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Ο ήχος αποτελεί ένα συνηθισμένο κομμάτι της κα-

θημερινής ζωής που ασκεί πολυάριθμες και πο-

λύμορφες επιδράσεις, άλλοτε θετικές και άλλοτε 

αρνητικές.

Είναι οικείο μέρος της καθημερινότητας και επιδρά 

στην ζωή του ατόμου με διάφορους τρόπους:

 επιτρέπει στον ανθρώπινο εγκέφαλο την κατα-

γραφή πλήθους πληροφοριών αναφορικά με το 

περιβάλλον

 βοηθά στην προφορική επικοινωνία με άλλους 

ανθρώπους 

 προειδοποιεί για επικείμενο κίνδυνο 

 ειδοποιεί για ανάγκη πληροφόρησης

 προσφέρει ευχάριστες εμπειρίες μέσω της μου-

σικής 

Αυτή είναι η θετική επίδρασή του• υπάρχει δυστυ-

χώς και η αρνητική όψη. Ο ήχος είναι ένα φυσικό 

φαινόμενο, μια μηχανική διαταραχή που μεταδί-

δεται με ένα ελαστικό μέσο, του αέρα και γίνεται 

αντιληπτό από το ανθρώπινο αυτί. Συχνά όμως 

προκαλεί ενόχληση. Πολλοί ήχοι είναι δυσάρεστοι, 

ανεπιθύμητοι και ζημιογόνοι. Οι ήχοι αυτοί καλού-

νται θόρυβος. Η ενόχληση που προκαλείται από το 

θόρυβο δεν έχει απαραίτητα σχέση με την ένταση 

ή τη διάρκεια του θορύβου. Ας σκεφτούμε το πα-

ράδειγμα μιας βρύσης που στάζει.

Είναι πλέον γνωστό και επιστημονικά τεκμηριωμένο, 

ότι ο επαγγελματικός θόρυβος μπορεί να προκαλέσει 

σημαντικές δυσμενείς επιδράσεις στην υγεία του 

ανθρώπου, με συχνότερη την απώλεια της ακοής 

(νευροαισθητήριος βαρηκοΐα), μια από τις πιο συχνές 

επαγγελματικές παθήσεις λόγω της παρουσίας του 

ήχου σε ένα ευρύ φάσμα βιομηχανικών δραστηριο-

τήτων. Συχνά είναι δε τα ατυχήματα που μπορεί να 

προκληθούν λόγω του θορύβου, όταν δυσχεραίνεται 

η επικοινωνία μεταξύ των εργαζομένων ή δεν γίνο-

νται αντιληπτά τα ηχητικά σήματα κινδύνου.
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΗΧΟΥ
Ο ήχος είναι μια μηχανική ταλάντωση 

που γίνεται αντιληπτή από το ανθρώπι-

νο αυτί. Ως ταλάντωση χαρακτηρίζεται 

από τη συχνότητα (ν), που μετράται σε 

κύκλους ανά δευτερόλεπτο ή HERTZ 

(Ηz). Το φυσιολογικό αυτί αντιλαμβά-

νεται ήχους συχνότητας από 20Ηz έως 

20.000Ηz (20 ΚΗz), αλλά δεν παρουσιάζει 

την ίδια ευαισθησία σε όλες τις συχνό-

τητες. Μεγαλύτερη ευαισθησία έχει στη 

ζώνη μεταξύ 2 και 5 ΚΗz.Αυτό είναι σημα-

ντικό στοιχείο, γιατί δύο ήχοι διαφορετι-

κής συχνότητας και ίδιας έντασης μπορεί 

να γίνουν αντιληπτοί υποκειμενικά ως 

διαφορετικής ακουστότητας. 

Υποκειμενικά, οι οξείς ήχοι είναι υψη-

λής συχνότητας και οι αμβλείς, αντίστοιχα, 

χαμηλής. Κάτω από τα 20Ηz οι ήχοι καλού-

νται υπόηχοι, ενώ πάνω από τα 20.000 Ηz 

υπέρηχοι. Οι ήχοι διακρίνονται σε απλούς, 

που αποτελούνται από μια συχνότητα και 

σύνθετους, που μπορούν να αναλυθούν 

σε πολλές συχνότητες. Η πλειοψηφία των 

ήχων που ακούμε είναι σύνθετοι και μπο-

ρούν να αναλυθούν σε πολλές συχνότη-

τες. Σπανίως απαντώνται απλοί τόνοι. Μια 

απλή νότα στο πιάνο έχει μια σύνθετη 

κυματομορφή. Ο βιομηχανικός θόρυβος 

είναι, ως επί το πλείστον, σύνθετος και 

οι συνιστώσες του κατανέμονται σε μια 

ευρεία ζώνη συχνοτήτων. Ο θόρυβος 

αυτού του τύπου καλείται ευρυζωνικός 

(π.χ. εκτυπωτικές πρέσες από αργαλειούς 

ή ένα αεριωθούμενο αεροπλάνο).

Ένα άλλο χαρακτηριστικό μέγεθος 

του ήχου είναι η ένταση, που ορίζεται 

ως η ενέργεια που διέρχεται ανά μονάδα 

επιφάνειας στη μονάδα του χρόνου και 

εκφράζεται σε Watt/m2. Η χαμηλότε-

ρη ένταση που γίνεται αντιληπτή από 

το ανθρώπινο αυτί είναι της τάξης των 

10-12 Watt/m2 για συχνότητα 1 ΚΗz και 

ονομάζεται στάθμη ακουστότητας, ενώ 

ήχος έντασης 1 Watt/m2 αντιστοιχεί στη 

στάθμη του πόνου.

Οι ήχοι διακρίνονται σε διάφορα είδη 

ανάλογα με την κυματομορφή τους και 

τη χρονική εξέλιξη της ηχητικής στάθμης 

κατά την περίοδο μέτρησης.

Τους διακρίνουμε, ανάλογα με τη χρονι-

κή εξέλιξη της ηχητικής στάθμης, σε:

 Σταθερούς, όταν είναι σταθερής 

έντασης

 Μεταβλητούς, όταν η στάθμη τους 

μεταβάλλεται με το χρόνο

 Κυμαινόμενους, όταν μεταβάλλε-

ται τόσο η στάθμη όσο και η χρονική 

διάρκειά τους.
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 Διακοπτόμενους, όταν παρουσιά-

ζουν απότομες πτώσεις της στάθμης τους 

και οι εξάρσεις τους είναι της χρονικής 

τάξης άνω του 1 sec.

Τα ηχητικά κύματα μπορούν να μετα-

δίδονται ελεύθερα, χωρίς εμπόδια ή με 

αντανακλάσεις, σε διάφορες επιφάνειες, 

κάτι που συνήθως συμβαίνει στο εργα-

σιακό περιβάλλον, με αποτέλεσμα την 

ενίσχυση της αρνητικής επίδρασης του 

θορύβου στον ανθρώπινο οργανισμό.

Η κλίμακα των decibel (dB) χρησιμο-

ποιείται στην ακοομετρία και εκφράζει 

το εύρος των μεταβολών της ηχητικής 

πίεσης (Lp). Δεν είναι απόλυτη μονάδα 

μέτρησης, αλλά αποτελεί αναλογία με-

ταξύ της μετρούμενης ηχητικής στάθμης 

και μιας στάθμης αναφοράς. 

L= 10 log10 x I/Io dB (όπου Ι= το με-

τρούμενο φυσικό μέγεθος και Ιο= το 

φυσικό μέγεθος αναφοράς). 

H κλίμακα των dB αποτελεί καλύτερη 

προσέγγιση στην αντίδραση του ανθρώ-

πινου αισθητηρίου της ακοής, από ότι η 

κλίμακα σε Watt/m2, λόγω μεταβολής 

της έντασης ενός ήχου, και αυτό γιατί 

εκφράζεται σε λογαριθμική κλίμακα και 

χρησιμοποιεί τα 20 μPa ως ηχητική πίεση 

αναφοράς, δηλαδή 0dB. Στην κλίμακα 

των dB όταν διπλασιάζεται η ηχητική 

πίεση δεν έχουμε διπλασιασμό των dB 

αλλά αύξηση κατά 3 μονάδες, δηλαδή 

το διπλάσιο των �0 dB δεν είναι τα 180, 

αλλά τα �3 dB. Η ένταση ήχου της τάξης 

των 10-12 Watt/m2 ισούται με 0 decibel 

(dB), ενώ αυτή της τάξης του 1 Watt/m2 

ισούται με 140 dB.

 

ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ 
ΘΟΡΥΒΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Oι μετρήσεις του θορύβου πραγμα-

τοποιούνται με ειδικά όργανα που ονο-

μάζονται ηχόμετρα, τα οποία πρέπει να 

τηρούν τις προδιαγραφές του προτύπου 

ΕΛΟΤ 1106 ή του ISO-R-1���. Τα ηχόμε-

τρα αποτελούνται από μικρόφωνο, μονά-

δα επεξεργασίας και μονάδα απεικόνισης 

των αποτελεσμάτων των μετρήσεων. Το 

ηχητικό σήμα δέχεται διαφόρων ειδών 

επεξεργασίες, μέσα από κάποιο σταθμι-

στικό κύκλωμα, ώστε να ληφθεί υπόψη 

η πολύπλοκη απόκριση του ανθρώπινου 

αυτιού, κατά συχνότητα ακουστού ηχη-

τικού φάσματος. Σταθμιστικό κύκλωμα 

είναι το κύκλωμα που παρεμβάλλεται στα 

όργανα μέτρησης του ήχου και το οποίο 

εξασθενίζει ή ενισχύει, κατά πλάτος και σε 

διαφορετικό βαθμό, τα διάφορα τμήματα 

του ηχητικού φάσματος. Υπάρχουν διαφό-

ρων τύπων τέτοια σταθμιστικά κυκλώματα, 

τα οποία έχουν τα σύμβολα A, B, C, D και 

βρίσκουν χρήση σε διάφορες εφαρμογές.

Ο ήχος είναι μια 

μηχανική 

ταλάντωση που γίνεται

αντιληπτή από το 

ανθρώπινο αυτί. 
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Στους βιομηχανικούς χώρους ερ-

γασίας οι μετρήσεις θορύβου γίνονται 

μέσω σταθμιστικού κυκλώματος Α. Το 

σταθμιστικό κύκλωμα Α, δρα ως φίλτρο 

επιλογής συχνοτήτων, μετρά δηλαδή το 

θόρυβο με τρόπο που είναι πιο αντιπρο-

σωπευτικός για τις επιπτώσεις του στην 

ανθρώπινη ακοή. Τα αποτελέσματα των 

μετρήσεων παρέχονται ως Α-ηχοστάθμη 

και εκφράζονται σε decibel (A). Η D-στάθ-

μιση χρησιμοποιείται για τη μέτρηση του 

θορύβου στα αεροπλάνα.

Τα ηχόμετρα πρέπει να παρέχουν αντι-

κειμενικά και επαναλήψιμα αποτελέσματα. 

Για τη μέτρηση της “δόσης” του θορύβου 

στον εργαζόμενο πρέπει να χρησιμο-

ποιείται κατάλληλο ηχοδοσίμετρο. Αυτό 

το όργανο προσδιορίζει το σύνολο της 

ηχητικής ενέργειας που δέχεται ο εργα-

ζόμενος στο ωράριο της βάρδιας του και 

ανάγει αυτό σε εκατοστιαία αναλογία της 

προκαθορισμένης οριακής τιμής (στον 

προσδιορισμό της πραγματικής έκθεσης 

του εργαζόμενου συνυπολογίζεται η μείω-

ση των επιπέδων θορύβου που παρέχεται 

από τα ατομικά μέσα προστασίας της 

ακοής που αυτός φέρει). 

Σύμφωνα με το Π.Δ 14�/2006 (Α’ 

15�/28.07.2006), η οριακή τιμή έκθεσης 

για οκτάωρη ημέρα εργασίας είναι 87dB 

(Α). Σε καμία περίπτωση η έκθεση του 

εργαζόμενου δεν επιτρέπεται να υπερβεί 

την παραπάνω οριακή τιμή στο οκτάωρο 

της ημερήσιας εργασίας. 

Ένας πρακτικός τρόπος για να διαπι-

στώσει ο εργαζόμενος αν εργάζεται σε 

θορυβώδες περιβάλλον, που μπορεί να 

βλάψει την ακοή του, είναι να θέσει στον 

εαυτό του τα εξής ερωτήματα:

• Είναι τόσο δυνατός ο θόρυβος στη 

δουλειά μου, ώστε πρέπει να υψώσω 

σημαντικά την ένταση της φωνής μου, 

για να με ακούσει κάποιος που βρίσκεται 

στα δύο μέτρα δίπλα μου;

• Όταν φεύγω από την εργασία μου και 

βρίσκομαι σε πιο ήσυχο περιβάλλον, αι-

σθάνομαι τα αυτιά μου βουλωμένα; Μήπως 

ακούω ένα κουδούνισμα ή σφύριγμα που 

υποχωρεί μετά από μια-δυο ώρες; 

Οι ανώτερες στάθμες ηχητικής πίεσης 

σε σχέση με τις ώρες έκθεσης ανά ημέρα 

εργασίας που είναι δυνατό να εκτεθεί 

ένας εργαζόμενος, ώστε να μην προκλη-

θεί μη αναστρέψιμη βλάβη της ακοής, 

δεδομένου ότι θα φέρει τα ενδεδειγμένα 

μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ), πα-

ρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: 

Διάρκεια έκθεσης
(ώρες/ημέρα)

Μέγιστη επιτρεπτή
ηχοστάθμη dB (A)

8 87

4 �0

2 �3

1 �6

½ ��

¼ 102

Με τη βοήθεια των ηχομέτρων σχεδιά-

ζεται ο χάρτης θορύβου από τον Τεχνικό 

Ασφαλείας και τον Ιατρό Εργασίας, που 

περιλαμβάνει διαδοχικές μετρήσεις του 

θορύβου σε διάφορες θέσεις. Οι θέσεις αυ-

τές σημειώνονται στο γράφημα. Τα σημεία 

της ίδιας ηχητικής στάθμης ενώνονται με 

συνεχή γραμμή και έτσι σχηματίζονται οι 

ισοϋψείς του θορύβου που δείχνουν την 

κατανομή του ήχου. Σε ένα τέτοιο χάρτη 

διακρίνονται εύκολα οι περιοχές του χώρου 

εργασίας όπου τα επίπεδα θορύβου είναι 

πολύ υψηλά και έτσι μπορούν να επιλεγούν 

τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των 

εργαζομένων και να εντοπιστούν οι περι-

οχές όπου η χρήση των (ΜΑΠ) είναι υπο-

χρεωτική. Μετά τη λήψη μέτρων, γίνεται εκ 

νέου σχεδιασμός του χάρτη θορύβου. 
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ΤΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΑΚΟΗΣ
Το ανθρώπινο αισθητήριο όργανο της ακοής απο-

τελείται από το εξωτερικό αυτί (ακουστικό πτερύγιο 

και έξω ακουστικό πόρο), το μέσο αυτί (τυμπανοο-

σταριώδες σύστημα, σφύρα-άκμονας-αναβολέας και 

ευσταχιανή ακουστική σάλπιγγα) και το εσωτερικό 

αυτί (κοχλίας και ημικύκλιοι σωλήνες).

30.000 τριχωτά κύτταρα, που είναι κατα-

νεμημένα σε περιοχές “ευαίσθητες” στις 

διαφορετικές συχνότητες που συνθέτουν 

το ακουστό ηχητικό φάσμα και μετατρέ-

πει την ενέργεια των παλμικών κινήσεων 

σε ηλεκτρικό δυναμικό.

Τα ηχητικά ερεθίσματα μεταβιβάζονται 

μέσω των ινών του κοχλιακού νεύρου 

στον εγκέφαλο και γίνονται αντιληπτά. 

Εκτός από την αγωγή του ηχητικού 

κύματος μέσω του αέρα, υπάρχει και η 

αγωγή διά των οστών, όπου μεταβιβά-

ζονται οι δονήσεις μέσω των οστών του 

κρανίου στο έσω αυτί και δημιουργούν 

ακουστικό ερέθισμα και αίσθημα.

Τα ηχητικά κύματα συγκεντρώνονται 

από το ακουστικό πτερύγιο, ενισχύονται 

ορισμένες συχνότητες (κυρίως αυτές 

γύρω από τα 4000 Ηz), διέρχονται από 

τον έξω ακουστικό πόρο και προσπί-

πτουν στην τυμπανική μεμβράνη, την 

οποία θέτουν σε παλμική κίνηση. Στη 

συνέχεια οι παλμικές κινήσεις μεταδίδο-

νται από το σύστημα των οσταρίων στην 

έξω λέμφο, εν συνεχεία στην έσω λέμφο 

και τελικά στον βασικό υμένα όπου στη-

ρίζεται το όργανο του Corti.

Ο κοχλίας αποτελεί το όργανο αντί-

ληψης της ακοής και, μέσω του οργά-

νου του CORTI, αποτελείται από περίπου 

ανατομία του αισθητηρίου της ακοής
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ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ
ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ

Οι επιδράσεις του θορύβου στον αν-

θρώπινο οργανισμό (ακουστικές και μη 

ακουστικές) είναι πλέον ιατρικά τεκμη-

ριωμένες και αναμφισβήτητες. Η αξιο-

λόγησή τους αποτελεί υποχρέωση τόσο 

του Τεχνικού Ασφάλειας (ΤΑ) όσο και του 

Ιατρού Εργασίας (ΙΕ), οι οποίοι πρέπει 

να συμπεριλαμβάνουν το θόρυβο στην 

γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κιν-

δύνου (ΓΕΕΚ), όπως προβλέπεται από τις 

κείμενες διατάξεις (Π.Δ 14�/2006).

ΜΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ
Αφορούν το νευρικό και ενδοκρινικό 

σύστημα, το κυκλοφορικό, το γαστρεντε-

ρικό, τις ψυχικές λειτουργίες. Στους επαγ-

γελματικά εκτεθειμένους σε θόρυβο εμ-

φανίζονται συμπτώματα όπως υπέρταση, 

ταχυκαρδία, υπερένταση, εκνευρισμός, 

άγχος, διαταραχές στη συμπεριφορά, δυ-

σκολία στη συγκέντρωση, κεφαλαλγίες, 

διαταραχές ύπνου, σωματική κόπωση. 

Επιδράσεις στο νευρικό σύστημα: 

Υψηλά επίπεδα θορύβου προκαλούν 

αλλοιώσεις στο ηλεκτροεγκεφαλογρά-

φημα (ΗΕΓ).Διαταράσσονται τα στάδια 

του ύπνου, προκαλώντας διαταραχές 

στη σωματική και νοητική ανάπαυση 

του ατόμου. Ο θόρυβος επιδρά στην 

ψυχική διάθεση και επηρεάζει την κοι-

νωνικότητα και την ευαισθησία. Προκαλεί 

επιβράδυνση του χρόνου αντίδρασης, 

περιορίζοντας σημαντικά την ικανότητα 

του εργαζόμενου να αντιδρά σωστά στα 

εξωτερικά ερεθίσματα ή να παρακολου-

θεί σύνθετες διαδικασίες, με αποτέλεσμα 

να δημιουργούνται προϋποθέσεις ατυχή-

ματος. Επιπρόσθετα, ο θόρυβος: 

 δυσχεραίνει την προσπάθεια των 

εργαζομένων να ακούσουν και να κατα-

νοήσουν ομιλία και σήματα 

 καλύπτει τον ήχο του επικείμενου κιν-

δύνου ή των προειδοποιητικών σημάτων 

 αποσπά την προσοχή των εργαζομέ-

νων, όπως για παράδειγμα των οδηγών 

 Συμβάλει στο άγχος κατά την ερ-

γασία, αυξάνει την εργασιακή φόρτιση 

και τελικά την πιθανότητα σφαλμάτων 

και ατυχημάτων.

Επιδράσεις στο καρδιαγγειακό σύστημα: 

Ο θόρυβος προκαλεί περιφερική αγ-

γειοσύσπαση με αποτέλεσμα την ελάτ-

τωση της ροής του αίματος σε όργανα 

και ιστούς. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα 

την αύξηση της διαστολικής αρτηριακής 

πίεσης και της συχνότητας της καρδιακής 

λειτουργίας σε εργαζόμενους εκτεθειμέ-

νους σε θόρυβο. Ταυτόχρονα προκαλεί 

αύξηση της χοληστερίνης και δημιουργία 

αθηρωματικών πλακών στις αρτηρίες οι 

οποίες δεν υποχωρούν με την παύση της 

εργασιακής έκθεσης.

Επιδράσεις στο γεννητικό σύστημα:

Οι έγκυες εργαζόμενες, οι οποίες εκτί-

θενται σε θόρυβο κατά τη διάρκεια της 

εγκυμοσύνης τους, υφίστανται ελάττωση 

της αιματικής ροής προς τον πλακούντα 

και διατρέχουν τον κίνδυνο πρόωρου το-

κετού, ακόμα και αποβολής του εμβρύου. 

Έχουν παρατηρηθεί διαταραχές εμμήνου 

ρύσεως σε γυναίκες και υπογονιμότητα, 

τόσο ανδρών όσο και γυναικών εργαζο-

μένων εντός περιβάλλοντος επιβαρυμμέ-

νου με θόρυβο. 

Επιδράσεις στο σύστημα ενδοκρινών αδένων:

Ο θόρυβος προκαλεί διέγερση των 

ενδοκρινών αδένων, υπερλειτουργία της 

υπόφυσης και των επινεφριδίων και άρα 
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αυξημένη έκκριση αδρεναλίνης, η οποία 

ευθύνεται για φαινόμενα όπως η ταχυ-

καρδία, η αύξηση της αρτηριακής και 

ενδοκρανίου πιέσεως, η σιελόρροια και 

η αλλαγή του ρυθμού των περισταλτικών 

κινήσεων του εντέρου (δυσκοιλιότητα, 

ευερέθιστο έντερο).

 Επιδράσεις στους οφθαλμούς: 

Σε εργαζόμενους που εκτίθενται σε 

θόρυβο έχουμε μείωση της αντίληψης 

βάθους του οπτικού πεδίου.

ΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ
 Η έκθεση σε θόρυβο προκαλεί στο 

αισθητήριο όργανο της ακοής προσω-

ρινές ή μόνιμες αλλοιώσεις. Στην πρώτη 

περίπτωση μιλάμε για ακουστική κόπω-

ση, ενώ στη δεύτερη για θορυβογενή 

βαρηκοΐα (NOISE INDUSED HEARING 

LOSS). Στην ακουστική κόπωση μετά 

από έκθεση σε θόρυβο, έχουμε προ-

σωρινή ελάττωση της ευαισθησίας των 

ακουστικών υποδοχέων, με αποτέλεσμα 

το κατώφλι ακουστικής αντίληψης, μετά 

την έκθεση, να ανέβει σε σχέ-

ση με αυτό πριν την έκθεση. 

Αυτό οφείλεται σε λειτουρ-

γική εξάντληση (operational 

exhaustion) των ακουστικών 

κυττάρων. Εξαρτάται από την 

ένταση του ακουστικού ερε-

θίσματος και αφορά κυρί-

ως το φάσμα 3000-4000Ηz. 

Αυτή η προσωρινή κατάστα-

ση αναφέρεται και ως T.T.S. 

(Temporary Threshold Shift). 

Ανάλογα με το χρόνο αποκα-

τάστασής της, η διαταραχή 

ταξινομείται σε δύο τύπους: 

 τη φυσιολογική ακου-

στική κόπωση, η οποία απο-

καθίσταται μέσα σε 16 ώρες 

από την έκθεση, και

 την παθολογική ακου-

στική κόπωση, η οποία αποκα-

θίσταται σε περισσότερες από 

16 ώρες από την έκθεση.

Συχνά οι εργαζόμενοι 

βιώνουν προσωρινή ελάτ-

τωση της ακουστικής τους 

οξύτητας εγκαταλείποντας 

στο τέλος της βάρδιας ένα 

θορυβώδη χώρο εργασίας. 

Αυτό το σύμπτωμα δεν πρέ-
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πει να αγνοηθεί. Είναι ένα σημάδι ότι, αν 

συνεχιστεί η έκθεση, θα προκληθεί μόνι-

μη βλάβη με απότοκο την ελάττωση της 

απόδοσης στην εργασία και την αύξηση 

των απουσιών.

Η επαγγελματική βαρηκοΐα είναι αμφο-

τερόπλευρη βαρηκοΐα αντιλήψεως (νευ-

ροαισθητηριακή), που οφείλεται σε εκφυ-

λιστικές αλλοιώσεις στο όργανο του Corti 

και το ακουστικό νεύρο. Αναπτύσσεται 

βαθμιαία, αργά, με ύπουλο τρόπο. 

Μπορεί η οικογένεια του εργαζόμενου 

να παραπονιέται ότι ακούει τηλεόραση 

σε πολύ υψηλή ένταση, ότι δυσκολεύε-

ται να συμμετάσχει σε μια συζήτηση ή 

έχει πρόβλημα όταν μιλά στο τηλέφωνο 

ή ακόμα, σε βεβαρημένες περιπτώσεις, 

ότι έχει αρχίσει να διαβάζει τα χείλη του 

συνομιλητή του. Τελικά ο εργαζόμενος 

καταλήγει να διαμαρτύρεται, ότι όλα 

ακούγονται “θολά” και ασαφή ενώ δυ-

σκολεύεται κυρίως να αντιληφθεί ήχους 

όπως: “τα”, “ντ” και “ς”. 

Η απώλεια της ακοής δεν είναι το 

μόνο πρόβλημα. Οι ασθενείς-εργαζόμενοι 

μπορεί να αναπτύξουν εμβοές (κουδού-

νισμα, σφύριγμα, βόμβο στα αυτιά), μια 

οδυνηρή κατάσταση που μπορεί να οδη-

γήσει σε διαταραχές του ύπνου. Αφορά 

αρχικά τις συχνότητες (3000-6000Ηz), με 

μια χαρακτηριστική ακοομετρική πτώση 

στα 4000Ηz.

Η επαγγελματική βαρηκοΐα 
χαρακτηρίζεται από τέσσερα στάδια:

 Aρχική περίοδος: εμφανίζεται μετά από επαγγελματική έκθεση 

10-20 ημερών σε θόρυβο. Στο τέλος κάθε βάρδιας ο εργαζό-

μενος παραπονιέται για εμβοές και ιλίγγους. Ακοομετρικά 

παρατηρείται μικρή πτώση της ακουστικής οξύτητας αμφο-

τερόπλευρα στα 4000Ηz. Είναι κατάσταση αναστρέψιμη με 

την παύση της επαγγελματικής έκθεσης στο θόρυβο.

 Ακοομετρική περίοδος: παρουσιάζεται μετά από επαγγελμα-

τική έκθεση για 2-3 έτη και διαπιστώνεται μόνο ακοομετρικά με 

μια πτώση της ακουστικής οξύτητας κατά 20-30 dB στα 4000Ηz.

 Περίοδος της εμφάνισης: ο ίδιος ο εργαζόμενος αντιλαμβάνεται μια μείωση 

της ακοής του και ακοομετρικά παρουσιάζεται μια πτώση 35 dB στη ζώνη 1000 Ηz-

4000 Ηz. Ο ακριβής εντοπισμός της ακοομετρικής πτώσης εξαρτάται από ποικίλους 

παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της συχνότητας θορύβου στον οποίο εκτίθεται 

ο εργαζόμενος. 

 Περίοδος της αναπηρίας ή του μόνιμου ακουστικού τραύματος: το ακοόγραμμα παρου-

σιάζει πτώση άνω των 30 dB στο φάσμα 500-1000 Ηz και άνω των 70-80 dB στο 

φάσμα 1000-4000 Ηz. Στο τελικό στάδιο το σύνολο του οργάνου του Corti έχει 

εξαφανιστεί και έχει παραμείνει μόνο η βασική μεμβράνη, με ένα απλό στρώμα 

κυττάρων. Οι επιπτώσεις της αναπηρίας αυτής επηρεάζουν την επαγγελματική, αλλά 

και την κοινωνική ζωή.
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Είναι δυνατό να παρουσιαστεί επαγγελ-

ματική βαρηκοΐα και μετά από οξύ ακουστι-

κό τραύμα. Προκαλείται μετά από ισχυρό 

ακουστικό ερέθισμα και αφορά συνήθως 

το ένα αυτί, επειδή το κρανίο λειτουργεί 

ως ηχοπροστατευτικό μέσο για το άλλο. Ο 

εργαζόμενος μετά από ένα οξύ ακουστικό 

τραύμα, περιγράφει ωταλγία, βαρηκοΐα, μέ-

χρι πλήρη κώφωση και εμβοές. Ωτοσκοπικά 

διαπιστώνεται ρήξη της τυμπανικής μεμ-

βράνης. Οι εμβοές και το 

“σφύριγμα” 

στα αυ-

τιά 

οφεί-

λονται 

στην παρα-

γωγή σήματος από τις ερεθισμένες 

και μερικώς κατεστραμμένες ακουστικές 

περιοχές. Αυτές αντιδρούν στη διαταραχή 

που τους προκαλείται με αυτό τον τρόπο 

και το προσλαμβανόμενο σήμα ερμηνεύεται 

από τον ακουστικό φλοιό σαν “σφύριγμα”, 

“κουδούνισμα” κ.λ.π.

Η έκθεση σε συνεχή θόρυβο σε βάθος 

χρόνου, είναι περισσότερο καταστροφική 

από τη διαλείπουσα έκθεση που επιτρέ-

πει στο αυτί να “αναρρώσει”. Ωστόσο, 

έκθεση, ακόμη και βραχύχρονη, σε πολύ 

υψηλές στάθμες μπορεί να προκαλέσει 

σοβαρή επίπτωση. 

Ο ρυθμός της θορυβογενούς ελάττωσης 

της ακουστικής οξύτητας είναι μεγαλύτερος 

κατά τη διάρκεια των πρώτων 10-15 ετών 

έκθεσης και μειώνεται όσο εξασθενίζει η 

ακοή. Η μικρή βιολογική ηλικία του ατόμου 

και η καλή γενική κατάσταση της υγείας δεν 

παρέχουν προστασία. Οι νέοι προσβάλλο-

νται εξίσου με τους μεγαλύτερους. Ένας 

νέος εργαζόμενος 25 ετών, εκτεθειμένος 

σε θόρυβο, μπορεί να έχει την ακουστική 

ικανότητα που θα είχε ένας φυσιολογικός 

εξηντάρης μη εκτεθειμένος. Από τη στιγμή 

που καταστρέφεται η ακοή, δεν υπάρχει 

θεραπεία. Αντίθετα, κατά την απώλεια της 

ακοής λόγω γήρανσης, ο ρυθμός ελάττω-

σης αυξάνεται με την πάροδο των ετών. 

Η βαρηκοΐα από επαγγελματική έκθεση 

σε θόρυβο περιλαμβάνεται στις επαγγελ-

ματικές ασθένειες που καθορίζονται στο 

άρθρο 40 του Κανονισμού ασθενείας του 

ΙΚΑ, ενώ προσδιορίζονται σαν ελάχιστος 

χρόνος απασχόλησης για την αναγνώ-

ριση της βαρηκοΐας ως επαγγελματικού 

νοσήματος, τα 5 έτη, με εξαίρεση τους 

μηχανικούς σε δοκιμαστήρια μηχανών 

αεροσκαφών, όπου είναι 2. Ο Παγκόσμιος 

Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) θεωρεί την 

θορυβογενή βαρηκοΐα ως την πιο διαδε-

δομένη επαγγελματική ασθένεια. 

Οι προτεινόμενες από την Ελληνική 

Νομοθεσία, οριακές τιμές έκθεσης 

σε θόρυβο, εκτιμούν μόνο τις αλλοι-

ώσεις του αισθητήριου όργανου της 

ακοής και σε καμιά περίπτωση δεν 

σχετίζονται και με τις μη ακουστικές 

επιδράσεις του θορύβου στον αν-

θρώπινο οργανισμό.
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ΘΟΡΥΒΟΣ ΚΑΙ ΤΟΞΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Έχει βρεθεί, ότι τα αποτελέσματα της 

έκθεσης σε θόρυβο αυξάνονται με την 

ταυτόχρονη έκθεση σε δονήσεις, σε περι-

οχή συχνοτήτων 2-10 Ηz, με επιτάχυνση 

της τάξης των 10 m/sec2 και μάλιστα 

έχουμε μια ακοομετρική πτώση 10-13 dB 

στις υψηλές συχνότητες. Αυτό οφείλεται 

στη μεταφορά των δονήσεων μέσω των 

οστών στο όργανο του Corti.

Επίσης υπάρχουν στο εργασιακό 

περιβάλλον ωτοτοξικές ουσίες, όπως 

διαλύτες (βενζόλιο, τολουόλιο, ξυ-

λόλιο, στυρένιο), που σε συνδυασμό 

με επαγγελματική έκθεση σε θόρυ-

βο, αυξάνουν τον κίνδυνο εκδήλωσης 

επαγγελματικής βαρηκοΐας. Έκθεση 

σε θόρυβο και βαρέα μέταλλα (όπως 

μόλυβδο, κάδμιο, νικέλιο), αλλά και 

στον καπνό του τσιγάρου, μπορεί να 

δρα συνεργικά. 

