεμές σπε μεταξ τών μαγντών9. νεξττα απ τ ε

δς τυ πλέμυ, ππθεσ επτυχς δεξαγγής κα έκβασς ενα  απκατστασ 

τς σπας τν στχεν,  σχέσ μεταξ τν πν, έστ κα αν δεν πααμένε 

σταθεή, πέπε να βσκετα πνττε μέσα στα πλασα τς σπας.

Η επτευξ τς σπας τς Τδας επεζετα απ σμένυς παγντες. Η 

σχέσ μεταξ τν τών συστατκών τς ενα δατεα σμαντκή. Ένας Στατς πλτών 

εξασφαλζε τν απατμεν κτ δεσμ μεταξ Στατ κα Λα. Η εμπστσν 

τς Κυβένσς απ τ Λα ενα επσς ένας σβας παγντας απκατστασς τς 

σπας, ενώ  πττα τυ Στατεματς (“δφυα”) ενα βασκή. Ο συνεκτκς 

δεσμς μς κα τν τών συστατκών ενα  κατανσ κα  πστ στν πλτκ 

9 On War, σελ. �9.

Διπλωμτί

             Οικονομί

                                       Έν. Δνάμεις

Ειρήν                                    Κρίσ                                      Πόλεμος
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σκπ τυ πλέμυ, στν π εφσν πστέψυν,  μεν Λας θα τν υπστξε με 

πθς,  Στατς θα τν επδώξε με αυτθυσα,  δε Κυβένσ θα επμενε σε αυτν 

με πδήπτε κστς μέχ τν επτευξή τυ.

ΦΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΤΡΙΔΣ
Η παυσασ τυ δσκλυ αυτ θέματς, τς Τδας, δεν θα ήταν πλής χς 

τν παθεσ κπν πααδεγμτν τα πα θα βθήσυν τν αναγνώστ να κατα

νήσε καλτεα τ νμ τς. Συγκεκμένα, θα χσμπθν δ πααδεγματα, 

αμφτεα απ τν ελλνκή στα, γα τ δευκλυνσ τυ αναγνώστ. Τ πώτ αφ 

στν λλνταλκ πλεμ τυ 194041, ενώ τ δετε στ Μκασατκή εκστατεα, 

τν πν  κατλξ ενα γνστή σε λυς.

Στ δστμα πυ πγήθκε τς έκξς τυ λλνταλκ πλέμυ,  ταλα 

πέβ σε μα σε πκλήσεν ες βς τς λλδς με απκφμα τν τπλ

σμ τς “ΛΛΗΣ” στ λμν τς Τήνυ, τν 15 υγστυ 1940. Πα τν πσπθεα 

τς κυβένσς να απφγε να κατγήσε επσμα τν ταλα,  Λας, αντλαμβανμε

νς τν κατστασ, χσε να αναπτσσε ασθήματα αδκας, αγανκτσς, εχθττας 

κα μσυς εναντν τν ταλών. Τν δα στγμή  Στατς εχε τ χν να πχήσε 

στν απααττ πετμασα, συμπελαμβανμένς τς πώθσς στατευμτν 

κα τς μεκής (μυστκής) επσττευσς, έτσ ώστε να μν υπστε στατγκ αφν

δασμ. Τέλς,  κυβένσ εχε τ χν να πβε σε λγκή εκτμσ τς κατστασς 

με ψυχαμα, κα να καθσε τν πλτκ σκπ τυ πλέμυ.

Έτσ, τ π τς 2�ς Οκτβυ,  Τδα τυ Κλαζεβτς βέθκε σε μα δανκή 

σπα. Ο Λός, δακατεχμενς απ έντνα συνασθήματα εχθττας, κα πα τ 

γεγνς τ  κυβένσή τυ ήταν δκτατκή, εμπστετκε τν πλτκή κα στατ

τκή γεσα, κα παέμενε πσκλλμένς στ αμα τς νκς, καθ’ λ τ δκεα 

τυ πλέμυ. Πα τν πσπθεα μας σταττκής γεσας να εσέλθε στν πλεμ 

με τς καλτεες δυνατές ππθέσες κα να ελαχστπήσε τν αβεβαττα, εγγενή 

στν πλεμ,  πλεμς κυαχετα απ τν πθανττα κα τν ευκαα. Ο λλνκς 

Στρτός, πατ κατώτες σε μαχτκή σχ τυ αντστχυ ταλκ, έπαξε τ παχν

δ αυτ τς πθανττας κα τς ευκαας. Μπεσε να εκμεταλλευτε τς ευκαες πυ 

τυ παυσστκαν στ Θέατ τν πχεήσεν κα να νκήσε σε λες τς μχες 

στς πες ενεπλκ. Η Κβέρνσ, πατ δεν απλμβανε τς εμπστσνς τυ ελ

λνκ λα, με τν απφασή τς να πσφγε στν πλεμ επέτυχε να εξασφαλσε 

τν υπστήξή τυ στ συγκεκμέν απφασ. Η λγκή υπαγευε τ συμββασμ. 

Δεν ήταν δυνατν  λλδα, με τα πεσμένα μέσα τα πα δέθετε, να κεδσε 

έναν πλεμ εναντν τυ Άξνα. Όμς,  κυβένσ δεδε κα πστεψε στν τελκή 

επκτσ τυ ελεθευ κσμυ. Ο πλτκς σκπς τυ πλέμυ, πς σθκε 

απ τν κυβένσ, ήταν  συμπαταξ με τν ελεθε κσμ, με απώτε στχ 

να βεθε στ τέλς τυ πλέμυ στν πλευ τν νκτών. Έτσ, τ στγμή τς τελκής 

επκτσς, τ κέδς θα ήταν μεγαλτε σε σχέσ με τς απώλεες. Ο συνεκτκς 

κκς μεταξ τν στχεν τς Τδας γα τν επτευξ τς σπας, ήταν  πστ 

τυς στ γεγνς τ  λλδα έπεπε να συνταχθε με τν ελεθε κσμ κα τ τ 
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μακπθεσμ απτέλεσμα θα ήταν  νκ κα  απκατστασ τς αδκας.

Τ δετε παδεγμ μας ενα αυτ τς τελευταας πεδυ τς Μκασατκής 

εκστατεας. Η εκστατεα ξεκνσε με τς καλτεες ππθέσες. Ο πλτκς σκπς 

τυ πλέμυ,  απελευθέσ τς Μκασας, συνεπήε τ Λα, τ Στατ κα τν Κυ

βένσ, δασφαλζντας τν σπα τς Τδας. Παλ πυ κπς θα μπσε 

να αμφσβτήσε τ λγκ τς απφασς (κατ πσν  Κυβένσ εχε σταθμσε τ 

δυνατττα τν λλν πααγντν σχς τυ κτυς  δπλματας κα κνμας 

 να υπστξυν έναν μακχν πλεμ),  σπα τς Τδας εχε επτευχθε. 

Πντς μς τυ χνυ, ήταν πφανές τ  αχκς πλτκς σκπς τυ πλέ

μυ δεν ήταν πλέν εφκτς κα έπεπε να αναθεθε. Ο Λός, κυασμένς απ τ 

δεκαετή πλεμ απέσυε σταδακ τν υπστήξή τυ στν κυβένσ. Τα ασθήματα 

κπσς κα απγήτευσς υπεσχυσαν τν αντστχν μσυς κα εχθττας. Ο Στρ

τός καταπνμένς απ τν πλυετή πλεμ, ταλαπμένς απ τ δχνα, έχασε τ 

θκ τυ. Όσ δεν υπήχε πλτκς σκπς, δεν μπσε να κατατστε σταττκή 

στατγκή κα να στε  σταττκς σκπς τυ πλέμυ. Η “δφυα” τυ Δκτή 

χθκε, κα μαζ τς  κανττ τυ να εκμεταλλευτε τ παγνδ τς πθανττας κα 

τς ευκαας στ πεδ τν επχεήσεν. Τελκ,  συσχετσμς τς μαχτκής σχς 

τν αντπλν λλαξε ες βς μας. Η Κβέρνσ, απώλεσε τν εμπστσν τυ λα, 

κα πα τς αλλαγές πυ επήλθαν στ δεθνή τς πεγυ, απέτυχε να αναθεήσε 

τν πλτκ σκπ τυ πλέμυ, 

μέσα απ μα λγκή δαδκασα 

εκτμσς  πα θα ελμβανε 

υπψ τς τυς συνεπαγμενυς 

κνδνυς. Τν δα στγμή, τα λλα 

στχεα σχς τυ κτυς έπα

ψαν να συνεσφέυν θετκ στ 

δεξαγγή τυ πλέμυ. Δπλμα

τκ  χώα ήταν απμνμέν 

κα κνμκ καταχεμέν.

Με αυτές τς ππθέσες ήταν αδνατ  απκατστασ, ή μλλν  δατήσ, 

τς σπας  πα υπήχε στν αχή τς εκστατεας, πτε  απώλεα τυ πλέ

μυ ήταν αναμενμεν κα φυσκ επακλυθ.

κΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΡΙΔΣ
υτ λπν σχυζετα  μεγλς θετκς στ τακσν πεπυ λέξεν 

κεμεν τυ. Η δέα αυτή τυ Κλαζεβτς χσμπήθκε τς τελευταες δεκαετες 

ς ένα πλτμ αναλυτκ εγαλε, απτελώντας τ βσ γα τν εμνεα τς 

εξέλξς κα τς έκβασς τυ πλέμυ. Η θετκή χήσ τς τδας θεετα σήμε

α απ τυς εδκς ς έγκυ κα χήσμ. Οκθεν νετα τ, ταν  πλεμς 

ενα νκφς,  Τδα βσκετα σε σπα. Όταν μς  πλεμς έχε αν

τκή έκβασ, ττε  ανλυσ πέπε να δγε σε εντπσμ τυ ή τν στχεν 

τα πα απέτυχαν να εξασφαλσυν τν κσμ σπα.
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Βέβαα  Τδα τυ Κλαζεβτς, πς κθε στχε υψλής δανσς, δεν 

ενα καθλκ απδεκτή. Ο πλέμ τς απ τν πώτ τς δατπσ μέχ σή

μεα ενα πλλ. π τυς σγχνυς,  π πβεβλμέν κα γνστ ενα 

 John Keegan, liddell Hart κα Martin van Creveld, ενώ λγ παλατες ενα  

γνστς στ ελλνκ ββλφλ κν απ τ έγ τυ “Η δφυής στατγκή 

τυ Μεγλυ λεξνδυ”, J.F.C. Fuller.

Ο John Keegan10, στ ββλ τυ “A History of Warfare”11, ασχλετα υσαστκ 

με τν ανασκευή τς θεας τυ Κλαζεβτς. Η μεγαλτε αντθεσή τυ ενα 

στν αχή τς χσμττας τυ πλέμυ γα τν εξυπέτσ πλτκών στχν, 

κτ τ π απτελε έναν απ τυς θεμέλυς λθυς τς θεας τυ Κλαζεβτς. 

Όμς  Keegan δεν αφήνε ασχλαστ κα τν Τδα. ππτε τν δέα τυ 

Ταδκ πλέμυ κα σχυζετα τ  πλεμς ενα μλλν μα πλτσμκή κα 

χ πλτκή δαστττα. Τ συμπέασμα τ π πκπτε απ τν παθε

σ τν επχεμτν τυ Keegan, ενα τ αππτε τ σλλψ τυ Ταδκ 

πλέμυ ς μας θεας δαχνκής αξας κα σχς.

