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Περίληψη 

  

 Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιασθεί η χρήση της οργανωμένης βίας 

προς τρίτους, ως στρατηγική αποτροπής στο βάθος της ιστορίας, ξεκινώντας από την περίοδο 

του Τρωικού Πολέμου.  

 

 Μέσα από πολλά ιστορικά παραδείγματα, βλέπουμε ότι η βία έγινε εργαλείο στα χέρια 

τόσο κρατικών οντοτήτων, όσο και μη κρατικών, όπως είναι ο iSIS, για την επίτευξη των 

αντικειμενικών τους σκοπών. Η πρόκληση φόβου και δέους προς τον αντίπαλο έγινε βασικό 

συστατικό για την εξασφάλιση πλεονεκτήματος. Με την χρήση βίας ως αποτροπής, αυτός που 

την εφαρμόζει επιτυγχάνει, λαμβάνοντας υπόψη και την σχέση κόστους - οφέλους,  την 

αποκόμιση του μέγιστου δυνατού οφέλους, με το ελάχιστο δυνατό κόστος. Βασικό όμως 

συστατικό για την επιτυχημένη εφαρμογή της ανωτέρω στρατηγικής είναι η αξιοπιστία της 

απειλής. 

 

 Μέσα από τα ιστορικά παραδείγματα και ξεκινώντας από τον Τρωικό πόλεμο και την 

σκύλευση του σώματος Έκτορα από τον Αχιλλέα, περνώντας στους νεότερους χρόνους και στις 

θηριωδίες των Μογγόλων, τις Σταυροφορίες και τη Σφαγή της Béziers, αλλά και στην 

επανάσταση του 1821 και ακόμη νεότερα, στη Ναζιστική Γερμανία, φθάνουμε στις μέρες μας, 

όπου παρατηρούμε την χρήση της βίας από τον ISIS. Έτσι διαπιστώνουμε ότι η χρήση βίας ως 

στρατηγική αποτροπής αποτελεί ένα βασικό μέσο άσκησης πολιτικής. 
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Εισαγωγή 

Στο πέρασμα των αιώνων, μέσα από τη διαδικασία της ανάπτυξης και καλλιέργειας των 

διεθνών σχέσεων και των σχέσεων ανάμεσα σε έθνη, κρατικές οντότητες ή και απλά μικρότερες 

ομάδες και κοινωνικές – πολιτικές συσσωματώσεις ανθρώπων με κοινά συμφέροντα, 

αναπτύσσεται ένα πλαίσιο στρατηγικών και κινήσεων, με τις οποίες καθορίζεται η ποιότητα 

αυτών των σχέσεων. Οι τελευταίες υπό αυτό το πρίσμα, μπορεί να διακρίνονται από στοιχεία, 

όπως η εξάρτηση και υποταγή για τη μία πλευρά και αντιστοίχως από την άλλη, η κυριαρχία και 

η μερική ή πλήρης εξυπηρέτηση των συμφερόντων της. 

Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, είναι δυνατόν να προκύψει μια σειρά από στρατηγικές και 

πολιτικές, με τις οποίες, ιδιαίτερα κατά τη διαδικασία της ένοπλης σύγκρουσης μεταξύ δύο 

αντιμαχόμενων πλευρών με αντικρουόμενα συμφέροντα και στόχους (σε οικονομικό, 

γεωστρατηγικό, πολιτικό ή ακόμα και θρησκευτικό επίπεδο), κάποια από τις δυο πλευρές 

επιδιώκει την κατίσχυση της άλλης και την επιβολή της. Μια τέτοια στρατηγική, είναι αυτή της 

αποτροπής, μέσω της άσκησης βίας προς τρίτους. Αυτή η τελευταία παράμετρος, που συνιστά 

διαχρονικά ίσως ένα από τα σημαντικότερα μέσα για την άσκηση πίεσης σε κάποιον αντίπαλο, 

είναι συνυφασμένη εν γένει με το σκεπτικό, πως η μία πλευρά εκμεταλλεύεται τη δύναμή της, 

μέσα από την απειλή της χρήσης της, δημιουργώντας έτσι ένα είδος διαπραγματευτικού μέσου 

πίεσης προς τους αντιπάλους. Εδώ, έχουμε ένα εργαλείο, το οποίο συνιστά το μέσο εκείνο, με το 

οποίο προωθείται η ιδέα περί αποθάρρυνσης της επιθετικότητας του αντιπάλου. 

Μια τέτοια στρατηγική μάλιστα, μπορεί να καταστεί αποτελεσματική, όταν 

πραγματοποιούνται υπολογισμοί κόστους – αποτελέσματος για τον αντίπαλο. Mε βάση αυτή ο 

τελευταίος πείθεται τελικά να μην πραγματοποιήσει τις όποιες προθέσεις του και αυτό καθώς το 

αναμενόμενο για εκείνον όφελος, θα είναι στο τέλος μικρότερο σε σύγκριση με το κόστος που 

θα καταβάλλει αλλά και ως προς το όφελος που μπορεί να ανέμενε στην αρχή των υπολογισμών 

του. Η στρατηγική αποτροπής επιπλέον μπορεί να θεωρηθεί αποτελεσματική και επιτυχημένη 

στην περίπτωση, που ένα κράτος κατορθώνει να πετύχει το στόχο του, όσο το δυνατόν 

καλύτερα, κατ’ αναλογία και με βάση τους διαθέσιμους πόρους του. Εδώ βέβαια θα πρέπει να 
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σημειωθεί συγχρόνως, πως μια τέτοια στρατηγική μπορεί να αντιμετωπίσει προβλήματα και να 

μην καταστεί τόσο αποτελεσματική, όταν από τη μεριά του επιτιθέμενου υφίσταται η πεποίθηση 

πως οι δυνάμεις που λειτουργούν υποστηρικτικά για ένα συγκεκριμένο status quo, είναι 

αδύναμες ως προς τις προοπτικές του να καταστούν πραγματικά αποτελεσματικές. 

Αυτή η διαπίστωση για παράδειγμα, μπορεί να οδηγήσει τον επιτιθέμενο να δοκιμάσει τον 

αντίπαλό του με ένα ζήτημα ήσσονος σημασίας, όπως φερ’ ειπείν, μπορεί κάποιος να σημειώσει 

στην περίπτωση των διαδικασιών και της τακτικής της προβοκάτσιας που ακολούθησαν οι 

Γερμανοί την 1
η
 Σεπτεμβρίου του 1939, ώστε να δικαιολογήσουν στη συνέχεια την πλήρη 

εισβολή τους στη χώρα εκείνη την ίδια μέρα (με την οποία σημειώθηκε η έναρξη του Β΄ 

Παγκοσμίου Πολέμου). Το ίδιο εδώ εξάλλου μπορεί να λεχθεί περίπου και ως προς το θέμα της 

κατάστασης στο Αιγαίο, με την Τουρκία, μια σαφώς ισχυρότερη στρατιωτικά χώρα σε σύγκριση 

με την Ελλάδα, να δοκιμάζει τις αντοχές και τους αμυντικούς μηχανισμούς της Ελλάδας, μέσα 

από ενέργειες, όπως η συνεχής παραβίαση των ελληνικών χωρικών υδάτων ή του ελληνικού 

εναέριου χώρου. 

Εδώ με άλλα λόγια, είναι σαφές, πως η στρατηγική της αποτροπής μπορεί τελικά να μην 

λειτουργήσει, από τη στιγμή, που η χώρα που δέχεται την επίθεση, αρχίσει να εμφανίζει τάσεις 

υποχώρησης αναφορικά με το status quo, με αποτέλεσμα μελλοντικά ο επιτιθέμενος να 

επανέλθει αλλά με περισσότερες απαιτήσεις. Προκειμένου λοιπόν, μια κρατική οντότητα να 

αποφύγει τέτοιες καταστάσεις που είναι δυνατόν να καταστούν μελλοντικά ακόμα πιο 

δυσχερείς, εκ των πραγμάτων επιδεικνύει τη θέληση πως έχει τη δυνατότητα να διαχειριστεί 

καταστάσεις, όπως ακόμα κι ένας πόλεμος. 