Ο επικουρικός ρόλος καρδιολογικών, 

αγγειακών νευρολογικών παθήσεων, δια-

βήτη και θορύβου δεν έχει διευκρινιστεί 

επαρκώς. Επιδημιολογικές έρευνες έχουν 

δείξει ότι η εργασία σε νυχτερινή βάρδια, 

κάνει το θόρυβο περισσότερο ενοχλητικό 

και η πτώση της ακουστικής οξύτητας στο 

ακοόγραμμα, αυξάνει κατά 10-13 dB.
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Για δεδομένη ηχητική στάθμη, ο θό-

ρυβος χαμηλής συχνότητας (κάτω από 

τα 100 Hz), είναι λιγότερο βλαβερός σε 

σχέση με το θόρυβο μέσης συχνότητας 

(1000-3000Hz). 

Έχει διαπιστωθεί ότι ορισμένα άτομα 

είναι περισσότερο ευάλωτα, για ιδιοσυστασι-

ακούς λόγους, στη θορυβογενή βαρηκοΐα. 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΘΟΡΥΒΟ 

Σύμφωνα με το νόμο 1568/85, άρθρο 

26, παράγραφος 1, ο εργοδότης έχει την 

υποχρέωση να προστατεύει τους εργα-

ζόμενους από την έκθεση στο θόρυβο, 

λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα για τον 

περιορισμό του, όσο είναι πρακτικά δυ-

νατό. Παράλληλα με βάση το Π.Δ. 17/�6, 

άρθρο 7, παράγραφος 7 και την οδηγία 

του συμβουλίου 8�/3�1/ΕΟΚ άρθρο 6, 

παράγραφος 2, πρέπει ο εργοδότης να 

δίνει προτεραιότητα στη λήψη μέτρων 

ομαδικής προστασίας, σε σχέση με τα 

μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ). 

Οι διαδικασίες πρόληψης περιλαμβά-

νουν την τεχνική, ιατρική και οργανωτική 

πρόληψη. 

Η τεχνική πρόληψη αποτελείται από 

3 στάδια:

 ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ 

 ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

      (ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)

 ΜΑΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΟΗ

1ο ΣΤΑΔΙΟ:

• Αντικατάσταση της θορυβώδους πα-

ραγωγικής διαδικασίας, με άλλη λιγότερο 

επιβλαβή (π.χ. να αλλαχθούν οι θορυβώ-

δεις ανεμιστήρες με αθόρυβους)

• αποφυγή πρόσκρουσης μέταλλων 

σε μεταλλικές επιφάνειες

• μόνωση των δονούμενων μερών 

(ηχητική μόνωση σε αεροσυμπιεστές)

• τοποθέτηση σιγαστήρων (η χρήση 

σιλανσιέ σε κινητήρες που κινούνται με 

αέρα είναι επιβεβλημένη)

• εκτέλεση προληπτικού έλεγχου και 

αλλαγή τω φθαρμένων μερών (π.χ. να 

αντικατασταθούν μεταλλικά μέρη με 

πλαστικά και λιγότερο θορυβώδη)

• σχολαστική τήρηση των οδηγιών 
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εγκατάστασης των μηχανών.

Οι νέες μηχανές πρέπει να συνοδεύο-

νται με:

• “διακήρυξη συμμόρφωσης” (να δείχνει 

ότι πληρούν τις βασικές απαιτήσεις υγείας 

και ασφάλειας)

• σήμα “CE”

• οδηγίες για ασφαλή εγκατάσταση, 

χρήση και συντήρηση

• πληροφορίες σχετικά με τον παραγό-

μενο θόρυβο από τη μηχανή.

2ο ΣΤΑΔΙΟ:

Αναγκαία κρίνεται η επέμβαση στη δια-

δρομή του θορύβου, από την πηγή στο αυτί 

του εργαζομένου. Αυτό γίνεται με:

• Τοποθέτηση περιφράξεων και πετα-

σμάτων των οποίων οι επιφάνειες πρέπει 

να καλύπτονται εσωτερικά με ηχοαπορ-

ροφητικά υλικά(μείωση του αερόφερτου 

θορύβου). 

• Εγκλεισμό της μηχανής για να μονώ-

νονται οι δονήσεις και ο θόρυβος (το μέσο 

του εγκιβωτισμού δεν πρέπει να έρχεται σε 

επαφή με μέρη της μηχανής). Τυχόν οπές 

μέτρα τεχνικής πρόληψης

και θυρίδες για τη διέλευση καλωδίων και 

σωλήνων πρέπει να κλείνονται με παρεμ-

βύσματα (τσιμούχες-μείωση του στερεό-

φερτου θορύβου). 

Επίσης,η αύξηση της απόστασης ανάμε-

σα στον εργαζόμενο και την ηχητική πηγή 

είναι σημαντικός παράγων (διπλασιασμός 

της απόστασης προκαλεί ελάττωση της 

στάθμης του θορύβου κατά 3 dB).

3ο ΣΤΑΔΙΟ:

Η παθητική τεχνική πρόληψη βασίζε-

ται στη χρησιμοποίηση μέσων ατομικής 

προστασίας (ΜΑΠ). Η χρήση τους γίνεται 

όταν ο εργασιακός θόρυβος είναι υψηλός, 

δεν μπορεί να μειωθεί ικανοποιητικά με 

τεχνικά μέσα και έχει καταβληθεί κάθε 

δυνατή προσπάθεια για την εξουδετέρωση 

ή τη μείωση του. Τα ΜΑΠ έχουν χρήση 

υποχρεωτική, πρέπει να είναι συμβατά με 

το λοιπό εξοπλισμό προστασίας, κατάλληλα 

για την εργασία, το είδος και το επίπεδο 

του θορύβου.Δικαιούται ο εργαζόμενος 

να έχει την δυνατότητα επιλογής, ώστε να 

καταλήγει στα πιο άνετα. 
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 Ωτοβύσματα. Διακρίνονται σε ωτο-

βύσματα μιας χρήσης και σε επαναχρησι-

μοποιούμενα προδιαμορφωμένα ωτοβύ-

σματα. Τα πρώτα είναι κατασκευασμένα 

από εύπλαστο υλικό, που διαστέλλεται 

και προσαρμόζεται στο σχήμα και τις 

διαστάσεις του ακουστικού πόρου του 

χρήστη.Τα δεύτερα είναι συνήθως κα-

τασκευασμένα από σιλικόνη, λάστιχο 

ή πλαστικό και υπάρχουν σε διάφορα 

μεγέθη. Συνιστώνται για επιβαρημένο 

εργασιακό περιβάλλον (παρουσία σκό-

νης, λαδιών κ.λ.π.), διότι δεν απαιτείται 

να διαμορφωθούν με τα χέρια. Έχουν 

ανάγκη τακτικού καθαρισμού (κίνδυνος 

ωτικών λοιμώξεων). Δεν πρέπει να χρη-

σιμοποιούνται κομμάτια από βαμβάκι ως 

προστατευτικά μέσα. 

 Ωτοπώματα. Συνδέονται μεταξύ 

τους με μεταλλική ή πλαστική στέκα. 

Μοιάζουν με τα ωτοβύσματα και οι στέ-

κες μπορούν να φορεθούν πάνω από το 

κεφάλι, τον αυχένα ή κάτω από το πηγού-

νι. Το βασικό τους πλεονέκτημα είναι ότι 

μπορούν οι εργαζόμενοι να κρεμάσουν 

τα ωτοπώματα γύρω από το λαι-

μό τους, όταν βρίσκονται 

προσωρινά σε πε-

ριβάλλον με 

χαμη-

μέτρα ατομικής
προστασίας (ΜΑΠ) 

για το θόρυβο

Αναγκαία είναι η εκπαίδευση των ερ-

γαζόμενων, σχετικά με τους λόγους για 

τους οποίους είναι αναγκαία τα ΜΑΠ, η 

χρήση, η φύλαξη και η συντήρησή τους. 

Χρειάζεται εξοικείωση για τη χρήση, η 

οποία γίνεται προοδευτικά, με βαθμιαία 

αυξανόμενη χρήση, μέχρι την πλήρη 

χρησιμοποίησή τους όλο το 8ωρο.

Είναι βασικό να γνωρίζουμε, ότι κανέ-

να αυτί δεν μπορεί να συνηθίσει το θό-

ρυβο. Για να προφυλάξει ο εργαζόμενος 

την ακοή του, πρέπει να φορά τα ΜΑΠ 

πάντα και διαρκώς, όταν βρίσκεται σε 

περιοχή που αυτό απαιτείται.

Τα μέσα ατομικής προστασίας διαι-

ρούνται στις ακόλουθες κατηγορίες:

 Ωτοασπίδες. Περιλαμβάνουν αρ-

κετούς τύπους. Καλύπτουν πλήρως το 

εξωτερικό αυτί. Μπορεί να διαθέτουν 

ηλεκτρονικά συστήματα για τη μεί-

ωση του θορύβου, καθώς 

και για ενδοεπικοι-

νωνία.
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χώρο δεν επηρεάζεται σημαντικά. 

H ιατρική και οργανωτική πρόληψη 

βασίζεται σε οργανωτικές επεμβάσεις, 

που στοχεύουν στη μείωση του χρόνου 

έκθεσης των εργαζομένων στον βλαπτικό 

παράγοντα και στην ιατρική παρακολού-

θηση των εργαζομένων που εκτίθενται 

σε θόρυβο. Παράδειγμα οργανωτικής 

πρόληψης, είναι η εναλλαγή των χειριστών 

σε μια θορυβώδη μηχανή, ώστε να περιο-

ρίζεται η συνολική δόση θορύβου των ερ-

γαζομένων σε αυτή. Επίσης μπορεί να γίνει 

ελάττωση του αριθμού του προσωπικού 

που βρίσκεται σε θορυβώδεις χώρους ή 

να περιοριστεί ο χρόνος παραμονής του.

Ο Ιατρός Εργασίας πρέπει να παρέχει 

στους εργαζόμενους: ενημέρωση αναφο-

ρικά με τους κινδύνους για την ακοή, τα 

αποτελέσματα από τις μετρήσεις θορύ-

βου, τις οριακές τιμές έκθεσης, τα μέτρα 

ελέγχου του θορύβου, τα συμπτώματα 

που δείχνουν αρχόμενη βλάβη της ακο-

ής, ώστε έγκαιρα να προσέρχονται σε αυ-

τόν για κλινική εκτίμηση και εκπαίδευση 

στη χρήση των ΜΑΠ. Σημαντικό ρόλο δι-

αδραματίζει η αξιοποίηση των γνώσεων 

των εργαζομένων για τον προσδιορισμό 

των κινδύνων και την υλοποίηση αποδε-

κτών λύσεων. 

Κατά την εκτίμηση του επαγγελματικά 

βαρήκοου εργαζόμενου από τον Ιατρό 

Εργασίας πρέπει να γίνεται σφαιρική προ-

σέγγιση του προβλήματός του και να λαμ-

βάνεται υπόψη ο εντοπισμός των πηγών 

θορύβου, η ανάλυση του παραγωγικού 

κύκλου, η εξοικείωση του με τις μηχανές 

που χρησιμοποιεί και τα ηχητικά χαρακτη-

ριστικά του εργασιακού χώρου. 

Η πρόληψη της επαγγελματικής βαρη-

κοΐας βασίζεται κυρίως στην άμεση διάγνω-

σή της, μέσω του επαγγελματικού ιστορι-

κού και της ακοομετρικής εξέτασης.

λή στάθμη θορύβου και να τα φορέσουν 

εκ νέου εύκολα, όταν εισέλθουν πάλι στο 

θορυβώδες περιβάλλον. 

Είναι σημαντικό να δίνεται προσοχή 

στο θέμα της υγιεινής, όσον αφορά τη 

χρήση των μέσων προστασίας της ακοής. 

Δεν πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται 

τα ωτοβύσματα μιας χρήσης, ενώ τα 

επαναχρησιμοποιούμενα είναι αναγκαίο 

να αντικαθίστανται σε τακτά χρονικά 

διαστήματα. 

Σημαντικότατο ρόλο όμως παίζει η 

ευκολία στη χρήση και η άνεση για τον 

εργαζόμενο, γιατί πρέπει να φορά τα μέσα 

προστασίας καθ’ όλη τη βάρδια. Η αφαί-

ρεση τους για μισή ώρα, κατά την 8ωρη 

βάρδια, αντιστοιχεί σε ελάττωση τη αποτε-

λεσματικότητας των μέσων κατά 5 dB. 

Πρέπει να γίνεται έλεγχος ως προς τη 

χρήση των ΜΑΠ και ως προς την εφαρ-

μογή των οδηγιών για την ορθή προφύ-

λαξη από το θόρυβο. Αν οι εργαζόμενοι 

επανειλημμένα δεν τα χρησιμοποιούν 

σωστά, κρίνεται ορθό να εφαρμόζονται 

πειθαρχικές κυρώσεις. Οι προϊστάμενοι 

και διευθυντές οφείλουν να αποτελούν 

παράδειγμα ορθής εργασιακής συμπερι-

φοράς, φορώντας τα ΜΑΠ, όταν βρίσκο-

νται σε ελεγχόμενες ζώνες θορύβου. 

Υπάρχει βέβαια και το ενδεχόμενο της 

“υπερβολικής” προστασίας του εργαζο-

μένου. Αν η προστασία που παρέχεται 

από τα ατομικά μέσα προστασίας είναι 

πολύ μεγάλη, τότε η επικοινωνία ανάμε-

σα στους εργαζόμενους γίνεται δυσχερής 

και εργάζονται σε συνθήκες απομόνω-

σης. Σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΝ 458, 

το επίπεδο προστασίας ( εξασθένισης του 

θορύβου), είναι καλό, αν η στάθμη θο-

ρύβου είναι κατά 5 dB χαμηλότερη από 

το όριο ανάληψης δράσης. Σε αυτή την 

περίπτωση η επικοινωνία στον εργασιακό 
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Ανάλογα με τα αποτελέσματα της ακο-

ομετρικής εξέτασης οι εργαζόμενοι διακρί-

νονται σε κατηγορίες.

• Ο τύπος «0» έχει φυσιολογικό ακοό-

γραμμα

• Ο τύπος «1» έχει ελαφρά επαγγελματική 

βαρηκοΐα, μη αντιληπτή από τον πάσχοντα.

• Οι τύποι «2, 3, 4, 5» έχουν επαγγελματική 

βαρηκοΐα με δυσχέρειες αντίληψης ομιλίας.

•  Οι τύποι «6, 7» έχουν βαρηκοΐα μεικτού 

τύπου(σε χαμηλές συχνότητες και όχι σε 

υψηλές που προκαλεί ο ήχος).

Η ακοομετρική εξέταση από τον Ιατρό 

Εργασίας γίνεται κατά την πρόσληψη. 

Επίσης, για όσους κατατάσσονται στις ακο-

ομετρικές κατηγορίες “0” και “1”(φυσιολογι-

κοί), οι οποίοι εκτίθενται σε θόρυβο 60-85 

dB, η εξέταση επαναλαμβάνεται κάθε 3 

χρόνια. Αν εκτίθενται σε θόρυβο 85-�0 dB, 

η ακοομετρική εξέταση επαναλαμβάνεται 

κάθε 2 χρόνια και κάθε έτος για έκθεση 

άνω των �0 dB. Για όσους κατατάσσονται 

στις υπόλοιπες ακοομετρικές κατηγορίες, 

η ακοομετρική εξέταση επαναλαμβάνεται 

κάθε έτος. Άτομα τα οποία μετά από 10 

χρόνια έκθεσης σε θόρυβο κατατάσσονται 

στην κατηγορία “0”, εξετάζονται κάθε 3 έτη 

ανεξάρτητα από την ηχητική στάθμη του 

θορύβου στο χώρο εργασίας. 
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ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΟΡΥΒΟ
ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Έχουν αναθεωρηθεί οι ρυθμίσεις του 

1�8� για το θόρυβο στην εργασία, και το 

ΠΔ14�/2006, κανονισμός του 2005, ήρθε 

σε ισχύ στις 21 Ιουλίου 2006. Οι νέες ρυθ-

μίσεις απαιτούν από τους εργοδότες να 

λαμβάνουν συγκεκριμένα μέτρα σε συγκε-

κριμένες συνθήκες. Αυτές σχετίζονται με:

 Τα επίπεδα θορύβου στα οποία 

εκτίθενται οι εργαζόμενοι κατά μέσο όρο 

κατά τη διάρκεια μιας μέρας εργασίας ή 

μιας εβδομάδας εργασίας (η χρησιμοποί-

ηση της εβδομαδιαίας έκθεσης είναι ενδε-

δειγμένη στις περιπτώσεις που τα επίπεδα 

θορύβου μεταβάλλονται σημαντικά από 

μέρα σε μέρα, όπως για παράδειγμα σε κη-

πουρούς που χρησιμοποιούν θορυβώδη 

εργαλεία 2 μόνο φορές την εβδομάδα). 

 Το μέγιστο θόρυβο (μέγιστη ηχη-

τική πίεση-θόρυβος που οφείλεται σε 

κρούσεις πχ. σφύρες, πνευματικά κρου-

στικά μηχανήματα) στον οποίο εκτίθε-

νται οι εργαζόμενοι.

Τα νέα επίπεδα θορύβου είναι 

τα ακόλουθα:

  Κατώτερα όρια έκθεσης για 

ανάληψη δράσης:

• ημερήσια ή εβδομαδι-

αία έκθεση στα 80dB (προ-

ηγούμενο όριο 85dB)

• μέγιστη στάθμη 

θορύβου τα 135dB 

  Ανώτερα όρια έκθεσης για ανάληψη 

δράσης:

• ημερήσια ή εβδομαδιαία έκθεση 

στα 85dB 

• μέγιστη στάθμη θορύβου τα 137dB 

 Οριακές τιμές έκθεσης: ημερήσια ή 

εβδομαδιαία έκθεση στα 87dB και μέγι-

στη στάθμη θορύβου τα 140dB (είναι τα 

όρια έκθεσης σε θόρυβο στα οποία δεν 

πρέπει να γίνει υπέρβαση). 

Τα ατομικά μέσα προστασίας της 

ακοής καθίσταται αναγκαίο να είναι 

διαθέσιμα όταν η έκθεση υπερβαίνει 

τα κατώτερα όρια έκθεσης για ανάλη-

ψη δράσης (80dB). Τα ατομικά μέσα 

προστασίας πρέπει υποχρεωτικά να 

χρησιμοποιούνται από τους εργαζό-

μενους, καθώς επίσης και να υπάρχει 

πρόγραμμα περιορισμού του θορύβου 

όταν η έκθεση υπερβαίνει τα ανώτερα 

όρια για ανάληψη δράσης. Κρίνεται 

επιβεβλημένο να επανεξεταστεί η ήδη 

υπάρχουσα έκθεση εκτίμησης του θο-

ρύβου, λαμβάνοντας υπόψη τις αλλα-

γές στα όρια ανάληψης δράσης.
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O θόρυβος αποτελεί ένα συνεχή, ύπουλο, ευρείας κλίμακας επαγγελμα-

τικό κίνδυνο και ταυτόχρονα είναι αιτία πρόκλησης σημαντικού βαθμού 

αναπηρίας για εκατομμύρια εργαζόμενους σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η χορήγηση των ΜΑΠ και τα τεχνικά μέτρα περιορισμού του θορύβου 

σε βιομηχανική κλίμακα, θα αποδειχθούν μικρής αξίας, αν δεν υπάρξει 

η κατάλληλη παιδεία σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης στη χώρα μας, 

ώστε ο θόρυβος να αποκλεισθεί και να εξαλειφθεί ως νοσογόνο αίτιο, 

όχι μόνο από την επαγγελματική, αλλά και την κοινωνική μας ζωή.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία στις 

Ένοπλες Δυνάμεις, στα πλαίσια της προσπάθειας για δημιουργία υγιούς 

και ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας για το προσωπικό, πολιτικό και 

στρατιωτικό, καλούνται να εστιάσουν το ενδιαφέρον σ’αυτόν τον ευαί-

σθητο τομέα, δεδομένου ότι οι συνέπειες της επαγγελματικής έκθεσης 

είναι καταστροφικές τόσο για το άτομο όσο και για το σύνολο. 

Η επιβάρυνση της υγείας του ατόμου συνεπάγεται απώλεια παραγωγι-

κού χρόνου λόγω απουσιών, απώλεια αξιόμαχου προσωπικού με κόστος 

εκπαίδευσης υψηλό και επιβάλει δαπανηρή ασφαλιστική κάλυψη των 

επαγγελματικά επιβαρυμμένων εργαζομένων.
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Ο 
νμκός όρς κα

τχή σμανε τ φυ

σκή εξυσα σε να 

πράμα�. Στ δεθνς δκα  

όρς χρσμπoνταν με τν 

ννα τς κατάλψς αδσπτων 

εδαφών (terra nullius), τα πα στ 

συνχεα περρχνταν στν κυραρχα 

ενός κράτυς. Τα αδσπτα εδάφ δεν ανή

καν ή εχαν εκαταλεφθε από να κράτς. κό

μα κα αν υπήρχε κάπς πλθυσμός στν περχή, 

θεωρνταν ότ τ δαφς απτελσε terra nullius, εφόσν 

 κάτκ δεν εχαν κάπα μρφή θεσμκής ράνωσς κατά τ πρό

τυπ των Ευρωπακών κρατών2. Η αξα αυτής τς μρφής κατχής, πυ βασζνταν 

στ λκή τς Ευρωπακής εμνας επ τυ “μ πλτσμνυ κόσμυ”, αναρθκε 

με τν νωμδότσ τυ Δεθνς Δκαστρυ τυ ΟΗΕ στν υπόθεσ τς Δυτκής 

Σαχάρας�. Σήμερα, εππλν, αυτή  μρφή κτήσς εδάφυς δεν παζε καννα ρόλ 

� Βλ. κα BOTHE M., “Occupation Belligerent”, σε BERNDHART R. (ed.), Encyclopaedia of Public International 
Law, Vol. �, Amsterdam, Elsevier, �997, σελ. 76�.

2 McCORQUODALE, R. & Dixon M., Cases and Materials on International Law, Oxford, Oxford University Press, 
200�, σελ. 240.

� Western Sahara, ICJ, Advisory Opinion, October �6, �975, International Legal Materials, Vol. �4, �975, σελ. ��8�: 
“όπες δαφρς απόψεων κα να υπήρχαν ανάμεσα στυς νμκς,  κρατκή πρακτκή τς περόδυ [τλ �9υ 
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ιατ δεν υπάρχε σχεδόν καννα μρς στ Γ, τ π να μν ανήκε σε κυραρχ 

κράτς, ενώ  αρχή τς αυτδάθεσς θα εμπόδζε παδήπτε θεώρσ κατκ

μνυ εδάφυς ως “αδσπτυ”. Παρ’ όλα αυτά  κατχή δδάσκετα ακόμα στ 

θεωρα ως τρόπς κτήσς εδάφυς4.

Η στρατωτκή κατχή δακρνετα από τν απλή κατχή, καθώς δεν δε 

τε σε κτήσ εδάφυς τε σε αλλαή κυραρχας. Η ννα χρνλετα, πε

ρπυ, από τα μσα τυ �9υ αώνα5 κα αναπτχθκε (με τν π περρσμν 

μρφή τς εχθρκής κατχής) ως μα μρφή νμκής κατάστασς σε αντπαρα

βλή πρς τν λκλρωτκό αφανσμό τυ αντπάλυ (debellatio)6. Σε αυτή 

τν περπτωσ,  εξαφάνσ τς εξυσας τυ ττμνυ κράτυς, ως συνπεα 

πλεμκών ενότων, μπρσε να δήσε στν πρσάρτσ των εδαφών 

τυ από τν νκτή. Η πρσάρτσ αυτή λάβανε νόμμα χώρα μετά τ τλς τυ 

πλμυ7. Σε αντπαράθεσ πρς αυτό τ εδς πρσάρτσς,  εχθρκή κατχή 

απτελσε τν ενδάμεσ νμκή κατάστασ μεταξ εσβλής κα κατάκτσς, 

κατά τ δάρκεα τς πας τ υπό κατχή κράτς συνχζε να υπάρχε8.

Η ανάπτυξ τς ννας τς στρατωτκής κατχής λαβε χώρα σε να κενό δε

θνς δκαυ (με τν εξαρεσ στρατωτκών εχερδων όπως  Κώδκας Lieber), 

μχρ κα τν υθτσ των Συνθκών τς Χάς τυ �899. Ο συνθήκες αυτς 

αντκαταστάθκαν τ �9079 (εφεξής Καννσμ), ενώ τ νμκό καθεστώς τς στρα

τωτκής κατχής συμπλρώθκε από τν Τταρτ Συνθήκ τς Γενες, τυ �949, 

(εφεξής 4 Συνθήκ) κα τ Πρώτ Πρόσθετ Πρωτόκλλ τυ �977. Η εφαρμή 

αυτών των κανόνων μετά τ Β’ Πακόσμ Πόλεμ δεν ενα συνήθς, καθώς, όλες 

σχεδόν,  Κατχυσες Δυνάμες (εφεξής ΚΔ) αρνήθκαν αυτόν τν χαρακτρσμό�0. 

Η μόν σαφής εξαρεσ ενα  σχετκά πρόσφατ κατχή τυ ράκ��, ενώ κα τ 

σραήλ δατρε μα ασαφή στάσ σχετκά με τς “Δκμενες Περχς”. 

αώνα] δεχνε πως τα εδάφ πυ κατκνταν από φυλς ή λας πυ εχαν μα κνωνκή κα πλτκή ράνωσ 
δεν θεωρνταν αδσπτα”. λλά α τν Malanczuk, P., Akerhurst”s modern introduction to international law, 
London, Routledge, �997, σελ. �48, “ττες συμπερφρς ήταν σπανότερες από όσ νμζετα”.

4 Βλ. Jennings R. & Watts A. (ed.), Oppenheim”s international law, Vol. �, Peace, Parts 2 to 4, London, Longman, 
σελ. 687.

5 Γα τα χν τς πρν από αυτό τν αώνα βλ. Haggenmacher P., “L”occupation militaire en droit international: 
genese et profil d”une institution juridique”, Relations internationales, N. 79, �994, σελ. 29�4.

6 Bhuta N., “The Antinomies of Transformative Occupation”, The European Journal of International Law, Vol. 
�6, 2005, σελ. 725.

7 KORMAN Sh., The Right of Conquest: the acquisition of territory by force in international law and practice, 
Oxford, Clarendon Press, �996, σελ. �09.

8 Bhuta N., π. υπσ. 6, σελ. 726.
9 Ως πρς τν εθμκό χαρακτήρα των σχετκών δατάξεων βλ. ενδεκτκά Von Glahn G., Law among nations: an 

introduction to public international law, New York/ Toronto, Macmillan Publishing Company, �992, σελ. 769 κα 
Kaikobad K.H., “Problem of Belligerent Occupation: the Scope of Powers Exercised by the Coalition Provisional Authority 
in Iraq, April/May 200�June 2004”, The international and comparative law quarterly, Vol. 54, 2005, σελ. 26�.

�0 Benvenisti E., The international law of occupation, Princeton, Princeton University Press, 2004, σελ. �49
�50 κα Kolb R., “Etude sur l”occupation et sur l”article 47 de la IVeme Convention de Genθve du �2 aoϋt �949 
relative ϋ la protection des personnes civiles en temps de guerre: le degr d”intangibilit des droits en territoire 
occup”, African Yearbook of International Law, Vol. �0, 2002, σελ. �00.

�� πως σωστά παρατρε  Kelly M.J., “Iraq and the Law of Occupation: New Tests for an Old Law”, Yearbook 
of International Humanitarian Law, Vol. 6, 200�, σελ. ��0: “νε α πρώτ φρά απδεκτό χωρς αμφσβήτσ 
στα 60 χρόνα στρας τς ότ  4 Συνθήκ σχε”.
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ΠρI στρτιτικhσ κτχhσ
Η έοια

Στρατωτκή κατχή ενα  παρδκή κα 

απτελεσματκή εξυσασ ξνυ εδάφυς, μσω τς 

παρυσας ενόπλων δυνάμεων�2. ν  παρυσα αυτή ενα 

χωρς τν συνανεσ τυ κυράρχυ κράτυς, τότε  κατχή ενα 

εχθρκή. Μα κατάστασ στρατωτκής κατχής συνεπάετα τν δάσπα

σ τς καννκόττας στν δεθνή κνόττα,  πα στρζετα στν κανόνα 

τς κυραρχκής σόττας μεταξ των κρατών. Ο δεσμός μεταξ κυραρχας κα 

απτελεσματκ ελχυ κάμπτετα��. Η κυραρχα παραμνε στ υπό κατχή 

κράτς σε κατάστασ αναστλής, ενώ  απτελεσματκός λεχς περνά στν 

ΚΔ�4. Η δεθνής κνωνα χε δώσε πρτεραόττα, δατερα μετά τν δμυρ

α των Ηνωμνων Εθνών, σε ρσμνες αρχς, όπως  ερνκή συνπαρξ 

των κρατών κα  σεβασμός τς εδαφκής τυς ακεραόττας,  μ χρήσ βας 

κα  απαόρευσ πρσάρτσς εδαφών μσω αυτής, καθώς κα  σεβασμός 

των ανθρωπνων δκαωμάτων (συμπερλαμβανμνυ τυ δκαώματς τς 

�2 Γα τν Benvenisti E., π υπσ. �0, πρόλς, σελ. xvi, ενα  “απτελεσματκός λεχς μας δναμς επ 
εδάφυς στν π  δναμ δεν χε κυραρχ ττλ, χωρς τν θλσ τυ κυράρχυ τς περχής”. Η πα
ρυσα συχρόνως κα πλτών δεν πρπε να απκλεστε εκ των πρτρων. 

�� BenNaftali O., “«A la recherche du temps perdu»: rethinking Article 6 of the Fourth Geneva Convention in 
the Light of the Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory Advisory 
Opinion”, Israel Law Review, Vol. �8, 2005, σελ. 220. 

�4 Με τα λόα τυ Von Glahn G., π. υπσ. 9, σελ. 774: “ εχθρκή κατχή μεταφρε στν ΚΔ τν εξυσα να 
ασκήσε μερκά από τα δκαώματα τυ κυραρχυ. Η άσκσ αυτών των δκαωμάτων πάζε από τν δρυ
θεσα εξυσα τς ΚΔ κα από τν ανάκ δατήρσς τυ νόμυ κα τς τάξς πυ ενα απαραττ τόσ α 
τυς κατκυς όσ κα α τν νπλ δναμ” .
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αυτδάθεσς). Μα κατάστασ στρατωτκής 

κατχής πάζε συνήθως από κάπας μρ

φής χρήσ βας, παραβάζε, ενδεχμνως, 

τν εδαφκή ακεραόττα τυ κατεχόμενυ 

κράτυς, δακνδυνεε τα ανθρώπνα δκαώ

ματα των κατκων τς υπό κατχή περχής 

κα δμυρε μα ανωμαλα στς δεθνες 

σχσες. πθτντας ότ  δεθνής κνότ

τα επθυμε, κατά πλεψφα, τν επστρφή 

στν πακόσμα τάξ,  στρατωτκή κατχή 

δεν μπρε, παρά να απτελε μα πρσωρνή 

κατάστασ�5.

�5 Η πρσωρνή φσ τς στρατωτκής κατχής ανανωρ
ζετα επσς από τν Δκαστή Elaraby, Separate Opinion, Legal 
Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied 
Palestinian Territory, ICJ, Advisory Opinion, July 9, 2004, σελ. 9, 
παρ. �.�, http://www.icjcij.org/icjwww/idocket/imwp/imwp_
advisory_opinion/imwp_advisory_opinion_separate_elaraby.pdf. 
Βλ. επσς Beit Sourik Village Council v. �) Government of Israel, 
2) IDF Commander in the West Bank (excerpts), High Court of 
Justice 2056/04, �0 June 2004, Israel Yearbook on Human Rights, 
Vol.�5, 2005, σελ. �47. Γα τν AlonzoMaizlish D., “When does it 
end?: problems in the law of occupation”, σε Arnold R. & Hildbrand 
P.A.(ed.), International humanitarian law and the 2�st century”s 
conflicts: changes and challenges, Lausanne/ Berne/ Lugano, Ed. 
interuniversitaires suissesEdis, 2005, σελ. �07 κα ��0, “πρόκετα 
α καννστκή επθυμα παρά α υπχρωσ των κρατών”. 

Η στρτιτική κτχή 

συδτι κυρς μ συθήκς 

πλης σύρρξης.
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πως εστχα ράφε  Ben Naftali�6, “ αρχή τς πρσω

ρνόττας απτελε τ θεμλ τυ όλυ καθεστώτς�7 κα 

επεξε ατ  στρατωτκή κατχή δεν απδδε ττλ�8 κα 

απτελε να εδς δαχερσς κδεμνας�9. 

Εν λς, εξε ατ  ΚΔ χε μόν περρσμνες αρμ

δόττες κα δεν μπρε να ενερε με τρόπ πυ να πρκαλε 

μόνμα απτελσματα”.

μως τ δκα τς στρατωτκής κατχής δεν περχε σα

φή δάταξ σχετκά με τν πρσωρνό χαρακτήρα τυ, αν κα 

περχε δάφρυς σχετκς υπανμς:  περρσμνες αρ

μδόττες τς ΚΔ,  μνετής εφαρμή τυ συνόλυ τς 4ς 

Συνθήκς (άρθρ 6),  χαρακτρσμός τς ΚΔ ως δαχερστή κα 

νμα τς δμόσας περυσας πυ βρσκετα στ κατεχόμεν 

δαφς (άρθρ 55 Καννσμών) κ..κ. Εππλν  πρακτκή των 

κρατών πλλς φρς αψήφσε τν υπτθμεν πρσωρνό χα

ρακτήρα τς στρατωτκής κατχής. Τ σραήλ χε ξεπεράσε τα 

40 χρόνα κατχής στ Δυτκή χθ,  Τυρκα “σταθμεε” τα 

στρατεματά τς α περσσότερ από �0 τ στ βόρεα Κπρ, 

ενώ κα  κατχή τς Ναμμπα κα τυ νατλκ Τμόρ (από 

Ν. φρκή κα νδνσα αντστχα) δήρκεσε α περσσότερ 

από μα εκσαετα. 