Ο Martin van Creveld12 σχυζετα τ  Ταδκς πλεμς έχε εφαμγή μν 

μεταξ κατών, επεδή μν τα κτ έχυν τ δυνατττα να στατλγν (υπ

χετκ), να χματδτν, να εκπαδευν, να αναπτσσυν κα να συντν 

σγχνα εξπλσμένες Ένπλες Δυνμες. σχυζετα τ  Ταδκς πλεμς ενα 

δυνατς μνν αν τα δ αντπαλα κτ ενα γανμένα κατ τν δ Ταδκ 

τπ, κα τ απ τ 1945 μέχ σήμεα τα ¾ τν ενπλν συγκσεν ήταν 

τυ τπυ “χαμλής έντασς”. Σε τέτυ εδυς πλέμυς, τα εμπλεκμενα κτ 

γενκώς απτυγχνυν. να εντυπσακ τ γεγνς τ, ενώ  rupert Smith13 

συμφνε με τν van Creveld στ τ  τπς τυ πλέμυ έχε αλλξε κα τ  

σγχνες Ένπλες Δυνμες δεν έχυν πσαμστε σε αυτν, δαφνε με τν 

(απ)αξα τς Τδας. Τ χσμπε μλστα γα να αναλσε κα εμνεσε τν 

έκβασ δαφν πλεμκών συγκσεν.

Η κτκή τν πα δέχετα  Τδα τυ Κλαζεβτς αφ κυς στν αδυ

ναμα τς να αναλσε τς σγχνες πλεμκές συγκσες, λγ τς αλλαγής 

τυ πλασυ εντς τυ πυ δεξγντα  σγχν πλεμ. Η συγκεκμέν 

σγχυσ πέχετα απ τν αντστχσ τν πα πτενε  δς  Κλαζε

βτς, κατ πσα πθανττα γα λγυς κατανσς κα πααδεγματς. Πγματ, 

 τυπκς τπς πλέμυ τν π εχε στ μυαλ τυ  Κλαζεβτς, ήτ τ 

σγκυσ δ γανμένν κατκών νττήτν ή συνασπσμ κατκών ντ

τήτν τενε να εκλεψε. Στ συνθέστε πεπτσ  σγχνες συγκσες 

δεξγντα μεταξ μας κατκής ντττας ή συνασπσμ κατκών νττήτν 

κα μας γνσς (πς γα παδεγμα μας τμκατκής).

10 John Keegan Άγγλς στκς, γνστς γα τα έγα τυ the Face of Battle, the Masks of Command, A 
History of Warfare κα λλα.

11 John Keegan, A History of Warfare, Vintage Books, 1993.
12 Martin van Creveld, σαλτς στκς κα θετκς, συντκτς πλλών ββλν με θέμα τ στατ

τκή στα κα στατγκή.
13 rupert Smith, the Utility of Force, Alfred A. Knopf, 200�.
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Ο συντκτς τυ παντς θυ συντσσετα με τν πψ τς δαχνκής αξ

ας τς (αχκής) Τδας, κα χς να υπστζε τ αυτή μπε να εμνεσε κθε 

ανθώπν σγκυσ, θα επχεήσε να απδεξε τν σχ τς ς αναλυτκ εγαλευ 

στς πεπτώσες τν σγχνν συγκσεν μέσ ενς πααδεγματς. Λγ επκα

ττας, τ παδεγμα αφ στν πεπτσ μας τμκατκής γνσς. Μα 

γνσ, έστ κα λγμελής, δαθέτε ς βσ τς παδς,  π μεσα ή έμμεσα 

παέχυν τν υπστήξή τυς στν γεσα τς, κα  π συγκτν τ “Λα”, ήτ 

λυς αυτς  π ασπζντα τς δες δέες. Ο “Στατς” συγκτετα απ λυς 

αυτς  π ενα στατευμέν στν υπθεσ κα απτελν τν εκτελεστκ βα

χνα  πς εκτελε τα σχέδα τς γεσας. Βέβαα στν πεπτσ τν γανώσεν 

αυτ τυ τπυ  σττευσ γνετα σε εθελντκή βσ. Όμς, απ τν πψ τς 

γνσς κα τς πεθαχας, πααγντν  π επεζυν απφασστκ τν 

επχεσακή κανττα ενς στατ,  κατστασ ενα καλτε τς αντστχς τν 

τυπκών στατευμτν τν κατκών νττήτν. Τν “Κυβένσ” συγκτε  γεσα 

τς γνσς,  πα βέβαα δεν εκλέγετα (πς κα  κυβενήσες τς επχής τυ 

Κλαζεβτς), απλαμβνε μς τς απδχής τν παδών τς (τυ “Λα”).

Τ θ αυτ υπστζε τ, πα τ γεγνς τ  τπς τυ πλέμυ τν 

π εχε στ μυαλ τυ κα στν π συμμετεχε  δς  εμπνευστής τς έχε 

εκλεψε (στκ;),  αχκή Τδα πεγφε χαακτστκ τς φσς τυ πλέ

μυ, τα πα πααμένυν αναλλτα απ ττε πυ εμφανστκαν στς πτγνες 

κννες τυ ανθώπυ. Ως τέτα, πααμένυν σε σχ ές σήμεα, έστ κα αν 

έχε αλλξε  τπς δεξαγγής τυ πλέμυ. υτ πυ σγυα έχε αλλξε, κα 

μλστα πσφατα, ενα  αντστχσ τν πα επέλεξε  δς  Κλαζεβτς ς 

ένα πλ καλ γα τν επχή τυ παδεγμα. Έτσ, ταν σήμεα  πλεμς δεξγετα 

μεταξ κατκών ή μ κατκών νττήτν, φυλών τς φκής, επαναστατκών κν

μτν κλπ, σε πδήπτε συνδυασμ, κθεν νετα τ ένα λλ παδεγμα θα 

πέπε να χσμπθε γα τν κατδεξ κα τν εμνεα τς σχς τς Τδας. 

Όμς, τα στχεα τς αχκής Τδας ενυπχυν στν πλεμ, μλστα  σπα 

τυς ενα ππθεσ τς επτυχς δεξαγγής τυ. Τ πθς, υπ τ μφή τυ 

μσυς/εχθττας ενα ππθεσ γα τν υπστήξ απ τν πλευ τυ Λα 

τς πσφυγής στν πλεμ (πς  υπστήξ τν πα παεχε  αμεκανκς 

λας στν πεδ τυ μετ τς επθέσες τς 11ς Σεπ 2001),  πα λαμβνετα απ 

κπα γεσα γενκής απδχής, έστ κα αν αυτή δεν έχε τ μφή τς κυβένσς 

 πα συνανττα στς σγχνες δμκατες (λες  επθέσες τς τμκατκής 

γνσς λΚντα λαμβνντα απ τν γεσα τς). Η δε πθανττα κα ευκαα, 

 πα ενα εγγενές στχε τυ πλέμυ, πα τν πεσμ τς λγ τς εξέλξς 

τς τεχνλγας, υφστατα κα επεζε τν εξέλξ πυδήπτε πλέμυ (πα 

τν τεχνλγκή υπεχή κα τν γκ τν δυνμεν τυ ΝΤΟ, τ θέατ τν επ

χεήσεν στ φγανστν παέχε στυς Ταλμπν ευκαες σταττκών επτυχών 

τπκής μεν εμβέλεας, πλ σμαντκές μς γα τ δατήσ τς επής τυς 

στυς παδς τυς κα τν σπα τς δκής τυς Τδας).
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Η Τδα τυ Κλαζεβτς, πα τα εκατν γδντα πεπυ χνα πυ παήλ

θαν απ τ σλλψή τς, πααμένε ένα σμαντκ αναλυτκ εγαλε στα χέα 

τυ μελεττή τς Στατγκής κα τς πλεμκής τέχνς. π τν λλ πλευ δε 

λεπυν αυτ  π αμφσβτν τν σχ τς κα τ θν ς απλθμα μας 

επχής τυ πλέμυ  πα έχε εκλεψε στκ. λπζυμε τ τ παν θ 

θα απτελέσε τ έναυσμα γα μα π ενδελεχή μελέτ τυ θέματς μέσ τς πας 

 ενδαφεμενς αναγνώστς θα απκτήσε τ δκή τυ θεμελμέν πψ γα 

τν παδξ Τδα τυ μεγλυ Γεμαν θετκ τυ Πλέμυ.

 πσπσμ στην λκή σχτκ μ την Τρδ π το ββλο του Clausewitz “On War”

War is more than a true chameleon that slightly adapts its characteristics to the given case. As a total phenomenon, its 

dominant tendencies always make war a paradoxical trinity-composed of primordial violence, hatred, and enmity, which 

are to be regarded as a blind natural force; of the play of chance and probability, within which the creative spirit is free to 

roam; and of its element of subordination, as an instrument of policy, which makes it subject to reason alone. 

The first of these three aspects mainly concerns the people; the second the commander and his army; the third 

the government. The passions that are to be kindled in war must already be inherent in the people; the scope which 

the play of courage and talent will enjoy in the realm of probability and chance depends on the particular character 

of the commander and the army; but the political aims are the business of government alone. 

These three tendencies are like three different codes of law, deep-rooted in their subject and yet variable in 

their relationship to one another. A theory that ignores any one of them, or seeks to fix an arbitrary relationship 

between them would conflict with reality to such an extent that for this reason alone it would be totally 

useless. 

Our task therefore is to develop a theory that maintains a balance between these three tendencies, 

like an object suspended between three magnets. 

 πδοση στην λληνκή του ποσπσμτος που φορ στην Τρδ του Clausewitz

 πλμος ναι κτι πριτρο απ ναν πραματικ χαμαιλοντα, ο οποος προαρμζι λαφρώς τα 

χαρακτριτικ του τ υκκριμν πρπτ. Ως να ολοκλρτικ φαινμνο, οι κυραρχς τις του 

τον καθιτούν πντοτ μια παρδοξ τριδα - αποτλούμν απ πρτονή βιαιττα, μος και χθρττα, 

τα οποα πρπι να θρθούν ς μια τυφλή φυική δύναμ. π το παιχνδι τς υκαιρας και τς πιθανττας το 

πλαιο του οποου το δμιουρικ πνύμα ναι λύθρο να πριπλανται. Και απ τα τοιχα τς υπαής, ς ρανο 

τς πολιτικής, το οποο τον καθιτ υποκμνο τ λοική.

Η πρώτ απ αυτς τις τρις πλυρς αφορ ΚΡΙΩΣ το λα,  δύτρ το διοικτή και το τρτυμ του και  τρτ 

τν κυβρν. Τα πθ τα οποα ξπτονται τον πλμο θα πρπι να διακατχουν το λα. Η κτα τν οποα θα λ-

βι το παιχνδι του κουριου και του ταλντου το χώρο τς πιθανττας και τς υκαιρας ξαρτται απ τον ιδιατρο 

χαρακτήρα του διοικτή και του τρατύματος. Οι πολιτικς πιδιώξις μς ναι αποκλιτικ θμα τς κυβρνς.

υτς οι τρις τις ναι αν τρις διαφορτικο νομικο κώδικς, ριζμνς βαθι τα θματ τους και, παρ’ λα 

αυτ, μταβλτς ον αφορ τ μταξύ τους χ. Μια θρα [πολμου]  οποα ανο οποιαδήποτ απ αυτς ή 

πιδιώκι να αποκατατήι μια αυθαρτ χ μταξύ τους, θα ρχταν  ύκρου μ τν πραματικττα  ττοιο 

βαθμ που και μνο ι’ αυτ το λο θα ήταν ντλώς χρτ.

Ο κοπς μας λοιπν ναι να αναπτύξουμ μια θρα [πολμου]  οποα τρ μια ιορροπα μταξύ αυτών τν τριών 

τν, πς να αντικμνο ιορροπ μταξύ τριών μαντών.
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Ο Οσιος θνσιος ο 
θνιτης γεννθκε στν πρτεύ

οσα το Πντο Τραπεζούντα μεταξύ 

τν ετών 9279301. Οι γονείς το σαν 

πλούσιοι και εγενείς. Το νομά το ταν 

βραάμιος. Ο πατρας καταγταν απ 

τν ντιχεια τς Σρίας και  μτρα 

απ τν Κολχίδα το Πντο. Πριν γενν

θεί, ο πατρας απθανε και λίγο μετά τ 

γννσ το, και  μτρα απλθε απ 

τον παρντα κσμο.