Αυτό σημαίνει πως η έννοια της στρατηγικής της αποτροπής είναι συνυφασμένη με το 

στοιχείο της αξιοπιστίας. Μάλιστα, δεν θα ήταν άτοπο να ισχυριστεί κανείς, πως η ανάδυση 

αξιοπιστίας κατά τη διαδικασία της άσκησης μιας στρατηγικής της αποτροπής, αποτελεί ένα 

είδος ιερού σκοπού για αυτούς που την υιοθετούν και προσπαθούν να την εφαρμόσουν σε 

πρακτικό επίπεδο. Η ύπαρξή της εξάλλου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την προσπάθεια για 

την διατήρηση όσο το δυνατόν ορισμένων ισορροπιών στα πλαίσια ενός εν πολλοίς άναρχου 

διεθνούς περιβάλλοντος, ως προς την εξωτερική πολιτική, τις σχέσεις κρατών και τη 

γεωστρατηγική. Η έλλειψή της αντίστοιχα, σημαίνει την έλλειψη αποτρεπτικής ισχύος, την 
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έλλειψη ορθολογισμού για τα εκατέρωθεν συμφέροντα στις διεθνείς και διακρατικές σχέσεις. 

Η αποτροπή (deterrence) αποτελεί αμυντική στρατηγική για τη δημιουργία κατάστασης κατά 

την οποία ο αντίπαλος έχει πεισθεί ότι το πιθανό όφελος τυχόν επίθεσης ή άλλης εχθρικής 

ενέργειας εκ μέρους του, θα είναι μικρότερο του πιθανού κόστους. Επομένως, η αποτροπή 

επιδιώκει τη διατήρηση της υφισταμένης κατάστασης των πραγμάτων (status quo). 

Η αποτροπή είναι μία από τις κύριες στρατηγικές αποστολές των ενόπλων δυνάμεων. 

Βασίζεται στην απειλή χρήσης βίας ή άλλων απειλών από το ένα μέρος προκειμένου να πεισθεί 

το άλλο μέρος να απέχει από συγκεκριμένες ενέργειες. Αποτελεί κεντρική έννοια στη διεθνή 

ασφάλεια. Έχει ιδιαίτερη εφαρμογή στη χρήση των πυρηνικών όπλων. Έτσι για παράδειγμα, εδώ 

έχουμε τη λεγόμενη αποτροπή μέσω αντιποίνων. Είναι η αποτροπή που επιδιώκεται μέσω 

επαπειλούμενης αντίδρασης σε διαφορετικό χώρο και ενδεχομένως σε διαφορετικό χρόνο ή με 

διαφορετικό τρόπο από τους αντίστοιχους της εχθρικής προσβολής που θέλουμε να 

αποτρέψουμε. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτροπής μέσω αντιποίνων ήταν η αμερικανική 

απειλή πυρηνικών πληγμάτων εναντίον σοβιετικών πόλεων σε περίπτωση σοβιετικής εισβολής 

στη Δυτική Ευρώπη. Η αποτροπή μέσω αντιποίνων μπορεί να λειτουργήσει και με συμβατικά 

μέσα (π.χ. αεροπορικοί βομβαρδισμοί, ναυτικές επιδρομές, κλπ). Μορφή αποτροπής μέσω 

αντιποίνων είναι και η απειλή οριζόντιας κλιμάκωσης. 

 Μια παράμετρος εν τω μεταξύ της διαδικασίας στρατηγικής αποτροπής, είναι η 

άσκηση βίας προς τρίτους. Η άσκηση βίας προς τρίτους, θα μπορούσε να πει κάποιος πως 

λειτουργεί ως ένα παράδειγμα εκφοβισμού της μίας πλευράς προς την άλλη, καθώς έτσι, 

δημιουργείται για τον έναν εκ των δύο αντιπάλων, ένα είδος προηγούμενου, το οποίο στο 

μέλλον δεν αποκλείεται να βιώσει κι αυτός άμεσα, εφόσον επιμείνει στην επιθετικότητά του 

προς τον άλλο. Η στρατηγική αυτή μάλιστα, είναι ενδεικτικό, πως παρατηρείται σε διαχρονικό 

επίπεδο, από την Αρχαιότητα ως τις μέρες μας και συνιστά τον κεντρικό άξονα μελέτης και 

ανάλυσης, γύρω από τον οποίο περιστρέφεται η παρούσα πτυχιακή εργασία. Εδώ εν 

προκειμένω, ξεκινώντας από το παράδειγμα του Τρωικού Πολέμου και των σχετικών 

παραδειγμάτων περί άσκησης βίας σε τρίτους, ως μέσου και στρατηγικής αποτροπής, που 

μπορεί κάποιος να αντλήσει από την Ιλιάδα και τον Όμηρο, φτάνουμε στη σύγχρονη εποχή, 

όπου εξετάζουμε ένα πλήθος ανάλογων περιπτώσεων. 
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 Η παρούσα εργασία, ως προς τη μεθοδολογία της, εστιάζει στη βιβλιογραφική 

ανασκόπηση. Εδώ δηλαδή, υφίσταται η άντληση στοιχείων και ποικίλων πληροφοριών μέσα από 

διάφορα σχετικά κείμενα, άρθρα και βιβλία, και η απόδοσή τους με έναν κριτικό τρόπο (όχι 

δηλαδή η απλή, «ξερή» παράθεση πληροφοριών). Ένα από τα σημαντικότερα βιβλία που 

αποτελούν οδηγό και σημαντική πηγή πληροφοριών είναι το βιβλίο του Λίτσα Σπυρίδωνα Ιλιάδα 

και διεθνής πολιτική: Μια θεωρητική προσέγγιση (εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα, 2014). 



 

 

5 

 

 

1
ο
 Κεφάλαιο: Η στρατηγική της αποτροπής μέσω της βίας προς 

τρίτους, όπως παρουσιάζεται στην Ιλιάδα 

Εξετάζοντας τη διαδικασία της αποτροπής, μέσα από την άσκηση βίας και πολέμου προς 

τρίτους στην περίπτωση της Ιλιάδος, είναι δυνατόν να σημειωθεί πως ενδεικτική είναι η 

περίπτωση της επέλασης, την οποία κάνουν οι Τρώες στο στρατόπεδο των Αχαιών, περιστατικό 

που περιγράφεται στη Θ΄ Ραψωδία της Ιλιάδας. Εδώ ο Έκτορας προτρέπει τους Τρώες να είναι 

προσεκτικοί, προκειμένου οι Αχαιοί να μην προλάβουν να επιβιβαστούν στα πλοία τους, με 

αποτέλεσμα να ην υποστούν τις απώλειες που είχε θέσει ως αντικειμενικό της στόχο, η 

συγκεκριμένη τρωαδίτικη επέλαση.
1
 Εδώ με άλλα λόγια, βασικός στόχος είναι το να 

προκληθούν οι μεγαλύτερες δυνατές απώλειες στο στρατόπεδο των αντιπάλων. Αυτός ο στόχος 

μάλιστα δεν αποσκοπεί μόνο στο παρόν, αλλά και στο να προκληθούν τέτοιες απώλειες και 

πλήγματα, έτσι ώστε και μελλοντικά ο αντίπαλος να μην κατορθώσει να αποτελέσει μεγάλη και 

υπολογίσιμη απειλή. 

 Έτσι, δεν είναι τυχαίο το ότι ο Έκτωρ σημειώνει σε κάποιο σημείο της 

προαναφερόμενης ραψωδίας, πως: «μή πως καὶ διὰ νύκτα κάρη κομόωντες Ἀχαιοὶ φεύγειν 

ὁρμήσωνται ἐπ' εὐρέα νῶτα θαλάσσης.μὴ μὰν ἀσπουδί γε νεῶν ἐπιβαῖεν ἕκηλοι,ἀλλ' ὥς τις 

τούτων γε βέλος καὶ οἴκοθι πέσσῃβλήμενος ἢ ἰῷ ἢ ἔγχεϊ ὀξυόεντινηὸς ἐπιθρῴσκων, ἵνα τις 

στυγέῃσι καὶ ἄλλοςΤρωσὶν ἐφ' ἱπποδάμοισι φέρειν πολύδακρυν Ἄρηα», δηλαδή «Μήπως οι 

Αργείτες οι μακρόμαλλοι λογιάσουν μες στη νύχτα να φύγουν από δω, στης θάλασσας την 

πλατιά ράχη απάνω. Όχι, δεν θέλω δίχως πόλεμο ν’ ανέβουν στα καράβια, μόνο γυρνώντας ο 

καθένας τους να έχει πληγή να γιάνει, από σαΐτα ή καλοακόνιστο κοντάρι λαβωμένος, την ώρα 
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στο καράβι που έμπαινε, για να φοβούνται κι άλλοι στους Τρώες τους αλογάδες πόλεμο 

πολύδακρο να ασκώνουν».
2
 

Αυτή η έκκληση εκ μέρους του Έκτορα προς τα τρωαδίτικα στρατεύματα συνιστά την 

έκφραση ενός αταβιστικού χαρακτήρα ως προς την οργανωμένη βία και μάλιστα σε διαχρονικό 

επίπεδο. Εδώ δηλαδή δεν πρόκειται απλά για την διαδικασία εκείνη με την οποία ένας 

οργανωμένος κρατικός μηχανισμός πλήττει τον αντίπαλό του σε εκείνη τη δεδομένη στιγμή. 