Tπολογα

Η στρατωτκή κατχή συνδετα κυρως με συνθήκες νπλς 

σρραξς (ή πλμυ πρν από τν υθτσ των Συνθκών 

τς Γενες). χε αμφσβτθε  σμασα τυ δαχωρσμ μεταξ 

κατχής σε περδ πλμυ κα σε περδ ερήνς20. Πράματ  

�6 BenNaftali O., π υπσ. ��, σελ. 220.
�7 λ  ρσμ τς στρατωτκής κατχής σε Prosecutor v. Naletilic and Martinovic, IT

98�4, Trial Chamber Judgement, �� March 200�, παρ. 2�4, http://www.un.org/icty/naletilic/
trialc/judgement/naltj0�0���e.pdf, Gasser H.P., “Protection of the civilian population”, 
σε FLECK D.(ed.), The handbook of Humanitarian law in Armed Conflicts, Oxford, Oxford 
University Press, �995, σελ. 24�, Kolb R., π. υπσ. �0, σελ. 278, Kaikobad K.H., π. υπσ. 9, 
σελ. 255, Lauterpacht H. (ed.), Oppenheim”s international law, Vol. II, 7th edition, London/ 
New York, Longmans Green, �952, σελ. 4�4 κα EDELSTEIN D.M., “Occupational hazards: 
why military occupations succeed or fail”, International Security, Vol. 29, 2004, σελ. 52, πε
ρχυν αυτό τ σμε. 

�8 Σμφωνα με τ άρθρ 4 τυ Πρώτυ Πρόσθετυ Πρωτκόλλυ “τε  κατχή εδά
φυς τε  εφαρμή των Συμβάσεων [τς Γενες] κα τυ παρόντς Πρωτκόλλυ θα 
επρεάζυν τ νμκό καθεστώς τυ υπό κρσ εδάφυς”.

�9 Βλ. επσς Benvenisti E., π. υπσ. �0, σελ 6 κα Von Glahn G., The occupation of enemy 
territory: a commentary on the law and practice of belligerent occupation, Minneapolis, The 
University of Minnesota Press, �957, σελ. ��.

20 Στ παρελθόν απτελσε εθμκό δκα  δάκρσ μεταξ δυ εδών [στρατωτκής] 
κατχής, τς εχθρκής κα τς ερνκής…όμως δεν ήταν καθόλυ ξεκάθαρ κατά πόσ 
υπήρχαν σμαντκς νμκς δαφρς μεταξ αυτών των δυ τπων ελχυ”, Benvenisti 
E., “Applicability of the law of occupation”, ASIL Proceedings, 2005, Vol. 99, 2005, σελ. 29.
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δαχωρσμός αυτός δεν χε σμασα α τν ννα τς στρατωτκής κατχής κα

θαυτής. Ωστόσ  εφαρμή (ή όχ) τυ δκαυ τς στρατωτκής κατχής, καθώς 

κα τ ερς τς εφαρμής συνχετα με τν παρξ εχθρόττας (ή καλτερα με 

τν λλεψ συνανεσς από τν κυραρχ), ανεξαρτήτως τυ αν υπάρχε εμπόλεμ 

κατάστασ ή νπλ σρραξ. 

Η εχθρκή (κα σχεδόν, κατ’ ανάκ, πλεμκή) κατχή περλαμβάνε τν κατ

χή κατά τ δάρκεα των εχθρπραξών, μχρ κα, αφ  τελευταες χυν λήξε, 

τ συνλκή δευθτσ τς κατάστασς. Επσς, αν κα δεν απτελε εχθρκή 

κατχή με τν κλασσκή ννα τυ όρυ, θεωρετα ότ  δ κανόνες σχυν 

κα α τν περπτωσ, όπυ νας εκ των εμπλμων κατχε υδτερ δαφς, 

ακόμα κα αν  υδτερ χώρα δεν δαμαρτυρήθκε ’ αυτή τν ενρεα2�. 

Η δατπωσ τυ κν άρθρυ 2 των Συνθκών τς Γενες επβεβαώνε 

αυτήν τ θσ, καθώς καλπτε κάθε “κατχή χωρς κήρυξ πλμυ κα χωρς 

εχθρπραξες”22.

πό τν άλλ, όταν  υπό κατχή χώρα συμφωνε με τν υπβλή μρυς 

τς επκρατεας τς στν δκαδσα τς ΚΔ, τότε  κατχή νμάζετα ερνκή 

(occupatio pacifica)2�. Σε αυτήν τν περπτωσ  συνανεσ ενα  απφασστκός 

παράντας κα εφόσν  στρατός δεν ενα εχθρκός, θεωρετα ότ τ δκα 

τς κατχής δεν εφαρμόζετα24. Η εφαρμή τς 4ς Συνθήκς ενα πθανό να 

απφευχθε, καθώς, υπό τ άρθρ 4.2,  πλτες συνεμπόλεμων κρατών δεν 

χαρακτρζντα ως πρστατευόμενα πρόσωπα. Εππλν  Καννσμ αναφ

ρντα σε εχθρκό στρατό25. Ωστόσ εφόσν δεν υπάρχε κάπα συμφωνα σχε

τκά με τ πώς θα δκθε  περχή, τότε τ δκα τς κατχής εφαρμόζετα 

αναλκά26. Άλλωστε  όπες αρμδόττες τυ “ερνκ” κατόχυ θα τενυν 

να ενα περρσμνες, καθώς σκπός τς κατχής θα ενα  δευκόλυνσ τς 

επαναφράς τυ νόμμυ κυραρχυ27.

2� Feilchenfeld E.H., The international economic law of belligerent occupation, Washington, Carnegie 
Endowment for International Peace, �942, σελ. 8 κα UK Ministry of Defence, The Manual of the Law of Armed 
Conflict, Oxford, Oxford University Press, 2004, σελ. 275, παρ. ��.�.�. 

22 Pictet, Jean S. (ed.), The Geneva Conventions of �2 August �949: commentary, Geneva, International Committee 
of the Red Cross, �958, σελ. 2�.

2� BOTHE M., π. υπσ. �, σελ. 76�. Γα τν Green, Leslie, The contemporary law of armed conflict, Manchester, 
Manchester University Press, �998, σελ. �4, “ occupatio pacifica ενα  βάσ α τν απόκτσ ττλυ επ τυ 
εδάφυς…όταν  κατεχόμεν χώρα συμφωνε με τν κατχή ή όταν χε επβλθε χωρς τν χρήσ βας από 
τν ΚΔ ή ως απτλεσμα πλυμερς συνθήκς, αν κα  απελή χρήσς βας μπρε να ενα  απφασστκός 
παράντας α τν συμφωνα τς κατεχόμενς χώρας”.

24 Βλ. Roberts A., “What is a military occupation?”, The British Yearbook of International Law, Vol. 55, �984, 
σελ. 26�5. Επσς AlonzoMaizlish D., π. υπσ. �5, σελ. �02.

25 Schwarzenberger G., International Law as applied by International Courts and Tribunals, Vol. II, The law of 
the armed conflict, London, Stevens, σελ. �74: “ περρσμός σε εχθρκή περχή απκλεε επσς τν αυτό
ματ εφαρμή αυτών των κανόνων σε εδαφκς περχς συμμαχκών κρατών”. Ωστόσ αρότερα θεωρε τν 
αναλα εφαρμής αυτών των κανόνων απδεκτή. 

26 Von Glahn G., π. υπσ , σελ. 27 κα UK Ministry of Defense, π. υπσ. 2�, σελ. 275, παρ. ��.�.2. Ο Kolb R., 
π. υπσ. �0, σελ. 280, πρτενε να άλλ δρόμ α τν ευθεα εφαρμή των Καννσμών, ότ, δλαδή, τ 
εθμκό δκα χε αναπτυχθε χωρς τν συμβατκό περρσμό σχετκά με τν εφαρμή τυς μόν σε περ
πτωσ νπλς σρραξς πλμυ.

27 Kelly M.J., “Nonbelligerent occupation”, Israel Yearbook on Human Rights, Vol. 28, �998, σελ. �0. Εππλν 
υπστρζε ότ  ΚΔ δεν χε τν εξυσα να νμθετε κα να αναλαμβάνε τν δκσ τς δκασνς. 
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Τα σχετκά παραδεματα πυ αναφρντα στ δεθνή ββλραφα, αφρν 

συνήθως καταστάσες, πυ δαδραματστκαν σε πρμενυς αώνες, κυρως 

μεταξ τυ Πρώτυ κα τυ Δευτρυ Πακσμυ Πλμυ. Η απελευθρωσ συμ

μαχκ εδάφυς θεωρετα σχετκή28, ενώ τ Εχερδ τς Μεάλς Βρετανας 

αναφρετα σε περπτώσες πυ  νπλες δυνάμες στάλθκαν σε καταρρντα 

κράτ (failed states), όπως στ Σμαλα τ �99� κα τ νατλκό Τμόρ τ �99929, 

πρκεμνυ να επαναφρυν τν νόμ κα τν τάξ, ενώ δεν ήταν δυνατό να συμ

φωνθε τ νμκό πλασ στ π θα κννταν  εν λόω επχερσ�0. Ο Leslie 

Green συμπερλαμβάνε τόσ τν κατχή τς ναυτκής βάσς τυ Γκυαντάναμ, 

όσ κα τς κυραρχες βάσες τς Βρετανας στν Κπρ, ως παραδεματα ερν

κής κατχής��. Ωστόσ αυτή  θσ ενα μάλλν τραβμν, καθώς πρόκετα α 

στρατωτκς βάσες κα στάθμευσ στρατωτών πυ στρζντα σε πρμενες 

συμφωνες με τν εκάσττε κυβρνσ�2. Εππλν, αυτ τυ εδυς  “κατχή”, 

δεν επρεάζε άμεσα τυς υπκόυς τς αντστχς χώρας.

να τρτ εδς κατχής, τ π ετνεε με τν εχθρκή κατχή, ενα  κατ

χή μετά από πρσωρνή πασ τυ πυρός. Ο Συνθήκες τς Γενες εφαρμόζντα 

μσω τυ άρθρυ 2.�, ατ “ κατάπαυσ τυ πυρός αναστλλε τς εχθρπραξες 

28 Ο.π., σελ. 29.
29 Γα τν BOTHE M., “Occupation Pacific”, σε BERNDHART R. (ed.), Encyclopaedia of Public International Law, 

Vol. �, Amsterdam, Elsevier, �997, σελ. 768, σε περπτώσες καταρρντων κρατών “ εξυσδότσ από τ 
Συμβλ σφαλεας πρς κάπες χώρες να αναπτξυν τς δυνάμες τυς σε ρσμν περχή δμυρε 
δκαωμα κατχής τς περχής. Ο κανόνες σχετκά με τν παρυσα των ξνων δυνάμεων ενα αυτ σχετκά 
με τν εχθρκή κατχή κα αυτ πυ πάζυν από τν εξυσδότσ”.

�0 UK Ministry of Defense, π. υπσ. 2�, σελ. 275, παρ. ��.�.2. Ο Kelly M..J., π. υπσ. 27, σελ. �2�, αναφρε 
επσς κα τν δναμ τυ ΟΗΕ στν Καμπότζ τ �992�.

�� Ο.π. υπσ. 2�, σελ. 4� κα 44.
�2 Roberts A., π. υπσ. 24, σελ. 295.
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αλλά όχ τν εμπόλεμ κατάστασ κα κάθε πλεμκή κατχή καλπτετα από τν 

παράραφ �”��. Ωστόσ, αντθετα με τν κατχή κατά τ δάρκεα των εχθρπρα

ξών,  κατχή μετά από ανακωχή, “μπρε επσς να στρζετα σε πρμεν 

συμφωνα (δλαδή τ συμφωνα κατάπαυσς τυ πυρός), τυλάχστν μχρ ενός 

σμευ. Τα δκαώματα κα  υπχρεώσες τς ΚΔ μπρν λπόν να βασζντα 

σε δυ δαφρετκς (ή εππρόσθετες) νμκς πς”�4. 

Ωστόσ, αυτό τ (πθανώς) δαφρπμν καθεστώς μπρε να αναφρετα 

�� Pictet J.S., π. υπσ. 22, σελ. 22.
�4 BOTHE M., “Occupation after armistice”, σε BERNDHART R. (ed.), Encyclopaedia of Public International Law, Vol. 

�, Amsterdam, Elsevier, �997, σελ. 762. πως εξε στ συνχεα “ σχετκς συμφωνες συνήθως περεχαν μα 
δάταξ σμφωνα με τν πα  κάτχς εχε όλα τα δκαώματα τς ΚΔ, αλλά επσς πρβλεπε α εππρόσθετες 
υπχρεώσες υπστήρξς κα συνερασας από τ μερά τς κατεχόμενς χώρας στχεα πυ δεν υπήρχαν σε πε
ρπτωσ τς συνήθυς εχθρκής κατχής…από τ τλς τυ Β Πακσμυ Πλμυ  συμφωνες κατάπαυσς τυ 
πυρός παραμνυν σωπλς στ θμα τυ νμκ χαρακτρσμ τς παρυσας των [ξνων] ενόπλων δυνάμεων 
κα δεν νετα καμα νξ σχετκά με τα δκαώματα τυ κατόχυ. [Συνεπώς] αυτό τ θμα παραμνε ανχτό κα 
 απάντσ πρπε να ζτθε χρσμπώντας νμκά κρτήρα εκτός των συμφωνών κατάπαυσς τυ πυρός. 
Καμα από τς π πρόσφατες συμφωνες [μεταξ σραήλ κα Συρας, πτυ ή ρδανας στυς πλμυς τυ 
�967 κα �97�] δεν μπρε να θεωρθε ως παρχυσα τν νμκή βάσ ενός δκαώματς κατχής”.
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μόν σε συκεκρμνες λετυρες τς ΚΔ κα όχ στα δκαώματα των πρστατευό

μενων πρσώπων, σμφωνα με τα άρθρα 7 κα 47 τς 4ς Συνθήκς. Συνεπώς, μσω 

τς συμφωνας πασς τυ πυρός, ενα δυνατή μόν  επκτασ κα όχ  απψλω

σ των δκαωμάτων των πρστατευόμενων πρσώπων. Στν υσα,  κατχή μετά 

από πασ τυ πυρός ενα εχθρκή κατχή�5 κα  Καννσμ επσς σχυν�6.

Μα τελευταα περπτωσ πλεμκής κατχής ενα αυτή πυ ακλυθε μετά τν 

(υπό όρυς ή κα άνευ όρων) παράδσ�7. Σε αυτή τν περπτωσ θεωρνταν ότ 

 Καννσμ δεν σχυν�8, εκτός εάν μρς τυ εθνκ στρατ ή φλες δυνάμες 

συνχζαν τς εχθρπραξες με σκπό τν ανάκτσ τυ κατεχμνυ εδάφυς�9. Σή

μερα ωστόσ θεωρετα ότ, καταρχήν, δεν υπάρχε δαφρπσ μεταξ αυτ 

τυ εδυς κατχής κα τς συνήθυς εχθρκής κατχής40.

Το δκαιο 

πως ήδ αναφρθκε σντμα, τ δκα τς κατχής απτελετα από τν 4 

Συνθήκ τς Χάς τυ �907 κα τν 4 Συνθήκ τς Γενες (ενώ κάπες σκόρπες 

δατάξες περχντα κα σε μεταενστερα δεθνή κεμενα, όπως στ Σμβασ τς 

Χάς τυ �954 α τν Πρστασα των Πλτστκών αθών, τ Πρώτ Πρόσθετ 

Πρωτόκλλ τυ �977, τ Σμβασ τυ �980 κα τα Πρωτόκλλά τς α τν απαό

ρευσ ή τν περρσμό χρήσς ρσμνων συμβατκών όπλων, τα πα μπρν να 

θεωρθν ως εξαρετκώς επβλαβή ή ως πρκαλντα αδακρτως απτελσματα, 

καθώς κα τ Καταστατκό τς Ρώμς). ν κα  δυ βασκς δεθνες συνθήκες 

σχυν, άμεσα ή αναλκά, σε κάθε περπτωσ στρατωτκής κατχής, φανετα 

ωστόσ να υπάρχε να δαφρπμν εππεδ εφαρμής συκεκρμνων 

δατάξεων, ανάλα με τν ντασ τυ ελχυ πυ ασκετα από τν ΚΔ. υτή  

δαφρπσ εχε ήδ δαπστωθε ως πρς τυς Καννσμς. πως ραφε 

ήδ  Feichenfeld τ �942, “ νμπαρασκευαστκς λετυρες κα τα σχετκά 

δκαώματα κα υπχρεώσες δεν σχετζντα με τς περχς όπυ λαμβάνυν 

χώρα εχθρπραξες. Ωστόσ δεν υπάρχε καννας λός α τν π πρπε να 

μν σχυν  κανόνες πυ πρστατευν τν τπκό πλθυσμό…όπως αυτ 

σχετκά με τν απαόρευσ λελασών κα τν περρσμό των επτάξεων”4�.

υτή  θσ νετα ακόμα π εμφανής, αν συκρθε  ανθρωπκεντρκή πρσσ 

των συνθκών τς Γενες (τυ �949) με τν κρατκεντρκή πρσσ των συνθκών τς 

�5 Schwarzenberger G., π. υπσ. 25, σελ. 204. 
�6 Roberts A., π. υπσ. 24 , σελ. 267.
�7 Gerson A., “War, Conquered Territory, and Military Occupation in the Contemporary International Legal 

System”, Harvard International Law Journal, Vol. �8, �977, σελ. 5�0�.
�8 Οπ., σελ. 5�7. Βλ. επσς Schwarzenberger G., π. υπσ. 25, σελ. �20.
�9 ANDO N., Surrender, Occupation, and Private Property in International Law: An Evaluation of US Practice in Japan, 

Oxford, Clarendon Press, �99�, σελ 657 κα Feilchenfeld E.H., π. υπσ. 2�, σελ. 7. Η εφαρμή τς 4ς Συνθήκς 
εξυπακετα καθώς, όπως εξε  Pictet, π. υπσ. 22, σελ. 2�,  συνθκλόσ δνε τλς στς εχθρπραξες 
κα όχ στν εμπόλεμ κατάστασ κα συνεπώς καλπτετα από τν περπτωσ τς παραράφυ 2.�.

40 Ο Roberts A., .π. υπσ. 24, σελ. 27�, απδχετα τν εφαρμή τυ δκαυ τς κατχής αν κα καταλήε 
ότ “ μετά από συνθκλόσ κατχή ενα δαφρετκή από τν εχθρκή κατχή”. Στν περπτωσ τυ ράκ 
 εφαρμή τυ δκαυ τς κατχής δεν τθκε σαν ζήτμα.

4� Οπ. υπσ. 2�, σελ. 6.
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Χάς (τυ �907)42. Επμνως, δεν ενα αξπερερ 

πυ  Pictet, στ σχόλ τυ α τν 4 Συνθήκ4�, 

υπστήρξε ότ: “όσν αφρά τα πρόσωπα,  εφαρ

μή τς Συνθήκς δεν βασζετα στν παρξ μας 

κατχκής κατάστασς, τσ όπως αυτή περράφετα 

στ άρθρ 42 (των Καννσμών). Ο σχσες μεταξ 

τυ άμαχυ πλθυσμ κα των στρατωτών πυ 

επελανυν στν περχή, ετε μάχντα ετε όχ, 

ρυθμζντα από τ Συνθήκ. Δεν υπάρχε κάπ 

ενδάμεσ στάδ μεταξ τς φάσς τς εσβλής 

κα τς εκατάστασς ενός σταθερ καθεστώτς 

κατχής. κόμα κα μα περπλς πυ μπανε σε 

εχθρκό δαφς πρπε να σεβαστε τς Συνθήκες στς 

δσλψες τς με τυς αμάχυς πυ συναντά”.

υτή  θσ ακλυθετα από τ Δεθνς 

Δκαστήρ α τν Πρών Γυκσλαβα44, τ 

Δεθνή Ερυθρό Σταυρό45 κα τν πλεψφα 

τς ακαδμακής κνόττας46.

42 πως ραψε  Benvenisti E., “The Security Council and 
the Law on Occupation: Resolution �48� on Iraq in Historical 
Perspective”, Israel Defence Forces Law Review, Vol. �, 200�, σελ. 
25 “σε μα πθανή περπτωσ σκρυσς [συμφερόντων] μεταξ 
τς εκδωμνς κυβρνσς κα τυ ντόπυ πλθυσμ  κάτ
χς υπτθετα πως πρεπε να πρτμήσε αυτά τς κυβρνσς” 
Βλ. επσς Kolb R., π. υπσ. �0, σελ. 27�.

4� Οπ. υπσ. 22, σελ. 60.
44 ICTY judgement, Prosecutor v. Naletilic and Martinovic, π. 

υπσ. �7, παρ. 22�.
45 Lavoyer J. P., “Jus in Bello : Occupation Law and the War in 

Iraq”, ASIL Proceedings, 2004, Vol. 98, σελ. �22. Βλ. κα Doermann K. 
& Colassis L., “International Humanitarian Law in the Iraq Conflict”, 
German Yearbook of International Law, Vol. 47, 2004, σελ. �0�.

46 Roberts A., .π. υπσ. 24, σελ. 25�, Kolb R., .π. υπσ. �0, 
σελ. 292.

M πρπλς πυ μπι σ χθρικό δφς πρ

πι  σβστ τις Συθήκς στις δσληψς της 

μ τυς μχυς πυ συτ.
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T σσττικa τΗσ στρτιτικhσ κτχhσ
Τα βασκά στχεα τς στρατωτκής κατχής 

παρχντα από τ δκα τς κατχής κα π συ

κεκρμνα από τ άρθρ 42 των Καννσμών (αν 

κα καλπτε καταρχήν τν εχθρκή κατχή κα όχ 

τν ευρτερ ννα τς στρατωτκής κατχής): 

 παρυσα στρατ άσκσ απτελεσματκής 

εξυσας απ’αυτόν, κα  χαρακτήρας τυ στρατ 

ως ξνυεχθρκ.

 Παροσα το στρατού 

Πρόκετα α να σχετκά σαφς κρτήρ. Δεν 

χε μεάλ σμασα αν  αρθμός των στρατωτών 

ενα μεάλς ή όχ47, όπως δεν παζε κάπ ρόλ 

 τχ των ενόπλων δυνάμεων τυ αντπάλυ48. 

υτό πυ χε σμασα, ενα  νπλες δυνάμες 

τς ΚΔ να περάσυν τα σνρα τς χώρας τυς κα 

να εκτπσυν τν εθνκό στρατό τς υπό κατχή 

χώρας (με ή χωρς εχθρπραξες), τσ ώστε, στ 

συνχεα,  εθνκή κυβρνσ να μν μπρε να 

λετυρήσε στν εν λόω περχή,  πα περ

νάε στν δκαδσα τς ΚΔ (υπδεκνντας τ 

47 Ωστόσ  αρθμός των στρατωτών ενα μα σβαρή νδεξ α 
τν παρξ στρατωτκής κατχής κα εδκά α τ αν αντκεμενκά  
συκεκρμνς αρθμός στρατωτών μπρε να ασκήσε απτελεσμα
τκή εξυσα στ συκεκρμν περχή. Τ Ευρωπακό Δκαστήρ 
νθρωπνων Δκαωμάτων απφάσσε στν υπόθεσ Loizidou v. 
Turkey, Judgment (Merits), �8 December �996, International Legal 
Materials, Vol. �6, �997, σελ. 454, ότ “ενα σαφς από τν μεάλ 
αρθμό στρατωτών [άνω των �0.000] πυ εκτελε καθήκντα στν 
βόρεα Κπρ ότ  στρατός ασκε απτελεσματκή εξυσα σε αυτή 
τν περχή τς νήσυ”. Τ λκό High Court of Justice, Queen”s 
Bench Division, Divisional Court, in The Queen  on the Application 
of – Mazin Jumaa Gatteh Al Skeini and others and The Secretary of 
State for Defence and The Redress Trust, �0 November 2004, παρ. 
4�2, πυ αφρσε τν κατχή στ ράκ, κανε επσς αναφρά 
στν αναλα στρατωτών τς ΚΔ σε σχσ με τν πλθυσμό τς 
κατεχόμενς περχής, συκρνντας επσς τν κατάστασ με αυτήν 
τς βόρεας Κπρυ. Ωστόσ στ τλς δεν εξτασε εάν  Βρεταν
κς δυνάμες κατχής ασκσαν απτελεσματκή εξυσα.

48 “Η κατχή δεν άρχζε μόν επεδή  νπλες δυνάμες τς χώ
ρας νκήθκαν”, Office of the Judge Advocate General of Canada, 
Law of Armed Conflict at the Operational and Tactical Levels, 200�, 
http://www.forces.gc.ca/jag/training/publications/law_of_armed_
conflict/loac_2004_e.pdf#search=”Law%20of%20Armed%20Conf
lict%20at%20the%20Operational%20and%20Tactical%20Levels”, 
παρ. �20�.2, “άλλα εξαρτάτα από τ αν πράματ ασκετα εξυσα 
πάνω στν άμαχ πλθυσμό”, UK Ministry of Defence, π. υπσ. 2�, 
σελ. 276, παρ. ��.�.2.
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δετερ συστατκό τς στρατωτκής κατχής)49. Ο περχς 

των εχθρπραξών δε θεωρντα κατεχόμενες, αν κα να 

μρς τυ δκαυ τς κατχής σχε κα εκε50. Η σπραδκή 

τπκή αντστασ, ακόμα κα αν ενα πρσωρνά επτυχής, 

δεν επρεάζε τν πραματκόττα τς κατχής5�, στ βαθμό 

πυ δε μπρε να απμακρνε τν κατχκό στρατό κα δε 

δνατα  τπκή ή κεντρκή δκσ να αναλάβε τς τχες 

τς περχής. Τ δ σχε κα α μα εδαφκή ζών, πυ 

δεν χε πσε στα χρα τυ κατχκ στρατ, εντός μας 

κατεχόμενς περχής, εφόσν ενα περκυκλωμν κα απ

τελεσματκά απκλεσμν52. Ωστόσ, τ χρνκό στχε 

ενα σμαντκό, εφόσν  κατχκός στρατός δεν μπρε να 

απκτήσε τν λεχ τς ζώνς κα  τπκή αντστασ κρα

τάε τς τχες τυ συκεκρμνυ εδάφυς5�.

Η παρυσα των ενόπλων δυνάμεων πρπε να ενα σχετκά 

συνεχής. Περπλα, εδκς δυνάμες ή παρόμες μνάδες, πυ 

συνεχζυν ή απσρντα μετά τν εκτλεσ τς απστλής 

τυς, δεν κατχυν δαφς, καθώς δεν παραμνυν εκε α 

αρκετό χρνκό δάστμα, ώστε να ασκήσυν απτελεσματκή 

εξυσα κα, συνεπώς, μόν να μρς τυ δκαυ τς κατχής 

εφαρμόζετα. πό τν άλλ,  κατχή ενός τμήματς εδάφυς 

δεν συνεπάετα απαραττα τ στάθμευσ κατχκών δυνά

μεων σε κάθε απμνωμν χωρό ή πόλ54:  μ παρυσα 

στρατωτκών δυνάμεων μπρε να μν ενα απφασστκή, 

εφόσν  ΚΔ χε τν δυνατόττα να στελε στράτευμα εντός ευλόυ χρόνυ, 

ώστε να κάνε ασθτή τν παρυσα τς55.

Ενώ  αναφρά σε νπλες δυνάμες υπνε τς δυνάμες πεζκ, ακόμα κα 

 παρυσα μόν αερπρκών ή ναυτκών δυνάμεων μπρε να κανπε αυτό 

τ κρτήρ, εφόσν υπάρχε στ δαφς κάπς εκπρόσωπς τς ΚΔ (π.χ. μα τ

πκή κυβρνσ),  πς ενερε σμφωνα με τς επτας κα τς επθυμες τς 

ΚΔ. Συνεπώς, αυτς  δυνάμες μπρν να ασκν απτελεσματκό λεχ στ 

δαφς με μμεσ τρόπ. Η πρμεν παρυσα επεων δυνάμεων (ακόμα κα 

49 Ωστόσ  άσκσ απτελεσματκής εξυσας από τν κατχκό στρατό δεν απτελε, καταρχήν, υπχρωσή 
τυ, παρά μόν εφόσν επλε να παραμενε στν περχή.

50 Βλ. παραπάνω 2Γ.
5� Prosecutor v. Naletilic and Martinovic oπ. υπσ. �7, παρ. 2�7.
52 UK Ministry of Defence, π. υπσ. 2�, σελ. 276, παρ. ��.�.2.
5� Άλλ παράντες ενα σχετκ όπως  συνλκή ή μ κατάρρευσ τς εθνκής κυβρνσς,  πθανόττα εξω

τερκής βήθεας, τ ερς τς εδαφκής περχής,  παρξ άμαχυ πλθυσμ εντός αυτής τς περχής κ..κ.
54 Office of the Judge Advocate General of Canada, π. υπσ. 48, παρ. �20�.2. 
55 Prosecutor v. Naletilic and Martinovic, π. υπσ. �7, παρ. 2�7. Ή, σμφωνα με τ UK Ministry of Defence, π 

υπσ. 2�, σελ. 276, παρ. ��.�.2 “…..α τν κατχή μας περχής δεν ενα απαραττ να σταθμευν στρατώ
τες μόνμα σε όλ τν περχή. ρκε  εθνκς δυνάμες να χυν απσυρθε,  ντόπ να χυν αφπλστε, 
να χυν λφθε μτρα α τν πρστασα τς ζωής, περυσας κα τς τάξς κα να υπάρχυν στρατώτες, αν 
χρεασθε, να επβάλλυν τν εξυσα στν περχή”.
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αν στ συνχεα απσρθκαν), α τ σκπό τυ αφπλ

σμ των ντόπων κα τς ράνωσς τς τπκής δκσς 

θα ενα φυσκά απφασστκή56. Τ Εχερδ τς Μεάλς 

Βρετανας πρβλπε τν πθανόττα άσκσς μμεσυ 

ελχυ μσω μας ντόπας κυβρνσς, ελλεψε επεων 

δυνάμεων (αλλά όχ τν πθανόττα ελχυ, μσω αερπ

ρκών/ναυτκών δυνάμεων) κα καταλήε ότ, “σε ττες 

περπτώσες, παρά τς δαφρς από τν κλασκή μρφή 

στρατωτκής κατχής, τ δκα τς κατχής μπρε να ε

να εφαρμστ. Νμκς υπχρεώσες, λό τακτκής κα 

εξωτερκς δπλωματκς πσες μπρν να συνδράμυν 

σε αυτό τ συμπρασμα”57.

Η απτελεσματκόττα (άσκσς ελχυ) από αερπρ

κς/ ναυτκς δυνάμες θα εξαρτάτα, ββαα, από δάφρυς 

παράντες όπως: εωραφα, κανόττα τς κατεχόμενς 

χώρας να αντσταθε κα ξεκάθαρ τεχνλκή πλκή ανά

πτυξ. Πρφανώς, αυτή  πθανόττα ενα σχετκά απόμα

κρ κα, φυσκά, δεν πρβλεπόταν από τυς σχεδαστς τυ 

δκαυ τς κατχής. Ωστόσ, εφόσν  τπκή κυβρνσ 

ενα στν πραματκόττα τ μακρ χρ των μ επεων 

δυνάμεων ή ασκε τς εξυσες τς υπό εξανακασμό, λόω 

τς ασθτής παρυσας των ξνων δυνάμεων, τότε  κατά

στασ μπρε να θεωρθε ως εχθρκή κατχή58. 

 σκσ αποτλσματικής ξοσας

υτό ενα τ δετερ συστατκό τς στρατωτκής κατχής κα απτελε πραματ

κό (κα όχ νμκό) ζήτμα. Η ναρξ τς άσκσς εξυσας δε χρεάζετα να νε με 

56 Βλ. Bruderlein Cl., “Legal Aspects of Israel”s Disengagement Plan under Humanitarian Law, Legal and Policy 
Brief”, November 2004, Program on Humanitarian Policy and Conflict Research, Harvard University, σελ. �0, 
http://www.ihlresearch.org/opt/pdfs/briefing�466.pdf, “μα βασκή όψ τς νμλας τυ δκαστρυ τς 
Νυρεμβρς ήταν  ανανώρσ ότ  εκκνωσ περχής από τν ΚΔ δεν δε στν τερματσμό τς στρα
τωτκής κατχής, δατερα εφόσν  εκκνωσ υλπετα με μόν σκπό να περρσε τς υπχρεώσες τς 
ΚΔ ναντ τυ άμαχυ πλθυσμ ενώ συχρόνως δατρε τν λεχό τς επ τς περχής με άλλα μσα (π.χ. 
περκκλωσ, στρατωτκό λεχ τυ εναρυ χώρυ κ.λ.π.).