Ο μικρς βραάμιος, ορφανς και 

απ τος δύο γονείς, τθκε π τν 

προστασία σγγενς το μοναχς,  

οποία ανλαβε τν φροντίδα και τν 

παιδαγγία ατού. Όλ δε  ζ και 

 σμπεριφορά τς μοναχς επδρασε 

θετικά και καταλτικά στν μετπειτα 

εξλιξ το βρααμίο.

Ο μικρς βραάμιος, παρ’ τι ταν 

παιδί,  ζ και  σμπεριφορά το δεν 

μοιαζε με εκείνες τν άλλν σνομιλ

κν το. Ο χαρακτρας το δεν ταν 

απρεπς, απρσεκτος και αγενς. Κατα

γινταν με τν προσεχ και τις άλλες 

θρσκετικς πράξεις.

Μετά τν κοίμσ τς προστάτιδς 

το μοναχς και αφού λαβε τν εγκύ

κλια παιδεία, με τν βοθεια ενς ατο

κρατορικού φορολογικού παλλλο 

πο λθε στν Τραπεζούντα για τν 

είσπραξ τν δμοσίν φρν, ρχεται 

στν Κνσταντινούπολ2 επί ατοκράτο

ρος Ρμανού A΄Λεκαπνού (920944).

Στν Πλ φοιτά στ Σχολ το Προ

δρο τν σχολών τς Πρτεούσς, πο 

εκαλείτο θανάσιος. Στ σχολ ατ 

επιδίδεται με ζλο και επιμλεια στν 

εκμάθσ τν γραμμάτν τς θύραθεν 

(κοσμικς) παιδείας. Παράλλλα δεν πα

ρλειπε τα πνεματικά και θρσκετικά 

το καθκοντα. Στν Κνσταντινούπολ 

εγνώρισε τον σγγεν το στρατγ 

Ζεφιναζρ, στο σπίτι το οποίο κτοτε 

διμεινε.

ΔΔσκλοσ στην Πλη

Μσα σε σύντομο χρονικ διάστμα ο 

βράαμιος κατστ κάτοχος και διδάσκα

λος πάσς φιλοσοφίας3 και ρτορικς, 

ώστε  φμ το να φτάσει μχρι και τα 

βασιλικά ανάκτορα.

Ο ενάρετος και σοβαρς βίος το, το 

πράον το θος, το γλκύ τς ομιλίας, ο 

πλούτος τς γνώσες, το ντιμον και το 

χρστν το χαρακτρος το τον καναν 

αγαπτν σε λος4. ξαιτίας τν χαρι

σμάτν το, οι μαθτς και διδάσκαλοι 

τς Σχολς, «κοιν ψφ», εζτσαν απ 

τον ατοκράτορα να εκλεγεί διδάσκαλος 

ατς. Έτσι, με ατοκρατορικ πδειξ, 

τιμάται με το αξίμα το διδασκάλο. 

Ο βραάμιος σύντομα απδειξε τις 

ικανττς το. πκτσε πολλούς μα

θτς και σγχρνς τ φμ το σοφού 

διδασκάλο. Γι’ ατ, χρνο με το χρνο, 

ο αριθμς τν μαθτών ύξανε. λλ’ ο 

βραάμιος τατχρονα ζούσε σνεπ 

χριστιανικ ζ. Η επιθμία το ταν να 

αφιερθεί ολοκλρτικά στο Θε.

Τν περίοδο ατ ο σγγενς το 

στρατγς Ζεφιναζρ αναλαμβάνει τν 

νατικ διοίκσ στο ιγαίο και παίρ

νοντας μαζί το τον βραάμιο πραγ

ματοποιεί περιοδεία στο ρχιπλαγος. 

Κατπλεσαν στ νσο Λμνο, απ’ πο 

1 Π. Κ. Χρστο, Το Άγιον Όρος, σελ. 79.
2 Ν. Σβορώνο, Η σμασία τς ίδρσς το γίο Όρος, σελ. 26.
3 Οδ. Λαμψίδ, Μία παραλλαγ τς βιογραφίας το γίο θανασίο το θνίτο, σελ. 29.
4 J. Noret, Sancti Athanasii Athonitae vita β΄, σελ. 133.
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διακρινταν το Άγιον Όρος, πο μελλε 

αργτερα να ιδρύσει τ Λαύρα.

πανερχμενος στν Πλ, σναντά

ται με τον σιο Μιχαλ Μαλενον5, ιδρτ 

και γούμενο τς Λαύρας το Κμινά. 

Το εξομολογείται τν επιθμία να ασπα

στεί τον μοναχικ βίο. Στν Πλ γινε 

και  σνάντσ τν Οσίο Μιχαλ, Νικ

φρο Φκά, μετπειτα ατοκράτορος, 

και το βρααμίο.

Μονχσ στη λyρ του κυΜν

Στ σνχεια ο βραάμιος παραιτεί

ται απ τν Σχολ και μεταβαίνει στν 

λαύρα το Κμινά6. Γίνεται δεκτς απ 

τον γούμενο σιο Μιχαλ και κείρεται 

μοναχς με το νομα θανάσιος. Μετά 

τν κορά το ο θανάσιος, χοντας 

μπειρο και διακριτικ πνεματικ οδ

γ, επιδίδεται στν άσκσ τν μοναχι

κών αρετών.

Μσα σε διάστμα τεσσάρν ετών, 

κατκτσε «πάσαν ασκτικν πολιτείαν» 

και σνλεξε σε βραχύ χρνο πλούτο 

αρετών, ώστε να καθάρει τν διάνοιαν, 

και να δει «θεία θερματα», πς σ

μειώνει βιογράφος το.

Έτσι, κρίνεται απ τον σιο Μιχαλ 

άξιος να ακολοθσει βίο πιο σχα

στικ και ασκτικ, και επιλγει τπο ερ

μικ, πο επιδίδεται σε νος πνεματι

κούς αγώνες.

Βλποντας ο Όσιος Μιχαλ τν μεγά

λ πνεματικ άσκσ το θανασίο, 

πρβλεψε (προείδε) τν μετπειτα εξλι

ξ το, τι δλαδ θα γίνει διάδοχς το 

στα πνεματικά χαρίσματα.

στο γον ροσ

λλά τον θανάσιο για άλλα είχε προ

ορίσει ο Θες. Ως εκ τούτο, απ το ρος 

Κμινά αναχρεί και ρχεται στο Άγιον 

Όρος. δώ, φθάνοντας, περιοδεύει πολλά 

σκνώματα τς αθνικς χερσονσο 

και γνρίζει πολλούς και εναρτος μο

ναχούς και ασκτς. ντπσιάζεται απ 

τν σκλρ ασκτικ ζ, τον λιτ βίο, 

τις πολλς στερσεις7. 

ρχικά γίνεται ποτακτικς σε να 

απλ γροντα, χρίς να αποκαλύψει 

ποιος ταν, κοντά στ Μον Ζγού. 

Δεν εφανρσε το πραγματικ το 

νομα, αλλά προσποιθκε τι ονομά

ζεται Βαρνάβας, γιατί θελε να είναι 

απαρατρτος. πιθμία το ταν να 

5 J. Noret, Sancti Athanasii Athonitae vita α΄, σελ. 19.
6 Μον. Νικοδμο Νεοσκτιώτο, Ο Όσιος θανάσιος ο θνίτς, σελ. 84.
7 J. Noret, Sancti Athanasii Athonitae vita β΄, σελ. 139.
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γνρίσει τος μοναχούς το Όρος και 

να ακολοθσει να ψλτερο στάδιο 

μοναχικού βίο, το ερμίτ. Όπς ο 

ίδιος αναφρει στο Τπικ το, τν περίο

δο ατ οι αρχς το Άθ δεν επτρεπαν 

σε καννα μοναχ να ζσει ς ερμίτς, 

εάν δεν είχε παραμείνει στο Όρος δύο  

τρία χρνια. Με τον τρπο ατ πρχε 

νας λεγχος δι’ σος θελαν να γίνον 

ερμίτες.

Ο θανάσιος, πρεπε, για να μν απο

καλύψει τον εατ το να ποταχθεί σε 

κάποιο αναχρτ. Έτσι κρβε τις γνώ

σεις το και τις πνεματικς το ικαντ

τες απ σεβασμ στον γροντά το, πο 

ταν αμρφτος. 

ποτάσσεται, λοιπν, σε σχεδν αμρ

φτο γροντα, παρά το οποίο, εκτς 

τς μοναχικς ασκσες, «διδάσκεται τα 

ιερά γράμματα». 

νώ λοιπν ο θανάσιος δοκιμαζ

ταν στον Άθ ς ποψφιος ασκτς, 

ο δομστικος τν Σχολών τς νατολς, 

Νικφρος Φκάς, τον αναζτούσε. Β

βαιον είναι τι κανε ρενες σε διάφορα 

μοναστικά κντρα τς Μ. σίας χρίς 

αποτλεσμα.

Τλος θμθκε, λει ο βιογράφος 

το, τι ο θανάσιος το είχε μιλσει 

για πιθαν αναχώρσ και τν δύο στο 

Άγιον Όρος.

Γράφει λοιπν στον κριτπαρχο τς 

Θεσσαλονίκς και το ζτά να μεταβεί 

στον Άθ προς αναζτσ το θανα

σίο, περιγράφοντας τα προσπικά χα

ρακτριστικά το.

Ο κριτς μεταβαίνει στο Όρος, σνα

ντάται με τον Πρώτο το Όρος Στφα

νο (958962) και διαβιβάζει το αίτμα. 

Ο Πρώτος πσχεται να προβεί στν 

ανεύρεσ το, ενώ επλσίαζαν τα Χρι

στούγεννα και  σύναξ τν γερντν 

το Όρος γινταν τρεις φορς το χρνο: 

Τα Χριστούγεννα, το Πάσχα και στις 15 

γούστο, εορτ τς κοιμσες τς Πα

ναγίας. Στις σνάξεις, π τν προεδρία 

το Πρώτο, σμμετείχαν οι πατρες οι 

οποίοι ασκούνταν στν περιοχ τς Λαύ

ρας τν Καρών.

Κατά τα Χριστούγεννα λοιπν το 

τος εκείνο, γινε απ τον Πρώτο Στ

φανο8  αναγνώρισ το θανασίο. 

Όλοι οι θνίτες ξρον πλον τι ο 

Βαρνάβας είναι νας μορφμνος μο

ναχς, αλλά δεν γνρίζον ποιος είναι 

στν πραγματικττα, γιατί ζτσε απ 

τον Πρώτο να κρατσει το μστικ το, 

διαφορετικά θα φεγε απ τον Άθ.

Ο Πρώτος το παραχρεί να αναχ

8 Διονσία Παπαχρσάνθο, Ο αθνικς μοναχισμς, σελ. 203204.

Άποψη της 
Ιεράς Μονής Μεγίστης Λαύρας
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ρτικ κελλί κοντά στις Καρς. Ο θα

νάσιος εγκαθίσταται εκεί με να μαθτ, 

ονματι Λοκίτζ και ασκεί το επάγγελμα 

το καλλιγράφο. κεί ο θανάσιος πα

ρμεινε μχρι το 959.

Περί το τος 960 ρχεται στο Όρος ο 

αδελφς το Νικφρο και δομστικος 

τν Σχολών τς Δύσες Λν Φκάς, 

μετά τν νίκ το κατά τν Σκθών, για 

να εχαριστσει απ εγνμοσύν τον 

Θε. πιθμούσε ββαια να σναντσει 

τον θανάσιο, περ και γινε. Ττε λοι

πν λοι πλροφορούνται ποιος ταν 

πραγματικά ο Βαρνάβας και ποιες οι 

σχσεις το με τν περιφαν οικογνεια 

Φκά. Το ασκτικ περιβάλλον,  λ 

προσπικττα και  σχσ το με τν 

νδοξ οικογνεια τς ατοκρατορίας, 

προκάλεσαν αίσθσ στος θνίτες και 

πολλοί παρεκινθσαν να προσλθον 

κοντά το.