Εδώ κατά προέκταση με άλλα λόγια, στόχος είναι να αποτυπωθεί με τον πλέον ενδεικτικό και 

ξεκάθαρο τρόπο, η ισχύς αυτού που εξασκεί τη στρατηγική της αποτροπής μέσω της άσκησης 

βίας σε τρίτους, σε έναν νοητικό καμβά μαρτυρίας της βλάβης που προκαλείται στον εχθρό. Το 

σκεπτικό εδώ είναι το να αποτραπούν στο μέλλον ανάλογες επιθετικές ενέργειες.
3
 

1.1. Φόβος - δέος - θηριωδία ως στοιχεία της αποτροπής 

Μια συχνή παράμετρος που διαχρονικά παίζει εδώ σημαντικό ρόλο, είναι η διαδικασία της 

πρόκλησης δέους, φόβου και τρόμου, με γνώμονα την προσπάθεια για αποτροπή. Οι θεωρητικοί 

του διεθνούς δικαίου, επισημαίνουν πως η διάσταση της θηριωδίας είναι μια κατάσταση κατά 

την οποία υφίστανται οργανωμένες πράξεις μεσαίας ή μεγάλης κλίμακας έκφρασης υπέρμετρης 

διεθνούς εγκληματικότητας.
4
 Βέβαια θα πρέπει να τονιστεί σε αυτό το σημείο, πως η εφαρμογή 

τακτικών και πρακτικών θηριωδίας, αποκλίνει σαφώς από τις συμβατικές εφαρμογές διαφόρων 

μορφών βίας. Η απόκλιση εδώ έχει να κάνει με την ολική διαγραφή της αναλογικότητας της 

βίας, δεδομένου, ότι ο παράγοντας, που εφαρμόζει τη θηριωδία, κάνει χρήση υπερβολικών 

φορτίων κι επιπέδων βίας, όχι μόνο ενάντια σε κάποιον αντίπαλο στρατό, αλλά και εναντίον του 

άμαχου πληθυσμού του αντιπάλου (πολύ χαρακτηριστικό είναι κατά τον 20
ο
 αιώνα το 

παράδειγμα της μαζικής εξόντωσης άμαχων πληθυσμών από τους Ναζί σε διάφορες κατεχόμενες 

χώρες της Ευρώπης). Εδώ μάλιστα δεν υφίσταται εκ μέρους αυτού, που ασκεί πράξεις 
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θηριωδίας, το ενδιαφέρον για την αρχή της αναλογικότητας, με άλλα λόγια, δεν υπάρχει 

ενδιαφέρον για τα πλήγματα που δέχεται από τον αντίπαλο.
5
 

Η πράξη θηριωδίας αποσκοπεί στο να δημιουργηθεί η πλήρης κατάρρευση των 

δυνατοτήτων του αντιπάλου να διατηρήσει σε λειτουργία τους σκληρούς πυλώνες της δύναμής 

του, αλλά και να θέσει σε δοκιμασία την κοινωνική συνοχή στο εσωτερικό του κράτους του. 

Υφίσταται δηλαδή μια κατάρρευση του αντιπάλου σε ένα πρώτο επίπεδο, ενώ ο τελευταίος 

συγχρόνως στην πορεία δυσκολεύεται και στο να επιστρέψει σε προηγούμενα και υψηλά 

επίπεδα δυναμικής. 

1.1.1 Η πρόκληση δέους και τρόμου στην Ιλιάδα 

 Στον κόσμο της Ιλιάδος και της σύγκρουσης μεταξύ Αχαιών και Τρώων, ίσως η  

πλέον χαρακτηριστική σκηνή με την οποία αποτυπώνεται κατά τον πιο εύγλωττο τρόπο η 

πρόκληση δέους και τρόμου στον αντίπαλο είναι η σκηνή με τη σκύλευση του πτώματος του 

Έκτορα από τον Αχιλλέα (μετά από το θάνατο του πρώτου σε μονομαχία του με τον δεύτερο). 

Είναι το σημείο κατά το οποίο ο μεγάλος ήρωας των Ελλήνων θα δέσει πίσω από το άρμα του το 

πτώμα του νεκρού πλέον Έκτορα, σέρνοντάς και τρέχοντας έτσι, γύρω από τα τείχη της Τροίας. 

Είναι η σκηνή, όπου ασκείται σε όλον τον πληθυσμό της πολιορκούμενης πόλης πλέον το 

αίσθημα του τρόμου, καθώς ο γενναιότερος και πιο άξιος πολέμαρχός τους νεκρός 

αντιμετωπίζεται με αυτόν τον τρόπο και συνιστά παράλληλα και κορύφωση του δράματος της 

Ιλιάδος. Η σκηνή περιγράφεται στην Χ΄ Ραψωδία, όπου αναφέρεται πως: «Ἦῥα, καὶ Ἕκτορα 

δῖον ἀεικέα μήδετο ἔργα.ἀμφοτέρων μετόπισθε ποδῶν τέτρηνε τένοντεἐς σφυρὸν ἐκ πτέρνης, 

βοέους δ' ἐξῆπτεν ἱμάντας,ἐκ δίφροιο δ' ἔδησε, κάρη δ' ἕλκεσθαι ἔασεν·ἐς δίφρον δ' ἀναβὰς ἀνά 

τε κλυτὰ τεύχε' ἀείραςμάστιξέν ῥ' ἐλάαν, τὼ δ' οὐκ ἀέκοντε πετέσθην τοῦ δ' ἦν ἑλκομένοιο 

κονίσαλος, ἀμφὶ δὲ χαῖται κυάνεαι πίτναντο, κάρη δ' ἅπαν ἐν κονίῃσικεῖτο πάρος χαρίεν· τότε δὲ 

Ζεὺς δυσμενέεσσιδῶκεν ἀεικίσσασθαι ἑῇ ἐν πατρίδι γαίῃ», δηλαδή: «Αυτά είπε ο Αχιλλέας και 

δουλειές αταίριαστες του Εχτόρου κάνει τότε: των δύο ποδιών του πίσω ετρύπησε τα νεύρα, από 

τις φτέρνες ως τα αστραγάλια, και τους πέρασε λουριά βοδιού από μέσα, και τα έδεσε στο αμάξι, 
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αφήνοντας να σούρνει η κεφαλή του. Κι απά στο αμάξι ανέβη. Τα άρματα τα ξακουστά 

φορτώνει, και δίνει ευθύς βιτσιά στ’ αλόγατα, που πρόθυμα πετάξαν. Κι ως σούρνονταν, η 

σκόνη εφούντωνε. Τα μαύρα τα μαλλιά του σκορπίζαν γύρα. Το κεφάλι του στον κουρνιαχτό 

εβουλούσε που τόσες χάρες πριν το στόλιζαν, και τώρα ο Δίας αφήκε οχτροί να το ντροπιάσουν 

άπρεπα στο γονικό του χώμα».
6
 

Μια τέτοια ενέργεια στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι συνυφασμένη με την προσπάθεια 

να καταρρεύσει ψυχολογικά ο αντίπαλος και να πάψει να αγωνίζεται. Το ζήτημα εδώ μάλιστα 

είναι το εξής: πως ο αντίπαλος στα πλαίσια μιας τέτοιας στρατηγικής αποτροπής, δεν έχει να 

αντιμετωπίσει μονάχα το θάνατο και το τέλος της βιολογικής του ύπαρξης, αλλά είναι 

επιπρόσθετα αντιμέτωπος και με την αφαίρεση της αξιοπρέπειάς του, μετά από το θάνατό του. 

Αυτό που προκύπτει εδώ είναι μια μεταφυσικού χαρακτήρα αποστροφή και μια ολοκληρωτικού 

χαρακτήρα αντίληψη περί βίας και θηριωδίας και βαρβαρότητας.
7
 Το δέος είναι το φυσικό 

ψυχολογικό επακόλουθο μετά από τέτοιου είδους πράξη για όλους εκείνους που δεν έχουν 

μετάσχει ακόμα σε κάποια διαδικασία σύγκρουσης με εκείνον που ασκεί τη θηριωδία και την 

ίδια στιγμή, δημιουργεί το προηγούμενο, με το οποίο υφίσταται για όλους ένα είδος 

παραδειγματισμού. Μέσα από αυτό τον παραδειγματισμό υπάρχει η γνώση για το τι μπορεί να 

επακολουθήσει μελλοντικά. 