57 UK Ministry of Defence, π. υπσ. 2�, σελ. 276, παρ. ��.�.�.
58 Γα τν Gasser H.P., π. υπσ. �7, σελ.. 24�, “ υπερχή στν αρα δεν εκπλρώνε τς απατήσες τς πρα

ματκής κατχής”. Βλ. επσς BRUDERLEIN Cl π. υπσ. 56, σελ. 9: “κάπας μρφής στρατωτκή παρυσα στ 
δαφς παραμνε να απαραττ συστατκό μας [στρατωτκής] κατχής, α παράδεμα μα στρατωτκή κα
τχή δεν μπρε να επβλθε μόν με λεχ τυ εναρυ χώρυ από ξν αερπρκή δναμ ή τς εθνκής 
ααλτδας ζώνς από ξνες ναυτκς δυνάμες. Τ δκα τς κατχής πυ ανήκε στρκά στ δκα τυ κατά 
ξράν πλμυ απατε τν παρυσα δυνάμεων πυ βρσκντα στν στερά”. Σωστά ωστόσ,  Scobbie, I. , “Is 
Gaza still occupied territory?”, Forced Migration Review, Vol. 26, 2006, σελ. �8, http://www.soas.ac.uk/research/
our_research/projects/lawpeacemideast/publications/, σχλάζε ότ  στρατωτκή χρήσ τς αερπρας χρν
λετα μετά τν υθτσ των Καννσμών τς Χάς κα ότ σήμερα  αερπρκή δναμ ενα βαρνυσας 
σμασας. Bλ. κα τν σχετκή συζήτσ α τ αν  Λωρδα τς Γάζας ενα κατεχόμεν από τυς σραλνς 
περχή ή όχ, Mastorodimos K., “The current legal status of Gaza Strip: has the occupation ended?” σε Frenkel 
D.A. & GernerBeuerle C. (ed.), Contemporary Trends in Legal and Ethical Discourse, 2009 (υπό κδσ).
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επσμ αναελα. Ωστόσ εφόσν υπάρξε, θα απτελσε να εδς κνπσς 

πρς τυς κατκυς τς κατεχόμενς περχής. πό τν άλλ, κρνετα ανακα 

να υπάρχε κάτ παραπάνω από μα σχετκή αναελα δήλωσ59. Η κατχή πρπε 

να ενα απτελεσματκή, συνεπώς, “ νόμμ κυβρνσ πρπε να μν δνατα 

να ασκήσε τς εξυσες τς δμόσα στν κατεχόμεν περχή κα  ΚΔ να ενα 

σε θσ να υπκαταστήσε τν εκδωχθεσα κυβρνσ”60, καθώς, κα να ενα 

κανή να επβάλλε τς δες πυ απευθνε στν άμαχ πλθυσμό6� (ακόμα 

κα αν επλε να μν απευθνε συκεκρμνες δες62).

Η κατχή δεν τερματζετα, ενώ  ΚΔ συνεχζε τν πρλασή τς, αφήνντας 

μόν λυς στρατώτες πσω, εφόσν ββαα  κάτκ τς περχής χυν 

αφπλστε, ενώ χυν τακτπθε κα τα βασκά θματα δκσς τς περ

χής. Ωστόσ,  εξυσα τς ΚΔ θα πρπε να αντπρσωπεετα από τν παρξ 

ενός επτρόπυ ή αξωματχυ6�. Η συνχσ λετυρας τς πρμενς 

δκσς (τυ κυράρχυ κράτυς) σε μεμνωμνες περχς δεν επρεάζε τ 

59 Office of the Judge Advocate General of Canada, π. υπσ. 48, παρ. �20�.2.
60 UK Ministry of Defence, π. υπσ. 2�, σελ. 275, παρ. ��.�. 
6� Gasser H.P., π. υπσ. �7, σελ. 24�.
62 ν  ΚΔ παραμνε στν περχή κα δεν αναλαμβάνε τς υπχρεώσες τς από τ δκα τς κατχής, 

εφόσν ββαα  εθνκή κυβρνσ δεν μπρε να λετυρήσε στν εν λόω περχή, τότε πθανότατα θα 
ευθνετα α παραβάσες τυ δκαυ τς κατχής.

6� UK Ministry of Defence, π. υπσ. 2�, σελ. 277, παρ. ��.6.
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πραματκό ενός τς κατχής, εφόσν αυτς  περχς ενα απτελεσμα

τκώς απκμμνες από τ λπή κατεχόμεν περχή64. 

Ο πλτκός ή στρατωτκός χαρακτήρας τς κατχκής δκσς δεν αλλά

ζε τν πραματκόττα τς στρατωτκής κατχής. Τ ενός, ότ  πλτκή 

δκσ εξαρτάτα από τν παρυσα των ενόπλων δυνάμεων, ενα αρκετό 

στχε α τν παρξ στρατωτκής κατχής κα τν εφαρμή τυ αντστ

χυ δκαυ.

Η εξυσα πυ ασκε  ΚΔ ενα de facto κα όχ de jure. Τ δεθνς δκα, 

εν λς, δεν παρχε δκαώματα στν ΚΔ, αλλά επχερε να περρσε τς εν 

τς πράμασ αρμδόττς τς65. Στν υσα,  ΚΔ αναλαμβάνε όλες τς λε

τυρες τυ κυραρχυ κράτυς σε περρσμν βαθμό, λόω τυ συμβατκ 

κα εθμκ δεθνς δκαυ. υτό (τ δ συμπρασμα) μπρε να εξαχθε κα 

από τν βασκή υπόθεσ τυ πρσωρν χαρακτήρα τς στρατωτκής κατχής. 

Ο πρσωρνός χαρακτήρας, σε συνδυασμό με τ δκαωμα τς αυτδάθεσς, 

συνεπάντα, ότ  λετυρες τς ΚΔ θα πρπε να περρστν σε ό,τ ενα 

απλτως απαραττ κα δεν δμυρε μόνμα απτελσματα. Εππλν, εκ 

τυ ενότς, ότ σχεδόν πάνττε  στρατωτκή κατχή ενα τ άμεσ ή μ

μεσ απτλεσμα παραβασς ενός κανόνα ανακαστκ δκαυ (ius cogens), 

δλαδή τς απαόρευσς χρήσς βας66, μπρε να συναχθε, ότ  επστρφή 

στν δεθνή πακόσμα τάξ, πυ ενα τ ζτμεν, θα δευκλυνθε με τν (όσ 

τ δυνατόν π ρήρ) τερματσμό τς στρατωτκής κατχής. Συνεπώς,  ταχς 

τερματσμός τς στρατωτκής κατχής δεν μπρε, παρά να σμανε, ότ  τρόπς 

δκσς τς περχής θα χε ακλυθήσε να περρστκό πλάν, ως πρς τ ε

ρς των εξυσών πυ αναλαμβάνντα. Πρϋπόθεσ ωστόσ των παραπάνω ενα, 

ότ  ΚΔ σβετα τ σχετκό δκα, ενώ κα  πρόσφατ εμπερα από τν κατχή 

τυ ράκ πρσφρε επχερήματα α τ αντθετ, καθώς  ΚΔ (ΗΠ κα Μ. Βρετα

να) πρχώρσαν, τυλάχστν, να βήμα παραπάνω από ό,τ επτρπετα από τ 

δκα τς κατχής, παραβάζντας, αν όχ τ ράμμα, τυλάχστν τ πνεμα των 

σχετκών δατάξεων (εδκά όσν αφρά τ κνμκό σστμα).

Η εν τς πράμασ εξυσα τς ΚΔ περλαμβάνε αρκετά δκαώματα κα υπχρε

ώσες από τ φάσμα τς νμθετκής, εκτελεστκής κα δκαστκής λετυρας ενός 

κράτυς. Σε ενκς ραμμς αυτς  εξυσες συνψζντα στς εξής παρακάτω.

Νμθτικh λιτργI
Τ άρθρ 4� των Καννσμών ενα  ενκή εκεν δάταξ σχετκά με τ πότε 

κα πώς μα ΚΔ μπρε να νμθετήσε67. Άλλωστε  άσκσ όλων των λετυρών 

(εκτελεστκών κα δκαστκών), πυ θα περράφυν παρακάτω, συνήθως αναλαμ

64 Green L., oπ., υπσ. 2�, σελ. 258.
65 BOTHE M., oπ., υπσ. �, σελ. 764.
66 Εναλλακτκά ή σωρευτκά, μπρε να παραβάζντα  (βασκς) αρχς τς εδαφκής ακεραόττας ενός 

κράτυς ή τς αρχής τς αυτδάθεσς των λαών.
67 Sassςli M., “Legislation and Maintenance of Public Order and Civil Life by Occupying Powers”, The European 

Journal of International Law, Vol. �6, 2005, σελ. 6689.
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βάνετα, αφ χε τεθε σε σχ κάπ νμθετκό κεμεν. σν δε αφρά τν 

ννα τς νμθεσας, αυτή ενα αρκντως ευρεα ώστε να περλαμβάνε δάφ

ρες νμθετκς πράξες, ανεξάρττα από τ όνμά τυς68. 

Η ΚΔ μπρε να νμθετε, όταν  τπκ νόμ τν εμπδζυν απόλυτα να 

επαναφρε κα δατρήσε τν δμόσα τάξ κα ζωή69. Η 4 Συνθήκ δασαφήνσε 

κάπως αυτή τ δάταξ, μσω τυ άρθρυ 64.2, κα συνεπώς να νμθεσα μπρε 

να τεθε σε σχ, α τ σκπό εκτλεσς των υπχρεώσεών πυ πάζυν από τ 

Συνθήκ (κα πρφανώς από όλ τ φάσμα τυ δκαυ τς κατχής), τν εξασφά

λσ τς καννκής δκσς τς περχής, καθώς κα λόυς ασφαλεας τς ΚΔ, 

των μελών κα δκτσών αυτής ή τς δκσς κατχής70, 7�. 

Τ αστκό δκα ενα συνήθως απρόσβλτ από τς πράξες τς ΚΔ, ενώ τ π

νκό υπόκετα σε εκτενες πρσωρνς αλλας72. Η 4 Συνθήκ περχε επσς να 

εδκό άρθρ (64.�) α τν ανάκλσ/ αναστλή των τπκών πνκών νόμων, τ 

π όμως, κατά βάσ, δεν δαφρπετα από τ πλασ τς παραράφυ 2, 

παρά μόν στ ενός, ότ δεν επτρπετα  ακρωσ ή αναστλή των τπκών 

πνκών νόμων α λόυς εξασφάλσς τς καννκής δκσς τς περχής. Ως 

παραδεματα νόμων, πυ μπρν να ανασταλν, αναφρντα  περ στρατλό

σς,  καννσμ σχετκά με τν ελεθερ μετακνσ,  σχετκ με τν κατχή 

όπλων κα τν άσκσ τς ελευθερας τυ λόυ κα τυ συνεταρζεσθα7�. 

Eκτλστικh λιτργI 
πααφορά και διατήρσ (ξασφάλισ) τς δμσιας τάξς

πως αναφρθκε παραπάνω,  εκτελεστκς συνήθως εξυσες τς ΚΔ συνδ

ντα με κάπας μρφής αντστχ νμθετκή αρμδόττα. Σμφωνα με τ άρθρ 

4� των Καννσμών, τ π ενα τ μν  Σνταμα τς στρατωτκής κατχής,  

ΚΔ μπρε να λάβε μτρα α τν επαναφρά κα δατήρσ τς δμόσας τάξς74. 

Ως δμόσα τάξ νετα  ενκή ασφάλεα κα κυρως  ασφάλεα των πλτών75. 

Ωστόσ,  δμόσα τάξ συνεπάετα επσς τν ασφάλεα τυ κατχκ στρατ 

κα συνεπώς κάθε μτρ δμόσας τάξς εξυπρετε να δττό σκπό. Εν πρκεμνω, 

 ΚΔ πρπε να αναλάβε όλες τς αστυνμκς λετυρες. Άλλα παρόμα μτρα 

απτελν  απστράτευσ,  κατάρσ στρατωτκών ενώσεων,  δκτκή 

68 Οπ., σελ. 6689. Γα μα δαφρετκή άπψ σχετκά με τ φάσμα των νόμων πυ καλπτντα από τν 
δάταξ βλ. Von Glahn G., π, υπσ. �9, σελ. 99.

69 Γα κάπυς ακαδμακς ακόμα κα  εξόρστ κυβρνσ μπρε να νμθετήσε βλ. Benvenisti E., π. 
υπσ. �0, σελ. �7�8, α τ σχετκή συζήτσ.

70 Pictet J.S., π. υπσ. 22, σελ. ��5 κα Schwarzenberger G., π. υπσ. 25, σελ. �9�4.
7� Σμφωνα με τ UK Ministry of Defence, π. υπσ. 2�, σελ. 2789, παρ. ��.��, “ ΚΔ δκατα να κάνε αλ

λας σμφωνα με εντλή ή ενθάρρυνσ τυ Συμβυλυ σφαλεας”. 
72 Von Glahn G., π. υπσ. 9, σελ. 788.
7� Von Glahn G., π., σελ. 787. Βλ. επσς UK Ministry of Defence, π. υπσ. 2�, σελ. 284, παρ. ��.25.
74 κόμα κα στν ερνκή κατχή αυτό ενα να από τα βασκά καθήκντα τς ΚΔ, βλ. Kelly M. J., π. υπσ. 

27, σελ. 20.
75 πως εξε τ Supreme Court of Israel explains in Mara”abe v. the Prime Minister of Israel, 7957/04, �5 

September 2005, International Legal Materials, Vol. 45, 2006, σελ. 2�0,  εξυσα εξασφάλσς τς δμόσας 
τάξς περλαμβάνε κάθε άτμ πυ βρσκετα στν κατεχόμεν περχή, ανεξάρττα από τ αν ενα πρστα
τευόμεν πρόσωπ σμφωνα με τυς ρσμς τς 4ς Συνθήκς. 
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κράτσ,  εκλεσμός σε στρατόπεδ/  κατ’ κν κράτσ σμφωνα με τν 4 

Συνθήκ76, κα  περρσμ στν ελευθερα κνσς.

πααφορά και ξασφάλισ τς δμσιας ζής

Τ άρθρ 4� αναφρετα επσς στν ανάκ επαναφράς κα δατήρσς τς 

δμόσας ζωής. υτή συνδετα με “τς κνωνκς λετυρες κα τς καθμερνς 

συναλλας πυ απτελν τν καθμερνή ζωή”77 κα, συνεπώς, πρόκετα α μα 

σμαντκή κα πλυεππεδ υπχρωσ τς ΚΔ. πστρζετα, ότ  ΚΔ θα πρπε 

να φρντσε α τν ευμερα τυ άμαχυ πλθυσμ78. Ωστόσ τ ερς αυτής 

τς υπχρωσς (εκτός από τα βασκά μτρα πυ πρβλπντα στν 4 Συνθήκ) 

ενα αμφσβτμεν, καθώς  σκπός τς στρατωτκής κατχής δεν ενα  ευ

μερα τυ ντόπυ πλθυσμ, αλλά  ασφάλεα τυ πλθυσμ κα τυ κράτυς 

τς ΚΔ. Ο τρόπς με τν π επτυχάνετα  ευμερα τυ πλθυσμ μπρε να 

απατε συστμκς κα δμκς αλλας πυ βρσκντα, καταρχήν, εκτός πλασυ 

τυ πρσωρν κα περρσμνυ ρόλυ τς ΚΔ.

Τ δκα τς κατχής, εδκά μσω τς 4ς Συνθήκς, δνε μα δα α τν τρόπ 

επαναφράς κα δατήρσς τς δμόσας ζωής. Η ΚΔ υπχρετα να παρχε τρό

φμα κα ατρκά εφόδα στν πλθυσμό (άρθρ 55), καθώς κα να λαμβάνε μτρα 

α τν δμόσα υεα κα υενή (άρθρ 56), κατά τ μτρ τυ δυνατ. πάρχε 

επσς κάπα μρμνα α τν εκπαδευσ (άρθρ 50)79 κα τν ερασα (άρθρα 

76 Mar”ab et al. v. IDF Commander of the Judea and Samaria Region et al. (excerpts), High Court of Justice 
�2�9/02, Israel Yearbook on Human Rights, Vol. �4, 2004. σελ. �09��0.

77 υτή ήταν  επεξήσ τυ Βλυ αντπρσώπυ στ δάσκεψ των Βρυξελλών τυ �874 κα χρσμ
πετα από σμερνς συραφες όπως  Kelly M.J., π. υπσ. ��, σελ. �47.

78 UK Ministry of Defence, π. υπσ. 2�, σελ. 284, παρ. ��.25.� κα Kaikobad K.H., π. υπσ. 9, σελ. 258.
79 Τα άρθρα 50, 55 κα 56 σχυν μόν α να χρόν μετά τν ενκό τερματσμό των εχθρπραξών.
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51-2). Σμφωνα επσς με τ άρθρ 69.� τυ Πρώτυ Πρόσθετυ Πρωτκόλλυ, 

“ δακάτχς δναμ……θα δασφαλζε τν παρχή ρυχσμ, καταλματς, 

μσων πρστασας κα άλλων εφδων απαραττων α τν επβωσ τυ αστκ 

πλθυσμ….”80. 

Ενα αμφβλ, αν  δατάξες των συνθκών τς Γενες αρκν να εξασφαλ

συν τ δμόσα ζωή, δατερα σε συνθήκες παρατεταμνς χρνκά κατχής. Ο 

δατάξες περ ανθρωπνων δκαωμάτων,  πες σχυν επσς σε περόδυς 

στρατωτκής κατχής, μπρν να εμπλυτσυν τ περεχόμεν τς “δμόσας 

ζωής” κα να καθδήσυν τν ΚΔ ως πρς τν τρόπ με τν π πρπε να συ

μπερφερθε ναντ τυ άμαχυ πλθυσμ.8�

Εππρόσθετα, αναφρκά με τ ρθμσ συκεκρμνων πτυχών τς κνωνκής 

κα κνμκής ζωής, υπστρζετα, ότ  δευθτσ κα λετυρα των νμκών 

θεσμών περλαμβάνετα στν ννα τς δμόσας ζωής. ν  δμόσα δκσ κα

ταρρεσε, ενα σχεδόν αδνατ  επαναφρά κα δατήρσ τς δμόσας ζωής 

(κα τς δμόσας τάξς). Συνεπώς,  ΚΔ πρπε να δατρήσε τν ήδ υπάρχυσα 

δκσ, εκτός εξαρσεων φυσκά. Εππλν, υπάρχυν όρα στν εξυσα τς να 

ασκε τς λετυρες τς δμόσας δκσς κα να χρσμπε τυς πόρυς τς 

κατεχόμενς περχής.

σν αφρά τ λετυρα τς δμόσας δκσς,  ΚΔ δεν μπρε να μετα

βάλλε τν κατάστασ των δμόσων αξωματχων (υπαλλήλων κα δκαστών), 

εφόσν  τελευτα απχυν από τα καθήκντά τυς α λόυς συνεδήσεως. Ο 

όρς ερμνεετα ευρως, περλαμβάνντας κα εκλεμνυς αξωματχυς, όπως 

δμάρχυς ή μλ των τπκών συμβυλων82. πό τν άλλ,  ΚΔ μπρε να μετα

κνήσε δμόσυς αξωματχυς από τ θσ τυς (άρθρ 54.2), δατερα τυς 

αστυνμκς8�. Ωστόσ καμα λκώς δρώσα ΚΔ δε θα μετακνσε όλυς τυς 

αξωματχυς από τς θσες τυς, καθώς θα ήταν δσκλ να απρρφθν  

συνπεες (ανερα, λλεψ εξεδκευμνυ πρσωπκ κ.λ.π.). Πθανς εξαρσες 

απτελν  εξής: α) αν  τπκή δκσ κατρρευσε με τν εκαθδρυσ τς στρα

τωτκής κατχής ή ακόμα κα πρωττερα, πότε  ΚΔ πρπε να λάβε δρθωτκά 

μτρα, τα πα θα πρεπε να λφθν σε περπτωσ πυ τα μλ τς δκσς 

αρνντα84 ή δε μπρν να εκτελσυν τα καθήκντά τυς, με συνπεα τν πα

ράλυσ φρων δμόσας εξυσας , β) εφόσν  κρατκή μχανή θεωρετα απελή 

α τν ασφάλεα τυ κατχκ στρατ, όπως α παράδεμα στ μεταπλεμκή 

απωνα κα Γερμανα, καθώς κα πρόσφατα, στ ράκ. 

Σχετκά με τυς πόρυς τς κατεχόμενς περχής,  ΚΔ μπρε να εσπράττε φό

80 Βλ. κα Office of the Judge Advocate General of Canada, π. υπσ. 48, παρ. �2�8.
8� να πρταθν κρτήρ σχετκά με τν λήψ μτρων α τν άμαχ πλθυσμό ενα κατά πόσ  ΚΔ λαμ

βάνε αντστχα μτρα α τυς δκς τς υπκόυς. Ωστόσ αυτό τ κρτήρ δεν θα λετυρήσε εφόσν 
 ΚΔ παραβάζε τα ανθρώπνα δκαώματα των υπκόων τς. 

82 Gasser H.P., π. υπσ. �7, σελ. 258.
8� Von Glahn G., π. υπσ. 9, σελ. 790.
84 Σε αυτή τν περπτωσ δμυρετα να νμκό παράδξ, καθώς από τ μα  εν λόω αξωματχ θα 

δατρήσυν τν (νμκή) κατάστασή τυς ως δμόσων αξωματχων, αλλά από τν άλλ θα απμακρυνθν 
από τν άσκσ των καθκόντων τυς. 
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ρυς σμφωνα με κάπες αρχς (άρθρ 48 των Καννσμών), καθώς κα να λαμβάνε 

μτρα α τν ρθμσ τυ τπκ νμσματς85. Μπρε επσς να κατχε μρς 

τς κντής περυσας τυ κατεχόμενυ κράτυς α συκεκρμνυς λόυς, όπως 

 ανάκες τυ στρατ κατχής (άρθρ 5� Καννσμών). Σχετκά με τν ακντ 

περυσα,  ΚΔ πρπε να ενερε σμφωνα με τυς κανόνες περ επκαρπας/ νμής 

(άρθρ 55 των Καννσμών). Ωστόσ, ενα ανεκτή  τυχόν καταστρφή ακντς 

περυσας λόω των στρατωτκών επχερήσεων (άρθρ 5� 4ς Συνθήκς). 

ποτλ  παροχή ξτρικής ασφάλιας καθήκο τς κΔ;

Μα άλλ πθανή λετυρα τς ΚΔ, ως μρς των εκτελεστκών εξυσών τς, 

ενα  παρχή εξωτερκής ασφάλεας (αμυντκών λετυρών) στν κατεχόμεν 

περχή. ν κα δεν υπάρχε σχετκή δάταξ στ δκα τς κατχής, θα μπρσε 

να εξαχθε μα ττα λετυρα, υπό πρϋπθσες, από τν ανάκ δατήρσς 

τς δμόσας τάξς κα ζωής. Ο πρϋπθσες αυτς θα πρπε να συνχντα κυ

ρως με τρτα κράτ ή, σπανότερα, κα με τ δ τ κατεχόμεν κράτς. ν, α 

παράδεμα,  κυραρχς ή τρτ κράτς πρσπαθε να ανακτήσε τν λεχ τς 

κατεχόμενς περχής, ενώ ενα νωστό ότ πρβανε σε παραβάσες τυ δεθνς 

πνκ δκαυ (ενκτνα ή κα εκλήματα κατά τς ανθρωπόττας), τότε θα μπ

ρσαμε να αναφερθμε σε υπχρωσ τς ΚΔ να πρστατεσε τυς κατκυς 

τς κατεχόμενς περχής. πό τν άλλ,  ΚΔ δε δκατα να χρσμπήσε 

βα σε περπτώσες πυ ρχετα αντμτωπ με δναμ εξυσδτμν από τν 

ΟΗΕ (όπως στν περπτωσ των ρακνών δυνάμεων στν δετερ Πόλεμ τυ Κόλ

πυ). Εππλν, εφόσν  κατχή τς περχής απτελε καθαυτή παραβασ τυ 

δεθνς δκαυ α τν επτρεπόμεν χρήσ βας, δε θα μπρσε να νε δεκτή 

 εππλν χρήσ βας από τν παράνμ κάτχ. Συνεπώς,  παρχή εξωτερκής 

ασφάλεας θα πρπε να νε δεκτή (ως δυνατόττα, ελλεψε σχετκής δάταξς) 

μόν σε περπτώσες “νόμμς” κατχής86 ή, ως υπχρωσ, ανεξαρτήτως νμμότ

τας τς κατχής, στν περπτωσ πυ τ συμφρν των κατκων τς κατεχόμενς 

περχής πρστάζε σχετκά. 

Δικστικh λιτργI 
Η ΚΔ δεν χε, κατά κυρλεξα, δκαστκς εξυσες. Ωστόσ μπρε να παρμβε 

σμαντκά στ ήδ υπάρχν δκαστκό σστμα. Σε αρκετς χώρες,  εκτελεστκή 

κα νμθετκή εξυσα δεν χυν πλλς δυνατόττες παρμβασς στ δκαδ

τκό κλάδ. υτό ενα εμφανς κα στ δκα τς κατχής από τς λες, σχετκά, 

αντστχες δατάξες. Ωστόσ αυτς  δατάξες, κατά περπτωσ, υπερβανυν τ 

ερς εξυσών τυ κυραρχυ κράτυς, καθώς τα τπκά δκαστήρα δε μπρν 

να ελξυν στν δ βαθμό τς πράξες τς ΚΔ, σε σκρσ με τς κρατκς πράξες 

85 Benvenisti E., π. υπσ. �0, σελ. �6.
86 Βλ. μα σχετκή αναφρά πρς τν αντθετ κατεθυνσ από ναν αξωματχ τυ μερκάνκ Πεντα

ώνυ, Straus R., “America”s changing relations with Germany”, Department of State Bulletin, Vol. 29, �95�, σελ. 
��: “ως ΚΔ εχαμε τν υπχρωσ να αμυνθμε α τν περχή [τς τότε Δυτκής Γερμανας]”.
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τυ εκδωμνυ κυράρχυ (τυλάχστ σε χώρες με δμκρατκά καθεστώτα)87. 

Κατά μα άπψ,  ΚΔ μπρε να ανήσε τ συνήθ εξυσα κα αρμδόττα των 

τπκών δκαστρων στν κατεχόμεν περχή, α λόυς στρατωτκής ανακαό

ττας88, κάτ πυ ενα περπυ αδανότ να συμβε από τν κυραρχ, ακόμα κα 

σε συνθήκες κατάστασς πλρκας.

Τα τπκά δκαστήρα συνεχζυν, καταρχάς, να λετυρν ως εχαν. Τ άρθρ 

64 τς 4ς Συνθήκς αναφρετα μόν σε πνκά δκαστήρα. Ωστόσ, αν τα εν λόω 

δκαδτκά όρανα δεν απτελν απελή ασφάλεας α τν ΚΔ κα συνεχζυν 

να λετυρν απρόσκπτα, τότε ενα, καταρχήν, παράλ να υπστρχθε, ότ 

τα πλτκά κυρως, κα τα δκτκά δκαστήρα, θα μπρσαν να απτελσυν 

κνδυν α τν ΚΔ. Ο αστκς υπθσες πρπε να συνεχσυν να εκδκάζντα ως 

εάν  κατχή δεν χε λάβε χώρα σμφωνα με τ άρθρ 2�(h) των Καννσμών.

Η εξαρεσ τυ άρθρυ 54 τς 4ς Συνθήκς σχε κα α τυς δκαστς. 

Επμνως  ΚΔ χε δκαωμα να τυς αππμψε ή να τυς αντκαταστήσε με 

ντόπυς ή δκς τς. Μπρε επσς να αναστελε τ λετυρα ενός δκαστκ 

ράνυ, εφόσν παρεμβανε στυς (νόμμυς) σκπς τς89.

Η ΚΔ μπρε επσς να δμυρήσε μ πλτκά στρατωτκά δκαστήρα με 

δρα τν κατεχόμεν περχή (άρθρ 66 τς 4ς Συνθήκς). υτό ενδχετα να ε

να απλτως απαραττ, στν περπτωσ πυ τ τπκό δκαστκό σστμα χε 

καταρρεσε ή πρεπε να ανασταλε  λετυρα τυ α κάπυς λόυς, όπως 

 εφαρμή νόμων πυ παραβάζυν τα ανθρώπνα δκαώματα90. Τα λπά άρθρα 

τς Συνθήκς (6777) υπαρευν κάπυς βασκς κανόνες, α τ πώς αυτά 

τα στρατωτκά δκαστήρα πρπε να λετυρν.

  χαρακτήρας το στρατού ς χθρικού

υτό τ κρτήρ υπνε τν λλεψ συνανεσς από τν πλευρά τς 

κυβρνσς. Η δε συνανεσ δεν επρεάζε απφασστκά τν παρξ στρα

τωτκής κατχής (πυ ενα να πραματκό ενός) αλλά, κυρως, τ ερς 

εφαρμής τυ δκαυ τς κατχής. Ωστόσ, κατά τν άπψ τυ ράφντς, 

τ αυτό κρτήρ (πρπε να) υπνε κα τν δαφρπσ στν εθνκότ

τα, μεταξ τυ στρατ κατχής κα των κατκων τς κατεχόμενς περχής 

(πρξενώντας συνεπώς τν εφαρμή τόσ τς 4ς Συνθήκς όσ κα των 

Καννσμών). Ως λό δκαλόσς μπρν να πρβλθν  εξής: πρώ

τν, σε αντθεσ με τν κρατκεντρκή εστασ των Καννσμών τυ �907, τ 

σχρν κράτς θεωρετα ότ ταυτζετα με τν πλθυσμό τυ κα όχ με τν 

87 Σχετκά με τν λεχ των νμθετκών πράξεων τς ΚΔ από τα τπκά δκαστήρα,  Von Glahn G., π. 
υπσ. �9, σελ. ��0, ράφε πως “λαμβάνντας υπόψ τς συνθήκες πυ επκρατν συνήθως σε περόδυς 
στρατωτκής κατχής (συμπερλαμβάνντας τυς στρατωτκς κανόνες ασφαλεας), τα τπκά δκαστήρα 
ενα τυλάχστ σε μενεκτκή θσ να απφανθν, βασζόμενα σε περρσμνες πλρφρες, σχετκά με 
τ αν μα εντλή τς ΚΔ ενα απαραττ από άπψ στρατωτκής ανακαόττας”.

88 Οπ.,σελ. ���. Ωστόσ ενα αδανότ, καταρχήν, να δεχθμε ότ  ΚΔ μπρε να ανήσε δκαστκή από
φασ πυ βεβαώνε παραβασ ανθρωπνων δκαωμάτων.

89 Von Glahn G., π. υπσ. 9, σελ. 788.
90 Γα περσσότερες πλρφρες βλ. Von Glahn G., π. υπσ. �9, σελ. ��0 κ.ε.
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κυβρνσ,  πα απτελε τν εκπρόσωπ τυ πλθυσμ9�. Τ δαφρπ

τκό στχε μεταξ των κατκων τς κατεχόμενς περχής κα τς ΚΔ ενα, 

ακρβώς,  υπκόττα κα, συνεπώς,  εχθρκός χαρακτήρας τυ στρατ θα 

πρπε να ταυτζετα με τ δαφρά υπκόττας μεταξ ΚΔ κα πλθυσμ 

τς κατεχόμενς περχής. Δετερ κα σμαντκότερ, σκπός τυ δεθνς 

ανθρωπστκ δκαυ (δατερα από τν επχή των συνθκών τς Γενες κα 

πετα) ενα πρωτστως  πρστασα τυ άμαχυ πλθυσμ. Πρκεμνυ να 

επτευχθε αυτός  στόχς ενα δυνατή  επανερμνεα παλαών συνθκών με 

βάσ τα σχρνα δεδμνα. Συνεπώς, μα πρδευτκή θεώρσ των Κανν

σμών (υπό τ φως τυ αντκεμνυ κα τυ σκπ τυ δκαυ τς κατχής)92 

θα μπρσε να δήσε στ συμπρασμα, ότ  εφαρμή τυς θα πρπε 

να στρχθε στν δαφρά υπκόττας, τσ ώστε αυτ (σε συνδυασμό με 

τν 4 Συνθήκ πυ τως ή άλλως χρσμπε αυτό τ κρτήρ) να εφαρ

μόζντα σε κάθε περπτωσ στρατωτκής κατχής. Στ δ συμπρασμα θα 

μπρσαμε να καταλήξυμε μσω τς ρήτρας Μάρτενς. Τα φλ αυτής τς 

πρσσς ενα εμφανή. Καταρχήν, πρσφρετα μα βασκή πρστασα α 

όλυς τυς κατκυς τς κατεχόμενς περχής, πυ δεν καλπτντα από τς 

δατάξες τς 4ς Συνθήκς (δλαδή α τυς υπκόυς συνεμπόλεμυ ή υ

δτερυ κράτυς), κα ενσχυμν πρστασα α τν υπόλπ πλθυσμό τς 

περχής. Δετερν, πρσφρετα να αντκεμενκό κρτήρ σχετκά με τ τ 

σμανε εχθρκός στρατός. Επσς, θα καταστήσε παδήπτε δάκρσ μετα

ξ ερνκής κα πλεμκής κατχής χρήσμ μόν α ακαδμακς σκπς, 

καθώς τ δκα τς κατχής θα εφαρμόζετα σε κάθε περπτωσ αυτόματα, 

ανεξαρτήτως συνανεσς ή όχ, με τν περρσμό ββαα τυ αν υπάρχε συμ

φωνα μεταξ τς ΚΔ κα τυ κατεχόμενυ κράτυς.