Ο θανάσιος θλοντας να αποφύγει 

τν προσλεσ και σύγχσ, θεσε σε 

εφαρμογ το σχδιο, πο είχε, ταν αφί

χθει στο Όρος: να αποσρθεί στα ενδ

τερα το Όρος, στν σχία.

Έτσι, με τν ελογία το Πρώτο και 

τς Σνάξες, αφού μεινε δο χρνια 

στις Καρς, λαβε να τπο εξαιρετικά 

απρσιτο και ερμικ, πο λεγταν Μελα

νά, στ θσ πο κτισε τ Λαύρα.

κεί στσε τν ασκτικ το καλύβ, 

Το κυπαρίσσι 
του Οσίου Αθανασίου
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σαν άλλο αρετς εργαστριον, και επι

δθκε σε νος πνεματικούς αγώνες 

αφοσιμνος στις κατά Θεν μελτες και 

θείες θερίες.

Μτβση στην κρτη

Τν ίδια περίοδο ο Νικφρος Φκάς 

διύθνε τν εκστρατεία το Βζαντινού 

στρατού, περί το 960, για τν απελε

θρσ τς Κρτς απ τος Άραβες. 

Οι σγκρούσεις ταν σκλρς και αμ

φίρροπες. Η βζαντιν στρατιά 

πφερε απ το κρύο και τν 

λλειψ τροφών, σε αντίθεσ με 

τον στρατ τν ράβν. 

πιθμώντας να αναπτερώ

σει το θικ τν στρατιτών, ο 

Φκάς πενθύμιζε τι σκοπς 

τς εκστρατείας ταν  απελε

θρσ εδαφών και πλθσμού 

χριστιανικού. Άλλστε, οι Άρα

βες  Σαρακνοί, χοντες ς ορ

μτριο τν Κρτ, καναν επι

δρομς σε λο το ιγαίο, ακμα 

και το Άγιον Όρος, απ το οποίο 

πραν τν λαφύρν, είχαν αιχμα

λτίσει και μοναχούς.

Στν προσπάθειά το να ενι

σχύσει το θικ το στρατού, απε

φάσισε να αποστείλει γράμματα 

σε μοναστρια τς Μ. σίας και 

στο Άγιον Όρος, ζτώντας να στεί

λον μερικούς μοναχούς κοντά 

στο στρατ. Μεταξύ τν μονα

χών, γραψε και στον θανάσιο 

και στον Πρώτο το Όρος.

Οι θνίτες απάντσαν θετι

κά. Με τν ελογία το Πρώτο και τν 

γερντν το Όρος, αποφασίζει να με

ταβεί στν Κρτ ο θανάσιος σνοδε

μενος απ να μοναχ, το Θεδοτο9. 

Η σνάντσ τν δύο αντρών ταν 

σγκιντικ. Ο θανάσιος γινε δεκτς 

με μεγάλες τιμς απ τον πνεματικ το 

φίλο Νικφρο Φκά.

Η αποστολ και παραμον το θα

νασίο στν Κρτ στφθκε με πλρ 

επιτχία. πτχε να βοθσει στν εκ

δίξ τν ράβν απ τν Κρτ, τν 

απελεθρσ σν θνιτών είχαν 

σλλφθεί και διασθεί, και τν επανα

Ο αυτοκράτωρ Νικηφόρος Φωκάς,
τοιχογραφία του Καθολικού της Μεγίστης 
Λαύρας.

9 G. Schlumberger, Ο ατοκράτρ Νικφρος Φκάς, σελ. 117.
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σύνδεσ το φιλικού το δεσμού με τον 

στρατγ Νικφρο Φκά.

κεί καταστρώθκε  ιδα τς ιδρύ

σες ενς μοναστριού στον Άθ, π 

τν γομενία το θανασίο, στο 

οποίο θα εμναζε και ο Φκάς.

Για τον σκοπ ατ ο Φκάς πρτει

νε στον θανάσιο να το διαθσει τα 

χρματα πο θα απαιτούνταν για τν 

ανγερσ τς Μονς.

φού οι δύο άνδρες μειναν σύμ

φνοι περί τς Μονς και τα σχετικά 

με ατν, ο μεν θανάσιος ανεχώρσε 

για τον Άθνα, ο δε Φκάς επστρεψε 

στ Βασιλεύοσα.

πιστρφοντας ο θανάσιος στο 

Όρος, εσκπτετο να αρχίσει τν ίδρ

σ τς Λαύρας. Στο μεταξύ ο Νικ

φρος Φκάς αποστλλει στον Άθ 

τον μπιστ το μοναχ Μεθδιο, με 

επιστολ και τα αναγκαία χρματα για 

τν ναρξ τν εργασιών. Ο Μεθδιος 

παρμεινε στο κελλί το θανασίο ξι 

μνες και δεν ανεχώρσε παρά αφού 

πεισε τον θανάσιο να αρχίσει τν 

κατασκε τς Λαύρας και αφού είχαν 

αρχίσει οι οικοδομικς εργασίες.

Πράγματι ο θανάσιος άρχισε με τν 

ανγερσ το σχαστρίο, πο θα 

εμναζε ο Νικφρος και να επ’ ονμα

τι το Τιμίο Προδρμο10. Στ σνχεια 

προχώρσε στν ανγερσ το καθολι

κού και άλλν κτισμάτν.

νώ λοιπν προχρούσαν οι εργασίες 

ανεγρσες το καθολικού και τν κελλί

ν, φθασε  είδσ τς ανδο το 

Νικφρο στον ατοκρατορικ θρνο. 

Η είδσ ατ επίκρανε τον θανάσιο, ο 

οποίος ανλαβε τν ανοικοδμσ τς 

Λαύρας μετά απ επίμονες παρακλσεις 

το Νικφρο και τν πσχεσ το να 

ακολοθσει το μοναχικ βίο.

Γι’ ατ απεφάσισε να εγκαταλείψει 

τν γομενία τς Λαύρας και να φύγει 

απ το Όρος.

aφξη στην κyΠρο

Φεύγει λοιπν και αποβιβάζεται στν 

Άβδο τς Μικράς σίας. Φθάνοντας 

εκεί, στειλε πίσ στον Άθνα το πλοίο 

τς Λαύρας με τος περισστερος 

εκ τν σνοδών το. Ένα μοναχ απο

στλλει στ Βασιλεύοσα με σκοπ να 

10 Παύλο Μον. Λαριώτο, Ο Όσιος θανάσιος ο θνίτς, σελ. 60.
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επιδώσει στον ατοκράτορα επιστολ 

και ο ίδιος με τρεις εμπίστος μοναχούς 

επιβιβάζεται σε πλοίο με προορισμ τν 

Κύπρο. Με το γράμμα στον ατοκρά

τορα τον πλροφορεί τι παραιτείται 

απ τν γομενία, αλλά σγχρνς 

το ποδεικνύει το μοναχ θύμιο, να 

αναλάβει το αξίμα.

Φθάνοντας στν Κύπρο, διαμνει στ 

Μον τν Ιερν και αποστλλει τον 

μοναχ Θεδοτο στ Λαύρα, με απο

στολ να παρακολοθεί τν εξλιξ τν 

ποθσεν τς Μονς.

Μλις  πορεία τν πραγμάτν τς 

Μονς πρε αρντικ τροπ, ο Θεδο

τος επιστρφει στν Κύπρο και ενμερώ

νει τον θανάσιο για τν κατάστασ.

Ο ατοκράτρ, διαβάζοντας τν επι

στολ το θανασίο, λπείται, καθιστά 

τον μοναχ θύμιο γούμενο τς Λαύ

ρας και πάρατα, αποστλλει γράμματα 

προς αναζτσ το θανασίο, ο οποί

ος κρβταν στ Μον τν Ιερν.

Τα γράμματα φθασαν και στον γού

μενο τς Μονς τν Ιερν, ο οποίος 

εκάλεσε τον θανάσιο και τον σνοδ 

το μοναχ ντώνιο προς εξακρίβσ.

Ο θανάσιος απφγε να αποκαλύψει 

τον εατ το. ναχρεί με τον ντώνιο 

και φθάνει στν πλ ττάλεια τς Μ. 

σίας, πο φθάνει επίσς και ο μονα

χς Θεδοτος, ο οποίος πλροφορεί τον 

θανάσιο για τν θλιβερ κατάστασ τς 

Λαύρας. Έτσι χρίς χρονοτριβ, αποφα

σίζει να επιστρψει στ Μον.

Η επάνοδς το στ Λαύρα δσε 

χαρά και ικανοποίσ στος πατρες, 

οι οποίοι δοκιμάσθκαν αρκετά κατά 

το διάστμα τς αποσίας το, κατά τν 

οποία διακινδύνεψε και  ίδια  ύπαρξ 

τς Μονς.

στη βσλyουσ

φού ετακτοποίσε καλώς λα τα 

πράγματα τς Λαύρας, απεφάσισε να με

ταβεί στ Βασιλεύοσα προς σνάντσ 

το ατοκράτορος Νικφρο Φκά11.

Η σνάντσ τν δύο ανδρών πρ

ξε σγκιντικ, και ακμ περισστερο, 

σμαντικ και χρσιμ. Δεν γινε απλώς 

 διάλσ τν παρεξγσεν αλλά πρ

ξε σταθμς, χι μνον για τν ιστορία τς 

Λαύρας, αλλά και το γίο Όρος.

Άποψη της 
Ιεράς Μονής Μεγίστης Λαύρας

11 J. Noret, Sancti Athanasii Athonitae vita β΄, σελ. 165.
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Ο θανάσιος εγνώριζε πολύ καλά 

τι ο Νικφρος Φκάς απ τ θσ 

τν οποία πλον κατείχε θα βοθούσε 

αποτελεσματικά τ Λαύρα. Πράγματι, ο 

ατοκράτρ εξδσε, χάρ το θανασί

ο, πρ τς Λαύρας τρία χρσβολλα, 

τα οποία εκτς απ τ θεσμικ τος διά

στασ, παραχρούσαν στν νεδμτ 

Λαύρα σμαντικς δρες.

Στο χρσβολλο το, το οποίο είχε 

χαρακτρα Τπικού για τ Λαύρα, ο Φ

κάς περιχει μία ρτρα μεγάλς σμα

σίας: κανείς δεν είχε το δικαίμα να 

επεμβαίνει στ Λαύρα εκτς απ τον 

ατοκράτορα. Η Λαύρα  οποία απ 

ιδιτικ κατστ βασιλικ  ατοκρα

τορικ, με τν ανάρρσ το Φκά 

στον ατοκρατορικ θρνο καθιερού

ται ελεθρα και ατοδσποτος απ 

κάθε κοσμικ  εκκλσιαστικ αρχ.

Ο Νικφρος, κτίτρ τς Μονς, 

χει τν κριττά τς σε λ τ διάρ

κεια τς ζς το, και μετά το θάνατ 

το περιρχεται στο θανάσιο, ο οποί

ος είναι ισβιος γούμενος.

Ο Φκάς με το χρσβολλ το12 

απαγορεύει τν παραχώρσ τς Λαύ

ρας σε πρσπο ξνο προς ατν, 

κοσμικ  εκκλσιαστικ  σε άλλ 

Μον. Παράλλλα χοργεί στ Λαύρα 

χρματικς παροχς σε ετσια βάσ, 

αναγκαίες για τ σντρσ τς.

Έτσι,  Λαύρα καθίσταται ατοκρα

τορικ μοναστρι, με κοινοβιακ χα

ρακτρα, με πλούτο και εμάρεια.