Έτσι κι εδώ, πέρα από την ύστατη μεταθανάτια σκύλευση και τον ατιμασμό για τον ίδιο 

τον Έκτορα, ο Αχιλλέας γεννά στις ψυχές των κατοίκων της Τροίας το δέος και τον τρόμο, 

αναφορικά με την δική τους πιθανή μελλοντική τύχη. Πρόκειται για χρήση βίας με ποιοτικά 

αναβαθμισμένα στοιχεία, από τη στιγμή, που εκμηδενίζεται η θέληση για περαιτέρω αντίσταση. 

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε αυτό που επισημαίνει ο Παναγιώτης Κονδύλης, όταν αναφέρει πως 

στόχος δεν είναι απλά σε μια ένοπλη σύγκρουση η εκμηδένιση της φυσικής ύπαρξης του 

αντιπάλου, αλλά και η εκμηδένιση της ελπίδας του για νίκη αργότερα.
8
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Πάντως εδώ είναι αλήθεια το εξής: πως ο φορέας της στρατιωτικής και πολιτικής 

εξουσίας, πέρα από το όποιο θεωρητικό επίπεδο, ως προς την πρακτική εφαρμογή τέτοιου είδους 

τακτικών, είναι δύσκολο από κάποιο σημείο κι έπειτα να δικαιολογήσει την άσκηση θηριωδιών. 

Κι αυτό ισχύει τόσο για την περίπτωση που αυτές οι θηριωδίες πρόκειται για εφαρμοστούν στο 

εσωτερικό μιας κοινωνίας όσο και για την περίπτωση που προορίζονται εις βάρος κάποιου 

εξωτερικού αντιπάλου κι εναντίον των στρατιωτικών του δυνάμεων ή του άμαχου πληθυσμού 

του. Πέρα απ’ τις αντιδράσεις είτε στο εσωτερικό της κοινωνίας είτε σε ευρύτερο και διεθνές 

επίπεδο, το πολύ σημαντικό ζήτημα για αυτόν που διαπράττει θηριωδία είναι πως και ο ίδιος 

ακόμα δεν μπορεί να επιστρέψει σε συνθήκες ομαλότητας στο μέλλον. Εδώ δηλαδή, η πράξη 

του με την οποία στοχεύει στην αποτροπή των αντιπάλων, μέσω του δέους και της 

τρομοκράτησης, αποτελεί ακόμα και γι’ αυτόν διαδικασία, με την οποία «σημαδεύεται» 

διαχρονικά στο μέλλον, στοιχείο που κατά προέκταση μπορεί αργότερα να επισύρει εις βάρος 

του επιπτώσεις ακόμα και σε πρακτικό επίπεδο. Επέρχεται δηλαδή αργά ή γρήγορα η νέμεσις 

ενώ αυτός που άσκησε τη θηριωδία, δεν μπορεί να επιστρέψει στην πρότερη συμβατική του 

κατάσταση. 

Υπό αυτό το πρίσμα μάλιστα, δεν είναι τυχαίο το ότι στο συγκεκριμένο σημείο της 

Ιλιάδος,  αποτυπώνεται από τον Όμηρο η επερχόμενη νέμεση για τον Αχιλλέα, λόγω του τρόπου, 

με τον οποίο συμπεριφέρθηκε στη σωρό του νεκρού Έκτορα. Αυτό εκφράζεται με την 

προφητεία του ετοιμοθάνατου Έκτορα, όταν ζητάει από τον αντίπαλό του, να τον παραδώσει 

στην οικογένειά του, ώστε να τύχει τιμών και αξιοπρεπούς ταφής. Λέει ο πολέμαρχος της Τροίας 

στη Ραψωδία Χ΄, στους στίχους 356-360: «Τὸν δὲ καταθνῄσκων προσέφη κορυθαίολος 

Ἕκτωρ·ἦ σ' εὖ γιγνώσκων προτιόσσομαι, οὐδ' ἄρ' ἔμελλονπείσειν· ἦ γὰρ σοί γε σιδήρεος ἐν 

φρεσὶ θυμός.φράζεο νῦν, μή τοί τι θεῶν μήνιμα γένωμαιἤματι τῷ ὅτε κέν σε Πάρις καὶ Φοῖβος 

Ἀπόλλωνἐσθλὸν ἐόντ' ὀλέσωσιν ἐνὶ Σκαιῇσι πύλῃσιν», δηλαδή «Και μόνο που σε βλέπω το 

ένοιωσα κι ουδ’ ήταν να σου αλλάξω τη γνώμη, τι καρδιά από σίδερο στα στήθια μέσα κλείνεις. 
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Μα απ’ αφορμή δικιά μου πρόσεξε μην οι θεοί θυμώσουν τη μέρα που και σένα, αντρόκαρδος κι 

ας είσαι, θα χαλάσουν στο Ζερβοπόρτι εμπρός ο Αλέξανδρος και ο Απόλλωνας ο Φοίβος».
9
 

1.2 Η ψυχολογική διαδικασία της χρήσης βίας ως αποτροπής 

Με βάση όλα τα παραπάνω από την άλλη, είναι σαφές, πως κεντρική παράμετρος στο 

πλαίσιο μιας τέτοιας στρατηγικής αποτροπής είναι η δημιουργία ενός κατάλληλου ψυχολογικού 

κλίματος εις βάρος του αντιπάλου, τέτοιου που θα λειτουργήσει αποτρεπτικά για τον τελευταίο. 

Και μάλιστα, η δημιουργία της κατάλληλης ψυχολογικής κατάστασης εντός της οποίας 

περιλαμβάνονται συναισθήματα, όπως ο φόβος και η τρομοκρατία, είναι δυνατόν να εκφραστεί 

και στο επίπεδο της λεκτικής βίας (χωρίς δηλαδή απαραίτητα να εκφράζεται μέσα από πρακτικές 

ακραίας έκφρασης βίας). Αυτό στην περίπτωση του έπους του Ομήρου, δηλαδή την Ιλιάδα, 

εκφράζεται, για παράδειγμα, με τις λεκτικές αντιπαραθέσεις και τους διαλόγους μεταξύ των 

διαφόρων ηρώων και πολεμάρχων, στο πλαίσιο των προσωπικών τους μονομαχιών. Μια τέτοια 

προσπάθεια εφαρμογής το ψυχολογικού επηρεασμού, με στόχο πάντα την πρόκληση 

εντυπώσεων συναφών με το δέος, εκφράζεται με την έκφραση λεκτικών απειλών του ενός 

αντιπάλου προς τον άλλο.  

Έχει επισημανθεί ενδεικτικά στο έργο του Ν.Π. Μπεζαντάκου Η ρητορική της ομηρικής 

μάχης, το σκεπτικό πως δεν είναι δυνατόν να παραβλέψει κάποιος την ανάδυση της του 

εριστικού και ανταγωνιστικού στοιχείου ου διέπει ολόκληρη την Ιλιάδα. Έκφραση αυτού του 

στοιχείου είναι η ανταλλαγή για παράδειγμα προσβολών ή πολεμικής φύσεως προκλήσεων, πριν 

από την διαδικασία της ένοπλης σύγκρουσης των πολεμιστών. Είναι θα έλεγε κανείς, ένα είδος 

ψυχολογικής διαδικασίας τρόπον τινά, όπου ο κάθε πολεμιστής επιχειρεί να δημιουργήσει εκ 

των προτέρων ψυχολογικές εντυπώσεις στον αντίπαλο, με τις οποίες προσφέρεται ένα πρώτο 

στάδιο επιβολής εις βάρος του, προτού η σύγκρουση αναβαθμιστεί στο επίπεδο της επιβολής με 

τα όπλα.
10
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  Οι βασικές στοχεύσεις αυτής της διαδικασίας είναι τέσσερις: α) από τη μια 

επιδιώκεται ένα είδος ταύτισης με τον αντίπαλο, στοιχείο που προκύπτει από τις προσβλητικές 

προσφωνήσεις, β) ο φορέας της λεκτικής πρόκλησης, καθώς επιχειρεί να κερδίσει τιμή και δόξα 