Πρπε ωστόσ να σχλασθε σχετκά κα  απόφασ τυ Δεθνς Πν

κ Δκαστρυ στν υπόθεσ Tadic9� κα  επανερμνεα τς στ κρτήρ 

τς υπκόττας, ώστε  τελευταα να ταυτζετα με τν πστυπακή σε 

κάπ κράτς. Σε περπτωσ πυ αυτή  ερμνεα χρσμπθε, τότε  

στρατός τς ΚΔ δεν θα θεωρετα απαραττα εχθρκός από μρς τυ πλθυ

σμ μας χώρας, με πθανή συνπεα τ μ εφαρμή των Καννσμών κα 

τν υπαωή στ 4 Συνθήκ όσων  πστ υπακή ταυτζετα με τ υπό 

κατχή κράτς. Τ πρόβλμα ωστόσ σε αυτήν τν περπτωσ ενα δττό: 

αφενός, τ κρτήρ τς υπκόττας ενα, εν πλλς, αντκεμενκό, ενώ 

τ κρτήρ τς πστς υπκεμενκό κα δσκλα δανώσμ˙ αφετρυ,  

υπήκ ξνυ κράτυς πυ δλώνυν υπταή κα ταυτζντα με τν ΚΔ, 

δεν θα απλαμβάνυν τς πρστασας τυ δεθνς ανθρωπστκ δκαυ 

9� Τ δεθνς δκαωμα τς αυτδάθεσς βρσκε να μρς τς εφαρμής τυ στν αρχή τς λακής κυ
ραρχας.

92 Βλ. άρθρ �� τς Σμβασς τς Βννς τυ �969 α τ Δκα των Συνθκών.
9� Prosecutor v. Dusko Tadic, IT94�A, Appeals Chamber Judgement, �5 July �999, par. �6�9, http://www.

un.org/icty/tadic/appeal/judgement/tadaj9907�5e.pdf.
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τς κατχής. Η μόν πθανόττα κάλυψς αυτ τυ κεν μπρε να ενα,  

εκτός εθνκής επκράτεας εφαρμή τυ δεθνς δκαυ των ανθρωπνων 

δκαωμάτων, τν πα όμως σμαντκό μρς τς κνόττας των κρατών 

(σε αντθεσ με τν ακαδμακή κνόττα ή δεθνες ρανσμς) δεν απ

δχετα. Συνεπώς, από ανθρωπστκή άπψ, υπάρχε  κνδυνς αυτό τ 

κρτήρ να χε αντστρφα απτελσματα94 κα να καταλήξε να πρσφρε 

πρστασα σε περρσμν αρθμό αμάχων. Ωστόσ, όταν τα συμφρντα 

κάπυ αρθμ των κατκων τς κατεχόμενς περχής ταυτζντα με αυτά 

τς ΚΔ, τότε ανακπτυν περπλκα πρβλήματα τ πα, πθανότατα, δεν 

μπρν να επλυθν μόν με τν εφαρμή τυ δκαυ τς κατχής. 

Πιλγσ
Η στρατωτκή κατχή απτελε μα κατάστασ εξυσασς ξνυ εδάφυς, 

συνήθως μσω τς παρυσας ενόπλων δυνάμεων. Τ πλν σμαντκό συστα

τκό τς απτελε  άσκσ απτελεσματκής εξυσας,  πα κατά βάσ 

επτυχάνετα μσω τς παρυσας στρατ στν περχή. Ωστόσ ενα δυνατή 

κα  παρξ κατχκής κατάστασς χωρς τν παρυσα κατχκών δυνάμεων. 

Ο χαρακτήρας τυ στρατ (ή τυ καθεστώτς ελλεψε στρατ) ως εχθρκ, 

υπνε τν λλεψ συνανεσς εκ μρυς τς κυβρνσς κα τν δαφρπ

σ με τυς κατκυς τς κατεχόμενς περχής. Εφόσν δε  χρήσ βας στς 

δεθνες σχσες δεν ακλυθε ακόμα τ σχν νμκό περρστκό πλασ, 

ενα αναμενόμεν ότ πρα από τς ήδ υπάρχυσες περπτώσες,  στρατωτ

κή κατχή θα συνεχσε να μας απασχλε κα στ μλλν.

94 πενθυμζετα ότ  ερμνεα αυτή, σμφωνα με τν δκαστκή απόφασ, στόχευε στν παρχή τς δότ
τας τυ πρστατευόμενυ πρσώπυ σε υπκόυς τυ δυ κράτυς κα συνεπώς απτελσε μα ερμνευτκή 
πρσσ πυ εχε ως σκπό τν παρχή πρστασας κα όχ τν αφαρεσ αυτής. 
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Oι ΗΠΑ μετά την κατάληψη του 

ΙΡΑΚ, εξαπέλυσαν έντονες ΨΕ 

κατά του ΙΡΑΝ, το Μάιο του 2006, 

με αφορμή το πυρηνικό του πρό-

γραμμα. Όλα έδειχναν ότι επέκει-

ντο πολεμικές επιχειρήσεις στη 

Μέση Ανατολή και όπως διαφαί-

νεται το Ισραήλ επιζητούσε την 

εξουδετέρωση της Χεζμπολάχ 

(Κόμμα του Θεού) στο Λίβανο, 

την οποία κατηγορούσε ότι κα-

τευθυνόταν από το ΙΡΑΝ. 

Την Κυριακή, 25 Ιουνίου 2006, 

αντάρτες της Χαμάς εισέβαλαν 

μέσα από τούνελ στην περιοχή 

της βάσης της Σούφα, κοντά στα 

όρια της Γάζας, σκότωσαν δυο 

μέλη ενός πληρώματος άρματος 

(έναν υπολοχαγό και έναν επιλο-

χία) και απήγαγαν ένα δεκανέα. 

Στην επίθεση οι Παλαιστίνιοι 

έκαναν χρήση αντιαρματικών 

και όλμων. Σαν ανταπόδοση, οι 

Ισραηλινοί άρχισαν την επιχεί-

ρηση «Καλοκαιρινή Βροχή» στην 

περιοχή της Γάζας, την Τετάρτη 

28 Ιουνίου. Στο πλαίσιο αντιπερι-

σπασμού ή κάποιας γενικότερης 

σχεδίασης, η Χεζμπολάχ εκτό-

ξευσε ρουκέτες στις 12 Ιουλίου 

στην παραμεθόριο πόλη Σλόμη 

και στα αγροκτήματα Σεμπά, 

ενώ σε επιδρομή στα σύνορα με 

το Λίβανο απήγαγε δύο ισραηλι-

νούς στρατιώτες.

Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Sheikh 

Hassan Nasrallah,  δήλωσε ότι  μια 

ανταλλαγή αιχμαλώτων ήταν ο μόνος 

τρόπος να απελευθερωθούν οι στρατι-

ώτες, οι οποίοι κρατιόνταν σε «ασφαλή 

και μακρινή θέση». 

Οι Ισραηλινοί δεν διαπραγματεύο-

νται με τη Χεζμπολάχ, τους μαχητές 

της οποίας ονομάζουν τρομοκράτες. 

Εφαρμόζοντας τον Μωσαϊκό νόμο 

«οφθαλμό αντί οφθαλμού», οι ισραηλι-

νές δυνάμεις προέβησαν την ίδια μέρα 

σε αντίποινα στο νοτιοδυτικό σημείο 

του Λιβάνου, προσβάλλοντας φυλάκιο 

της Χεζμπολάχ. Τα τμήματα που εισέ-

βαλαν, αντιμετώπισαν ισχυρή κι απροσ-

δόκητη αντίσταση από τη Χεζμπολάχ, 

μετρώντας οχτώ νεκρούς και δυο 

τραυματίες. Με αφορμή το παραπάνω 

γεγονός, έστειλαν στρατεύματα στα σύ-

νορα σε αναζήτηση των απαχθέντων. 

Γρήγορα κλιμακώθηκε μια σημαντικού 

μεγέθους εισβολή των Ισραηλινών, η 

οποία αντιμετωπίστηκε με μια εκπλη-

κτικά ισχυρή αμυντική αντίδραση από 

τη Χεζμπολάχ, που εκτόξευσε πολλούς 

πύραυλους. Η ισραηλινή επιχείρηση 

«Αλλαγή Κατεύθυνσης» είχε αρχίσει και 

θα διαρκούσε 34 ημέρες.

Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, 
sheik Hassan Nasrallah
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ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
 Η πρώτη Εβδομάδα του Πολέμου

Από τις 13 Ιουλίου βομβαρδίζεται 

το διεθνές αεροδρόμιο της Βηρυτού 

και αρχίζει ο αεροπορικός και ναυτικός 

αποκλεισμός του Λιβάνου. Οι ισραηλι-

νές δυνάμεις χτύπησαν τον ηγέτη της 

Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, στο γρα-

φείο και το σπίτι του, στα νότια προάστια 

της Βηρυτού. 

Eνώ όλοι, λοιπόν, πίστευαν ότι το 

Ισραήλ προχωρεί νικηφόρα, το απόγευμα 

της 14ης Ιουλίου, ο ηγέτης της Χεζμπολάχ 

Χασάν Νασράλα ομιλεί στην τηλεόραση 

του Λιβάνου και καλεί τους τηλεθεατές να 

κοιτάξουν προς τη θάλασσα, όπου «ένα 

από τα πιο τρομερά ισραηλινά πολεμικά 

σκάφη ήταν ζωσμένο στις φλόγες· είχε 

χτυπηθεί από τηλεκατευθυνόμενο με 

λέιζερ πύραυλο της Χεζμπολάχ...».

Οι ισραηλινοί βομβαρδίζουν γέφυρες, 

δρόμους, αποθήκες καυσίμων και για μια 

ακόμη φορά, το διεθνές αεροδρόμιο. 

Στις 15 Ιουλίου, εντείνονται οι ισραηλινοί 

βομβαρδισμοί ακόμη και της πόλης της 

Τρίπολης, που κατοικείται από χριστια-

νικό πληθυσμό και είναι το κυριότερο 

λιμάνι της χώρας στο βορρά. Συγχρόνως, 

εντείνεται ο αποκλεισμός της Τύρου, 

όμως και η Χεζμπολάχ εκτοξεύει ρουκέ-

τες στην ισραηλινή πόλη της Τιβεριάδος 

και προσβάλλει ισραηλινή φρεγάτα που 

βρισκόταν στα λιβανέζικα παράλια αλλά 

δεν είχε ενεργοποιήσει τα ηλεκτρονικά 

αντίμετρα. Την 16η Ιουλίου, τα πρώτα 

σημάδια της ανθρωπιστικής κρίσης κά-

νουν την εμφάνιση τους, ενώ το Ιράν 

προειδοποιεί ότι μια επίθεση στη Συρία 

θα προκαλέσει επέκταση του πολέμου.

Οι «παράπλευρες απώλειες» στην πε-

ριοχή της Τύρου αυξάνονται, αλλά και 

η Χεζμπολάχ πλήττει με ρουκέτες για 

πρώτη φορά τη Χάιφα, δημιουργώντας 

απώλειες και τρόμο στη μεγαλύτερη ισ-

ραηλινή πόλη του βορρά, αφήνοντας πα-

ράλληλα αμφιβολίες για πιθανό πλήγμα 

στο Τελ Αβίβ. Την 17η Ιουλίου, συνεχίζο-

νται οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί κυρίως 

στην Τρίπολη και το γειτονικό λιμάνι 

Αμπντέχ, όπου σκοτώθηκαν Λιβανέζοι 

στρατιώτες, όπως και στη Βηρυτό και τα 

ανατολικά. Αρχίζει σε μεγάλη κλίμακα η 

Tα πυραυλικά συστήματα της 
Χεσμπολάχ σε γραφική απεικόνιση
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προώθηση των ξένων υπηκόων προς την 

Κύπρο. Την 18η Ιουλίου, βομβαρδίστηκε 

πάλι η νότια Βηρυτός και η Τύρος, ενώ 

υπήρξαν νέες απώλειες σε Λιβανέζους 

στρατιώτες. Από τις πρώτες μέρες της 

επιχείρησης στο Λίβανο, τα ισραηλινά 

αεροσκάφη έπληξαν περιοχές της νότιας 

και ανατολικής Βηρυτού, όπου κατοικούν 

σιίτες μουσουλμάνοι, που πρόσκεινται 

στη Χεζμπολάχ. Από τους κύριους στό-

Οι ισραηλινοί βομβαρδίζουν 

γέφυρες, δρόμους, αποθήκες 

καυσίμων και για μια ακόμη 

φορά το διεθνές αεροδρόμιο. 

χους ήταν η περιοχή στα νότια της πόλης, 

όπου ήταν εγκατεστημένο το αρχηγείο 

της σιιτικής οργάνωσης, με τα κοινωφελή 

ιδρύματα που αυτή ελέγχει. Οι προσβολές 

στα ανατολικά έγιναν, για να δοθεί το 

μήνυμα στη Συρία, ότι δεν πρέπει να 

επιχειρήσει την ενίσχυση της οργάνωσης 

με οπλισμό. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ 

Εχούντ Ολμέρτ, ανακοίνωσε, ότι στόχος 

της επιχείρησης ήταν η απελευθέρωση 
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των απαχθέντων στρατιωτών, ο αφοπλι-

σμός της Χεζμπολάχ και ο έλεγχος του 

νότου από το λιβανέζικο στρατό.

 Η Δεύτερη Εβδομάδα του Πολέμου

Τη 19η Ιουλίου, το Ισραήλ βομβαρ-

δίζει το Λίβανο για όγδοη μέρα, σε όλη 

την έκταση της χώρας και, με ιδιαίτερη 

σφοδρότητα, (ρίφθηκαν 23 τόνοι εκρη-

κτικών) ένα καταφύγιο στη νότια Βηρυτό, 

που υποπτευόταν ότι βρισκόταν ο ηγέτης 

της Χεζμπολάχ. Σε αντίποινα, πλήρωσε η 

Χάιφα. Την 21η Ιουλίου, το Ισραήλ συγκε-

ντρώνει δυνάμεις και άρματα στα σύνορα 

με το Λίβανο, ενώ καλεί εφέδρους.

Την 23η Ιουλίου, συνεχίζονται οι βομ-

βαρδισμοί της νότιας Βηρυτού, στη κοι-

λάδα Μπεκάα, στα σύνορα με τη Συρία, 

και για πρώτη φορά στη γεμάτη από 

πρόσφυγες παραθαλάσσια Σιδώνα. 

 Η Τρίτη Εβδομάδα του Πολέμου

Την 26η και 27η Ιουλίου, συνεχίζονται οι 

σκληρές μάχες γύρω από το Βint jbeil, με με-

γάλες απώλειες για τους ισραηλινούς,ώστε 

να αποδειχθεί πόσο δύσκολο είναι να 

εκκαθαρισθεί μια κατοικημένη περιοχή 

που έχει οργανωθεί με συστηματικό τρόπο 

και την υπερασπίζουν αποφασισμένοι και 

με φανατισμό ένοπλοι. Η πόλη από την 

Ισραηλινοί στρατιώτες
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ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Πέρετζ, 

δίνει εντολή στη στρατιωτική ηγεσία να 

ετοιμασθούν οι δυνάμεις για προώθηση 

στο ποταμό Λιτάνι (30 χλμ από τα σύ-

νορα). Την 4η Αυγούστου, 26 άνθρωποι 

σκοτώνονται και 20 τραυματίζονται σε 

βομβαρδισμό αποθήκης λαχανικών σε 

λιβανέζικο χωριό, κοντά στα σύνορα με τη 

Συρία. Προσβάλλονται γέφυρες στο χριστι-

ανικό τομέα της Βηρυτού και η Χεζμπολάχ 

εκτοξεύει 190 ρουκέτες στο βόρειο Ισραήλ, 

μερικές σε βεληνεκές 80 χλμ.

Την 5η Αυγούστου, εκτελείται επιχεί-

ρηση καταδρομών σε πολυκατοικία της 

Τύρου, για εξουδετέρωση βάσης εκτό-

ξευσης ρουκετών. Υπήρξαν αρκετοί τραυ-

ματίες από ισραηλινής πλευράς και πέντε 

νεκροί Λιβανέζοι, χωρίς εμφανή επιτυχία 

της αποστολής. Σε πολιτικό επίπεδο, οι 

ΗΠΑ και η Γαλλία συμφωνούν σε σχέδιο 

κατάπαυσης των εχθροπραξιών. Την 6η 

Αυγούστου, συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί 

και οι εκτοξεύσεις ρουκετών και από τις 

δυο πλευρές, με πλέον χαρακτηριστική 

απώλεια το θάνατο 12 εφέδρων ισραηλι-

νών στρατιωτών από ρουκέτα. 

Την 7η Αυγούστου, οι ισραηλινοί 

βομβαρδισμοί στη Βηρυτό προκαλούν 

περισσότερους από 70 νεκρούς, ενώ 

η Χεζμπολάχ εκτοξεύει πάνω από 100 

ρουκέτες. Την 8η Αυγούστου, συνεχί-

ζονται οι βομβαρδισμοί, ενώ τα Η.Ε. 

εγκαταλείπουν προσπάθεια αποστο-

λής βοήθειας στο νότιο Λίβανο, καθώς 

όλες οι προσβάσεις νότια του ποταμού 

Λιτάνι έχουν αποκοπεί και κάθε τι που 

κινείται, προσβάλλεται από περιπολού-

ντα αεροσκάφη και επιθετικά ελικόπτε-

ρα. Την 11η Αυγούστου το Συμβούλιο 

Ασφαλείας αποφάσισε την κατάπαυση 

των εχθροπραξιών από το πρωί της 

14 Αυγούστου, με ανάπτυξη ειρηνευ-

προηγούμενη μέρα είχε θεωρηθεί από 

τα Ηνωμένα Έθνη ότι κατέχεται από τους 

ισραηλινούς, αλλά τα πράγματα δεν ήταν 

τόσο εύκολα, παρότι βρίσκεται κοντά στα 

σύνορα με το Ισραήλ. Την 28η Ιουλίου, η 

Χεζμπολάχ εκτοξεύει περισσότερες από 

100 ρουκέτες στο βόρειο Ισραήλ, πιθανό-

τατα της κατηγορίας Khaibar-1, που έχουν 

μεγαλύτερο βεληνεκές. 

Τα Η.Ε. ανακοινώνουν ότι αποσύρουν 

τους παρατηρητές, σε θέσεις όπου βρίσκε-

ται η ειρηνευτική δύναμη. Όμως την επο-

μένη, 29 Ιουλίου, πριν ακόμη αποσυρθούν, 

τραυματίζονται δυο παρατηρητές από ισ-

ραηλινά πυρά πυροβολικού και αφού είχε 

προηγηθεί κριτική του Οργανισμού για τα 

ανθρωπιστικά προβλήματα όσων παρέμε-

ναν στα χωριά του νότιου Λιβάνου. 

Η 30η Ιουλίου σημαδεύτηκε από τον 

βομβαρδισμό καταφυγίου στην Κανά, με 

θάνατο περισσότερων από 54 κατοίκων, 

(στους οποίους 34 παιδιά). Το Ισραήλ 

άρχισε να πιέζεται σε πολιτικό επίπεδο 

από τη Γαλλία,τη Κίνα αλλά και πολλές 

αραβικές χώρες. Αυτός ο βομβαρδισμός 

και οι αδικαιολόγητες απώλειες έστρεψαν 

τη ροή του πολέμου και επιταχύνθηκε η 

διαδικασία κατάπαυσης του πυρός.

 Η Τέταρτη Εβδομάδα του Πολέμου

Τη 2η Αυγούστου, οι ισραηλινοί εκτε-

λούν μια Επιχείρηση καταδρομών με 

ελικόπτερα, σε μεγάλο βάθος (100 χλμ. 

βόρεια από τα σύνορα), όπου δίνουν πε-

ντάωρη μάχη, φεύγοντας με πέντε αιχμα-

λώτους από νοσοκομειακό σταθμό της 

Χεζμπολάχ. Παράλληλα, συνεχίζουν την 

προώθηση δυνάμεων στο νότιο Λίβανο. 

Η Χεζμπολάχ εκτοξεύει 230 ρουκέτες, το 

μεγαλύτερο αριθμό μέχρι αυτή τη στιγμή, 

μερικές από τις οποίες θα φθάσουν 70 

χλμ μέσα στο Ισραήλ. Την 3η Αυγούστου, 
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τικής δύναμης, προώθηση λιβανέζικου 

στρατού, αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και 

απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων. 

Οι ασάφειες εφαρμογής, ο χρόνος και 

ο τρόπος αφοπλισμού δείχνουν το εύ-

θραυστο της συμφωνίας και μόνο ο 

χρόνος θα δείξει τη δυνατότητα επίτευ-

ξης μιας πραγματικής εκεχειρίας. Μετά 

την απόφαση των Η.Ε., οι Ισραηλινοί 

άρχισαν μια αγωνιώδη προέλαση με 

μηχανοκίνητα και τεθωρακισμένα οχή-

ματα προς τον ποταμό Λιτάνι, προκει-

μένου να εξασφαλίσουν πλεονέκτημα 

ενόψει της εκεχειρίας.

ΙΣΡΑΗΛΙΝΕΣ 
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κατά τη διάρκεια των ισραηλινών επι-

δρομών αντιποίνων και εισβολής στο 

Λίβανο, οι ισραηλινές ΕΔ έριχναν ένα 

μεγάλο αριθμό προκηρύξεων, σχεδόν, 

σε καθημερινή βάση. Αυτές διανεμή-

θηκαν από μαχητικά αεροσκάφη και 

ελικόπτερα με χρήση βομβών προκη-

ρύξεων, που ρίπτονταν με αλεξίπτωτα 

ως εμπορευματοκιβώτια. Υπάρχουν 

αναφορές για διάδοση από βλήματα 

πυροβολικού, από έδαφος και πλοία.

Ο ισραηλινός στρατός ενεργοποί-

ησε τη Μονάδα των ΨΕ και σε σχετι-

κή μετάδοση ειδήσεων, επέτρεψε τη 

φωτογράφηση (για λόγους ασφαλείας 

παρουσιάστηκε η πλάτη μόνο) μίας 

20χρονης σκιτσογράφου η οποία σχε-

δίασε τις προκηρύξεις που παρουσιά-

ζουν τον ηγέτη της Χεζμπολάχ sheik 

Hassan Nasrallah ως φίδι ή σκορπιό και 

το κείμενό τους αναγράφει ότι οδηγεί 

το Λίβανο στην καταστροφή και όλους 

στο θάνατο. Πολλά από τα σκίτσα είναι 

έγχρωμα με ρόδινες ή κίτρινες απο-

χρώσεις. 

Στις 15 Ιουλίου, τα ισραηλινά αερο-

πλάνα έριξαν προκηρύξεις στο κέντρο 

της Βηρυτού,στα πλαίσια ΨΕ, με στόχο 

τη Χεσμπολάχ και τον ηγέτη της, Hassan 

Nasrallah, που απεικονιζόταν ως Κόμπρα 

με μαύρο τουρμπάνι. Συγχρόνως, το 

Ισραήλ σφυροκόπησε την πολιτική έδρα 

της Χεζμπολάχ και του τηλεοπτικού σταθ-

μού της, Al-manar. Το κείμενο των προ-

κηρύξεων ανέγραφε: 

Στους Λιβανέζους,

Beware!!! 

Εμφανίζεται να είναι αδελφός,

αλλά είναι ένα φίδι. 

Αριστερά: 
Yotam στρατιωτικός ψυχολόγος

(στέλεχος ΨΕ IDF).
Δεξιά:

 Εικονογράφος Μονάδων ΨΕ IDF.
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1. Ο Sheik Hassan Nasrallah ως μα-
ριονέτα.
2. Ο Sheik Hassan Nasrallah περπα-

τά σε ένα γκρεμό και λέει: Στεκόμαστε 

στην άκρη της αβύσσου... και καθορίζουμε 

μέχρι τον Μάρτιο κίνηση προς τα εμπρός. 
3. Beware... είναι ένα φίδι.
4. Σας υποσχέθηκε ότι το Ισραήλ 
ήταν ο Ιστός μιας αράχνης... αλλά 
αντιμετώπισε έναν Ιστό του χάλυβα. 

3

4

2

1

Ρίψη Προκηρύξεων
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Σε μία εικόνα 

προκηρύξε-

ως ο Hassan 

Nasrallah, ηγέ-

της της Χεζμπολάχ εμφανιζόταν 

ως κόμπρα που κατέστρεφε το 

Λίβανο.

Μία δεύτερη παρόμοια προκή-ρυξη περιλάμβανε αναφορές στον 
Πρόεδρο της Συρίας Bashar Assad, 
του Ιράν Mahmoud Ahmedinjad και 
τον ηγέτη της Hamas Khaled Meshaal. 
Σε αυτή την προκήρυξη, ο Hassan 
Nasrallah είναι μία Κόμπρα που χο-ρεύει με τους ήχους φλάουτου των 
ηγετών της Συρίας, του Ιράν και της 
παλαιστινιακής ομάδας Hamas. Τα 
κινούμενα σχέδια παρουσιάζουν δύο 
βόμβες μέσα στην κουκούλα της κό-μπρας, ενώ οι ξένοι ηγέτες κάθονται 
επάνω σε έναν χάρτη του Λιβάνου. Το 
φίδι με την εικόνα του Νασράλα λέει: «Χρειάζεστε οποιεσδήποτε εύνοιες;»

Στις 16 Ιουλίου, ισραηλινά πολεμικά 

αεροσκάφη έριξαν τρεις διαφορετικές 

προκηρύξεις στο νότιο Λίβανο, προειδο-

ποιώντας για περισσότερες επιθέσεις. 

Η στρατηγός Miri Regev, η κύρια 

εκπρόσωπος του ισραηλινού, στρατού 

δήλωσε στην τηλεόραση, ότι οι ισραη-

λινές ΕΔ έριξαν τον Ιούλιο προκηρύξεις 

στους κατοίκους προειδοποιώντας τους 

να φύγουν απο την περιοχή, καθόσον 

θα ακολουθούσε επίθεση. Παρόμοιες 

προκηρύξεις είχαν ριφθεί την προ-

ηγούμενη εβδομάδα στους πολίτες, 

προειδοποιώντας να εκκενώσουν την 

περιοχή. Ταυτόχρονα οι ισραηλινοί 

φρόντισαν να αποκόψουν τα δρομο-

λόγια, καθιστώντας προβληματική τη 

χρησιμοποίηση τους.

Προκηρύξεις προειδοποίησης δια-

νεμήθηκαν από αέρα, στις 19 Ιουλίου, 

στα χωριά Al Bazurya και Avasya, στο 

νότιο Λίβανο. Σε αυτές ενημέρωναν 

τους κατοίκους, ότι οι περιοχές διέτρε-

χαν σημαντικό κίνδυνο για τη ζωή τους. 

Πληροφορούσαν επιπλέον, ότι όσα φορ-

τηγά θα κινούνταν στο νότιο Λίβανο, 

θα θεωρούνταν ύποπτα για μεταφορές 

πυραύλων και Πολλαπλών Εκτοξευτών 

Πυραύλων (ΠΕΠ). Η παρούσα απόφαση 

προεκύπτε από τις καθημερινές εκτο-

ξεύσεις πυραύλων και τη δραστηριότητα 

τρόμου, σε αυτές τις περιοχές, ενάντια 

στο Ισραήλ (διαφαίνεται η αντίφαση από 

τη μία πλευρά να ζητούν την απομάκρυν-

ση των πολιτών, από την άλλη όμως, 

κάθε φορτηγό που θα επενέβαιναν αυ-

τοί, θα προσβαλλόταν ως ύποπτο για 

πυραύλους).

Στις 21 Ιουλίου, το Ισραήλ διένειμε 

προκηρύξεις που τιτλοφορήθηκαν «όλα 

για το Λίβανο», προσφέροντας «ελκυ-

στικές υλικές ανταμοιβές» σε όσους θα 
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Μία άλλη προκή-ρυξη απεικόνιζε τ ο ν  η γ έ τ η  τ η ς Χ ε ζ μ π ο λ ά χ  ν α κ ρ ύ β ε τ α ι  κ ά τ ω δεξιά σε μια απο-θ ή κ η ,  ε ν ώ  τ έ σ -σ ε ρ ι ς  ε κ ρ ή ξ ε ι ς σκότωναν λιβανέ-ζους πολίτες έξω σ τ η ν  ύ π α ι θ ρ ο . Προειδοποίησαν ό τ ι  τ ο  Ι σ ρ α ή λ θα αύξανε το βομβαρδισμό της Χεζμπολάχ. Το κείμενο λέει:«Σας ενημερώνουμε ότι η συνεχής τρο-μοκρατία ενάντια στο Ισραήλ, δεν θα επιτρέψει σε σας να ζείτε ειρηνικά».

Προκήρυξη που απεικονίζει το κρύψιμο 
του Hassan Nasrallah πίσω από μια λιβα-

νέζικη οικογένεια.

δέντρο (κέδρο), που είχε δίπλα ένα κείμενο 

σε αραβική, αγγλική, και γαλλική γλώσσα. 

Στις 22 Ιουλίου, τα ισραηλινά αερο-

πλάνα έριξαν προκηρύξεις νότια της 

πόλης Τύρου. Οι προκηρύξεις απεικονί-

ζουν το κρύψιμο του Hassan Nasrallah, 

ηγέτη της Χεζμπολάχ, πίσω από μια 

λιβανέζικη οικογένεια, που αντιπρο-

σωπεύεται από τους δύο συζύγους και 

έναν γιο στη δουλειά. 

έδιναν πληροφορίες για τη Χεζμπολάχ, 

βοηθώντας έτσι την επίθεση του ισ-

ραηλινού κράτους στους αντάρτες. Οι 

ανταμοιβές θα μπορούσαν να είναι από 

μετρητά, έως ένα νέο σπίτι. 

Εν τω μεταξύ, (με λογότυπο στα λιβα-

νέζικα και στα εθνικά χρώματα της χώρας, 

κόκκινο και λευκό) φόρτωσε η ισραηλινή 

νοημοσύνη στο Διαδικτύο στη διεύθυνση 

All4Lebanon.org, ως φαιά προπαγάνδα 

μια πηγή, ενσωματώνοντας ένα πράσινο 

All4Lebanon.org 
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Μία ενδιαφέρουσα προκήρυξη 

χρησιμοποιεί μια παλαιά παροι-

μία (μύθοι Αισώπου) για να προ-

ειδοποιήσει τους Λιβανέζους, 

ότι υπάρχουν πλάσματα που 

η θανατηφόρα φύση τους δεν 

μπορεί να αλλάξει. Η πράσι-

νη προκήρυξη απεικονίζει τον 

Hassan Nasrallah ως σκορπιό 

που διασχίζει  έναν ποταμό 

στην πλάτη ενός βατράχου, 

συμβολικά του Λιβάνου. Ο βά-

τραχος ρωτά το σκορπιό: 

Γιατί, γιατί με τσίμπησες; 

Απάντηση του Nasrallah: 

Το τσίμπημα είναι η φύση μου. 

Μία από αυτές απεικονίζει ένα μέλος 

της Χεζμπολάχ που χτίζει ένα κάστρο 

άμμου με το κείμενο: 

«Η πορεία της Χεζμπολάχ είναι να κα-

ταστρέψει το Λίβανο, χτίζει ένα κάστρο 

της παραίσθησης όπου μπορεί να ζήσει 

για μερικές στιγμές».

Στις 11 Αυγούστου, ισραηλινά αε-

ροσκάφη έριξαν προκηρύξεις στη 

Σιδώνα και τη Βηρυτό, κατηγορώντας 

τον Nasrallah για απόκρυψη γεγονό-

των και «μεγάλες απώλειες» των μα-

χητών της Χεζμπολάχ. Κάποιες περιεί-

χαν «τον πρώτο κατάλογο» ονομάτων, 

περισσοτέρων από 90 (άλλες εκθέσεις 

λένε 100) μελών της Χεζμπολάχ, που 

σκοτώθηκαν σε μάχες με τα ισραηλινά 

στρατεύματα. Η Χεζμπολάχ διαφώνη-

σε και απάντησε, ότι μόνο 58 αντάρτες 

της πέθαναν από τις 12 Ιουλίου. Άλλες 

προκηρύξεις παρουσίαζαν διαφορετι-

κό περιεχόμενο. 
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 Οι βομβαρδισμοί όμως δε λύνουν 

το πρόβλημα. Καταστρέφοντας πόλεις 

και φονεύοντας αμάχους, η διεθνής 

κοινή γνώμη στρέφεται εναντίον του 

Ισραήλ με διαδηλώσεις, διαμαρτυρίες, 

ανακοινώσεις, αρθρογραφία κ.τ.λ. Οι 

Ισραηλινοί βλέπουν ότι χάνουν τον 

πόλεμο των εντυπώσεων. Η επίθεση 

τους εναντίον της Χεζμπολάχ δεν ήταν 

περίπατος.

 Οι χερσαίες δυνάμεις του Ισραήλ 

αποσύρονται από το Μαρούν άλ Ράς 

που απέχει μόνο διακόσια μέτρα από 

τα σύνορα. Συγχρόνως αποτυγχάνουν 

να κυριεύσουν το Μπέντ Τζιμπέϊλ (μισό 

χιλιόμετρο από τα σύνορα), ενώ συνο-

λικά 52 άρματα μάχης «Μερκάβα» κα-

τεστράφησαν από τους αντιαρματικούς 

πυραύλους της Χεζμπολάχ. 

 Το Ισραήλ στις 14 Αυγούστου κατα-

σίγασε τα μεγάλα πυροβόλα όπλα και 

κάλεσε πίσω τα αεροσκάφη του, δεδο-

μένου ότι τα Η.Ε αποφάσισαν τη σύνα-

ψη εκεχειρίας. Η Χεζμπολάχ εκτόξευσε 

πριν την εκεχειρία 220 πυραύλους στο 

βόρειο Ισραήλ.