Τν ίδια περίοδο, λγ τς φ

μς το θανασίο και τς εντπ

σιακς εξελίξες τς Λαύρας, μονα

χοί απ πολλς περιοχς προσρχονται 

να ποταχθούν. Μεταξύ ατών ρχο

νται απ τ Ρώμ, Καλαβρία, Ιταλία, 

Ιβρία, ρμενία κ.λ.π. Όλοι ατοί βρί

σκον καταφύγιο τ Λαύρα,  οποία 

τν περίοδο ατ (964  972) ταν το 

μνο σμαντικ μοναστικ ίδρμα, 

εκτς το Πρτάτο, στον Άθ.

τ  πρτγνρ άνοδος τς Λαύ

ρας δμιούργσε ορισμνες αντιδράσεις 

απ πολλούς θνίτες ασκτς, ερμίτες 

και γομνος μονδρίν. Η βασικ 

διαμαρτρία επικεντρώνονταν στο τι 

12 Παύλο Μον. Λαριώτο, μν. ργ., σελ. 87, 89. 

Ο Όσιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης,
μικρογραφία χειρογ. Ε’ 194 (20064)
φ.1., 10ος αι. Ι. Μ. Μ. Λαύρας.
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με τ μεγάλ οικονομικ δραστριτ

τα, τις άφθονες χρματικς δρες κ.λπ. 

αλλοιώνονταν  μοναχικ παράδοσ το 

Όρος και ο χαρακτρας το αγιορείτι

κο ασκτικού πνεύματος, πς ττε 

πρχε στον Άθ.

Η δολοφονία το Νικφρο Φκά, 

δμιούργσε μία να εποχ και τροπ 

στα αγιορείτικα πράγματα. Όσοι αντι

δρούσαν  διαφνούσαν με τον θανά

σιο, θεώρσαν κατάλλλ τν εκαιρία 

να ανακψον τν πορεία το.

Έτσι, στειλαν αντιπροσπεία στο νο 

ατοκράτορα στον οποίο διετύπσαν τις 

αιτιάσεις τος.

το τυΠκ 

του ννου τζΜσκ

Ο νος ατοκράτρ Ιάννς Τζιμι

σκς (969976) προσκάλεσε τον θα

νάσιο στν Κνσταντινούπολ13. Κατά 

τ σνάντσ ο ατοκράτρ, παρ’ τι 

εγνώριζε το στεν δεσμ το θανασίο 

με το δολοφονθντα ατοκράτορα Νι

κφρο Φκά (963969), χι μνον δεν 

δειξε αντιπάθεια  εχθρττα προς τον 

θανάσιο, πς ανμεναν οι αντιφρονού

ντες, άλλά δειξε φιλικ στάσ και πραγ

ματοποίσε λα το τα αιτματα.

Η στάσ ατ άμβλνε τις αντιθσεις 

και οδγσε στ σμφιλίσ τν δύο 

πλερών.

ποτλεσμα τν διαβολεύσεν ταν 

να αποσταλεί στον Άθ ο γούμενος τς 

Μονς Στοδίο θύμιος, προκειμνο 

να λθεί οριστικά το αγιορειτικ ζτμα. 

Με τν εκαιρία εκείνς τς σναντσε

ς ο Ιάννς Τζιμισκς εξδσε χρσ

βολλο πρ τς Λαύρας, και επικύρσε 

λες τις διατάξεις το χρσοβούλλο το 

προκατχο το.

Ο γούμενος τς Μονς Στοδίο 

θύμιος λθε στον θανάσιο. Μετά 

απ πολλς διαβολεύσεις μεταξύ τν 

αγιορειτών σνετάγ να κείμενο, πο 

ενκριναν λοι οι γούμενοι και το π

γραψεν ο Πρώτος, 57 γούμενοι το 

Άθ και άλλοι πρκριτοι αγιορείτες. Το 

κείμενο ατ, γνστ ς Τπικ το Τζι

μισκ, φρει επίσς και τν ονομασία 

«Τράγος» γιατί είχε γραφεί «επί αιγείο 

(κατσικίσιο) δρματος» (περγαμν). 

Ο «Τράγος», απ τς καθιερώσεώς το 

φλάσσεται στο Σκεοφλάκιο το Πρ

τάτο και τς Ι. Κοινττος.

Μετά τν κύρσ και εφαρμογ το 

Τπικού το Τσιμιζκ, ο θανάσιος απε

ρίσπαστος ασχολθκε με τν διοίκσ 

τς Λαύρας και τα πνεματικά το κα

θκοντα. Ιδιαίτερα εμερίμνσε για τν 

διοικτικ οργάνσ τς Μονς, τν 

ορθ διαχείρισ τν οικονομικών, τν 

λειτοργικ εταξία και διάφορα άλλα 

προσπικά θματα τς καθμερινς ζ

ς και γενικτερα.

το τυΠκ του θνσου

Ο θανάσιος, σνταξε το Τπικ14 

το, το οποίο διακρίνεται σε τρία μρ: 

 Το Τπικ, το οποίο αναφρεται 

σε θματα διοικτικά, πς  εκλογ 

γομνο, τα καθκοντα, οι εξοσίες, οι 

ποχρεώσεις,  διαδοχ, τα καθκοντα 

τν προκρίτν αδελφών κ.α.

 Η Διατύπσ, πο αποτελεί σύντο

μο κείμενο αναφερμενο κρίς στον 

τρπο εκλογς το γομνο, τον διο

ρισμ επιτρπν κ.α. και

13 Παύλο Μον. Λαριώτο, μν. ργ., σελ. 9598. 
14 Ph. Meyer, Die Hauptur Kunden fur die Geschighte der Athoski Ster Leipzig, σελ. 103140.
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 Η ποτύπσ, να είδος λειτορ

γικού τπικού. ναφρεται δλαδ στν 

τλεσ τν Ι. κολοθιών λο το εκ

κλσιαστικού τος.

Ο θανάσιος, ανεγνρίσθ και καθιε

ρώθ ς ο αναμορφτς αρχγτς και 

πατριάρχς το αθνικού μοναχισμού. 

Η σμβολ το στν καθιρσ και ανα

γνώρισ το μοναχικού καθεστώτος τς 

αθνικς πολιτείας πρξε καταλτικ 

και πανθομολογούμεν.

Έζσε βίον, πραν τν διοικτικών 

το ικανοττν, οσιακν. Η αρετ το 

ανεγνρίσθ απ πολλούς. Διεκρίνετο 

για τν σοφία, τν εγνεια, τν πρα

ττα, το φιλάνθρπον προς λος, τν 

φιλοξενία, τν ασκτικττα.

πρξε κατά τον βιογράφο το: «ρ

χ πάντν και τλος … πάσι τύπος και 

νμος ν … πολύτροπος και πολειδς 

τν κβρνσιν … Χριστν τον εατού 

ποιμνα μιμούμενος».

Ο θανάσιος εκοιμθ περί το 1000 μ.Χ. 

Πάνδμος πρξε  εκφορά το ιερού 

σκνώματος το, οπού παρστ  το 

«Όρος Γεροσία».

νεγνρίσθ Όσιος και  μνμ το 

εορτάζεται τν 5ν Ιολίο.

θyΜτ του οσου θνσου

κείνο μς το οποίο ιδιαίτερα χαρα

κτριζε τον Όσιον θανάσιο, δεν ταν 

τσο  ίδρσ τς Λαύρας,  σμβολ 

το στν διαμρφσ το αγιορείτικο 

καθεστώτος, οι σχσεις το με τος 

ατοκράτορες τς εποχς το, αλλά 

 πνεματικ σγκρτσ τς προσ

πικττάς το.

Ο Όσιος πρξε κατ’ εξοχν νας γν

σιος μοναχς, νας αθεντικς ασκτς. 

Κντρο τς ζς το ταν  πνεματικ 

το κατάρτισ,  κατάκτσ τν δρεών 
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τς χάριτος το Θεού.

Η προσπικτς το σγκρίνεται με 

τις μεγάλες προσπικττες το μοναχι

σμού τς Ορθδοξς νατολς, πς 

το Οσίο Σάββα το Ηγιασμνο, το 

Θεδρο το Στοδίτο κ.α.

βίσε το αγγλιο στν αθεντικ 

το διάστασ, κατάκτσε τν αρετ και 

αξιώθκε θείν χαρισμάτν και δρεών, 

και πς σμειώνει ο εγκμιαστς το 

Το Θαύμα του Αγιάσματος, τοιχογραφία 
Νάρθηκος Ι. Μ. Μ. Λαύρας (19ος αι.).

«τοις αγγλοις εφάμιλλος 

ώφθ»15. ξιώθκε το χα

ρίσματος το θαματορ

γείν. Ο βιογράφος το ανα

φρει μερικά απ τα θαύ

ματα τα οποία εν ζ και 

μετά θάνατον εποίσε.

Μεταξύ ατών αναφ

ρομε:

η θρΠ του Μονχοy 

θνσου

Ο μοναχς θανάσιος, 

ο αποθκάριος, στν αρ

χ τς μοναχικς το ζ

ς, ερισκμενος κάποτε 

στον Μλοπταμο, παθε 

δρπικία. Βλποντας τν 

κατάστασ το, ο Όσιος το 

πδειξε να να μεταβεί στ 

Λαύρα για να θεραπεθεί 

απ τον ιατρ τς Μονς. 

Όταν φθασε εκεί, οι ιατροί 

πο τον εξτασαν δεν πί

στεαν τι θα θεραπεθεί. 

Ττε ο Πατρ τον λπθκε 

για τν κατάστασ το και, αφού άγγιξε με 

το χρι το τν κοιλιά, είπε «Ύπαγε τκνον, 

οδν κακν χεις». μσς με τον λγο ο 

μοναχς γινε γις16. 

η Μφνση τησ Πνγσ στον σο

Η παράδοσις τς Μονς διασώζει το 

εξς θαμαστ περιστατικ17:

Κατά το τος 963, σνβ λιμς στν 

τοκρατορία, νεκα το οποίο εδ

μιοργθ λλειψ τροφών και στο Άγιον 

Όρος. πειδ είχε αρχίσει  οικοδομ τς 

15 Παντελεμν Μον. Λαριώτο, γκώμιον εις τον Όσιον θανάσιον τον εν Άθ περ. ”Θεολογία” τομ. Ι’ 
θναι 1937.

16 Παύλο Μον. Λαριώτο μν. Έργ., σελ. 15.
17 Μον. Νικοδμο Νεοσκτιώτο, Ο Όσιος θνσιος ο θντης, σελ. 103105.
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Λαύρας και να εξαντλούνται τα 

λικά και τα τρφιμα, ο Όσιος 

απεφάσισεν να μεταβεί στις Κα

ρς για να σμβολεθεί τον 

Πρώτο και τος γροντες επί 

το πρακτο.

νώ λοιπν επορεύετο προς 

τις Καρς, σε αρκετ απστα

σ απ τ Μον, σναντά μια 

σεμνοτάτν και ραιτάτν 

γναίκα. π τν θα τς ετα

ράχθ. λλά πρώτ  γν 

ερώτα τον θανάσιον «Πθεν 

ρχεσαί, θανάσιε, και πο πο

ρεύεσαι;».

Έκπλκτος ο Όσιος απάντ

σε «Ποία είσαι εσύ,  οποία 

μο ομιλείς και γνρίζεις το 

νομά μο;».

«γώ είμαι  Μτρ το Κ

ρίο και προστάτις σο» απα

ντά εκείν, και σνεχίζει «λλ’ 

είπε μοι, διατί εγκατλιπες τν 

Λαύραν, και πο μεταβαίνεις;»

Και ο Όσιος: «Δεν πιστεύ 

τι είσαι  Κεχαριτμν, εάν 

δεν ιδώ κάποιο σμείον».