έναντι του αντιπάλου του και ενδεχομένως να ασκήσει σε εκείνον και την ψυχολογική πίεση και 

το δέος, αναφέρεται είτε σε προγενέστερα πολεμικής φύσεως γεγονότα, όπου ήταν ο ίδιος 

πρωταγωνιστής και νικητής είτε στη γενεαλογία του, γ) προβαίνει έτσι σε ένα σχεδιασμό του 

προσωπικού του μέλλοντος, αφού προδικάσει το αποτέλεσμα της ένοπλης σύγκρουσης με τον 

αντίπαλο και δ) αξιολογεί τον αντίπαλο, συγκρίνοντάς τον με τον ίδιο του τον εαυτό.
11

 

  Η κάμψη του αντιπάλου σε αυτό το επίπεδο, σχετίζεται με την εξασθένηση 

των νοητικών του αντιστάσεων που σχετίζονται με το θέμα της ανάδυσης και της υποστήριξης 

των ενεργειών για επιβίωση. Στην Ιλιάδα επί παραδείγματι, είναι χαρακτηριστική η περίπτωση 

του διαλόγου ανάμεσα στον Αχιλλέα και τον Αινεία , όπου ο δεύτερος αρνείται να εγκαταλείψει 

τη θέση μάχης του και να διαφύγει στην ασφάλεια του πλήθους των συμπολεμιστών του. Τότε, ο 

Αχιλλέας του απευθύνει τον εξής λόγο: «Αἰνεία τί σὺ τόσσον ὁμίλου πολλὸν ἐπελθὼνἔστης; ἦ 

σέ γε θυμὸς ἐμοὶ μαχέσασθαι ἀνώγειἐλπόμενον Τρώεσσιν ἀνάξειν ἱπποδάμοισι       τιμῆς τῆς 

Πριάμου; ἀτὰρ εἴ κεν ἔμ' ἐξεναρίξῃς,οὔ τοι τοὔνεκά γε Πρίαμος γέρας ἐν χερὶ θήσει·εἰσὶν γάρ οἱ 

παῖδες, ὃ δ' ἔμπεδος οὐδ' ἀεσίφρων.ἦ νύ τί τοι Τρῶες τέμενος τάμον ἔξοχον ἄλλωνκαλὸν 

φυταλιῆς καὶ ἀρούρης, ὄφρα νέμηαιαἴ κεν ἐμὲ κτείνης; χαλεπῶς δέ σ' ἔολπα τὸ ῥέξειν.ἤδη μὲν 

σέ γέ φημι καὶ ἄλλοτε δουρὶ φοβῆσαι.ἦ οὐ μέμνῃ ὅτε πέρ σε βοῶν ἄπο μοῦνον ἐόντασεῦα κατ' 

Ἰδαίων ὀρέων ταχέεσσι πόδεσσικαρπαλίμως; τότε δ' οὔ τι μετατροπαλίζεο φεύγων. ἔνθεν δ' ἐς 

Λυρνησσὸν ὑπέκφυγες· αὐτὰρ ἐγὼ τὴνπέρσα μεθορμηθεὶς σὺν Ἀθήνῃ καὶ Διὶ πατρί,ληϊάδας δὲ 

γυναῖκας ἐλεύθερον ἦμαρ ἀπούραςἦγον· ἀτὰρ σὲ Ζεὺς ἐῤῥύσατο καὶ θεοὶ ἄλλοι.ἀλλ' οὐ νῦν 

ἐρύεσθαι ὀΐομαι, ὡς ἐνὶ θυμῷβάλλεαι· ἀλλά σ' ἔγωγ' ἀναχωρήσαντα κελεύωἐς πληθὺν ἰέναι, μηδ' 

ἀντίος ἵστασ' ἐμεῖο,πρίν τι κακὸν παθέειν· ῥεχθὲν δέ τε νήπιος ἔγνω». Εδώ με άλλα λόγια, 

επισημαίνει ο Έλληνας ήρωας στον Αινεία, ότι για ποιο λόγο επιθυμεί να συγκρουστεί μαζί του, 

θέλοντας έτσι να δείξει την ανδρεία του στους Τρώες (επισημαίνοντάς του μάλιστα και το ότι 

έτσι εποφθαλμιά ίσως την εξουσία του Πριάμου). Και καθώς συνεχίζει το λόγο του, του 

υπενθυμίζει διάφορες περιπτώσεις από το παρελθόν κατά τη διάρκεια των οποίων τον είχε 
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κυνηγήσει, όποτε είχαν έρθει αντιμέτωποι ο ένας με τον άλλο στρατιωτικά. Κατά τη διάρκεια 

εκείνων των αναμετρήσεων του λέει πως ο Αινείας είχε στρέψει την πλάτη του προς τον 

αντίπαλο, χωρίς να σταθεί να πολεμήσει. Έτσι, τον προτρέπει και τώρα να γυρίσει πίσω και να 

τρέξει στο κάστρο της Τροίας. 

  Πάντως είναι αλήθεια την ίδια στιγμή, ότι αυτό το είδος άσκησης ψυχολογικής 

βίας, αφορά τις προσωπικές μονομαχίες μεταξύ πολεμάρχων και από την άλλη, η στρατηγική 

της αποτροπής με την άσκηση ψυχολογικής βίας προς τρίτους, όπως προς τον άμαχο πληθυσμό, 

αποτελεί εξαίρεση με την προαναφερόμενη σκηνή της ατίμωσης του πτώματος του Έκτορα 

γύρω από τα τείχη της πολιορκημένης πόλης. Κι ενώ εδώ κάποιος, όπως οι μαρξιστές 

θεωρητικοί κι αναλυτές, θα μπορούσε να θεωρήσει πως αυτή η διαδικασία μεταξύ πολεμάρχων 

αναδεικνύει ένα πλαίσιο ανταγωνισμών μεταξύ μελών της άρχουσας τάξης της εποχής, 

εντούτοις είναι δυνατόν να ανιχνεύσει κάτι πολύ βαθύτερο: πως δηλαδή εδώ υφίσταται μια 

πρώιμη διαδικασία ανταλλαγής μηνυμάτων ως προς τη χρήση βίας και των παρεπομένων της, 

κατ’ αναλογία με τις ανταλλαγές απειλών ως τις μέρες μας μεταξύ διαφόρων κρατικών 

οντοτήτων στη σκακιέρα της σύγχρονης διπλωματίας και των διεθνών σχέσεων.
12

 

  Αυτό το είδος άσκησης βίας, που αφορά από κάποιο σημείο κι έπειτα και τον 

παράγοντα των τρίτων, με την έννοια δηλαδή των ομάδων ανθρώπων και πληθυσμών που δεν 

συμμετέχουν ενεργά σε κάποια στρατιωτική αντιπαράθεση, μπορεί να θεωρηθεί συναφές με την 

προπαγάνδα. Η τελευταία, ως διαδικασία, αποσκοπεί στο να δοθεί στον αντίπαλο η αίσθηση κι 

εντύπωση, πως η στρατιωτική του ισχύς και οι δυνατότητές του ως προς το μέγεθος και την 

έκταση άσκησης βίας (μέσω μαζικών θηριωδιών για παράδειγμα) είναι κάτι το πραγματικό. Έτσι 

άλλωστε πλήττεται και η διάθεση των μαζών του αντιπάλου να εισέλθουν στη διαδικασία της 

ευθείας σύγκρουσης με αυτόν που δομεί μια τέτοια προπαγανδιστική εικόνα.
13
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 Κεφάλαιο: Η στρατηγική της αποτροπής μέσω της άσκησης βίας 

σε τρίτους κατά την περίοδο της ανθρώπινης Ιστορίας – Περίοδος 

από την Αρχαιότητα ως την πρώιμη νεώτερη περίοδο 

2.1 Αρχαία Ιστορική Περίοδος 

2.1.1 Η καταστροφή της Μήλου (416 π.Χ) 

  Εξετάζοντας τα διάφορα παραδείγματα αναφορικά με την διαδικασία της 

στρατηγικής αποτροπής, μέσα από την άσκηση βίας προς τρίτους, θα μπορούσαμε να 

αναφέρουμε το παράδειγμα της εξολόθρευσης των Μηλίων από τους Αθηναίους το 416 π.Χ. στα 

πλαίσια των συγκρούσεων και των ανταγωνισμών των δύο μεγάλων παρατάξεων και αντιπάλων 

της εποχής, δηλαδή των Αθηναίων και των Σπαρτιατών, κατά τον Πελοποννησιακό Πόλεμο. Το 

ιστορικό γεγονός που αποτελεί αφετηρία και σημείο αναφοράς αυτών εδώ των σκέψεων το 

αφηγείται πολύ παραστατικά, σαν επεισόδιο αρχαίας τραγωδίας, ο Θουκυδίδης. Φαίνεται λοιπόν 

ότι, για να διατηρήσουμε αυτή την παραστατικότητα, ο πιο πρόσφορος δρόμος είναι να 

παραθέσουμε το ίδιο το κείμενο του μεγάλου ιστορικού μεταφρασμένο  από δόκιμο σύγχρονο 

ερμηνευτή. Από το ίδιο το κείμενο αναδύεται ανενδοίαστη και  απάνθρωπη και προκλητική  η 

αλαζονεία της δύναμης και η  ροπή της δύναμης προς την αδικία και την αυτοκαταστροφή (που 

θάρθει αργότερα ως κάθαρση). 