Οι Ισραηλινοί εκτός από προκη-

ρύξεις έριξαν επίσης και ένα απο-

σμητικό αυτοκινήτου με το σχήμα 

του εθνικού συμβόλου του 

Λιβάνου, το δέντρο των κέ-

δρων. Η πτυχή προπαγάνδας 

ήταν το μικροσκοπικό κεφάλι 

του Sayyed Hassan Nasrallah, 

που κρυφοκοιτάζει έξω, πίσω 

από το δέντρο, κρυπτόμενος 

συμβολικά πίσω από τους αν-

θρώπους του Λιβάνου. 
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ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΧΕΣΜΠΟΛΑΧ

Η λιβανέζικη τηλεόραση μετέδωσε 

στις 17 Ιουλίου, ότι η Χεζμπολάχ κα-

τέρριψε ένα ισραηλινό αεροσκάφος 

στο έδαφος του Λιβάνου. Η λιβανέζικη 

εταιρία ραδιοφωνικής αναμετάδοσης 

είπε, ότι ήταν ένα μαχητικό αεριωθού-

μενο αεροπλάνο,τύπου F-16. Ισραηλινός 

στρατιωτικός διέψευσε τον παραπά-

νω ισχυρισμό και δήλωσε ότι κανένα 

από τα αεροσκάφη δεν καταρρίφθηκε. 

Συμπλήρωσε ότι το αντικείμενο που 

παρουσιάστηκε στη συντριβή ήταν μία 

βόμβα προκηρύξεων, που είχε ριφθεί 

από ισραηλινό αεροπλάνο. 

Ο «Ήλιος» της Νέας Υόρκης επι-

σήμανε ότι: «Η Χεζμπολάχ 

είχε μια ειδική 

μονάδα 

Αφίσα της 
Χεσμπολάχ:

Η υποστήρι-
ξή σας είναι 
ένα σημάδι 

της τιμής, και 
η συμμετο-

χή σας είναι 
υπερηφάνεια, 

μαζί θα υπε-
ρασπίσουμε 

την πατρίδα.
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ΨΕ. Αυτή η μονάδα χρησιμοποιεί τoν τη-

λεοπτικό σταθμό Al - Manar στην προώ-

θηση της εικόνας της Χεζμπολάχ. Είναι 

ισχυροί για πολλά έτη, χρησιμοποιώντας 

την τηλεόραση για να ρίξουν το ηθικό 

των στρατιωτών και του πληθυσμού του 

Ισραήλ. Μεταξύ άλλων μαγνητοσκοπού-

σαν τις στρατιωτικές ενέργειες τους και τις 

προέβαλαν, ειδικά όταν ήταν επιτυχείς». 

Μια σφοδρή ισραηλινή επίθεση στο 

χωριό Κανά έγινε αντικείμενο προπα-

γάνδας από τη Χεζμπολάχ, λόγω του 

θανάτου περισσότερων από 50 ανθρώ-

πων. Πολλοί από αυτούς ήταν παιδιά. 

Ένα άτομο αφαίρεσε το κάλυμμα που 

καλύπτει το νεκρό σώμα της κόρης του 

και ρώτησε: «Είναι αυτό ένας Χεζμπολάχ 

μαχητής; Είναι αυτά βλήματα;» Πολύς κό-

σμος φώναξε στις οδούς: «Τρομοκράτες 

είναι η Αμερική και το Ισραήλ».

Προκηρύξεις διένειμε επίσης και η 

Χεζμπολάχ. Σε μια περίπτωση δέκτες των 

προκηρύξεων ήταν Άραβες υπήκοοι του 

Ισραήλ που ζούσαν στη Χάιφα,τους οποί-

ους προειδοποιούσαν να αφήσουν την 

πόλη αμέσως, γιατί κινδύνευαν από τους 

πυραύλους. Το 40%, περίπου, των θυμάτων 

από όλους τους πυραύλους της Χεζμπολάχ, 

ήταν Άραβες πολίτες του Ισραήλ. 

Μετά την εφαρμογή της εκεχειρίας 

της 14ης Αυγούστου, η Χεζμπολάχ τύπω-

σε και διέδωσε προκηρύξεις που συγ-

χαίρουν το Λίβανο για τη «μεγάλη νίκη 

του» και ευχαριστούν τους πολίτες για 

την υπομονή 34 ημερών πολέμου με το 

Ισραήλ. Οι προκηρύξεις διανεμήθηκαν 

στην εθνική οδό Zahrani, η οποία συν-

δέει τις νότιες πόλεις Nabatiyeh, Tyre και 

Sidon.ΤTο κείμενο τους έλεγε:

«Συγχαρητήρια σε σας (ιεροί πολεμιστές) 

για τη μεγάλη νίκη, με την υποστήριξη 

του Θεού, και την υπομονή σας».

Ένα λι-
βανέζικο 
αγόρι κρα-
τά προκή-
ρυξη της 
Χεζμπολάχ, 
συγχαί-
ροντας το 
Λίβανο για 
τη «μεγάλη 
νίκη του».

Ένα παιδί κυματίζει μια ση-

μαία της Hezbollah επά-

νω σε ένα κατεστραμμένο 

ισραηλινό άρμα και με το 

χέρι του κάνει το σημάδι 

«V» για τη νίκη. 

Το κείμενο αναγράφει: 

«Νίκη της νεολαίας-2006» 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Το Ισραήλ σχεδίασε λεπτομερώς την 

επίθεση εναντίον του Λιβάνου, αλλά τα 

γεγονότα δεν εξελίχθησαν όπως είχαν 

σχεδιαστεί. Η ισραηλινή εισβολή βασί-

ζονταν στη δύναμη των όπλων, η οποία 

δεν απεδείχθη αρκετή. Διαπιστώθηκε, 

ότι η υλική υπεροπλία δεν επαρκεί για 

να δώσει τη νίκη. Ο παράγων άνθρω-

πος είναι αποφασιστικός. Ο ισχυρός 

στα όπλα δεν κάνει ό,τι θέλει. Το ψυ-

χικό σθένος πολύ συχνά επικρατεί της 

δυνάμεως, γιατί το ηθικό είναι και αυτό 

μία μορφή ισχύος.

Το κράτος του Ισραήλ μέχρι τώρα 

ε ίχε  να  αντ ιμετωπίσει  μετριοπα -

θείς Άραβες, κακώς εξοπλισμένους. 

Ευρισκόμενο προ μαχητών αποφασι-

σμένων να νικήσουν ή να πεθάνουν, 

υπεχώρησε. Το διαφημισθέν «αήττη-

τον» του ισραηλινού στρατού δέχθηκε 

μεγάλο πλήγμα.

Στο εσωτερικό του Λιβάνου υπήρξε 

καθολική απόφαση αγώνος εναντίον 

του Ισραήλ, ενώ στο εσωτερικό των 

αντιπάλων ανέκυψαν σοβαρές διαφω-

νίες ως προς το αν έπρεπε να πολεμή-

σουν, με συνέπεια να έχει διασπασθεί 

η ενότητα τους. Τα μετέπειτα γεγο-

νότα δικαίωσαν τους φιλειρηνικούς 

Ισραηλινούς, διότι ουδείς των σκοπών 

του πολέμου επετεύχθη.

Ο απολογισμός του πολέμου τραγι-

κός: Μια ανώτερη πηγή της ισραηλινής 

Πολεμικής Αεροπορίας ανέφερε, ότι 

πραγματοποιήθηκαν περισσότερες 

από 10.000 εξορμήσεις. Τουλάχιστον 

1.200 άμαχοι Λιβανέζοι νεκροί και 

3.700 τραυματίες. Ο αριθμός των νε-

κρών ανταρτών της Χεζμπολάχ παρα-

μένει άγνωστος, αν και οι Ισραηλινοί 

υποστηρίζουν ότι σκοτώθηκαν πάνω 

οπό 500 μαχητές της οργάνωσης. Οι ισ-

ραηλινές ΨΕ επεσήμαναν ιδιαίτερα τις 

απώλειες αυτές στα προπαγανδιστικά 

τους μηνύματα. 

Περισσότεροι από 900.000 Λιβανέζοι 

(το ένα τέταρτο του πληθυσμού της 

χώρας) υποχρεώθηκαν να εγκαταλεί-

ψουν τις εστίες τους για να σωθούν 

από τα ισραηλινά πυρά. Με τους πλέον 

επιεικείς υπολογισμούς εκτιμάται, ότι 

το ύψος των καταστροφών που προ-

κλήθηκαν στο Λίβανο ξεπερνά τα 6 

δισ. δολάρια.

Μεγάλες και από το Ισραήλ οι απώ-

λειες στον πόλεμο: Τουλάχιστον 154 

άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από 

τις επιθέσεις της Χεζμπολάχ, ανάμε-

σα τους και 114 στρατιώτες. Περίπου 

400.000 έως 500.000 κάτοικοι του βο-

ρείου Ισραήλ υποχρεώθηκαν να εγκα-

ταλείψουν τις εστίες τους και να με-

τακινηθούν στα κεντρικά της χώρας, 

για να αποφύγουν τις περίπου 4.000 

ρουκέτες που εξαπέλυσε η Χεζμπολάχ 

στη διάρκεια του πολέμου, με στόχο 

κατοικημένες περιοχές. 

Το ποιος κέρδισε αυτόν τον πόλε-

μο είναι δύσκολο να ειπωθεί. Φάνηκε 

όμως ότι το Ισραήλ δεν είναι αήττη-

το και αυτό αποτέλεσε ήττα στο επί-

πεδο των στρατηγικών ψυχολογικών 

επιχειρήσεων. 

Από τη μεριά των Αράβων, κερδι-

σμένη φαίνεται η Χεζμπολάχ που τώρα 

πλέον δεν είναι μια οργάνωση περι-

φερειακού τύπου, αλλά με ενισχυμένο 

κύρος στον αραβικό κόσμο θα διεκ-

δικήσει μεγαλύτερη επιρροή. Χαμένο 

ίσως βρεθεί το κράτος του Λιβάνου, 

στο οποίο δύνανται να ενταθούν εμ-

φύλιες συγκρούσεις.

Η επιτυχία της Χεζμπολάχ ανύψωσε 
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το ηθικό όλων των Αράβων. Η εποχή 

των ταπεινώσεων που υφίσταντο, ανή-

κει πλέον στο παρελθόν. Η Χεζμπολάχ, 

με τις 4.000 ρουκέτες που έριξε στο 

Ισραήλ, δεν μετέφερε μόνον μέσα στον 

αντίπαλο τον πόλεμο, αλλά και στα 

αραβικά κράτη, υπό την έννοια ότι 

οι Άραβες απαιτούν από τις κυβερνή-

σεις τους, αντιισραηλινή και αντιαμε-

ρικανική πολιτική.

Στον τομέα των τακτικών ΨΕ, το 

Ισραήλ διέθετε το μεγάλο πλεονέκτημα 

να έχει αεροπορική κυριαρχία και, ως 

εκ τούτου, να διανέμει από αέρος με 

μεγάλη ευκολία προκηρύξεις, οι οποίες 

αποτελούν το σπουδαιότερο μέσο διεξα-

γωγής ΨΕ. Η γραφιστική των ισραηλινών 

προκηρύξεων, στηριζόμενη σε σκίτσα, 

παρά τα επιτυχημένα προπαγανδιστικά 

μηνύματα, θεωρήθηκε αναχρονιστική. 

Διαπιστώθηκε, ότι οι λιγοστές αφίσες της 

Χεσμπολάχ σχεδιάστηκαν με σύγχρονες 

μεθόδους προγραμμάτων Η/Υ. Η ορ-

γάνωση διεξήγαγε επίσης στρατηγικές 

ΨΕ δια μέσου του διαδικτύου, όπου το 

κατέκλησε με μεγάλο αριθμό από τις 

καταστροφές του Λιβάνου.

Οι Ισραηλινοί, για να δικαιολογή-

σουν τον βομβαρδισμό αμάχων σε 

πόλεις και χωριά, ισχυρίστηκαν ότι 

διένειμαν πρώτα προκηρύξεις, ενημε-

ρώνοντας τους πολίτες να μην ευρί-

σκονται εκεί. Το τέχνασμα αυτό βέβαια 

δεν αποτελεί πρωτοτυπία, καθόσον 

είχε χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν 

από τους Βρετανούς στο Aden (Νότιο 

Υεμένη) την περίοδο 1963-1967.

Aπό Ελληνικής πλευράς, θετική 

υπήρξε η άμεση επέμβαση στην απο-

μάκρυνση πληθυσμού από το Λίβανο, 

που μεταφέρθηκε αρχικά στην Κύπρο, 

αποδεικνύοντας για μία ακόμη φορά την 

σπουδαία γεωστρατηγική θέση της.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 Περιοδικό Αμυντικά Θέματα.

 www. Israeli Propaganda Raids on Lebanon.htm

 Σπ. Εύσταθιάδης, εφημ. «Βήμα» 27-5-2006. 



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

ΜΑΪ. - ΙΟΥΝ. 2009

Ο 
Πλπσικός Πόλμς(431- 404 π.X.) πήρξ μτρσ τ, 

σύθτ κι πλππδ. Ως ιστρικό γγός, πτλσ μάλλ κτάλξ κι 

λκλήρσ τ ξλξ μις πργστρς πριόδ, πρά πράγγλ κι 

δμιργό μις ριζικά ς πλιτικής τάξς πργμάτ στ λλικό χρ. Σ ππδ 

πλιτικό, πήρξ  πλ σύγκρσ δύ τπλ σσπισμ πόλ-κρτ, στ 

π ι Αθι κι ι σύμμχ τς κπρσπύσ τ δμκρτικό στρτόπδ,  

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ: Τχης (ΠΒ) Νκλος Γοβνοδης
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 Πλπσική σμμχ τ λιγρχικό. Η πργμτικόττ όμς ήτ διφρτική: τ 

δμκρτικά κθσττ στις διάφρς πόλις πρήγγ τ σμφρτ τ Αθ 

κι τς σμμχς τς,  ι λιγρχς ξπρτύσ τις πιδιξις τ Λκδιμ-

. Σ ππδ φλτικό, πήρξ, ς κάπι βθμό,  σύγκρσ τ κόσμ τ 

Ι κι τύ τ Δρι. Η πλιότρ λλλγγύ τ λλικ κρτ, μ τ 

ιδιτρ κτγγή (δρική ή ιική), χ πλ πρφθρ. Η πιλγή στρτπδ 

κτά τ Πλπσικό Πόλμ πγρότ πό γπλιτικς πιδιξις κι δι 

σμφρτ. Από τή τ άπψ,  πόλμς πήρξ πρτστς τιπράθσ πλιτι-

κ σμφρότ τ λλικ πόλ1.

ΣΤΡΚΕΣ ΠΓΕΣ
Η κριότρ πγή γι τ Πλπσικό πόλμ ι  στρα τ Θκδδ, 

-γρμμ σ κτ βιβλ- όπ ξιστρύτι τ γγότ πό τ ρχή τ πλμ 

μχρι τ 411/0 π.Χ., δλδή ς τ κ τ Αθ στ Κός σήμ κι τ πφρά 

τς Κζκ στ Αθκή σμμχ. Τ γγότ πό τ 411/0 π.Χ., μχρι τ λήξ τ 

πλμ τ 404 π.Χ., σχζι  Ξφτς στ δύ πρτ βιβλ τ Ελλικ τ. 

Aπό τ ργ τ Θόπμπ πό τ Χ, τ Κράτιππ, τ Ελλάικ πό 

τ Λσβ κι άλλ ότρ σγγρφ σζτι μό πσπάσμτ,  ι 

κμδς τ Αριστφά πριχ πλύτιμς πλρφρς γι τ στρική π-

λιτική κτάστσ στ Αθή. Σμτική πγή, τλς, πτλύ κι ι πιγρφς 

τς πχής, ιδιτρ όμς ι σθήκς μτξύ τ πόλ�.

1 Ιάς Κτύλς «Πλπσικός Πόλμς» σλ. 7.
� Διδύκτι www.ime.gr/chronos.
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ΣΝΤΜ ΣΤΡΚ ΝΔΡΜ
Πντκνττ (479 π.Χ. - 431 π.Χ)

Η πρδς πρι τ ρξ τ Πλπσικύ πλμ,  λγμ Πτ-

κττ (479 - 431 π.X.), χρκτρζτι πό τ ύπρξ ός διπλικύ σστή-

μτς ρχής στ λλικό κόσμ3. Η διμφισβήττ πρχή τς Σπάρτς, τ 

6 π.Χ. ι, τικτστάθκ πό τ βθμι ξισρρόπσ τ δάμ 

τς μ τ Αθή, μτά τ ργδ πλιτική κι στρτιτική άδ τς τλτ-

ς. Η Αθή κρδισ σ πλιτική γλ, λμβάτς φιλόδξς κστρτς 

κτά τ θικ χθρ, τ Πρσ. Η ρχική πχρσ τς Σπάρτς στ 

θκό πκττισμό σύτμ δσ τ θσ τς σ πρσκτικότρ κι τλικά 

πλ τιμτπισ τ θκ φιλδξι π μγάλ πρμτρ.

Κρις σμσς γι τ τχ άδ τς Αθής, πήρξ  σγκρότσ τς 

Δλικής Σμμχς(478/9 π.X.). Κτά τ μσ τ 5 ι π.Χ., ι λ κι 

σχότρς πμβάσις τς Αθής στ στρικά τ σμμάχ τ μττρψ 

τχ σ γμύσ δύμ.

Η στρτιτική τδρσ τς Σπάρτς πρκάλσ τ λγόμ «πρτ» Πλ-

πσικό Πόλμ κτά τ τ 453 - 446 π.Χ.,  πς λξ χρς σμτική πιτ-

χ τ ός πό τ δύ τπλ στρτόπδ, λλά μ μι σιστική πλιτική κι 

διπλμτική σπι. Αγρστκ κι πισήμς (de jure)  ύπρξ δύ ισχρ 

κτρ ξσς στ λλικό κόσμ, ξλιξ π φσικά ύσ τ 

ρχόμ Αθή4.

Πρά όμς τ σθήκ τ Τρικτύτ Σπδ τ 446 

π.Χ.,  τγισμός κι ι πρστριβς δ στμάτσ, διότι μ 

τ τλς τς πρπά σύγκρσς δ ρστκ σφς 

ι ζς πιρρής τ δύ τιπάλ.

τς- φμές τυ πλέμυ

«Αά η αηθστατη ατα, τς μως παρμενε 

αφανς,μπτε εχθσα, φρνώ τ υπρξεν η γγά

ντωσς των Αθηνών τς ενεπε τν φβν ες 

τυς Λακεδεμνυς κα ηνάγκασε ττυς να 

πεμσυν»�. 

Σύμφ μ τ Θκδδ, όπς σ-

πάγτι κι πό τ πρπά πόσπσμ, 

βθύτρ τι θρύτι  ύξσ τς 

θκής δάμς, μτά τς πρσικύς 

πλμς, κι  φόβς π πρκλήθκ, 

3 Βλ. Θκδδ Ιστρι Βιβλ Α΄§18 «Κι δ χ πρλθι πλύς χρός φ’ ς δι κιής πρσπθς 
πθήθ ό βάρβρς ότ, τόσ  πσττήστς πό τό βσιλ, όσ κι ι πλμήστς σμι 
κτ’ τύ διιρθσ, στχθτς τ πρός τς θς τ πρός τς Λκδιμς κι τύτ πιδ 
 δάμις τύτ πδχθσ μγιστι, τ μ κριρχύτ ις τ θάλσσ, τ δ κτά ξρά». 

4 Ιάς Κτύλς «Πλπσικός Πόλμς» σλ. 8
5 Θκδδ Ιστρι Βιβλ Α΄§�3.
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πμς, στ Σπάρτ κι τς σμμάχς τς, ότι  δύμ τ Αθ θ μγά-

λ κόμ πρισσότρ.

Οι φρμς γι τ ρξ τ πλμ δόθκ μτά πό σιρά γγότ, μ 

πρτ τ «Κερκυρακά». Σγκκριμ,  πρσπάθι άμιξς τ Κριθ στ 

στρική διμάχ π κλύθσ τ πάστσ τ 435π.Χ., στ Επδμ, 

 π ήτ πικ τ Κρκρ στ πράλι τς Ιλλρς, πρκάλσ τ 

πμβσ τ Αθ κτόπι ιτήσς τ Κρκρ. Σκπός ήτ  πρσ-

τιρισμός τ τλτ.

λλ φρμή ήτ τ «Πτδακά». Αλτικότρ ,  πστσ μ πκσ τς 

Κρθ, τ 43� π.Χ., τς Πτδις,  π ήτ μλς τς Αθκής Σμμχς, ά-

γκσ τ Αθή  στλι στρτό κι στόλ γι τ πλιρκ τς πόλς. Η Κόριθς 

τπκριόμ στ τμ τς Πτδις γι σδρμή, πστιλ στρτό κι πλι-

σμό στ πρ πικ τς. Η πλιρκ κράτσ � χρόι κι λξ μ τ κ τ 

Αθ. Ατή  κ όμς, ξσθισ ικμικά κι στρτιτικά τ Αθή.

Τλς, σς  πι σμτική φρμή ήτ τ πρφμ «Μεγαρκ Ψφσμα». Τ 

Μγρ πό τ 446 π.Χ. χ γκτλψι τ Αθκή Σμμχ , τς πς ήτ 

Χάρτης της Αθηναϊκής Συμμαχίας 
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μλ , πρ- κλτς 

μ τό τ τρόπ τ ργή τ 

Αθ ι πι ζτύσ φρμή γι  τς πλήξ. Η φρμή τή δόθκ ότ 

τ Μγρ πστήριξ τς Κρθις στ Πτδι. Τότ ι Αθι , μ ρχγό 

τ Πρικλή, πρσ ψήφισμ στ Εκκλσ τ Δήμ, σύμφ μ τ π πγ-

ρότ  πρσγγισ τ πλ τ Μγρ στ λιμάι τ πόλ -μλ τς 

Αθκής Σμμχς, κθς κι  πλσ σ τά τ μπρμάτ τς. τ μι 

κλά πλγισμ κσ, π σκπό χ  πφρι τ Μγρ στ Αθκή 

σμμχ, πκόπττς τσι τς Πλπήσις πό τ άμσ πικι μ τς 

Θβς κι στρτς τς τ πθς πρόσβσ στ Αττική γ6. 

Η διξ ξύθκ, ότ ι Κρθιι κι άλλι σύμμχι στράφκ πσμ πρς τ 

Σπάρτ, π ήτ πικφλής τς Πλπσικής σμμχς (Οκτβρις τ 43� π.Χ.). 

Η Κόριθς σ τό τλσιγράφ, πλσ ότι θ ζτύσ άλλ σύμμχ, (δλδή τ 

ργς)   Σπάρτ δ κήρσσ τ πόλμ κτά τ Αθ. Επμς, ι Σπρτιάτς 

πφάσισ  κρύξ τ πόλμ, μ τ δικιλγ ότι ι Αθι χ πρβιάσι 

τ ιρή. Τ δι πόφσ πήρ κι ι άλλι Πλπήσιι σύμμχι.

 χδμς πλμς (431 - 421 π.Χ.)

 Πρτες πχερσες

Η πρ τ πιχιρήσ κλύθσ πό τ πρτ χρό τ 

πλμ πρσχδισμ κτύθσ. Οι Λκδιμόιι, πό τ 

Αρχδμ, ισβλ στ Αττική (Ιύις 431 π.Χ.) κι τ λλά-

τσ. Σκπός τς ήτ  πρσύρ τ θκό πζικό σ 

πφσιστική μάχ, τσι στ ικτς τ  πιβάλ τς 

δικύς τς όρς κι  κτλύσ τ Αθκή σμμ-

χ. Οι Αθι όμς, μτά πό σμβλή τ Πρικλή, 

κλστκ στ τχ τς πρκλθτς πό τά 

τ κτστρφή. Πράλλλ, κτό θκά σκάφ 

6 Ιάς Κτύλς «Πλπσικός Πόλμς» σλ. 15.
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πλσ στ πλπσικά πράλι κι πιτθκ σ ρλγικά σμ. 

Τ 430 π.Χ. πλήφθκ  δι τκτική. Τ πι στρκτικό όμς γγός 

τ τς τύ, ήτ  λιμός π ξπλθκ γρήγρ στ πκκτικμ 

πόλ κι ξλόθρσ τ  ττρτ πρπ τ μχμ δρ κι κόμ 

πρισσότρς μάχς. Τύτ κτπόσ τ θκό φρόμ κι μρς τς 

κκλσς τ Δήμ πρότι ιρή μ τ Σπάρτ. μς πικράτσ ι πστ-

ρικτς τ Πρικλή κι  πόλμς σχστκ.

 Θντος Περκλ - πκρτσ Φλοπλεμς Μερδς

Τ μγλύτρ όμς πλήγμ γι τ Αθή ήρθ τ 4�9 π.Χ. μ τ θάτ τ 

Πρικλή. Ο θάτς τ φρ λλγή στ πλιτική τμόσφιρ. Επικρτ τλι-

κά  φιλπόλμ πτργ τ δμκρτικύ κόμμτς μ ρχγό τ Κλ. Ο 

Κλ ήτ ιδιφής κι δστκτς πλιτικός. Σ γικς γρμμς κλύθσ 

τ πλιτική τ Πρικλή.

Κτά τ πόμ χρόι, κι μχρι τ γγότ τς Σφκτρς, χμ τ πόπιρ 

πστσς τς Μτιλής (4�8 π.Χ.), τ ιμτρό μφύλι στ Κρκρ(4�8-4�5 π.Χ.) 

κι, τλς, τ Α΄ Σικλική κστρτ(4�7-4�5 π.Χ.),  π κτλξ σ πτχ.

 νττκοποσ του Πολμου

Τ 4�5 π.Χ., μρ τ θκύ στόλ π πλ πρς τ Σικλ, χ φήσι 

τμήμ τς στ μσσική Πύλ, μ τ λπδ ότι θ θρρύτ  λθ μ 

τ μρς τ Αθ ι λτς τς Σπάρτς. Οι Λκδιμόιι, τρμκρτμι, 

κάλσ  σμ τς π χ ισβάλλι στ Αττική κι, γι  τιμτπσ 

τ κτάστσ στ Πύλ, γκτστάθκ στ γιτική σδ Σφκτρ, στ  

μ τ κτλάβ ι Αθι. Η Πύλς πδχθκ ισχρό ρισμ κι  θκός 

στόλς πκλισ τ Σφκτρ σλλμβάτς �9� πλτς, κ τ π ι 1�0 

ήτ γήσιι Σπρτιάτς. Τ γγός τό πρκάλσ μγάλ πλλήι τύπσ 

διότι πρτ φρά σλλμβότ ζτ ττμι Σπρτιάτς7. Μτά πό τή τ 

πιτχ ι πδ τ Κλς πρσρ τ δήμ  ψφσι κτκτ φρλγικά 

μτρ, μ τ π  σμμχική ισφρά ξήθκ τόσ, στ πφρ 1500 πρπ 

τάλτ σλικά, πσό δλδή πρτριπλάσι πό τ πρπλμικό.

Τ κλκρι τ 4�4 π.Χ. πιχιρήθκ θκή πθσ στ κριθικό 

δφς κι κτλήφθσ τ Κύθρ, π ξσφάλισ μι πλύ χρήσιμ 

βάσ γι τις θκς πιδρμς στ λκική δχρ. Επσς ι Αθ-

ι θσ ς πρτ τς τικιμικό σκπό, τ πόκτσ τ 

λγχ τ Μγάρ κι τς Βιτς, πτύσστς στρτι-

τική δράσ, σδσμ μ πλιτική πρπγάδ, δλδή 

ργτς ξγρσις τ δμκρτικ στις 

πριχς τς. Τ σχδι όμς τό 

7 Θκδδ Ιστρι, Βιβλ Δ΄, §39.
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δ μπόρσ  κρτθ μστικό κι πτχ.

Τ δι πρπ πχή,  Σπρτιάτς Βρσδς, μ μικρή δύμ, φθσ στ 

Χλκιδική, πρσπθτς  πρλύσι τ θκό λγχ στ πριχή. Πρό-

λ π δ χ τ πιτχ π πρσδκύσ, κτόρθσ  πργμτπιήσι 

τ κριότρ σκπό τ, τ κτάλψ τς Αμφπλς, π ήτ σβρόττ 

πλι γι τ Αθή. Ατή  τρπή τ πργμάτ, δ πτρπ πλ στς 

Αθς  χ τ ισιδξ π τς χ κριύσι μτά τ Πύλ. Ωστό-

σ, κι ι Σπρτιάτς διφρτ πρισσότρ  πάρ πσ τς μήρς 

σμπλτς τς, πρά  σχσ τ πόλμ στ βόρι. Σκόλθ, τ 

Απρλι τ 4�3 π.Χ., σμλγήθκ τήσι κχή, μ πτρ σκπό τ 

σμφ γι τ ριστική ιρή. 

Τ 4�� π.Χ.,  Κλς πτχ τ άκτσ τς Τρς κι ρισμ άλλ 

δτρσ θσ, πτχ όμς στ Αμφπλ, όπ δχθκ ιφιδιστική 

πθσ,  δύμή τ ξτθκ,  δις δ, λλά κι  Βρσδς, σκτθκ.

 Η Νκεος ρν

Ο θάτς τ δύ τ δρ (π τιδρύσ σ κάθ  ιδ γι δικπή 

τ πλμ), δικόλ τς Σπρτιάτς κι τς Αθς  ρχσ σ-

βρς διπργμτύσις γι τ ιρή. Από τ πλρά τς Αθής, πικφλής 

τ διπργμτύσ ήτ  Νικς,  πό τ πλρά τς Σπάρτς,  βσιλιάς 

Πλιστάξ, μφότρι πστρικτς τς ιρής.

Η ιρή π τλικά πγράφκ, πήρ τ όμά τς πό τ Νικ. τ σιστικά 

κή γι τς Αθς κι τς πτρπ  διτρήσ τ τκρτρ τς, 

πθρρύτς πριτρ τχδικτισμύς πό τ πλρά τ Σπρτιτ8.

Οι Σπρτιάτς γόσ τ σμφρτ τ πι ισχρ σμμάχ τς, κι 

ότ  σμφ γι τ ιρή φθσ πρς πικύρσ στ σδρι τς Πλ-

πσικής Σμμχς,  Κόριθς, τ Μγρ,  λις κι  Βιτ ρήθκ 

 τ πδχθύ. πρσχσ όμς  γμ τ μικρότρ πλιτι π δ 

πρμ κ κρδς πό τ πόλμ.

 Μεσοπλεμος (421-415 π.Χ.)

Κτά τ μσς πόμ, ήσχ, χρόι, γι διάφρς πρπλκς πρ-

σπάθις γι πρσγγισ κι σύψ σμμχι. Πρτ κιήθκ  Κόριθς π, 

θλτς  δμιργήσι μι Τρτ δύμ, πλσσ τ ργς -τ π  

τρικττής σθήκ δτρόττς μ τ Σπάρτ πρόκιτ  κπύσι στ 

τλ τ 4�1- κι ρισμ μλ τς Πλπσικής Σμμχς. 

Η κσ τή φάκ ρκτά πικδ κι πισ τ Αθή κι τ Σπάρτ 

 σσ τις δάμις τς σ μι  σμμχ γι  πρσττθύ. 

Πρι τ τλς όμς τ 4�0 π.Χ.,  πιρρή τ Νικ χ πδμθ κι  

Αλκιβιάδς κτόρθσ  πσι τ δήμ  πμκρθ πό τ Σπάρτ κι  

8 Αθάσις Πλτιάς «Διθής Σχσις κι Στρτγική στ Θκδδ», σλ 1�1.
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σμμχήσι μ τ ργς κι δύ μλ τς Πλπσικής Σμμχς, τ Μτ-

ι κι τ λιδ, π τιδρύσ στ λκική πικριρχ. Ο σσπισμός 

τός δκιμάστκ τ 418 π.Χ., ότ ι δύ τπλι στρτ στήθκ ξ 

πό τ Μτι, όπ δόθκ μι σφδρή μάχ.  πλκτ σμ Αργ δι-

σπσ τ σπρτιτική γρμμή, όμς, τλικά, κτσχσ  πιθρχ τς λκικής 

φάλγγς κι ι ικμι τπλι τράπκ σ άτκτ φγή.

Η σργσ τς Αθής μ τ ργς κι ρισμς δσρστμς Πλ-

πήσις κτά στ λκικό δφς, ήτ σς  μός πιθός τρόπς  

ξδτρθ  Σπάρτ ριστικά. Τ λμπρό τό σχδι τ Αλκιβιάδ  πρι-

θριπιήσι πλιτικά κι δφικά τ Σπάρτ πτχ, διότι ι Αθι ιθτσ 

μ πλιτική πριρισμς δράσς κ π πράγμτι πιτύτ τή9.

Τ 416 π.Χ.,  Αθή πβλ μ ισχρή δύμ τ γμ τς στ ήσ 

Μήλ π χ μι δτρ. Πρ’ όλ π ι Αθι πσχθκ ότι δ θ 

πβλλ τπι,  ι Μήλιι δχτ  πλρσ τ σμμχικό φόρ, 

όπς κι τ άλλ σιά, τ πρτμσ πισμτικά τ δτρόττ. στρ 

πό σκλρή τστσ γκάστκ  πρδθύ. Οι μάχιμι άδρς τς κτ-

λστκ, ι γκς κι τ πιδιά ξδρπδστκ. 