«Δίκαιον χεις, θανάσιε· δια να πι

στεύσεις, ιδού» απάντσε. «Χτύπσε 

σταροειδώς με τν ράβδο σο ατν 

τν πτρα επικαλούμενος το νομα τς 

Παναγίας Τριάδος και θα ιδείς εθύς 

να αναβλύζει άφθονον και αστείρε

τον ύδρ».

Πεισθείς ο Όσιος, εκτύπσε τν ενώ

πιον το πτρα και αμσς ανβλσεν 

ύδρ, και το σμείον εκείνο κτοτε 

ονομάσθκε δρ του γισμτος, ν

θα εκτίσθ ναδριον τς Ζοδχο 

Πγς.

Μετά το γεγονς τούτο, προσπε

σε ενώπιον τς Παναγίας και εζτσε 

σγγνώμ. Ττε  Παναγία ποσχθκε 

στον Όσιο να αναλάβει τν τροφοδοσία 

τς Μονς και τν άλλν αναγκαίν, 

και τον προτρεψε να επιστρψει στν 

Λαύρα, και γινε εθύς άφαντος.

Ο θανάσιος επστρεψε στ Μον. 

Μλις διβ τν κεντρικν πύλ και 

εισλθεν στν αλ, βλπει ενώπιν 

το και πάλι τν περαγίαν Θεοτκον, 

 οποία τον οδγσε στν αποθκ 

τς Μονς,  οποία ταν πλον πλρς 

τροφίμν.

Δεικνύοσα δε  Παναγία τν ελο

γία εκείν το Θεού, λγει στον Όσιο 

«Θλ, τκνον μο θανάσιε, εις το 

Τάφος Οσίου Αθανασίου Αθωνίτου
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εξς να μ ορίσς εσύ και οι διάδοχοί 

σο Οικονμον εις τν Μονν, διτι 

εγώ θα είμαι  Οικονμισσ τς Λαύρας 

μχρι τς σντλειας τν αιώνν» και 

γινε πάλι άφαντος.

Πράγματι, ο Όσιος κατπιν ατών 

σνχισε τν ολοκλρσ τς Λαύρας, 

μχρι σντελσες τς οποίας επρκε

σεν  ελογία εκείν τν τροφίμν.

Στο σμείο πο ενεφανίσθ  Πα

ναγία ανγρθ ύστερα, και πάρχει 

ς σμερον το Προσκντάριον τς 

Πνγς της Οικονομσσης, μετ’ ακοι

μτο κανδλας.

ο λξνΔρσ σλβστροσ κ

η νκοΜΔ τν λψνν του γου

ναφρεται επίσς τι: «Κτ την ζώ

σν κι δικοπον πρδοσιν της Μονής 

λγτι τι, ζν ο Όσιος, χν φήσι ντο

λήνπρι μη κτφής του, η οπο κι τη

ρτο π ιώνς. λλ, κτ την πρδοσιν 

πσης, ο Πτριρχης λξνδρς Σλβ

18 Μον. Νικοδμο Νεοσκτιώτο, Ο Όσιος θνσιος ο θντης, σελ.231.

στρος, τ το 1575 μττρψ την Μονή 

π ιδιορρθμου ις κοινβιον, ηθλησν 

ξ υλβς ν’ νοξι τον τφον. φο λοι

πν πισ τους Πτρς, πχρησ μτ’ 

υτών το νοιγμ του τφου. Ότν κτ

πησν δι τν σχτικών ργλν προς 

δινοιξιν, ξήλθον κθν φλγς πυρς, 

ι οποι κττρμξν τον Πτριρχην 

κι τους πρι υτν, ώστ ν στμτήσουν 

πρυτ το γχρημ. Οτς ο τφος του 

Οσου πρμνι μχρι σήμρ θικτος, 

κτ την ντολήν του Πτρς18».

Τα ρια και το μγεθος τς πνεματι

κς σγκροτσες και ακτινοβολίας το 

Οσίο θανασίο παριστά το πολτίκιο 

ατού, το οποίο χει ς εξς: «Την ν 

σρκ ζήν, σου κτπλγησν, γγλν 

τγμτ, πς μτ σώμτος, προς ορ

τους συμπλοκς χρήσς οδημ, κι 

κττρυμτσς τν διμνν τς φλγ

γς· θν θνσι, ο Χριστς σ ημψτο, 

πλουσις δρς· δι Πτρ, πρσβυ 

σθήνι τς ψυχς ημών».
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Η Δμόρφσ τς Ψχολογς τς 

Μζς & τς Σμπρφορς τς

Στις διθνπιμνς γρς μτχών, μσ στις πς τ στνά γω

γρφικά “σνρ” κτργντι διρκώς κι  λθρ ρή κφ

λων πρκλ ξλξις ι πς νι λν κι λιγτρ πρβλ

ψιμς, ξκλθν ν πάρχν σμντικς διφρς σ θσμικ, 

ργνωτικ, λγκτικ ή τχνλγικ ππδ. 

π τν άλλ πλρά μως, λς ι χρμτιστρικς γρς χν 

ρισμν κινά χρκτριστικά. Πι σγκκριμν, τ γγνς τι 

νι πρκτικά πλ δσκλ ν νγνωρσι κνς μ σγκκριμν 

μάδ νθρώπων π πτλ τ “πλήθς” τς γράς, τ σνιστά 

ν θμλιώδς χρκτριστικ λων των νά τν κσμ γρών χρ

γράφων, μ πτλσμ  ψχλγικς πράγντς γνωστς κι ως 

“ψχλγ τς μάζς” ν διδρμτζι νν πρωτγωνιστικ ρλ 

στν κτθνσ των τιμών των μτχών, ιδιτρ σ χρνικς πρι

δς θρστων ισρρπιών. 

Κτά σνπι,  πνδτική κινττ νι τλικά πλ μγλτρ 

κι πλ πι άμρφ π τι  μάδ των νθρώπων π βρσκντι 

φσικά στ χώρ τ Χρμτιστρ τς κάθ χώρς, ή π πρκτικά 

λιτργν ως ι πγγλμτς τς γράς (πως ι σμβλι πν

δσων, διπργμττς κι πωλτς πνδτικών πρντων).

ΚΕΙΜΕΝΟ: ανχης (Ο) βσλειος Νoσκλης
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Ο (δτης κα ΘςμκΟς) πδτης

Η βσκή μνδ στη χρημτστηρ

κή κντητ εν  επενδτής, δτης 

(μκρπτμετές ή μεγλης κνμ

κής επφνες επενδτές) κ θεσμκς 

(ετρες δχερσης μβων κεφλ

ων κ ετρες επενδσεων χρτφλ

κ). πενδτής εν σστκ πς 

έχε θέση σνλλγής. Ο ρς θέση σ

νλλγής έχε σνήθως (στην πλεψηφ 

των περπτσεων) δ ερμηνεες: ντκ

τπτρζε την πψη τ  τμές ετε θ 

νέβν, ετε θ πχωρήσν.

η ςτρατηγκη δαχρςης

Η στρτηγκή π χρησμπε  

επενδτής γ ν επτχε ή ν μεγστ

πήσε τ σνλκ τ κέρδς εν ν 

γρζε μετχές πρν νέβν  τμές 

της γρς, κ ν τς πλ μετ σε ψη

λτερη τμή, πκμζντς μ θετκή 

δφρ. Η βσκή φλσφ, “δσημη” 

π τη μ έως την λλη κρη της κθε 

χρημτστηρκής γρς, πρμένε π

ντ κρβς η δ: “ν γρζες φτην 

κ ν πλς κρβ”.

Ο αςΟδΟξΟ κα Ο απαςΟδΟξΟ

πδτς

Σε κθε χρνκή περδ, η επενδτκή 

κντητ πτελετ π δ μδες 

επενδτν: τ “σδξ” πλήθς κ τ 

“πσδξ” πλήθς. 

Τ πρτ πλήθς πρσδκ νδ 

των τμν των μετχν, εν τ δετερ 

πρσδκ πτση. Τ πλήθη της χρημτ

στηρκής γρς  τ π σνστν 

την ερτερη επενδτκή κντητ  δεν 

εν πρτητ φσκές σνθρσες, κ

θς δεν πντντ σε έν σγκεκρμέν 

χρ, λλ πτελν κρως ψχλγκ 

φνμεν με βέβες ντδρσες κ 

πρσμεν “ντνκλστκ”. 

Τ μέλη ενς τέτ πλήθς έχν 

λ σγκεκρμένη πεπθηση γ τη μελ

λντκή πρε των τμν των μετχν. 

ππλέν, τ μέλη τ σνδέντ μετξ 

τς με τ εκσττε δκτ επκνωνς 

κ πληρφρησης, τ π ρχζε π 

τς κθρ τηλεπκνωνκές δμές (πως 

την τηλεφωνκή σνδεση, την ηλεκτρνκή 

λληλγρφ, τν κβερνχρ κ τ λ

λ εδς πληρφρκ σστήμτ) κ 

επεκτενετ έως τ μέσ μζκής ενημέρω

σης (τηλερση, ρδφων κ τπς). 

Ατ τ δκτ επκνωνς κ πληρ

φρησης δσφλζε την τχε δχση 

κ φμωση των πληρφρν π 

φρν στς τμές των μετχν, λλ 

κ των εδήσεων γρω π τς εσηγμένες 

ετρες ή τς πκλς λλς πρ

γντες π μπρν ν επηρεσν τς 

πτμήσες στ Χρημτστήρ.

Ο μηχαςμΟς αξΟμςης

τ τμ

 Η πρσ δ μδων επενδτν 

στη χρημτστηρκή γρ με δμετρκ 

ντθετες πψες, δσφλζε την πρ

τητη κτστση σγκρσεως μέσ στ 

πλσ τ επενδτκ πχνδ. Χωρς 

την πρξη δφρετκν πψεων δεν 

δντ ν επτεχθε τ λεγμεν “πντρε

μ” της πρσφρς κ της ζήτησης των 

δπργμτεμενων μετχν. 

πσης πλλ επενδτκ πρντ τ 

π δπργμτεντ στ δεθνή χρη

μτστήρ (πως γ πρδεγμ, τ πρ

γωγ χρημτκνμκ πρντ  πκ

λντ γ ενητς λγς ως “zero sum 

game”) βσζν κρβς τη λετργ 

τς σε τήν την πρπθεση των ντ

θετων πρσδκν, κθς σε έν πρ

θεσμκ σμβλ, πωσδήπτε η μ 



150 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η  Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η

ΙΟΥΛ. - ΑΥΓ. 2008

πλερ χνε 

κ η λλη πλερ 

κερδζε. 

Τ σνσθήμτ τ γχς, της 

γωνς, τ ενθσσμ ή της πγ

ήτεσης, εν  κρ κτλτες γ τη 

δμρφωση της ψχλγς τ πλήθς 

κ της πρβλέψμης ή πρβλεπτης σ

μπερφρς τ, εν  ννεμενες 

σνθήκες σγκρσεως δσφλζν με 

στθερ τρπ την πρξη της μφβλς 

κ της εθρστης (εκλπστης) στσης 

πένντ στς εξελξες.

ν φνερ τ εν λ  σμμετέχ

ντες σε μ χρημτστηρκή γρ εχν 

πντ κ ττχρν τς δες πρσδκες, 

ττε δεν θ πήρχε “γρ” με την ένν 

της σνλλκτκής δρστηρτητς κ των 

δκμνσεων των τμν των μετχν. 

Ο τμές δεν θ μετβλλντν, κ 

κθς λ ετε θ γρζν ετε θ 

πλσν, δεν θ πήρχε ντσμβλ

λμενς πρκεμέν ν λκληρωθε 

η πδήπτε πρξη. 

Αντθετ, η επδρση των δφρετ

κν πψεων στη μελλντκή πρε των 

τμν κ τ γεγνς τ η σγκρση ν

τμητν πτμητν χρεζετ χρν γ 

ν “λθε” 

ως πρς την τελ

κή τση π θ επκρτήσε, 

δσφλζε τη δχρνκή νδ κ 

κθδ των τμν μέσω σγκεκρμένων 

χρνκν κκλων.