  Ένας σύντομος πρόλογος είναι αναγκαίος: Το 416 π.Χ., ενώ ακόμα διαρκούσε 

η Νικίειος Ειρήνη που είχαν υπογράψει  Αθηναίοι και Σπαρτιάτες, επιχείρησαν οι πρώτοι να 

εκβιάσουν τους Μηλίους να μπουν στην Αθηναϊκή Συμμαχία, μολονότι οι Μήλιοι είχαν δωρική 

καταγωγή (άρα συγγένευαν με τους Σπαρτιάτες) και είχαν ως τότε μείνει  ουδέτεροι στη μεγάλη 

σύγκρουση, που είναι γνωστή ως Πελοποννησιακός Πόλεμος (431-404 π.Χ.). 

  Οι Αθηναίοι έκαναν την εμφάνισή τους το Μάρτη μήνα του 416 π.Χ., με 

ναυτική και πεζική δύναμη πολλαπλάσια από εκείνη που μπορούσαν να αντιπαρατάξουν οι 

Μήλιοι και με την απειλή της βίας ζητούσαν να διαπραγματευτούν  «εκούσια» προσχώρηση της 

Μήλου στην αθηναϊκή «συμμαχία». 
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  Τις «διαπραγματεύσεις» που ακολούθησαν, μάλλον μια συγκεκριμένη φάση 

τους, έχει αφηγηθεί ο Θουκυδίδης και το σχετικό τμήμα της Ξυγγραφής (βιβλίο 5ο κεφ. 84-116) 

είναι γνωστό ως διάλογος Μηλίων και Αθηναίων. Οι λόγοι των Αθηναίων στην περίοδο αυτή 

έχουν αποτελέσει κλασικό δείγμα πολιτικού κυνισμού σε επίπεδο διεθνών σχέσεων. Είναι 

περίπτωση όπου  η δύναμη (Αθηναίοι) ποδοπατεί την έννοια της δικαιοσύνης που την 

επικαλείται η αδύναμη πλευρά (οι Μήλιοι). Όταν  οι «διαπραγματεύσεις» απέτυχαν, γιατί οι 

Μήλιοι επέμεναν να μείνουν ανεξάρτητοι και ουδέτεροι στο μικρό νησί τους, οι Αθηναίοι τους 

πολιόρκησαν, τους νίκησαν και για τιμωρία: όλους τους άρρενες τους έσφαξαν, όλα τα 

γυναικόπαιδα τα πούλησαν ως δούλους και στην έρημη πια Μήλο εγκατέστησαν 500 αθηναίους 

κληρούχους. 

  Πόση αξιοπιστία έχει η αφήγηση του Θουκυδίδη για κείνα τα δραματικά 

γεγονότα δεν είναι ζήτημα που θα θέλαμε να το σχολιάσουμε εμείς εδώ. Ανάγεται στη 

γενικότερη επιμονή του ιστορικού για τη βάσανο των πληροφοριών του  στην αναζήτηση της 

αλήθειας. Μόνο για το πώς θα μπορούσε να διασωθεί  το κείμενο και το περιεχόμενο του 

διαλόγου Μηλίων-Αθηναίων είναι ανάγκη να διατυπώσουμε κάποιες υποθέσεις: (1) Πιθανότατα 

από Αθηναίους που ήταν αυτόπτες  μάρτυρες  το 416 στη Μήλο, που ίσως μάλιστα σχολίαζαν  

εκείνα τα γεγονότα, είτε καμαρώνοντας για τη διαλεκτική τους δεινότητα είτε απολογούμενοι 

μπροστά σε μια «οργισμένη» Κοινή Γνώμη για την απάνθρωπη πράξη. (2) Πιθανό από 

Σπαρτιάτες προς τους οποίους οι Μήλιοι θα κοινολόγησαν το περιεχόμενο των 

«διαπραγματεύσεων» ζητώντας βοήθεια και σωτηρία. Τέλος, είναι πολύ πιθανό ότι ο 

Θουκυδίδης, σύμφωνα με την ομολογημένη αρχή του (Α.22) χρωμάτισε τις –προφορικές 

βέβαια- πληροφορίες του και τις οργάνωσε σε ενιαίο διαλογικό κείμενο, έτσι όπως μπορούσε να 

έχει ειπωθεί μέσα στο πολεμικό – πολιτικό κλίμα της εποχής, μένοντας πάντα πιστός στο 

περιεχόμενο του διαλόγου. Πάντως δεν έχουμε αμφιβολίες για την αξιοπιστία του ιστορικού, την 

ακρίβεια των πληροφοριών του και το δικό του πάθος για την   αλήθεια. 

  Εδώ συγκεκριμένα, μπορούμε να δούμε πως οι Αθηναίοι, καθώς επιχειρούν να 

εντάξουν το νησί της Μήλου στη συμμαχία τους κι ενώ μάλιστα αυτό κρατούσε μια ουδέτερη 

στάση έναντι των δύο αντίπαλων παρατάξεων του Πελοποννησιακού Πολέμου, επισημαίνουν, 

όταν πια καθίσταται εμφανές, πως οι Μήλιοι δεν σκοπεύουν να υποταχθούν στις αθηναϊκές 

απαιτήσεις, πως θα προβούν στην εξόντωση των κατοίκων του νησιού με βάση το εξής 
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σκεπτικό: πως με αυτόν τον τρόπο, ουσιαστικά θα ασκήσουν την τακτική της τρομοκρατίας σε 

όλους τους υπόλοιπους Έλληνες, τόσο στους ίδιους τους υποτελείς και συμμάχους τους, όσο και 

στους αντιπάλους τους, αποσκοπώντας σε ένα διπλό επίπεδο. 

  Αφενός μεν δηλαδή από τη μια να πείσουν όλους τους συμμάχους και 

υποτελείς τους πως δεν θα τους συνέφερε να αποστατήσουν από την αθηναϊκή συμμαχία και 

αφετέρου από την άλλη, να τρομοκρατήσουν και να κάνουν με αυτό τον τρόπο επίδειξη δύναμης 

και στους αντιπάλους. Η μαζική θηριωδία στην οποία επρόκειτο να προβούν, όπου δηλαδή ο 

αρσενικός πληθυσμός της Μήλου εξοντώθηκε και τα γυναικόπαιδα θα κατέληγαν στα 

σκλαβοπάζαρα, αποτελούσε εκ μέρους τους ένα εργαλείο, με το οποίο στόχευαν στο να 

λειτουργήσουν αποτρεπτικά σε ένα ψυχολογικό επίπεδο πρωτίστως έναντι οποιουδήποτε θα 

ήθελε μελλοντικά να τους αντισταθεί και να αμφισβητήσει την εξουσία τους. 

  Υπάρχει ένα απόσπασμα από το Διάλογο των Μηλίων, όπου λέγονται τα εξής 

μεταξύ Μηλίων και Αθηναίων: 91. ΑΘ. Εμείς για το τέλος της ηγεμονίας μας, αν αυτή θα 

καταλυθεί κάποτε, δεν ανησυχούμε, γιατί δεν είναι επικίνδυνοι στους νικημένους όσοι, όπως οι 

Λακεδαιμόνιοι, ασκούν ηγεμονία πάνω σε άλλους (άλλωστε η αντιδικία μας δεν είναι με τους 

Λακεδαιμονίους) αλλά επικίνδυνοι είναι οι υπήκοοι, αν τυχόν αυτοί ξεσηκωθούν και νικήσουν 

εκείνους που  τους εξουσίαζαν. Όσο γι αυτό, ας μείνει σε μας η  φροντίδα  να αντιμετωπίσουμε 

τον κίνδυνο. Εκείνο όμως που θέλουμε τώρα να κάνουμε φανερό σε σας είναι  ότι  βρισκόμαστε 

εδώ για το συμφέρον της ηγεμονίας μας  και όσα θα πούμε τώρα σκοπό έχουν τη σωτηρία της 

πολιτείας σας, επειδή  θέλουμε και χωρίς κόπο να σας εξουσιάσουμε και για το συμφέρον και 

των δυο μας να σωθείτε.  