 Η Σκελκ κστρτε (415 - 413 π.Χ.)

Τ 415 π.Χ., ι Αθι ργάσ μι πλύ φιλόδξ τική κστρτ γι 

 πκτήσ τ λγχ τς Σικλς. Αφρμή γι τ πιχρσ πτλσ  κ-

κλσ πρς τύς  βθήσ τ γστ, π πιζτ πό τ γιτικό τς 

Σλιύτ. Ο λός ήτ σπρμς πό τ πλύτ τς Σικλς κι  Αλκιβιάδς 

δ στ σικλική πριπτι, τ κιρ π ζτύσ γι θμτικς πιτχς.

9 Ιάς Κτύλς «Πλπσικός Πόλμς», σλ. 65.
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Η πστλή ήτ  πι πιβλτική π χ χρήσι πό τ Πιριά. Λγ 

μτά τ ρξ τ πιχιρήσ στ Σικλ,  Αλκιβιάδς κλήθκ στ π-

τρδ γι τ θμ τ «ερμακών στηών». Κτλβτς ότι δ χ λπδς  

θθ, διφγ πό τ σδ π τ φρ πσ κι σύτμ βρθκ στ 

Σπάρτ, γι  τς πρσφρι τ πρ κι τις σμβλς τ. 

Η ζμιά π πρκάλσ  Αλκιβιάδς στς σμπτριτς τ ήτ πλύ μγάλ. 

σ κιρό μι στ Σπάρτ, δσ στς Σπρτιάτς τρις πλύτιμς σμβλς. Η 

πρτ ήτ ότι πρπ  βθήσ τις Σρκύσς στ  πτύχι  θκή 

κστρτ. Τς πισ ότι ήτ γκ  στλ στόλ κι άδρς κι, κρς, 

 Σπρτιάτ στρτγό  ργσι τς Σρκύσις . Η δύτρ σμβλή 

τ Αλκιβιάδ πρς τς Σπρτιάτς, ήτ  μτφρ τ πόλμ στ Αττική 

χρτς τ Δκλι στ  στρήσ πόρς πό τ Αθή(Ορχ Λ-

ρ- γργική πργγή). Τρτ, κι σς  κλύτρ, ήτ  πλσιάσ τς 

Πρσς γι ικμική βήθι, πρκιμ  πγήσ στόλ10. 

Στ Σικλ ι πιχιρήσις πρχρσ στ ρχή ικπιτικά, λλά μ πλύ 

ργό ρθμό. Ο Γύλιππς, ς δμικός στρτγός π στάλθκ πό τ Σπάρτ, 

φρ ς δάμις στς μόμς κι ι Αθι βρθκ  πρσπζ-

τι τς σμμάχς κι τ τό τς.

Χάθκ μι μγάλ μχ μσ στ λιμάι κι  μό λπδ τ Αθ 

ήτ  πβιβστύ στ ξρά κι  πρθθύ πρς φιλικά τς δάφ. Οι 

δρόμι όμς χ πκλιστ κι τσι, ύστρ πό φρικτς τλιπρς, όσι π-

μι πρδόθκ. Ο Νικς κι  Δμσθς θτθκ,  ι πόλιπι 

ιχμάλτι κλστκ στ λτμ τ Σρκσ, πό τ π λάχιστι μό-

 φθκ λύθρι. Οι Αθι κι ι σύμμχι τς χσ πρπ 40.000 

άδρς κι τ μγλύτρ μρς τ στόλ τς. 

 Ο Δεκελεκς πλεμος (413 - 404 π.Χ.)

Η σχδό λκλρτική κτστρφή τ στόλ κι τ στρτύ π πήγ στ Σι-

κλ, πρλσ τ Αθή. Τς χ μι λγ μό πλ κι λάχιστ χρήμτ.

Ο Λκδιμόις βσιλιάς γς, όπς χ σμβλψι τς Σπρτιάτς  Αλκιβιάδς, 

γκτστάθκ μ τ στρτό τ στ Δκλι τς Αττικής, σ πόστσ μόλις 1� μιλ 

πό τ Αθή. Ατό σήμι, ότι σύμπσ  χρ πρπ  γκτλιφθ. Τ ργρ-

ρχ τ Λρ δ μπρύσ  λιτργήσ πι κι γύρ στς �0.000 δύλς 

τμόλσ πρς τς Σπρτιάτς. Πλλ πό τς σμμάχς πστάτσ. 

Οι Αθι ήτ κόμ σφλς μσ στ τχ τς, πό τ πρπόθσ ότι 

θ μπρύσ  φδιάζτι μ τρόφιμ. Γι  διτρήσ ό,τι μπρύσ 

πό τ γμ τς, ι Αθι μττρψ τ Σάμ σ κύρι τική τς βάσ 

κι, πμς, κύρι θτρ τ πλμ γι τρ τ τλικό Αιγ. 

Οι Σπρτιάτς γρήγρ διπστσ ότι τ πρβλήμτ τς ήτ πρπλκ. 

Ε κτόρθσ τ 41� π.Χ., μ τ βήθι τ σμμάχ τς,  πγήσ 

10 «Η στρτιτική Ηγσ στ Θκδδ», πρ. Στρτιτική Επιθρσ, τ. Μρ.-Απρ. �00�.
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στόλ ικό  τιπρτχθ στ θκό, δ χ τ μσ γι  τ στ-

ρήσ κι χριάστκ  ζτήσ βήθι πό τς Πρσς.

 Ολγρχκ μετπολτευσ στν θν

Η Σπάρτ χσ τ κλύτρ κιρ γι πσπσ τς κς τ 411π.Χ., 

ότ  Αθή σττθκ πό μι στρική πλιτική λλγή.
Στ πρά τ Σάμ στόλ, μρικ πό τς θς στρτγύς πρχρσ 

σ σμτικς ργις κι πλσσ τ Αλκιβιάδ π βρισκότ τρ κτά 

στ Τισσφρ, τ στράπ τ Σάρδ. Κύρι όπλ τ, ήτ  ββιόττ ότι 

θ κτόρθ  πσι τ Τισσφρ  στρξι τς Αθς ικμικά,  

μτρρύθμιζ τ πλτμά τς. Ο λιγρχικός Πσδρς, μ τιπρσπς 

τ στόλ, μφστκ στ Αθή γι  ισγθ στ δήμ τ μτπλτ-

σ. Η πρπτική τ πρσικ χρμάτ πδχθκ πφσιστική. Η Εκκλσ 

τ δήμ πδχθκ κτ’ ρχή τ «συνταγματκ» λλγή.

ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ 

ΣΥΡΑΚΟΥΣΩΝ 415 π.Χ.

τχ τ Σρκσ

πκτσ τ τχς (χιμς 415 π.Χ)

 χρμτικά ργ τ Σρκσ

(χιμς 415 π.Χ) 

στρτόπδ τ Αθ

πρ τ θκ Δάμ

στόλς τ Αθ

στρτόπδ τ Σρκσ

πρ τ Σρκσ κι τ σμμάχ 

τς Γλ κι Κμρι 

στόλς τ Σρκσ

πχρσ τ Αθκ Δάμ

γρμμή πχρήσς τ Σρκσ

μάχ                   λτμ
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Οι λιγρχικ πρσδκύσ σμπράστσ πό τ χθρική πράτξ κι σχδ-

ζ  δχθύ τ σπρτιτικό στόλ στ Πιριά˙ τό όμς πήρξ τ σμ γι 

μι τπάστσ πό τ Θρμ π χ διχθ γτς τ μτριπθ.

 Η συνχε κ το τλος του πολμου

Τ άιξ τ 410 π.Χ., ι Αθι πλσ στ Ελλήσπτ κι ιφιδσ 

τ σπρτιτικό στόλ ξ πό τ Κύζικ. Η κ ήτ στριπτική, κθς  Σπάρτ 

ξφστκ πό τις θάλσσς κι ι Αθι πφρ στ κριρχ τς τις 

πόλις τ Ελλσπότ κι τς Πρπτδς, τ π χ χάσι τ λγχ.

Τ 407 π.Χ.,  Αλκιβιάδς ισθότ πι πλύ δτός κι γύρισ στ Αθή, 

όπ  πκτάστσή τ χ γι μ πσμ ψήφισμ. Τ δόθκ τρ τ ξ-

μ τ στρτγύ - τκράτρς, δλδή  ττ κι ξλγκτ γσ τ 

πλμ κτά τς Σπάρτς. 

Τ Μάρτι τ 406 π.Χ., ς πδιικτής τ, π τ χ φήσι πικφλή 

τ στόλ στ Νότι μ τλή  μ μπλκ σ μάχ, πρσύρθκ σ -

μχ κτά τ π χάθκ 15 πλ. Οι τπλ τ στ Αθή άδρξ τ 

κιρ κι στρψ τ κιή γμ τ τ. Η κκλσ τ δήμ, π 

χ ρχσι  μφιτλτύτι λόγ τς ττμς κτάστσς, ξλξ ς 

στρτγύς. Ο Αλκιβιάδς πσύρθκ σ’  χρό τς Χρσήσ κι πό κ 

πρκλύθσ τ κτάρρσ τς Αθής. 

Στ πρσκήι μφζτι  Λύσδρς, ς φής, δμικός κι δστκτς 

σπρτιάτς γτς, π πτχ κ π ι πρκάτχ τ χ πτύχι·  ξσφ-

λσι, δλδή, πρκή ικμική βήθι πό τ Πρσ.

Ο Λύσδρς πρχρσ μ τ σπρτιτικό στόλ πρς τ βδ, στ Ελλή-

σπτ, γι  πιλήσι τις ζτικς ρτρς τς Αθής, π ρχτ πό τ 

Εύξι. Οι Αθι πχρθκ  τ κλθήσ. Στρτπδσ κτά 

στ κβλή τ Αιγός Πτμ, πτι πό τ βδ, κι πρσπάθσ  

σγκρστύ μ τς Σπρτιάτς. Επιδή όμς κι δ τπκρθκ, χλά-

ρσ τις γρμμς τς κι, τσι,  Λύσδρς τς ιφιδσ, σ μι στιγμή π τ 

πρισσότρ πό τ πλρμτά τς χ δισκρπιστ στ στριά. Μό  

θκά πλ διφγ τ λθρ. Η Σπάρτ πκλισ τ σιτγγό δό πρς 

τ Αθή κι τσι  πτσ τς πόλς ήτ πόφκτ. Από τς σμμάχς, 

μό  Σάμς τς μι πιστή κι ρήθκ  πρδθ.

τ  Αθή, λόγ τ πκλισμύ, βρθκ στ πρόθρ λιμύ,  Θρμς 

πήγ στ Σπάρτ γι  σζτήσι τ πράδσή τς. Οι όρι μ τς πς πστρ-

ψ, ήτ μ τπιτικ, λλά τλάχιστ,  Σπάρτ ρήθκ  ικπιήσι τ 

Θήβ κι τ Κόριθ, π ζήτσ τ λκλρτική κτστρφή τς πόλς. 

Η Αθή πχρθκ  κτδφσι τ Μκρά τς Τχ,  πρδσι όλς τις 

τριήρις κτός πό 1�,  δσμθ γι θγράμμισ μ τ ξτρική πλιτική τς 

Σπάρτς κι  δχθ ς κβρήτς τς τς Τριάκτ Τράς, πό τς π-

ς ι δκ διρστκ πό τ Λύσδρ. Ατ θ κθόριζ τις λπτμρις ός 

πρισσότρ λιγρχικύ πλιτικύ σχήμτς, τ π θ πδχότ  Σπάρτ.
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ΣΤΡΤΓΚ ΤΩΝ ΝΤΠΛΩΝ-ΠΤΕΛΕΣΜΤ
Οι Αθι χσ  πόλμ π θ μπρύσ, σύμφ μ τ Θκδδ, 

ύκλ  χ κρδσι, φύ  σσχτισμός δάμ ήτ κός γι΄ τύς. 

Η Αθή, σπς, τιμτπισ πρόβλμ στρτγικής. Ατθτ  Σπάρτ πρά 

τ δσμή σσχτισμό ισχύς, πιλγτς μι στρτγική π μγιστπσ 

τ πλκτήμτά τς κι λχιστπσ τ τστιχ τ τιπάλ, πτχ 

λκλρτική κ. Πρκάτ θ ξτάσμ τς στρτγικς τ τιπάλ, π 

χρσ τς μ ικτς τι τ δ.

 ψλή Σττγκή τς θήνς 

 Η Στρτγκ του Περκλ

Οι βάσις τς θκής ψλής στρτγικής τ Πρικλή, π κλθήθ-

κ σ γικς γρμμς κτά τ Αρχιδάμι πόλμ, ήτ  πόρριψ κτ-

Χάρτης των αντιπάλων
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σμύ κι  πφγή πρξάπλσς11.

Κτρικό στιχ τς θκής ψλής στρτγικής ήτ  πόρριψ τ κτ-

σμύ. Ο Πρικλής πμ στ ξσφάλισ τς ιστιμς μτξύ Αθής κι Σπάρτς. 

Κάθ μμρής πρχρσ κ μρς τς Αθής, σδήπτ μικρή κι  φιό-

τ ρχικά, θ πόμ τή τ ιστιμ. τσι, μσς πρι πό τ ρξ τ 

πλμ, ι Σπρτιάτς δήλσ ότι  ιρή θ μπρύσ  διτρθ, ρκ ι 

Αθι  κλύσ τ πρφμ Μγρικό Ψήφισμ. Ακόμ κι σ τό τ σχ-

τικά ήσσς σμσς ζήτμ,  Πρικλής δ ήτ διτθιμς  κάι μμρς 

πρχρήσις. Γι’ τό,  πτσ τς Σπάρτς δ ήτ τπτ άλλ πό μι δκιμή 

τς θλσς κι τς πφσιστικόττς τ Αθ. Εά  Αθή πχρύσ σ 

τό τ ζήτμ, τότ ήτ ββι  Σπάρτ θ πρχότ μ ς πιτήσις. 

Αφρικά μ τ πφγή πρξάπλσς,  στρτγική τ Πρικλή ρτά 

πρριπτ πριτρ κτκτήσις. Ο Πρικλής, στ λόγ τ πρι τ ρξ τ 

πλμ, δ χ μό πριγράψι στς σμπλτς τ μι θρ κς, λλά 

χ πσς φρι κι τις σθήκς πό τις πς  ψλή στρτγική τ δ 

μότ  λιτργήσι.

«χω πς άυς γυς να επζω τ θα νκσυμε, υπ τν ρ μως να μην 

επδώξυμε, ταυτχρνα με την δεξαγωγ τυ πμυ, να επεκτενυμε την κυραρχα 

μας κα να μην εκτεθμε σε κνδνυς περττς. Περσστερ φβμα τα δκά μας 

σφάματα παρά τα σχδα τυ εχθρ».

Ο Πρικλής χ θσ σ πρτριόττ τ διτήρσ τς φιστάμς κτά-

στσς,  π λόγ τς μγλύτρς δμικής τς θκής Ατκρτρς, 

θ φλύσ μκρπρόθσμ τς Αθς. Εήργσ μ πλλύς τρόπς γι 

γι  πτύχι  ψλή στρτγική τ. Εκτός πό τ πρδσικά στρτιτικά, 

χρσιμπσ ικμικά, διπλμτικά κι τχλγικά μσ. Ο σγκκριμς 

σδσμός τ τ μθόδ διπτ πό τις ξής ρχς:

• ξισρρόπσ τς ισχύς τ τιπάλ (μ σμμχς, λμβάτς πόρς 

πό τς «λύθρς σμμάχς» τς, δλδή τ Χ, τ Λσβ κι τ Κρκ-

ρ, π πρμήθ τ Αθή μ πλ σ κιρό πλμ κι δι ικμικής 

πστήριξς πό τις «πτλς πλιτς», μ πράλλλ δμιργ ικμικύ 

πθμτικύ κι τικής φδρς)

•  κμτάλλσ τ σγκριτικ πλκτμάτ τς Αθής κι μσ τ 

τιστχ πλκτμάτ τ τιπάλ(τχ τς πόλς, τικό)

•  πτρπή τ τιπάλ μσ πφγής τς πιτχύς κι πιδξις χρήσς 

τιπ (μ τ πρπά πλκτήμτ ι πιδρμς τ Σπρτιτ στ Ατ-

τική δ χ ιδιτρ κόστς,  τθτ βθμι κλιμάκσ τ τιπ 

θ ύξ τ κόστς γι τ Σπάρτ)

•  πόμσ τς γικής βάσς ισχύς τ τιπάλ(μσ τς διξγγής 

ικμικύ πλμ κι κφβισμύ τ σμμάχ τ Σπρτιτ)

•  διμόρφσ τ στρικύ πριβάλλτς τ τιπάλ πρς όφλς τς 

11 Αθάσις Πλτιάς «Διθής Σχσις κι Στρτγική στ Θκδδ», σλ 97.
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Αθής. Η τλτ πρπ  πράσι ψχλγικά τ τ-

πλό τς. Στόχς τ Πρικλή, σιστικά, ήτ  πσι τς 

Σπρτιάτς ότι  πόλμς τ τς Αθής ήτ μάτις. 

Ατή  κτάστσ, μ τ πάρδ τ χρό, θ μπρύσ  

πιφρι λλγή στ στρική κτμή ισχύς στ Σπάρτ. 

Θ δμιργύτ δλδή ι σθήκς γι τ μφάισ στ 

πρσκήι μτριπθ γτ, π θ τιλμβάτ ότι  

πόλμς δ χ όμ κι θ πιζτύσ τ ιρή. τσι γι-

 τλικά. Οι δύ τπλι σήψ ιρή μτά τ δκτ τς 

τ πλμ, ότ  βσιλιάς Πλιστάξ, πστρικτής τς 

ιρής, γι  σμτικότρ πρσπικόττ στ Σπάρτ.

Κτά σπι,  Αθή χάρξ μι ψλή στρτγική ξ-

θσς,  π χ ς σκπό  κάι τ Σπάρτ  γ-

ρσι τ μτιόττ πρσπάθις λλγής τ sttus quo. 

 Στρτγκ τς θνς μετ τον Περκλ

Μχρι τ τλς τ Αρχιδάμι πλμ κλθήθκ σ γ-

ικς γρμμς  στρτγική π χ κθριστ πό τ Πρικλή. 

πό τ γσ όμς τ Αλκιβιάδ, ι Αθι γκτλιψ 

τ ρχή τ Πρικλή πρ ισρρπμς σύδσς μσ κι 

σκπ, πρκιμ  πφχθ  πρξάπλσ. Τ πτ-

λσμ ήτ  δπρή Σικλική κστρτ. Η Αθή, μ τ κ-

στρτ τή, ιθτσ πριόριστς πιδιξις, πρσβλπτς 

στ κριρχ όλ τ τότ γστύ Ελλικύ κόσμ κι τς 

Δτικής Μσγ1�. Πρκιμ  πιτχθύ τ πρπά, 

1� Βλπ Θκδδ Ιστρ, Βιβλ. Β, §90 Ομιλ Αλκιβιάδ πρς Σπρτιάτς: 
«Πήγµ στ Σικλ πρτ’ π’ όλ γι  πτάξµ,  µπρύσµ, τς Σικ-
λιτς κι µτά τς Ιτλιτς, κι  σχ να δκµάσµε να κατακτσµε κα 
την ηγεµνα των Καρχηδνων κα την δα την Καρχηδνα. Κι  τ κτρθµ 
όλ τά, τότ χµ σκπό  πιτθύµ τ τς Πλπήσ, [ ... ] κι 
πγτς, κτός πό τ δικά µς, πλάριθµ πλµικά, φύ  Ιτλ χι 
άφθ ξλ. Μ τά θ χµ πκλσι τ Πλπόσ πό πτύ κι 
ττόχρ θ κάµ πιθσις µ τ πζικό τ τ πλιτι. τ γι  
τις κριψµ µ φδ, τ γι  τις πκλσµ µ τχς, κι τσι ύκλ  
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γκτλφθκ  στρτγική τς ξθσς κι ιθτήθκ  ψλή στρτγική 

τς κμδισς: στριβή τ τιπάλ στ πδ τς μάχς κι σκόλθ κτά-

κτσή τς. 

Η Σικλική κστρτ τλσ μ τ γστά πτλσμτ. Στ σχι, 

πρκιμ  Αθή  πρισσι ό,τι χ πμι κι κτόπι  κτήσι τ 

χμ δάφ, ξκλύθσ τ στρτγική τς κμδισς, πιδικτς πφσ-

στκς μπλκς στ θάλσσ. Τ κτάφρ ρκτά κλά, λλά ήτ φρό, ότι μ 

τ Σικλική κστρτ ι Αθι χ φτάσι στ κρύφσ τ πλμικ τς 

πρσπθι. Τ θκό τικό σχζι  ικά τ Πλπσικό κι, γι μι 

κόμ φρά, ι στόχι τ Αθ γτι πριόριστι, φύ πρρπτ τις 

σπρτιτικς πρτάσις ιρής . Τλικά πρσγιτι στ πργμτικόττ μτά 

τ ήττ στς Αιγός πτμύς, τ 405 π.Χ.

 ψλή Σττγκή τς Σπτς 

Η Σπάρτ, σ τθσ μ τ Αθή, κλύθσ πό τ ρχή τ πλμ τ 

στρτγική τς κμδισς, σ σδσμό μ τ διπλμτ ξγκσμύ τ τι-

πάλ, θττς σ βσικό ΑΝΣΚ τ πλμ, τ διάλσ τς Αθκής σμμχς. 

Στ ρχή, όμς, τς τιπράθσς γι λθσμ κτμσ τς πργμτικής ισχύς 

τ Αθ πό τ φρ Σθλάδ κι τς πρισσότρς Σπρτιάτς. Απτλ-

σμ ήτ  ξκιήσ ι πιχιρήσις χρς  ξσφλιστ  πιτύμ ισρρπ 

δάμ (ικμικ πόρι κι ι σύμμχι), όπς χ πρτι  Αρχδμς στ 

μιλ τ. τσι ξκσ μι σύγκρσ μ πριόριστς πιδιξις, σ σχσ μ τ 

μσ π διθτ, κτλήγτς μτά πό δκ χρόι στ ιρή τ Νικ.

Στ σχι όμς τ πλμ  Σπάρτ βλτσ τ σσχτισμό δάμ, ξά-

τς σχς τ κόστς13 τ γι τς Αθς. Τλικά, μτά τ πιτχή πμβσ στ 

Σικλ, πήλθ  τρπή στ ισρρπ δάμ. Τρ πλ  Σπάρτ, πρ πό 

τ πρδσική τς ισχύ στ ξρά, πκτσ κι ισόττ στ θάλσσ, μ τ βήθι 

τ  σμμάχ κι τ χρήμτ τ Πρσ. Μτφρτς τ πόλμ στ ζτικό 

χρ τς Αθής, π ήτ τ Αιγ, κτάφρ  πλήξι πθς τ Κτρ Βάρς 

(center of gravity) τς θκής ισχύς, δλδή τ τικό. Επκλύθσ τ γστά 

πτλσμτ κι, μτά τ ιχμλσ τ θκύ τικύ στς Αιγός πτμύς 

τ 405 π.Χ., ήρθ  κτάρρσ κι πράδσ τ Αθ τ 404 π.Χ. 

ς άλλς πλς τς στρτγικής τ Λκδιμ ήτ  διθής μιμπ-

σ. Η διθής μιμπσ πιζ κτρικό ρόλ στ ψλή στρτγική τς Σπάρτς. 

πς χι φρθ, ι σύμμχι τς Αθής χ στ πράξ μττρπ σ φόρ 

πτλς . Η Σπάρτ χ τ φήμ τ χθρύ τς τρς («μιστύρς») κι χ 

σχά τρψι τράς σ διάφρς λλικς πλιτς, σμπριλμβμς τς 

Αθής. Επιπλ, ήτ  γτιδ δύμ τ Ελλή κτά τ διάρκι τς κρσιμς, 

κτκτήσµ τ Πλπόσ. Μτά θ κυραρχσαµε σ’ κηρ τν εηνκ κσµ». 
13 Γι  ξήσ τ κόστς τ πλμ γι τ Αθή  Σπάρτ πρβ στις ξής ργις: )Κτστρφή 

τς Αττικής, β)πρσπάθι διάλσς τς τκρτρς(θάρσ πστσι), γ) κμτάλσ δτρό-
τ μτπ π άιγ ι Αθι (π.χ. Σικλ). 
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μτικής φάσς τ Πρσικ πλμ. 

Κτά σπι, ήτ ύκλ γι τς Σπρ-

τιάτς  μφιστύ ς ι λθρτς 

τ Ελλή πό τ κτπσ τ 

Αθ, ξσφλζτς τσι ρ 

πστήριξ. Σύμφ μ τ Θκδ-

δ, τ μγλύτρ μρς τς κιής γ-

μς σμπθύσ τς Λκδιμόις, 

ι πι άλλστ χ δικρύξι ότι 

θ’ πλθρσ τ Ελλάδ. Πλ-

λς πλιτς κι ιδιτς ήτ πρόθμι 

 τς βθήσ, όσ μπρύσ, μ 

λόγι ή ργ. 

Στ τλσγρφ τ Σπρτιτ, στ ρ-

χή τ πλμ, πήρχ  πτσ  δσ 

ι Αθι στς λλς τ λθρ τς. Εκτός 

πό σφή διτύπσ τ πριόριστ πιδιξ τς 

Σπάρτς, τ τλσγρφ τό ήτ ττόχρ κι μι ξπ 

πρπγδιστική κσ:  γτιδ δύμ τς Πλπσικής Σμμχς χ πσμ 

ζτήσι τ πλθρσ τ Ελλή κι, κόμ σμτικότρ, ήτ διτθιμ 

 πλμήσι γι’ τό τ σκπό. Οι Σπρτιάτς θ χρσιμπιύσ μ πιδξιόττ 

τό τ πιχρμ κθ’ όλ τ διάρκι τ πλμ. Γι πράδιγμ,  Βρσδς, 

κτά τ διάρκι τς ξιρτικά πιτχμς κστρτς τ στ Βόρι Ελλάδ, π-

ιλμμ τόισ τ πστλή τ ς λθρτή. Ατό, σ σδσμό μ τ δκι 

κι μτριπθή σμπριφρά τ, δμιύργσ μι ξιρτικά κή τμόσφιρ γι 

τ Σπάρτ στ πριχή κ.

Πρ πό τ κμτάλλσ τς λλιψς διθύς oμιμoπoσς τς θκής 

ξτρικής πλιτικής,  Σπάρτ πρσπάθσ πσς  πμύσι κι τ στρική 

μιμπσ τς ψλής στρτγικής τ τιπάλ τς. Εκτός πό τ άμσ πρσγ-

γισ π ύσ  Αρχδμς, δλδή τ ξισρρόπσ τς ικμικής κι τικής 

ισχύς τς Αθής, ι Σπρτιάτς κλύθσ πσς κι μι μμσ πρσγγισ γι 

τ πτξ τ πλιτικ τς σκπ. Ατή σσττ στ κτστρφή τς ττικής 

γς, π πθότ ,πρ πό τ ικμικό κι κιικό κόστς, στ θικό τ 

Αθ. Ο Αρχδμς, πιδικύτς ξιρτική γσ τς στρικής δμής τ 

τιπάλ, πρσπάθσ, κτά τ διάρκι τ ισβλ τ στρτύ τ στ Αττική, 

 κμτλλτ τις στρικς διιρσις τ Αθ, πρκιμ  πμύσι 

τ στρική μιμπσ τς ψλής στρτγικής τς Αθής. Χρκτριστική ι 

 σμπριφρά τ κτά τ πρτ ισβλή:

«Αφύ δ χ πάι  τ μπδσ ύτ στ Ελσ ύτ στ Θριάσι, δκ-

μζ τρ, μτς στις Αχρς,  τς πρσύρι  δσ μάχ. Κι  τπθσ 

ήτ κτάλλλ γι στρτόπδ κι ι Αχρς πτλύσ σμτικό μρς τ 

πλθσμύ τς Αθής - ι πλτς τς ήσ τρις χιλιάδς. Γι’ τό κι  Αρχδμς 

Μετφροντς τον πλεμο

στο ζτκ χρο τς θνς, 

που τν το γο, κτφερε 

ν πλξε πευθες το Κντρο 

Βρους τς θνκς σχος, 

δλδ το νυτκ.
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όμιζ ότι δ θ’ χθύ  βλπ τ γ τς  κτστρφτι, λλά ότι θ πρ-

σύρ κι τς άλλς Αθς σ μάχ14». 

Τ πλήγμ στ θικό τ Αθ ήτ δρό κι, μ δδμ τ 

πρόβλπτ διδικσ λήψς πφάσ τς θκής πλιτς, όπ όλ 

ξρττ πό τις μτβλλόμς διθσις τς Εκκλσς τ Δήμ,  μ-

μσ πρσγγισ τ Σπρτιτ μπόρσ, μλγμς,  πιφρι π-

τλσμτ. Πράγμτι,  Θκδδς φρι ότι μτά τ δύτρ ισβλή τ 

Πλπσ κι τ λσχρή κτστρφή τς Αττικής, ι Αθι στιλ 

πρσβις στ Σπάρτ γι  ζτήσ σμβιβσμό. Απ’ ό,τι φτι, ι πιτή-

σις τ Σπρτιτ ήτ πρβλικς ή τλάχιστ πρπι  θρήθκ 

ς ττις πό τς Αθς, γιτ τπτ δ πρκψ πό τ θκή 

πρτβλ.

πτλέσμτ 

Τ πτλσμτ πό τ φρμγή τ πρπά στρτγικ τ δύ 

τιπάλ, όπς φρθκ στ ρχή τς πρύσς όττς, ήτ  ήττ τς 

Αθής κι  πδιργάσ τς κττμς Αθκής Σμμχς,  κπλήρσ, 

δλδή, τ πργρμμτικ πιχιρσικ στόχ τ Πλπσικύ Σ-

σπισμύ. Οι ιτς γι τ σγκκριμ κβσ τ πλμικ σγκρύσ ι 

πράγμτι πλλς κι πλσήμτς, φύ κττι στ στρτιτικό, πλιτικό, 

διπλμτικό, θρπι κι ψχλγικό πδ. Θ μπρύσ, στόσ,  σμπ-

κθύ σ ρισμς βσικς διτπσις:  σμφ στόχ κι πλμικ 

μσ τς Αθκής Σμμχς, π δήγσ σ  πλμτπ γ,  π-

ς φθιρ τ θκή σχή,  πλτρχική φή τς Αθκής Σμμχς, 

π πξσ πλλς πόλις-μλ κι πδάμσ τ σμμχικό δκτ κι 

ι σβρς στρικς δμς τ θκύ δμκρτικύ πλιτύμτς, ι 

πς πόμ στθρά τις πλμικς πρσπάθις τ Αθ. 

Θ πρτρύσ κς ότι όλς ι πρτιθμς ιτς φρύ μό τ 

θκή πλρά κι κθόλ τή τς Πλπσικής Σμμχς. Πράγμτι, 

πρισσότρ ισχύι ότι τ Πλπσικό Πόλμ τ χσ  Αθή, πρά ότι 

τ κρδισ  Σπάρτ κι ι σύμμχ τς. Μι ττι πρότσ δ μφισβτ τ 

πλμική δργθ τ Πλπσ - άλλστ ι στρτιτικς πιχιρήσις 

ήτ τς π τλικά κρι τ πόλμ, κι όχι ι πλιτικς ή ι διπλμτικς 

ισρρπς. Τζτι πλς τ ξιρτικό πλιτικό φιόμ π πτλσ  

Αθή τ 5 π.Χ. ι, κθς κι τ γγός ότι ι πφσιστικς πλμικς 

σγκρύσις ήτ ρχικά στρτγικς πρτβλς τ Αθ, ι πρισσότ-

ρς, μλγμς, φς στ σύλλψ, ι πς μτβλήθκ όμς σ 

ήττς μ σμτικς σπις. Σπς, πό μι πλρά θρύμ,  κβσ 

τ Πλπσικύ Πλμ δικσ τ πρτριόττ τ στρτιτικ 

πιχιρήσ τι τ πλιτικ πλγισμ. 

14 Θκδδ Ιστρι, Βιβλ Β΄, §�0. 
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ΣΝΕΠΕΕΣ Τ ΠΛΕΜ
Πις ήτ ι πιπτσις τύ τ μκρχρόι πλμ, π πτλσ 

στθμό στ ιστρ τς ρχς Ελλάδς; Τρις σχδό δκτς όπλ σ-

γκρύσ χ φήσι τ Αθή ττμ, ικμικά κτστρμμ κι 

χρς θικό, τρπτς τ ισρρπ μ τ Πρσική Ατκρτρ. Η γ-

μ τς χ χθ κι, μζ μ τ πλιτική, χσ κι τ πλιτιστική γσ 

τς Ελλάδς. μς κι ι ικτς δ ήτ σ κλύτρ κτάστσ κι γρήγρ 

πδχθκ ότι δ ήτ ικ  διτρήσ τ πλλήι γμ .

Μι πλύ σμτική ππτσ ήτ τ γγός, ότι  «τρτ μρς», ι Πρσς, 

χ πρμβι στ σύγκρσ, πιδικτς τ δικύς τ στόχς, τ άκτ-

σ δλδή τ πριχ π χ χθ λιγότρ πό  ι πρι. Μ τ 

πριζήττ χρσό π πρσφρ, κρδισ τ γρισ τ δικιμάτ 

τς π τ λλικ πόλ τς Ις. Κς δ θ μπρύσ  ικήσι 

στ Πλπσικό Πόλμ χρς τ χρήμτ τ Πρσ. Οι ικτς λβ 

τ ρόλ τ τ π πτθτι ότι χ πλμήσι κι πρσπάθσ  

φρ κάτ πό τ ξσ τς τις πόλις π χ «λθρσι».