 πδραςη τ ςαςΘηματ

Η γρ ή η πληση μετχν πτελε 

μ σνσθημτκή “δέσμεση” γ τν 

επενδτή. Η πφση ν κνε μ χρημτ

στηρκή πρξη μπρε ν πρπρχε στ 

μλ τ, λλ η πρξη της δσληψς 

δημργε την νγκη ν ενεργήσε ρθ 

κ πτελεσμτκ. 

Κθς η τμή κνετ ενκ, δημρ

γετ στν επενδτή έν σνσθημ ε

χρστησης (με τη μρφή κνπησης, 

γλλσης ή ενθσσμ), εν εν η 

τμή κνετ ντθετ, κλλεργετ έν 

σνσθημ δσρέσκες (με τη μρφή 

σντρβής, θμ, μελγχλς ή φβ). 

Πρλληλ, τ τ σνσθήμτ 

εχρστησης ή πγήτεσης τενν 
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ν σνδεντ με ρσμένες λλγές 

στς βλγκές σρρπες τ νθρπ 

 επενδτή: o ρθμς της κρδς λλζε, 

 ρθμς της νπνής μετβλλετ κ 

 πλμες δρνν. 

τΟ ςτκτΟ της “αγλης”

Τ σνσθήμτ εχρστησης ή δ

σρέσκες επτενντ στθερ τν τ 

τμ σχετζετ ή σννστρέφετ με 

λλς νθρπς. 

ν η θέση σνλλγής εν η σωστή 

(δηλδή τή π πφέρε κέρδς), τ 

πρσωπκ πλενεκτήμτ πλτ κ 

τσεβσμ τ επενδτή ενσχντ 

επκνωνντς με λλς επενδτές π 

έχν πρμες θέσες σνλλγής, ή π 

νγνωρζν τς επτχες τ πρτ. Π 

σγκεκρμέν,  σζητήσες με τν κνω

νκ περγρ θ επβεβσν τσ την 

εγκρτητ της θέσης των σνλλγν, 

σ κ την ρθτητ της δδκσς λή

ψεως της πφσης π πρηγήθηκε. 

πσης, η κνπηση γνετ σθητή 

τν  νλσες των χρημτστηρκν 

ετρν ή τ ρθρ των εφημερδων πρ

σφέρν ενσχτκ στχε βελτνντς 

τ σνσθημτκ κσμ τ δ τ 

επενδτή. Τ μέλη της δς μδς (τ 

π έχν λβε κνή θέση στ Χρημ

τστήρ) λληλσγχρντ δρκς, 

δημργντς μετξ τς έν κλμ 

σφλες κθς κνες δεν νθε μνς 

στν επενδτκ δρμ π χρξε. 

Πρλληλ, λ πγρμμζν τη 

δκωσή τς με βση τς εξελξες στ 

τωρν δστημ ή τ μεσ μέλλν, εν 

δφρν ν πρσεγγσν τ μκρ

πρθεσμ ρζντ κθς δεν τ χρεζ

ντ γ’ τήν τη δκωσή τς.

ππρσθέτως,  επενδτές π εν 

μέλη τ “σωστ” ή επτχς πλήθς 

τενν ν τνζν την δνμ των επ

χερημτων τ “λθς” ή νεπτχς 

πλήθς. πρχε σνέχε έν πρπ

γνδστκ ρεμ κτ των τελετων, 

 π, έτσ κ λλς, σθνντ 

ήδη μενεκτκ. 

Αρχκ, τ μέλη τ “λθς” πλήθς 

σθνντ την νγκη ν ενωθν γ 

πρστσ, με σκπ την κνή κ μ

φωνη ντμετπση τ ντπλ στρ

τπέδ. Πρσπθν ν επβεβσν 

τς πψες  ένς τ λλ ως σωστές, 

κ επσημνν τ λθη της θέσης τ 

“σωστ” πλήθς. 

Τλος, σε γενκς γρας, τα λη του 

“λθους” πλθους αλληλοπαρηγοροντα 

κα τονζουν το ακροπρθεσο λλον 

αντ του εσου λλοντος, προκενου 

να απαλνουν τον ποο πνο τους κα να 

κατευνσουν τς ποες αφβολες γα τς 

δες τς πρξες τους.

ν πρφνές τ η δέσμεση γ σ

νλλγή εν μν η ρχή της στρς. 

Όσ λγκή κ ν ήτν η ρχκή πφση 

της σνλλγής, η πρξη της σμμετχής 

μετφέρε τ τμ σε έν λγτερ  ή 

χ πρτητ λγκ  περβλλν, σε 

εκεν τ πλήθς. 

Ο επενδτής, λπν, δέχετ την πεπ

θηση ενς εκ των δ πληθν γ τς μελ

λντκές τσες των τμν των μετχν κ 

ττζετ σχρ με τ μέλη τ πλήθς 

στ π τελκ εντσσετ.

Ο ςαςΘηματκΟς κκλΟς

αςΟδΟξας/απαςΟδΟξας

Στ πρτ στδ μς νές (π.χ. κ

θδκής) τσης των τμν, η πλεψηφ 
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των επενδτν μένε κμη “δεσμεμέ

νη” στην πλ (π.χ. νδκή) τση των 

τμν, κθς πρ τ γεγνς τ τή 

έχε τελεσε, η λήξη της δεν έχε γνε 

κμη ερέως πδεκτή. 

Πρλληλ, μ μεψηφ επενδτν 

θ ρχσε στδκ ν πψζετ τ 

πλησζε η νστρφή της τσης (π.χ. 

π νδκή σε κθδκή) κ θ θελήσε 

ν μεττρέψε τη δρθρωση των επενδτ

κν χρτφλκων. Όμως, κμη κ γ 

τήν την μδ, θ πρχε ένς βθμς 

βεβτητς γ τη μελλντκή πρε των 

τμν. Ο σρρπες των χρτφλκων 

τν των επενδτν θ μετβληθν 

μν σε έν σχετκ μκρ βθμ, κ θ 

πρχε τση ντστρφής των επκερδν 

σνλλγν σε σντμ χρνκ δστημ, 

ντ σε μκρχρν ρζντ.

 Στην ρχή μς νδκής τσης,  

φβς των πωλεν εξκλθε ν 

κρρχε στ ερτερ επενδ

τκ κν (η εμπερ των πω

λεν εν κμη πρσφτη), 

εν στην ρχή μς κθδκής 

τσης, η πληστ (ή  φβς 

ν μην χθε η εκρ γ με

γλτερ κέρδη) πθρρνε 

τς επενδτές π την πληση 

σημντκ πσστ των ήδη κερ

δφρων θέσεν τς. 

Συνεπώς, στα πρώτα στδα ας τσης 

τών, η συνασθηατκ σνδεση του τε

λκ επτυχος πλθους σ’ αυτ την τση 

ενα πολ αδναη, ε αποτλεσα να 

ενα λγτερο εκενο ο συετχοντες 

που εκεταλλεοντα σω του ορθο 

timing την προς υλοποηση τση.

Όμως στη σνέχε, η πκρστλλω

ση της νές φσης κ η στθερή κνηση 

των τμν πρς μ νέ κτεθνση πρ

κλν μ έντνη ψχλγκή φρτση. 

Ατ εν τ στδ κτ τ π τ 

μεγλτερ μέρς της επενδτκής κ

ντητς νγνωρζε τ η π ρχκή 

“δελή” κνηση στς τμές έχε πλέν μετ

βληθε σε τση, νδκή ή κθδκή. 

Στ σημε τ η σνσθημτκή 

πεπθηση κ η ττρφδτμενη 

φρτση ντκθστ τς πες λγκές 

μφβλες φστντ κμ. Σνεπς 

 επενδτές “κνηγν” πλέν τς νέες 

τσες, κ λμβνν νλγες επενδ

τκές θέσες στην γρ.

Ατ τ χρκτηρστκ της σ

μπερφρς των 

επενδτν, στη 

σνέ

χε δηγε στην 

επμενη φση τ κκλ. 

Μλς πρξε γενκή νγνρση τ 

μ νδκή ή κθδκή τση βρσκετ σε 

πλήρη εξέλξη, “μπνν” τ θεμέλ γ 

την επμενη νστρφή των τμν.

Η νέ τση βέβ θ πρμενε γ 

κπ χρνκ δστημ μέχρ ν ρχσε 

ν γνετ “πλ”, λλ θ φσττ τ 

γεγνς τ, σ περσστερ νθρωπ 

(επενδτές) πεθντ ν πστέψν σε μ 

σγκεκρμένη τση κ ν επενδσν σ’ 

τή, τσ λγτερ νθρωπ μένν 

πρκτκ γ ν τη σνεχσν. Σνεπς, 

η νστρφή της τσης των τμν ν

πφεκτ λμβνε χρ τν η μεγλη 
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πλειψηφ των επενδτν πστε

ε στην πρχσ τση, κ δεν 

δβλέπε τ σντρέχν πρπθέσες 

δφρπησης τ σκηνκ.

Τ δδγμ π την πρθεση των 

ενλλγν στς εκσττε τσες μς 

χρημτστηρκής γρς πτελε ένν 

πλτμ επενδτκ κνν: « Πρκ

λθ στεν κ πρσεχε τ λένε κ τ 

κνν  λλ επενδτές.

 Στη σνέχε, τν η σντρπτκή 

πλεψηφ τ επενδτκ πλήθς 

λέε κ κνε τ δ πργμ, ττε εσ 

πρξε τ ντθετ». 

Ατή εν κ μ π τς κρτερες 

ρχές της τεχνκής νλσης. ν δηλδή 

μ λγκή πρσέγγση σε έν μη λγκ 

φνμεν, κ βηθ τη χρήση τής της 

μεθδ νλσης ν θετε ένν π 

ψχρ χρκτήρ ερμηνες των δεδμέ

νων, λλ κ ν στέκετ μκρ π τς 

ψχλγκές πέσες π επφέρε η σμπε

ρφρ τ πλήθς.

 πδραςη τ τμ 

ςτη ςμπρφΟρα τΟ πληΘΟς

Κθς λέν κ περσστερ η π

ρε των τμν επδκμζε την πψη 

τ “σωστ” ή επτχς πλήθς,  τμές 

εξκλθν ν ντδρν ενκ. Ατ 

με τη σερ τ δκνε την πρξη τ 

επτχς πλήθς κ εξπτε σε μεγλτε

ρ βθμ τ μέλη τ τ πλήθς.

Ττχρν, τ επενδμέν κεφλ 

τ π στηρζν την κνηση των τμν 

πρς μ κτεθνση ξνντ, κ  χρη

μτστές, δπργμτετές κ επενδτές 

πρέχν μ σνεχή ρή ενκν σχλ

ων στν κσμ των μέσων ενημέρωσης,  

πς με τη σερ τ πργε τν γν 

στ ερτερ δντ κρτήρ.

Στ ενδμεσ δστημ, τ τμ τ 

“λθς” ή νεπτχς πλήθς δεχνν 

ήδη ελωτ στν εξνγκσμ κ τε

νν ν “λπτκτήσν” στ επτχές πλή

θς. Κθς τή η δδκσ λμβνε 

σρκ κ στ,  τμές της γρς θ 

σνεχσν ν κνντ στην κτεθν

ση π “πδεκνε” τ επτχές πλήθς. 

Κτ σνέπε,  λλγές π φστντ 

στς τμές των μετχν εν σφές σήμ 

στ μέλη τ νεπτχς πλήθς τ τ 

επχερήμτ τς εν στήρκτ.