92. ΜΗΛ. Και πώς μπορεί να συμβεί να είναι ίδια συμφέρον σε μας να γίνουμε δούλοι , 

όπως σε σας να γίνετε κύριοί μας; 

93. ΑΘ. Επειδή σεις θα έχετε τη δυνατότητα να υποταχθείτε πριν  να πάθετε τις πιο 

μεγάλες συμφορές, κι εμείς, αν δε σας καταστρέψουμε, θα έχουμε κέρδος. 

94. ΜΗΛ. Ώστε δε θα δεχθείτε, μένοντας εμείς ήσυχοι, να είμαστε φίλοι αντί  εχθροί, 

σύμμαχοι όμως κανενός από τους δυο σας;  
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95.ΑΘ. Όχι,  γιατί δε μας βλάφτει τόσο  ή έχθρα σας όσο η φιλία σας. Η φιλία σας, 

στα μάτια των υπηκόων μας, θα ήταν απόδειξη  αδυναμίας μας, ενώ το μίσος σας  απόδειξη 

της δύναμής μας. 

96. ΜΗΛ. Έτσι  σκέφτονται οι υπήκοοί σας για το σωστό, ώστε να βάζουν στην ίδια μοίρα 

εκείνους που  δεν έχουν καμιά φυλετική σχέση μαζί σας κι εκείνους που οι περισσότεροί τους 

είναι άποικοί σας, μερικοί μάλιστα απ’ αυτούς αποστάτησαν κι υποτάχτηκαν; 

97. ΑΘ. Ναι, γιατί νομίζουν ότι λόγια  που να στηρίζονται στο δίκαιο δε λείπουν από 

κανένα, πιστεύουν όμως πως όσοι διατηρούν την ελευθερία  τους το χρωστούν  στη δύναμή τους 

κι ότι εμείς δεν εκστρατεύουμε εναντίον τους από φόβο. Ώστε το να σας υποτάξουμε  εκτός που 

θα αύξαινε τους υπηκόους μας θα μας πρόσφερε και ασφάλεια, και μάλιστα αν σεις, νησιώτες 

και πιο αδύναμοι από άλλους δεν υπερισχύσετε απέναντί μας που είμαστε κυρίαρχοι στη 

θάλασσα».
14

 

  Εδώ αναδεικνύεται μια κυνικότητα εκ μέρους του ισχυρού, η οποία σχετίζεται 

με μακροπρόθεσμους στρατηγικούς του στόχους, όπως η διατήρηση της ηγεμονίας που είχε 

δομήσει η Αθήνα κατά τον 5
ο
 αιώνα π.Χ. Η εξόντωση ενός λαού, ο οποίος μάλιστα δεν είναι καν 

ξεκάθαρος αντίπαλος κατά την παρούσα φάση, αποτελεί για τον κατακτητή και ιμπεριαλιστή της 

εποχής εκείνης, δηλαδή τους Αθηναίους, κυρίως ένα μέσο παραδειγματισμού μέσα από την 

ψυχολογική τρομοκρατία. Είναι μια υπενθύμιση προς τους πάντες, είτε φίλους είτε εχθρούς για 

το τι θα μπορούσε να τους συμβεί αν αντισταθούν στην αθηναϊκή δύναμη. 

  Εδώ θα πρέπει πάντως να τονιστεί πως μια τέτοια επιθετικότητα και 

αγριότητα, ως στρατηγική αποτροπής, μέσα από τη βία προς τρίτους, δεν βασίζεται σε έμφυτα 

γνωρίσματα του ανθρώπινου είδους. Όπως συμβαίνει και στο εξεταζόμενο παράδειγμα της 

Αθήνας της περιόδου του Πελοποννησιακού Πολέμου, στην πραγματικότητα η έκφραση τέτοιων 

πρακτικών μαζικής θηριωδίας, Απορρέει  από τους οικονομικούς,  κοινωνικούς  και πολιτικούς 

θεσμούς του. Αυτοί οι θεσμοί διαμορφώνουν τη βούληση και δράση  των ανθρώπων, ατομική 
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 Θουκυδίδης Ιστορία, 5,91-97, μτφ. Γεωργοπαπαδάκος, εκδόσεις Μαλλιάρης Νέα Παιδεία, Θεσσαλονίκη, 

1985, σελ. 58 
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και συλλογική. Συγκεκριμένα, για τους Αθηναίους: αφότου η γεωργική – κλειστή οικονομία 

τους εξελίχτηκε σε εμπορευματική – κεφαλαιοκρατική (θεσμοί οικονομικοί) από την εποχή του 

Θεμιστοκλή και νωρίτερα, η αναζήτηση αγορών  για την  προώθηση των δικών τους προϊόντων 

(γεωργικών και βιοτεχνικών) ήταν συνέπεια «φυσιολογική». 

   Και, όταν ιδρύθηκε η «συμμαχία» (478 π.Χ., θεσμός πολιτικός) το να 

χρησιμοποιήσουν τη νέα δύναμη για εξυπηρέτηση της οικονομικής πολιτικής τους ήταν επίσης 

πορεία «λογική». Όταν τα συμφέροντα του κάθε πολίτη (του παραγωγού εξαγώγιμων γεωργικών 

προϊόντων, του βιοτέχνη, του ναύτη, του πολιτικού, του δικαστή, του βουλευτή, του 

εκκλησιαστή) συνδέθηκαν άμεσα  με τη  «δυναμική» αξιοποίηση της «συμμαχίας», τότε πια ο 

κάθε πολίτης «φρόνιμο»  ήταν να σκέπτεται και να αποφασίζει για τη χρησιμοποίηση των 

«συμμάχων» για τα συμφέροντα τα δικά του, που θα μπορούσε κατά περίπτωση να τα θεωρεί 

συλλογικά συμφέροντα του Δήμου της Αθήνας να τα υψώνει σε κρατική ιδεολογία, όπως θα 

έλεγε η σύγχρονη ορολογία. Τα επιμέρους συμφέροντα  διαμόρφωναν  στην Εκκλησία  του 

Δήμου τη συλλογική βούληση. Η συλλογική βούληση  και απόφαση δυνάμωνε με τη σειρά της 

τον τρόπο σκέψης των ατόμων. Έτσι διαμορφωνόταν  η πολιτική ηθική που επηρέαζε την  

πολιτική ζωή, εσωτερική και εξωτερική.  

  Ο επεκτατισμός της Αθήνας και η πολιτική συμπεριφορά της απέναντι σε 

εχθρούς, ουδέτερους και συμμάχους ακόμη, ήταν «φυσιολογικό» αποκύημα θεσμών που 

κυκλοφόρησαν «νόμιμα»  τα 50-60 χρόνια που είχαν μεσολαβήσει  από το 478 ως το 416 π.Χ. 

Της κυοφορίας εκείνης τέκνο ήταν ο αθηναϊκός ιμπεριαλισμός, με όλες  τις οικονομικές, 

πολιτικές, ηθικές κατηγορίες που περικλείει ο όρος αυτός (αναχρονιστικά χρησιμοποιημένος, όχι 

όμως άστοχα).
15

 Και του ιμπεριαλισμού αυτού τέκνα ήταν οι Αθηναίοι που 

«διαπραγματεύτηκαν»  με τους Μήλιους  και οι υπόλοιποι που ψήφισαν  ένα χρόνο αργότερα τη 

σικελική  εκστρατεία.  Αξίζει να διαβάσει κανείς το κεφάλαιο 6, 24 του Θουκυδίδη και να 
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 Δεν είναι τυχαίο που έτσι χαρακτηρίζουν την αθηναϊκή πολιτική σοβαροί μελετητές σήμερα κι έτσι 

επιγράφουν της σχετικές μελέτες τους. Περιοριζόμαστε εδώ να μνημονεύσουμε τις εργασίες των: Jacqueline de 

Romilly και Georges Meautis, που χρησιμοποίησαν τον ίδιο ακριβώς τίτλο μελέτης: Thucydide et l’ impériasisme 

Athénien (το 1947 και το1964 αντίστοιχα). Την εργασία του δεύτερου έχει μεταφράσει η κ. Ξένη  Οικονομοπούλου. 