Επιπτσις πήρξ κι στ μρφή π πήρ ι πλμικς πιχιρήσις. Τλ-

σ ι μρς τ ρικ μχ τ Πρσικ πλμ, τ πτλσμτ τ 

π κριότ μ μι πφσιστική σύγκρσ. Ο γς πκτάθκ σ ς 

φικύς κι δπρύς ρζτς κι  πόλμς χσ κάθ θικό φργμό. Η 

πλύχρ πλμική τιπράθσ δ δμιύργσ ς μρφς πλμικής τχς. 

Εισήγγ στ Ελλάδ τ ι τ πγγλμτ στρτιτ. Κτά τ διάρκι 

τ μκρχρόι πλμ, ι πλτς, π κάπτ κλύτ πό τ όπλ σ πρ-

πτσ κιδύ, πρτύσ σχς στς στρτύς, μττρπτς τς σ 

μόιμ σμτ κι πρτς μγάλ χρικά διστήμτ μκριά πό τ σπτι 

τς. Ατό πόφκτ δμιύργσ τ πγγλμτισμό.

Τ πργμτικό σύστμ τ μισθφόρ, π γι σμτικός πράγτς τς 

λλικής ιστρς, ήτ κρς πρό τ Πλπσικύ Πλμ. Οι πλιτι-

κ ξόριστι κι ι πγγλμτς στρτιτς π βρθκ χρς ργσ, γι 

μισθφόρι, τιμι  πρτήσ όπι τς πλήρ κλύτρ. Πλλ πό 

τύς κτφγ στ Πρσ. Δκτρς χιλιάδς πό τύς τς μισθφόρς, ι 

θρλικ Μύριι πό τ Αθ Ξφτ, φλ κι 

μθτή τ Σκράτ, πτχ τ μθικό τς 

κτόρθμ στ βάθ τς Πρσς, π όπς 

σμφύ πλλ ιστρικ άιξ τ δρόμ 

τ Μγάλ Αλξάδρ.

Οι κς τ Ελλή στς Πρσικύς 

πλμς χ φρι τ κτρ τ ρ-

χ κόσμ στ Ελλάδ. Η φθρά 

τ Πλπσικύ Πλμ 

μττόπισ τ κτρ τό στ 

Πρσ κι στ Ελλισμό 
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τς Δύσς. Η κτάστσ τή διτρήθκ, μχρι τ  κι σφριγλό λλικό βσ-

λι τς Μκδς  λάβι τ γμ τς Ελλάδς κι  φρι τ λλικό 

πλιτισμό μχρι τ Ιδική χρσόσ.

ΕΠΛΓΣ
Ο Πλπσικός πόλμς πτλ σμτικό στθμό στ ιστρ τς ρχ-

ς Ελλάδς. Η κβσή τ, όπι κι  ήτ, θ πιζ πφσιστικό ρόλ στ 

ιστρική ξλιξ τ ρχ Ελλισμύ. Πρ όμς πό τις σπις τύ, όπς 

τς φρθκ πρπά,  μλτ τ μσ πό τις πγς κι, κρς, τ 

ργ τ Θκδδ χι πλλά  διδάξι στ σύγχρ μλττή τς Ιστρς.

Τ μτλ π φάρμσ  ρχς Ιστρικός γι  ρμύσι τ σμπριφρά 

τ σγχρό τ πλιτικ ττήτ, μπρύ κάλλιστ  χρσιμπιθύ 

πό τς σμριύς μλττς τ διθ σχσ. Επσς, ι στρτγικς, π 

φρμόστκ πό τς δύ τιπάλς, πρμ διχρικς κι μπρύ  

χρσιμπιθύ σ δγ τ σύγχρ γτ. 

Τλιτς τ πρύσ ργσ, κρτι σκόπιμ  φρθύ τ λόγι 

τ Ερμκράτ πρς τς Σρκύσις, τ π κτδικύ τ διχρικό-

ττ τ διδγμάτ τ Πλπσικύ πλμ:

«Δ κτγρ κς π πιζτύ  πκτ τ ξσ τς . Κτ-

γρ κς π ι πρόθμι  πτχτύ», Θκδδ Ιστρ Βιβλ.Δ. 

«Αλλά  λθσττ ιτ, ήτις όμς πρμι φής, μήπτ λχθήσ, φρ 

ότι πήρξ  γιγάτσις τ Αθ ήτις πι τ φόβ ις τς Λκδιμό-

ις κι άγκσ τύτς  πλμήσ».

ΑΘΗΝΑ ΣΠΑΡΤΗ 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

• Ντική κριρχ 

• Οικμική δύμ 

• πρπότι τκρτρ 

• Απόρθτς χρσις 

• Ισχρς χρσς δάμις 

• Δσρσκι τ σμμάχ πόλ τς 

Αθής 

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 

• Ασθς χρσς δάμις 

• Δσρσκι τ σμμάχ πόλ 

• Απρόβλπτ διδικσ λήψς 

 πφάσ λόγ τ πλιτύμτς 

• Ασθς τικς δάμις 

• Πριρισμι ικμικ πόρι 

• Κδς στρικής ξγρσς 

• Δσκλ γι μκρχρόις κι 

μκρις κστρτς 

Αθήνα και Σπάρτη: Συγκριτικά πλνκτήματα
και αδυναμίς15

15
 Αθάσις Πλτιάς «Διθής Σχσις κι Στρτγική στ Θκδδ», κδ. Εστ 1999. 
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«Η  σ τ ρ α   παναλαβν  τα ι»
«Ο ι  α ι ν  ς  α ν τ ι γ ρφυ ν  αλ λλ υ ς»

Ή άν θέλτ:

«Τα  αυ τ  α  τ ι α   γ  υ ν   ι ς  τ α  αυ τ  απ τ  λ  σα τα»

Θα θρομην κομζν γλακα ις 

θνας, άν σας παρθτα μια απλ και 

ξηρά αφγηση τν γγοντν, τα οποα 

άλλστ ναι λγο πολ γνστά. Δν 

μπορομ μς, παρά να σταθομ σ 

ορισμνα απ ατά.

Η ιστορα τιμρ τος λαος πο 

παραμλον την άμνα τος. ταν 

ανλθ στο θρνο ο Κνσταντνος Πα

λαιολγος, ανλάμβαν το σταρν 

το μαρτρο πο το πφλασσ 

η μορα της στορας. Πριβλθη τον 

ακάνθινο στφανο το αγνιντος Β

ζαντο. Γιατ μς;

Η Πλη πριζνται απ παντο απ 

τον χθρ, σ διάστημα πολλν δη 

τν. Δ διαθτι οργανμνο σστημα 

άμνας, οτ ικαν φρορά.

Γιατ η 29η Μαο; Κατ’ αρχν ναι 

μνημσνο στος πσντς. Ο Ελληνι

σμς θρην. λλά και θμάται, σγκρνι, 

προβληματζται.

Στη διαδρομ της στορας, λα σχ

δν τα θνη χον να καταγράψον 

σλδς δξης, αλλά και καταισχνης. 

Εναι λοιπν προφανς τι, πς διδα

σκμθα και ορτάζομ τις πιτχς 

μας, κατά παρμοιο τρπο πρπι να 

προβληματιζμθα και διδασκμθα 

απ τις αποτχς και τα λάθη μας. τά 

μς πρπι να μην παναλαμβάνονται 

και να ναι κατά το δνατν πανορθ

σιμα. Νομζ τι πριττι να αναφ

ρ σχτικά παραδγματα.
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Ο διαπρπς Βρτανς Βζαντινολ

γος, Σρ Στβν Ράνσιμαν αναφρι στο 

ργο το, «Η λση της Κνσταντινο

πλς», τα ξς:

«τ η Δ’ Σταροφορα το 1204 

θσ τρμα στην παλιά νατολικ 

τοκρατορα ς πρθνικ κράτος.

Η τοκρατορα πο αποκαταστάθη

κ απ τον Μιχαλ Παλαιολγο το 1261 

δν ταν πια η κριαρχοσα δναμη στη 

Χριστιανικ νατολ.

Ο τοκράτρ ξακολοθοσ να 

ναι, τολάχιστον στα μάτια τν νατο

λικν, ο Ρμαος ατοκράτορας, αλλά 

στην πραγματικτητα ταν μνο νας 

ηγμνας μταξ άλλν, ξ σο  πρισ

στρον ισχρν».

Ο Κνσταντνος Παλαιολγος, ταν 

πστη η στιγμ, ταν αδνατο να ξ

φγι απ το ππρμνο πο το χαν 

φάνι οι κληρονομικς και ιστορικς 

το καταβολς.

ταν λληνας και σγχρνς το

κράτρ.

Μτφρ, μσα απ τα βάθη τν 

αινν, το Λνδα της Σπάρτης και 

τον Κδρο τν θηνν. Η απάντηση 

πομνς προς τον Μάμθ ταν ανα

μνμνη. «Κοιν γαρ γνμη ατοπρο

αιρτς αποθανομν και ο φισμ

θα της ζς ημν».

μιν, παρά τις δλαστικς προτά

σις, πολμησ και χάθηκ μαχμνος 

στην Πλη το Ρμανο. Η Πλη δν πα

ραδθηκ, αλλά καταλφθηκ ταν πσ 

και ο τλταος πρασπιστς της.

σο για το μγαλο και τα πιτγμα

τα το Βζαντο και της αρχαας Ελλά

δος, ας θμηθομ τα λγια το καθηγη

το της Οξφρδης Σρ Λβινγκστον:

«Εάν πρκιτο τα πάντα να κατα

στραφον, δο μνο φάροι θα θλα 

να διασθον. Ο Παρθνν και η γα 

Σοφα, η οποα ναι η σνισταμνη 

το ολοκληρμνο Βζαντινο πολι

τισμο, πς και ο Παρθνν ναι το 

κορφμα της αθηνακς μγαλοφας. 

Οι λληνς μπορον να ναι πρφα

νοι και για τα δο».

Χάσαμ το καλλιτχνικ και πνματι

κ αριστοργημα παγκοσμο ακτινοβο

λας, την γα Σοφα, και μαζ μας λος 

ο πολιτισμνος κσμος.

ν θλομ λοιπν να διατηρσομ 

τον Παρθννα, τον τηλαγ ατ φάρο 

της ανθρπτητας, ας χομ κατά νον, 

σνχς και αδιαλπτς, τα λγια το 

διαπρπος σγγραφα Στφαν Τσβάιχ, 

απ το μνημιδς ργο το, «Οι μγάλς 

ρς της νθρπτητας»:

«Στην στορα, πς και στη ζ, 

καμιά λπη, καμιά μταμλια δ μπο

ρον ν’ αναπληρσον την απλια 

μιας μοιραας στιγμς πς και χλια 

χρνια δν μπορον να ξαγοράσον 

μιας ρας απρισκψα».

«Η ανθρπτητα δ θα μπορσι 

ποτ να κτιμσι ις λη το την κτα

ση το κακ πο μπκ απ την Κρκ

πορτα κνη τη μοιραα ρα, οτ τι 

χασ ο κσμος το πνματος μ την 

κατάληψη το Βζαντο».

Πως Προςιζτι ομως η κτςτςη 

κι η γνικοτρη ικον το Βζ

ντιο λιγ χρονι Προ της λωςως;

Κάθ άνθρπος και κάθ θνος ναι 

στνά σνδδμνα μ την στορα και το 

παρλθν τος και δν ναι κολο να 

απμπλακον απ ατά.

Μια σιρά λαμπρν ατοκρατρν  

στρατηλάτν, πς ο Νικηφρος Φκάς, 

ο άννης Τσιμισκς και ο Βασλιος ο 

Βολγαροκτνος, θα οδηγσον το Β



Η Άλωση της Πόλης. Σημείο Καμπής

Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η  Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η 91



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

ΜΑΪ. - ΙΟΥΝ. 2009

ζάντιο σ πολμικος θριάμβος, αλλά 

και σ ιρηνικά πιτγματα, τσι στ η 

προδος 9451025, δκαια να ονομασθ 

ποχ της μγαλτρης ακμς και δξας 

της μγάλης Ελληνικς τοκρατορας.

Εναι ββαιο μς τι το «τηρσαι τα 

αγαθά χαλπτρον το κτσασθαι».

Ποι ητν ομως η ρχη κι τ ιτι 

της Πρκμης;

ταν πθαν ο Βασλιος ο Β΄, το 

1025, τα σνορα το Βζαντο κτνο

νταν απ το Δοναβη, ς την ρμνα 

και τη Σρα. Η στρατιτικ το ισχς 

και ο πληθσμς το, μαζ μ την πολιτι

στικ και θρησκτικ το ακτινοβολα, 

το καθιστοσαν μια μγάλη παγκσμια 

δναμη της ποχς. Η θση το Βζα

ντο και η πρσφατη πκταση τν 

δαφν το, θα προκαλσον οικονομι

κ άνοδο και ημρα, πο θα μφανι

στον πιο ντονα στην πρτοσα και 

λιγτρο  και καθλο στις παρχς. 

τ η ημρα και η μη παρξη αξι

λογο ξτρικο χθρο την ποχ 

κνη, θα δημιοργσον στος ηγτς 

και την αριστοκρατα της Πλης να 

πνμα ασφαλας, πο δν θα αργσι 

να προκαλσι τάσις ζας, δαιμο

νισμο, ραστνης  ακμη και αδιαφο

ρας, τσο για τη στρατιτικ οργάνση 

και ασφάλια το Κράτος, σο και για 

τα προβλματα τν παρχιν.

τσι, κατά την ποχ τν διαδχν 

το Βασιλο το Β΄, θα αρχσι να μ

φανζται δσαρσκια, κρς τν να

τολικν παρχιν, ναντι το κντρο. 

Η ανιστητα ατ θα νισχθ απ θρη

σκτικς διακρσις, διγμος και, κρ

ς, καταπιστικ φορολογικ πολιτικ, 

πο θα φρι οικονομικ κρση στος 

μικρος και μσαος ιδιοκττς γης. 

μς οι άνθρποι ατο αποτλοσαν 

βάθρο για τη στρατιτικ οργάνση και 

ασφάλια το Κράτος, γιατ, τ σαν 

κρτς, τ σαν προσπικ το στρα

το τν Θμάτν, διναν τον θνικ 

χαρακτρα στο Βζαντιν στρατ.

Η οικονομικ καχξα τν μικροκτημα

τιν θα προκαλσι τη μτακνηση τος 

προς τα αστικά κντρα, νσχση τν 

μγάλν κτημάτν τν στρατιτικν 

παρχιν και, τλος, τάσις ανπακος 

τν τλταν προς τον τοκράτορα.

Η στρατιτικ οργάνση το Β

ζαντο θα δχθ να αληθινά καριο 

πλγμα, ταν ο Κνσταντνος ο Μονο

μάχος θα πκτνι το μτρο ξαγο

ράς της στρατιτικς θητας και στις 

δσαρστημνς νατολικς παρχς. 

Σγχρνς, η κντρικ ξοσα θα γνι 

απλτα σγκντρτικ και θα πράσι 
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στα χρια διανοομνν γραφιοκρα

τν της πρτοσας.

π την ποχ ατ παρατηρται 

νσχση το μισθοφορικο στρατο 

και, αντστοιχα, αποδνάμση το στρα

το τν θμάτν, πο, κριολκτικά, θα 

μνον σχδν ανπράσπιστα. τς 

οι σνθκς θα πιδινθον, σν τ 

χρν, απ γνικ αποδιοργάνση το 

Κράτος, δναστικς ριδς και στρατι

τικς παναστάσις. τσι, μσα σ’ ατ 

το γνικ κλμα, θα μφανισθον πρ τα 

μσα το 11ο αινα, στα νατολικά σ

νορα, οι Ογοζοι  Σλτζοκοι Τορκοι, 

λας νομαδικς και πολμικς. Φανατι

σμνοι απ τα κηργματα το σλάμ, θα 

προσπαθσον να κριαρχσον στις 

νατολικς παρχς. Ολιγαρκς και αν

θκτικο πολμιστς, ξαρτοι ιππς και 

τοξτς, μποροσαν να μτακινονται 

κολα, να πιτθνται αιφνιδιαστικά και 

να φγον γργορα. Φανται μς, τι 

και το Σχσμα τν Εκκλησιν, το 1054, 

άσκησ σημαντικ πδραση στην πιδ

νση της κατάστασης.

Μτά απ λγα χρνια ακολοθ η 

ολοκληρτικ καταστροφ νς ά

ριθμο αλλά ανομοιογνος μισθοφο

ρικο στρατο, στη γνστ μάχη το 

Ματζικρτ, κοντά στη λμνη Βαν της 

νατολας, το 1071. Τα αποτλσματα 

ταν τραγικά για τον Ρμαν Δ’ Διογ

νη και το Βζάντιο.

τι Πκολοθης ςτη ςνχι;

Η τφλση το Ρμανο και ο μφ

λιος πλμος θα πιτρψον στον λπ 

ρσλάν την ολοκληρτικ σχδν κατά

ληψη της Μ. σας και την γκαθδρση 

σ’ ατ, μσα σ 10 χρνια, νς ισχρο 

τορκικο κράτος. Μ τον τρπο ατ, 

οι Τορκοι πτχαν μσα σ 10 μνο 

χρνια (10711081) ,τι δν πτχαν οι 

ραβς σ 3 ολκληρος αινς.

Η 2η χαριστικ βολ θα δοθ μτά 

απ 105 χρνια, το 1176, στη μάχη το 

Μριοκφαλο, πο βρσκται στις πη

γς το Μαιάνδρο κά, της σημρινς 

πλς Ντνισλ της Δτικς Μικράς 

σας.

μς παρά τις δο ατς αποτχς το 

Μάτζικρτ και το Μριοκφαλο, η δνα

στα τν Κομνηνν, πο πακολοθησ, 

θρται γνικά σαν προδος ανρθσης 

και ακμς το Βζαντο. Κατά τη διάρκια 

της, η τοκρατορα χι μνο κατρθσ 

να αναδιοργανθ, αλλά απκροσ σημα

ντικος χθρος πς Νορμανδος, Στα

ροφρος και Τορκος και κατάφρ να 

πκτνι και σταθροποισι τα σνορα 

της τσο στην Ερπη, σο και στη Μικρά 

σα. Το πιο σοβαρ πλγμα καταφρθηκ 
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απ τος Σταροφρος το 1204. Ο γν

στς διαπρπς Βζαντινολγος Ράνσιμαν, 

γράφι: «Η δναττητα κατακτσς της 

Πλης π τν Οθμανν οφλται στο 

γκλημα τν Σταροφρν. Στις 29 Μαο 

1453 νας πολιτισμς σαρθηκ αμτάκλη

τα». τσι κατρρφθη και το άπαρτο της 

Βασιλοσας.

Πως ξλιχθηκ η κτςτςη;

Η δρση και γργορη σχτικά π

κταση το Οθμανικο κράτος απ τις 

αρχς το 14ο αινα, δν οφιλταν μνο 

στη στρατιτικ το ισχ και το θρησκτι

κ φανατισμ τν πηκν το. χι την 

αιτα το, κρς, στος μφλιος αγνς 

κατά την ποχ τν διαδχν το Μιχαλ 

Η΄ Παλαιολγο, το γνστ θνικ σπορ 

τν Ελλνν. λλο ατιο, της μη γκαιρης 

καταπολμησης τν Οθμανν στη Μ. 

σα, ταν η απασχληση το Βζαντο 

στη Δση, για την απκροση μιας πιθα

νς πιθσς, πο π χρνια προπαρα

σκαζταν απ τον Κάρολο νδγαιν 

(Charles d’ Anzou). Η πθση ατ, τλικά, 

δν πραγματοποιθηκ, αλλά τα ανατολι

κά δάφη της τοκρατορας μιναν για 

σημαντικ χρνο ακάλπτα απ δνάμις, 

μ αποτλσμα την πικράτηση κ τν 

Οθμανν. Πρα μς απ τος παραπά

ν λγος, η δημιοργα στα Βαλκάνια, 

κατά την ποχ τν Παλαιολγν, νς 

ισχρο Σρβικο κράτος, θα σμβάλι 

στην αποδνάμση το Βζαντο και, 

πομνς, θα βοηθσι μμσα την Οθ

μανικ πκταση.

Το 1354 οι Οθμανο πρασαν στην 

Ερπη και κατλαβαν την χρσνησο 

της Καλλπολης. Εκ γκατστησαν αμ

σς Τορκος ποκος, κατά τη γνστ 

τακτικ τος. Το ρπακ ατ προγ

φρμα τν Οθμανν και η ανπαρξα 
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ικανς στρατιτικς δναμης στη Θράκη 

για να τος αναχαιτσι, θα πιτρψον 

την κρανοβλα πκταση τος στη 

Χρσνησο το μο π το Μοράτ 

το ΄ (13601389) και ιδς το Βαγια

ζτ 13891402. Και ν λα, σχδν, ναι 

τοιμα για την κατάκτηση τν τλταν 

προπργν το Βζαντο, να αναπά

ντχο γγονς θα παρατνι τη ζ το 

Ελληνικο κράτος για άλλα 50, πρπο, 

χρνια. ταν η μφάνιση νς ισχρο, 

μογγολικο στρατο στην ανατολικ Μ. 

σα, π τον πρφημο για την αγριτη

τα και τις κατακτσις το Ταμρλάνο. 

Η κρσιμη μάχη μταξ Οθμανν και 

Μογγλν θα δοθ στην γκρα, στις 28 

ολο 1404. Οι Οθμανο θα σντριβον 

ολοκληρτικά και θα σλληφθ αιχμά

λτος και ο σολτάνος Βαγιαζτ, πο θα 

πθάνι μτά απ λγο στην αιχμαλσα.

Η καταστροφ το Οθμανικο στρα

το στην γκρα και ο θάνατος το Βαγια

ζτ θα προκαλσον μφλιος πολμος 

π 20, πρπο, χρνια μταξ τν διαδ

χν το και, μοιραα, την ξασθνηση τν 

Οθμανν. Δστχς μς το Βζάντιο, 

την ποχ κνη, δ θα χι πια τη δναμη 

να ανορθθ και, τσι, δν θα μπορσι να 

πφληθ απ τις ριδς τν Τορκν. 

Εναι μια θνσκοσα, μνο κατ’ νομα, «

τοκρατορα». π τος μφλιος σπαραγ

μος τν Τορκν δ θα πφληθον 

οτ οι Βαλκανικο λαο οτ οι Λατνοι. 

Θα λθι λοιπν να νος Σολτάνος, ο 

Μοράτ Β΄ (14211451), πο, χι μνο, θα 

ποτάξι λος τος αποστάτς και τος 

ποτλς τος στα Βαλκάνια και την σα, 

αλλά θα δημιοργσι τις προποθσις 

για να σημαντικ πκταση της ατοκρα

τορας το στο Βορρά. Μσα στην τορκι

κ πλημμρα απμναν τρις σημαντικς 

λληνικς νησδς: η Κνσταντινοπολη, 

η Πλοπννησος και η Θσσαλονκη. Ο 

Μοράτ θ’ αρχσι απ την τλταα, πο 

μτά απ πολιορκα, θα καταλάβι και θα 

καταστρψι το 1430. Και δ η σφαγ και 

ο ξανδραποδισμς τν κατοκν ταν, 

σχδν, γνικς.

τι ςνΒη ομως τ Πομν χρονι;

Οι σστηματικς προσπάθις το 

Μάμθ για κατάκτηση της Πλης θα 

αρχσον απ το χιμνα το 1451/52.

Στις 26 ανοαρο 1453, δο γνοά

τικα πλοα μτφραν 700 πολμιστς 

στη Βζαντιν πρτοσα. ρχηγς 

τος ταν ο μπιρος στρατιτικς 

άννης οστινιάνης. Στις 23 Μαρτο οι 

διπλματικς διαπραγματσις μ τον 

Σολτάνο χαν οριστικά αποτχι. Ο 

Κνσταντνος το γραφ «...και κλν 

τας πλας της Πρτοσης θα πρα

σπσ το λα μο μχρι της τλταας 

ρανδος το αματος μο».

Στις 17 πριλο κηρχθηκ πσημα 

η πολιορκα. Γρ στις 20 το ιδο μη

νς φτασαν στην Πλη, φορτμνα μ 

προμθις, 3 γνοάτικα καράβια και 

1 βζαντιν π τον ικαν και μπιρο 

καπτάνιο Φλαντανλα. Επακολοθησ 

φοβρ ναμαχα.

πρσχσαν οι Χριστιανο. Ο Σολ

τάνος καθρσ το νααρχο το, διτα

ξ να μαστιγθ και τον άφησ να 

πθάνι στην αφάνια και τη φτχια. 

Εφαρμστηκ τσι το γνστ στος 

Τορκος «τμημα της αποτχας».

Η μικρ ατ νσχση ταν και η τλ

ταα τοντικ νση. Η αναμνμνη τλικά 

βοθια απ τη Δση δ θα φθάσι ποτ.

Θα μποροσαν άραγ οι Δτικο της 

ποχς κνης να φανταστον τι η, ν 

τη γνσι της ττ και μτπιτα, Οθμα

νικ τοκρατορα θα κρο απιλητικά 



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

ΜΑΪ. - ΙΟΥΝ. 2009

τις Πλς της Ερπης, κατά τις μάχς της 

Βιννης μτά απ δο πρπο αινς;

Φανται μς τι η στορα κδικται 

και τιμρ τος αμνμονς. Τις πμνς 

ημρς, πιδ η κατάσταση ξλισσταν 

δσμνς, πολλο Βζαντινο και ξνοι σμ

βολαν τον τοκράτορα να γκαταλ

ψι την Πλη και να σνχσι τον αγνα 

απ την Πλοπννησο. Και η μγαλιδης 

απάντηση: «Μο ναι αδνατο να φγ. 

Ποτ δ θα σας αφσ. Εμαι αποφασισμ

νος να πθάν δ μαζ σας».

Οι αλλπάλληλς αποτχς το Μά

μθ, θα τον αναγκάσον να στλι πρ

σβη στον Κνσταντνο. Η πρταση: να το 

παραδσον την Πλη, μ αντάλλαγμα 

την αποχρηση το τοκράτορα και 

σν κατοκν το πιθμοσαν μ τα 

πάρχοντά τος. Η απάντηση διαπνταν 

απ ψηλ πνμα αποφασιστικτητας, 

αξιοπρπιας, θνης, ατοθσας και 

θος. ταν το μγάλο και ηρικ «ΟΧ» 

το τλταο και μαρτρικο Βζαντι

νο τοκράτορα. Μ ατ, η θσα το 

θα πράσι απ την ιστορα στο θρλο.

Στις 28 Μαο, οι Τορκοι άρχισαν να 

μταφρον κοντά στα τχη σκάλς και 

διάφορα προκαλμματα για την φοδο. 

Τα ξημρματα της Τρτης, 29 Μαο, άρ

χισ η πθση σ πολλά μρη τν τιχν, 

μ κρια μς προσπάθια στην Πλη 

το γο Ρμανο, πο το τχος ταν 

σχδν κατστραμμνο. Δο φοδοι θα 

αποτχον και αμσς οι Τορκοι θα προ

χρσον σ τρτη μ ανανμνς δνά

μις. Κατά την φοδο ατ, τραματζται 

ο οστινιάνης, το οποο η αποχρηση 

φανται τι παρσρ σ φγ και τος 

Λατνος σμπολμιστς. π το κν θα 

αρχσον να ισβάλον στην πλη χιλιάδς 

Τορκοι, πο κολα θα ξοδτρσον 

απ τα ντα τος πρασπιστς το τ

χος. Ττ ηκοσθη η κραγ «Η ΠΟΛΣ 

ΕΛΩ». κολοθησ σχατη αντσταση 

στος δρμος της πλς. Κατ’ ατ, θα 

σκοτθ πολμντας σαν απλς στρατι

της και ο τοκράτορας Κνσταντνος.

Προηγομνς ανκραξ ο λληνας 

ηγμν: «Δν πάρχι Χριστιανς να πά

ρι την κφαλν μο;»,  κατ’ άλλος, «Η 

πλις αλσκται και γ τι ζ;»

Θα πακολοθσι γνικ ληλασα 

και καταστροφ, κατά την οποα, σοι 

κάτοικοι δ σφαγον, θα οδηγηθον στα 

σκλαβοπάζαρα. Ο θάνατος το Κνστα

ντνο και η κατάληψη της Πλης θα 

σημάνον την οριστικ κατάλση της 

χιλιχρονης Βζαντινς τοκρατορας 

και την αρχ της μακράς πριδο τν 

δινν της δολας.

Πιλογος

Το ασθημα ασφαλας, η παραμληση 

τν παρχιν της πριφριας και η ξα

γορά της στρατιτικς θητας, σ σν

δασμ μ τις στρικς πολιτικς και 

θρησκτικς ριδς, θα προκαλσον 

σταδιακά την αποδιοργάνση το Κρά

τος και το στρατο, πο θα μταβληθ 

απ θνικς σ μισθοφορικ.

Η ξασθνηση το στρατο και, κ

ρς, οι ττς στο Ματζικρτ και το Μ



Η Άλωση της Πόλης. Σημείο Καμπής

Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η  Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η 97

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 «Μγάλς Ώρς της νθρπτητας», Στφαν Τσβάχ.

 «Η λση της Πλης», Σρ Στβν Ράνστμαν.

 Ημρσιος και Πριοδικς Τπος.

κς, οι Σομριοι και οι Χτταοι.

Ωστσο, ο μλτητς της στορας 

δοκιμάζι και την αντθτη κπληξη, πς, 

δηλαδ, η Ελλάδα δν κατρθσ να 

καταστ το κντρο νς μγάλο Οι

κομνικο Κράτος. Η απάντηση ναι, 

η «διχνοια η δολρ», πο πικαλται 

και ο Εθνικς μας ποιητς. Τα λληνικά 

κρατδια μάχοντο μταξ τν και μρικά 

απ ατά ζητοσαν τη βοθια της Ρ

μης  το κοινο χθρο για να νικσον 

τος αντιπάλος τος. Μρικο αρχηγο 

διφγαν στο χθρικ στρατπδο και 

γνοντο σμβολοι τν αντιπάλν. Β

βαια, ο άνθρπος πρπι να διδάσκται 

απ την κ προσπικς μπιρας σμφο

ράν. Ο ισχλος λγι: «Πάθι μάθος». Οι 

λαο οφλον να διατηρον την ιστορικ 

τος μνμη δια να διδάσκονται απ τις 

σμφορς τν προηγομνν γνν.

Η σνιδητ πορα το τλταο 

λληνα ατοκράτορα και τν ολγν 

σμπολμιστν το προς το θάνατο, θα 

αποτλσι βραδφλγ βμβα στα θ

μλια της Οθμανικς ατοκρατορας. 

Επ αινς θα χαλβδνι τη θληση το 

θνος για αποτναξη το ζγο και απο

κατάσταση της λθρας το. Οι αγνς 

και οι θσς το Ελληνισμο, για 400 

χρνια, θα χον σαν φάρο και σμβολο 

το «Μαρμαρμνο Βασιλιά», πο μ την 

ηρικ θσα το θα πράσι στο Πάνθο 

τν ηρν της Ελληνικς στορας. Εις το 

σνθημα «χον γνσιν οι φλακς», μς 

απαντομ: «Φλακς γρηγορτ». 

ριοκφαλο, θα γνον αιτα σταδιακς 

γκαταστάσς, αρχικά, και πκτάσς, 

μτπιτα, τν Σλτζοκν στη Μικρά 

σα και μθοδικο ξισλαμισμο της.

Η Δ΄ Σταροφορα, το 1204, θσ τρ

μα στην παλιά νατολικ τοκρατορα 

ς πρθνικ κράτος. πτλσ την 

αρχ το τλος τν πολιμμάτν της 

τοκρατορας. Η φιλοδοξα τν Δτικν 

αρχηγν, η ζηλτπη πλονξα τν Εν

τν και τν σμμάχν τος, καθς και ο 

φθνος πο ο κάθ Δτικς νοιθ, ιδς 

μτά το σχσμα, ναντον της Βζαντινς 

κκλησας, στρψαν τα πλα κατά της Π

λης. Κατάφραν καριο πλγμα κατά το Β

ζαντο, σ ,τι χ απομνι, γγονς πο 

απτλσ και το «κκνιο άσμα» της πάλαι 

ποτ κραταιάς τοκρατορας. Η βοθια 

πο ανμντο ματας απ τη Δση, το 

κρσιμο 1453, δν φθασ ποτ. «Δν ναι 

κολς οι θρς ταν η χρα τς κορτα

λ», γράφι ο θνικς μας ποιητς.

Η Ελλάς, λγ ιδικν γπολιτικν 

και ιστορικν σνθηκν, αντιμτπιζ, 

σχδν, πάντοτ πρβλημα πιβισς. 

Κάποιος ξνος ιστορικς γραψ: «Λαμβα

νομνν πψη της θσς της Ελλάδος 

και το ολιγάριθμο τν Ελλνν, σχδν 

σ λη τη διαδρομ της στορας, η πιβ

ση και η παροσα κατάστασ της ς 

ανξάρτητο θνος ις την λθραν 

Ερπην, προκαλ κπληξιν». Μ βάση 

λα τα ιστορικά προηγομνα, οι λληνς 

πρπ να χαν ξαφανιστ, αφνοντας 

τσα λγα χνη, σα οι σσριοι, οι Φονι