Όσ σχρ κ ν φνντν τ επ

χερήμτ τ νεπτχς πλήθς 

στν μκρπρθεσμ ρζντ, τ βρ

χπρθεσμ μήνμ τ επτχς πλή

θς δεν μπρε ν γνηθε. Τελκ, 

τ γχς π δημργετ π τς 

σνδσμένες δνμες των “εχθρκν” 

κνήσεων των τμν, λλ κ της δ

σμενς πρπγνδς, περβνε τ 
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ρ κ η δρρή “λπτκτν” π 

τ νεπτχές πρς τ επτχές πλήθς 

γνετ πλημμρ. Ξφνκ  τμές νε

βνν (στην περπτωση της νδκής 

τσης) ή κτεβνν (στην περπτωση 

της κθδκής τσης) πλ πτμ, 

κθς σμβνε τή η κλμκμενη 

μετκνηση.

ν μ σνσθημτκή περδς, 

η π σνδεετ σνήθως π 

ξημέν γκ σνλλγν. ππρσθετ, 

τ  επενδτές π “λπτκτν” 

π τ νεπτχές πλήθς κ γνντ 

μέλη τ επτχς πλήθς εν σε 

τ τ στδ “πρσήλτ” κ ως τέτ 

τενν ν εν “ζηλωτές”. 

Άρ τ εν λγτερ πθν ν 

λλξν γνμη γρήγρ, κ ως επ

κλθ θ πρσχν ρκετή “χρημ

τδτηση” γ ν δτηρηθε κέρη η 

ντστχη τση μέσ π την π θ 

πχωρήσν ως θρμβετές τ μέλη 

τ επτχς πλήθς π πλ π νω

ρς εχν δβλέψε την ρθή κτεθνση 

των τμν των μετχν.

ππΟΘηςς & ηγςα

Ο λγς γ τν π η σμπερφρ 

ενς πλήθς εξρττ π τς τμές των 

μετχν, εν τ μ κνηση της τμής σε 

σγκεκρμένη κτεθνση ντπρσωπεε 

τς πεπθήσες ενς π τ δ πλήθη κ 

βηθ ν πργμτπηθε τ έργ ή τ 

“ρμ” της ηγεσς τ τ πλήθς. 

πεδή η εμπερ τ κθε νθρ

π στη ζωή δμέσ των ετν εν 

στδκή, κ επεδή γ τς περσσ

τερς νθρπς  δδκσες τ 

σλλγσμ κ της πφσης εν της 

δς φής, θ πρχε η φσκή τση ν 

πστέψε τ κθε μέλς τ πλήθς τ 

τ π μλς σνέβη, θ εξκλθή

σε ν σμβνε στ μεσ μέλλν. 

ν γ πρδεγμ,  τμές των μετ

χν έχν μλς νέβε (ενδεξες ένρξης 

νδκής τσης), τ επενδτκ πλήθς θ 

τενε ν πθέσε τ η νδς τή θ σ

νεχσθε. Κτ την ένρξη της εκσττε ν

δκής τσης πρχε σνεπς μ σφής 

“δηγ” ή “πρτρπή” στς επενδτές ν 

γρσν περσστερες μετχές. 

Με λλα λγα, σε να ανοδκ χρηατστη

ρακ περβλλον, η αξηση των τών 

ενα η σηαα που ακολουθον ο επεν

δυτς κα στην οποα ορκζοντα πστη. 

ντθετα, σε α καθοδκ αγορ, η πτώση 

των τών αντπροσωπεε το σκληρ κα 

τροερ “θε”, τον οποο ο τροαγνο 

επενδυτς τελκ προσκυνον. 

τα ατΟμα ς ηγτς τΟ πληΘΟς

Ο ρλς των κνήσεων των τμν στη 

λετργ της ηγεσς δεν πκλεε 

πρκτκ την επδρση ρσμένων τ

μων επ της ψχλγς τ πλήθς. 

Με τ πέρσμ τ χρν, ρσμέν 

σνλλσσμεν ή σμβλ τ χρη

μτστηρκ χρ κερδζν τη φήμη 

τ “δβζν την γρ”. 

Σνήθως τή η φήμη δημργετ 

ετε μετ π μ κρβή πρβλεψη της 

γρς, τν κνένς δεν την πστεε, ετε 

π την πρσήλωσή τς σε μ δτερη 

πψη της τσης της γρς, περσστε

ρ π πνδήπτε λλ. Σνεπς, σε 

ρσμένες χρνκές στγμές τ ρεμτς 

τμν της γρς, τ δημσ σθημ 

μπρε στην πρξη ν επηρεστε π 

τμ  ηγέτες ως πρς τς πψες κ 
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τς επενδτκές τ πφσες.

 Όμως πρχν δ σημντκ χ

ρκτηρστκ των νθρπων π δ

κρνντ π τ τν τπ ηγεσς. 

Πρτν, πρσχή δνετ μν σε τ

μ π έχν ήδη κερδσε τη φήμη 

στην γρ. Πλ λγ επενδτές θ 

πστέψν σήμερ έν νέ “γκρ” 

στην πρτη φρ π τς θ κνε 

πρβλέψες, σ κρβες κ ν τές 

πδεχθν ργτερ. Δετερ, γνετ 

λέν κ π δσκλ γ έν τμ 

ν επηρεζε τς κνήσες των τμν σε 

μνμη βση. Ατ τ φνμενκ πρ

δξ σμβνε επεδή, πως τνστηκε 

νωρτερ, σ περσστερ νθρωπ 

πστεν σε μ τση, τσ λγτερ 

πμένν γ ν τη δωνσν. 

Αργ ή γρήγρ, μ επτχημένη “πρ

τση” θ εν τκτστρφκή, δτ 

σ περσστερ νθρωπ θ την έχν 

ήδη πστέψε, τσ λγτερ θ έχν π

μενε γ ν ρχσν ν την πστεν. 

Τελκ, η κνηση των τμν π ρχ

κ πρκλήθηκε θ νστρφε γρήγρ, 

κ πλ

λ π κ

λθησν τν ηγέτη 

θ πωλέσν τρ έν μέ

ρς των κεφλων τς. 

Σκληρ κερδσμένη φήμη τμωνηγε

τν, βσσμένη σε ενεργή επτχημένη 

δρση γ μεγλ χρνκ δστήμτ, 

μπρε ν χθε εκλ κ μετ εν πλ 

δσκλ ν νκτηθε πλήρως.

Ο ςΘηκς 

της απΟτλςματκης ηγςας

Η τττητ εκενων των τμων π 

μπρν ν επηρεσν τς γρές λλ

ζε με τ πέρσμ τ χρν. ππρσθέ

τως, κ  εκσττε τπς “ηγεσς” σγ

ρ δεν σκετ ως μνμη επρρή. ν 

σστκ έν πρδκ φνμεν, π 

μπρε ν σμβε μν τν  σνθήκες 

της γρς εν κτλληλες ή ενν 

σγκρκ την νπτξή τ.

Σγκεκρμέν, πτετ κτστση 

έντσης μετξ των ντπλων “σ

δξων” (bull) κ “πσδξων” (bear) 

επενδτκν πληθν. Σνθήκες γχς 

κ σγκρσης εξσφλζν τ τ με

τφερμεν σχλ κ η σμπερφρ 

ενς “ηγέτη” μπρν ν πρδτήσν 

τη μζκή “λπτξ” των επενδτν 

τ νεπτχς πρς τ επτχές πλή

θς. Η “ηγεσ” π σκν τ τμ, 

μπρε ν χρησμπηθε μν μέσ 

στ πλσ τ επτχς πλήθς  με 

λλ λγ  ηγέτης νήκε πντ στ 

επτχές πλήθς. 

Ο ςμβΟλΟ πδς

Η πρνφερθεσ ηγεσ “μεγλ 

βεληνεκς” πρέπε ν δφρπηθε 
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απ τη σνήθη κθημερνή ηγεσ π 

πρέχν  σμβλ επενδσεων σε 

μκρές μδες επενδτν πελτεκής, 

κτ κρ λγ, φής. 

Ο σμβλ επενδσεων στχλ

γν τ σημντκτερ στχε π την 

πληθρ των δθέσμων κνμκν, 

πλτκν κ λλων πληρφρν, κ 

δμρφνν μ επενδτκή πψη 

την π μετδδν στς πελτες 

τς, πρτρέπντς τς κ στς νλ

γες πρξες στ Χρημτστήρ. Ατ 

πρέχν επσης θετκή ηγεσ, η π 

στηρζε την επενδτκή δρση κ σ

στκ κθδηγν τς πμδες μέσ 

στ σδξ ή πσδξ πλήθς. Η 

θεωρ τ πλήθς εφρμζετ σφ

λς σε κθε πμδ, η π μένε 

κρρχμενη π τ κρ πλήθς στ 

π νήκε. 

Η στρτηγκή στην π κθε π

μδ πκε σγκνησκ, εν η 

στρτηγκή τ “γνκ” πλήθς. Ο 

επτχημέν σμβλ π την πλερ 

τς, πρβνν σε σστσες π εν 

μεσ σνδεδεμένες με τς σνθήκες κ 

την πρε της γρς, πτελντς λγ 

πλ  δ έν μέρς τ πλήθς.

 Αντθετ,  σμβλ επενδσεων 

 π ν κ νγνωρζν την ψχ

λγκή κτστση της γρς, ενττς 

δεν εκφρζν σγκεκρμένη πψη 

ντθετη π εκενη π επκρτε στ 

πλήθς, δεν μπρν ν σκήσν με 

επρκε τ ρλ τ ηγέτη. 

Π σγκεκρμέν, επεδή πρμέ

νν επφλκτκ, δεν εν σε θέση 

ν πρσσν έν πεστκ κ λν 

ελκστκ σενρ στρτηγκής, με π

τέλεσμ μν μ μκρή μεντητ ν 

εν εκενη π πθνν ν κλθήσε 

τη σμβλή τς.

τλκα ςμπραςματα

 Η επδωξη του κρδους ως κονο στχου λων 

των επενδυτών βεβαώνε τ η συπερφορ της χρηα

τστηρακς αγορς αποτελε φανενο του πλθους.

 Η συνασθηατκ σνδεση των επενδυτών 

σε ορσνες επενδυτκς θσες, εταφρζετα ως 

συνασθηατκ σνδεση ετε ε το ασδοξο ετε ε 

το απασδοξο πλθος: κθε επενδυτς δχετα το α

σδοξο  το απασδοξο επχερηα του πλθους στο 

οποο ανκε, κα τελκ ταυτζετα σχυρ ε το πλθος 

αυτ γα να χρονκ δστηα.

 Η παρξη των δο αυτών επενδυτκών πληθών 

στο Χρηατστρο παρχε το ηχανσ εκενο, σω 

του οποου εταδδετα η κυκλκ συπερφορ. ξατ

ας της δαρσεως  του χσατος εταξ ασδοξων 

κα απασδοξων οδων επενδυτών, υπρχουν ο 

συνθκες αβεβατητας κα συγκροσεως. Το σχετκ 

γχος ενθαρρνε το πλθος τσο να προστατψε την 

αυτονοα του, σο κα να ακολουθσε τους στρατηγ

κος του στχους σον αφορ στς τς των ετοχών 

που προβλλουν ως ελλοντκο στχο.

 Καθώς σχηατζετα α συγκεκρνη τση 

τών, ο αποφσες  τα κρτρα συναλλαγς τενουν 

να γνουν ολονα κα περσστερο η λογκς/. Η προ

παγνδα κατ του (“λθους”  ανεπτυχος) πλθους 

που χνε εκτενετα κα εντενετα, ε αποτλεσα το 

τελευταο να αντδρσε κποτε στο γχος, προσχωρώ

ντας στο επτυχς  “σωστ” πλθος. Στο τλος ως, 

πντα ρχοντα τα κρα της ευφορας  της απασοδο

ξας κα δηουργοντα ο συνθκες γα αναστροφ 

των τών, δηουργώντας την υποδο γα να νο 

χρηατστηρακ κκλο.
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