Το έργο και των δυο το έχει εύστοχα αναλύσει ο Ηλίας Ηλιού στο βιβλίο του: Το Μήνυμα του Θουκυδίδη, Αθήνα 

1980, σελ. 138 και πέρα. 
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προσέξει ότι ο ιστορικός κατατάσσει όλους που εγκρίνανε την τυχοδιωκτική  εκείνη περιπέτεια 

σε τρεις κατηγορίες: εκείνους που είχαν  μεγαλώσει με όλα τα αγαθά της γης χωρίς να ιδρώνουν 

γι’ αυτά, εκείνους που είχαν τυφλωθεί  από την αλαζονεία της δύναμης και δε φαντάζονταν  την 

περίπτωση αποτυχίας, εκείνους τέλος (τους πιο πολλούς) που περίμεναν από την εκστρατεία 

μισθούς, λεηλασία, φόρους. 

  Είναι ενδεικτικό, ότι στο συγκεκριμένο λόγο, παρ’ όλες τις εκκλήσεις των 

Μηλίων, οι Αθηναίοι εκθέτουν την επιχειρηματολογία τους αναφορικά με την ισχύ του δικαίου 

του ισχυρότερου έναντι του δικαίου του αδύναμου. Εδώ με άλλα λόγια, αναδύεται ένα πνεύμα 

συναφές με τα επιχειρήματα της σοφιστικής του 5
ου

 αιώνα π.Χ., όπου επισημαίνεται η ανάδειξη 

της σημασίας του προσωπικού συμφέροντος και η υποκειμενικότητα, αναφορικά με τι έννοιες 

περί δικαιοσύνης σε ζητήματα μεταξύ άλλων, όπως ο πόλεμος και οι διακρατικές σχέσεις. Εδώ 

μάλιστα, μπορεί να λεχθεί, πως είναι ενδεικτική συγκεκριμένα η επιρροή που ασκείται στον 

Θουκυδίδη από τον σοφιστή Αντιφώντα (με τη χρήση για παράδειγμα επιχειρηματολογίας, η 

οποία καταδεικνύει βασικά τον απόλυτο υποκειμενισμό σε ζητήματα, όπως το συμφέρον του 

ατόμου ή ενός κράτους και το θέμα της ηθικής στις διακρατικές σχέσεις).
16

 

2.2.2 Η καταστροφή της Μυτιλήνης 

  Πέραν όμως της περίπτωσης αυτής, θα μπορούσε κάποιος παράλληλα να 

σημειώσει και το παράδειγμα της περίπτωσης της Μυτιλήνης, πόλης που ανήκε στην αθηναϊκή 

συμμαχία, αλλά την οποία φίλα προσκείμενοι στους Σπαρτιάτες ολιγαρχικοί είχαν επιχειρήσει 

να την αποσπάσουν το 427 π.Χ. κι ενώ ήδη είχαν συμπληρωθεί σχεδόν 3,5 χρόνια πολέμου. Το 

σπαρτιατικό σχέδιο για την αποσκίρτηση της Μυτιλήνης, είχε ναυαγήσει πολύ γρήγορα από τη 

μια μεριά, ενώ από την άλλη, οι ίδιοι οι Αθηναίοι σύντομα απέστειλαν στο νησί μια σημαντική 

δύναμη οπλιτών και πλοίων. Ενώ και η πλειοψηφία των κατοίκων στην πραγματικότητα δεν 

είχαν εχθρικές διαθέσεις έναντι των Αθηναίων, οι τελευταίοι έλαβαν άμεσα απόφαση για την 

εξόντωση όλου του πληθυσμού, ακόμα και των δημοκρατικών πολιτών του νησιού, ως μορφής 
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παραδειγματισμού για πιθανές απόπειρες αποστασιών στο μέλλον. Είναι ενδεικτικό, πως ο 

Θουκυδίδης περιγράφει από τη μεριά του πως σύντομα οι Αθηναίοι είχαν μετανιώσει για αυτήν 

την απόφασή τους και πως σημειώθηκαν αντιγνωμίες ανάμεσά τους, ώστε να ακυρωθεί μια 

τέτοια τόσο σκληρή απόφαση.  

  Είναι χαρακτηριστικό πως εδώ παρατίθεται η δημηγορία του Αθηναίου 

πολιτικού Κλέωνα, ο οποίος υποστήριζε με φανατισμό την προοπτική της εξόντωσης όλων των 

κατοίκων της Μυτιλήνης. Η συγκεκριμένη γνώμη είχε υπερψηφιστεί μάλιστα από την 

πλειοψηφία του αθηναϊκού δήμου και αμέσως είχε αποσταλεί τριήρης από την Αθήνα στη 

Μυτιλήνη, ώστε να μεταδοθεί η διαταγή της άμεσης πραγματοποίησης της απόφασης αυτής από 

τον Αθηναίο στρατηγό Πάχητα που διοικούσε το αθηναϊκό εκστρατευτικό σώμα.
17

 Πάντως η 

απόφαση σύντομα ανακλήθηκε και ο πληθυσμός της Μυτιλήνης τελικά γλύτωσε τη γενική 

σφαγή. 

  Πέραν τούτου όμως, εδώ μπορούμε να κρατήσουμε ένα συγκεκριμένο σημείο 

από την σχετική δημηγορία του Κλέωνα, συγκεκριμένα τη δεύτερη δημηγορία του, όταν 

κατέστη γνωστό πως είχε συζητηθεί και πάλι στην Εκκλησία του Δήμου στην Αθήνα, το θέμα 

για την αλλαγή της αρχικής σκληρής απόφασης που προέβλεπε τη μαζική εξόντωση των 

Μυτιληναίων. Κι εδώ ο Κλέων θα τονίσει πως η μη εξόντωση των Μυτιληναίων από τους 

Αθηναίους θα εκληφθεί ως σημάδι αδυναμίας από συμμάχους και εχθρούς των δευτέρων. Η 

γενική σφαγή του πληθυσμού του νησιού με άλλα λόγια, είναι ένα είδος παραδειγματισμού και 

παράλληλα ένα είδος στρατηγικής αποτροπής για το μέλλον. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό το 

εξής επιχείρημα του: «τι πραγματικά θα έπρατταν οι ίδιοι Μυτιληναίοι στην περίπτωση που 

βρίσκονταν στη θέση των Αθηναίων; Θα μεταχειρίζονταν τους δεύτερους με επιείκεια ή θα τους 

εξόντωναν όλους;»
18

 

  Η επιχειρηματολογία του φαίνεται από τη μια μεριά να βασίζεται στην θεωρία 

περί προμελέτης, την οποία μάλιστα αργότερα θα επισημάνει και ο Αριστοτέλης στα Ηθικά 

Νικομάχεια, ως παράγοντα λήψης καταδικαστικών αποφάσεων εις βάρος κάποιου. Στην 
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περίπτωση της Μυτιλήνης, το επιχείρημα αυτό έχει να κάνει με το ότι οι ολιγαρχικοί της 

επιχείρησαν πριν από καιρό να παρασύρουν όλο το νησί στη μεριά των Σπαρτιατών. Από την 

άλλη μεριά ωστόσο, αν παρατηρήσει κάποιος όλο το λόγο του Κλέωνα, αντιλαμβάνεται πως 

στην ουσία, η επίδειξη θηριωδίας εκ μέρους των Αθηναίων, συνιστά ένα είδος λογικής και 

φυσιολογικής πρακτικής εκ μέρους μιας μεγάλης στρατιωτικής και πολιτικής δύναμης, όπως η 

Αθήνα. Μάλιστα, στο πλαίσιο αυτού του σκεπτικού, η ηγεμονία μπορεί να στηρίζεται στην 

πλήρη εφαρμογή της ωμής δύναμης, ενώ ο οίκτος και η επιείκεια είναι σημάδια αδυναμίας και 

εχθροί της εξουσίας.
19

 

2.2.3 Η εξέγερση του Σπάρτακου  

  Άλλα σχετικά παραδείγματα από την Αρχαιότητα, ως προς το εξεταζόμενο 

θέμα, θα μπορούσαν παράλληλα να θεωρηθούν περιπτώσεις, όπως αυτή της τύχης του στρατού 

των Μονομάχων που είχαν επαναστατήσει λίγο πριν το 70 π.Χ. με αρχηγό τον Σπάρτακο, 

εναντίον των Ρωμαίων στην ιταλική χερσόνησο. Με δεδομένο και το ότι για τις αντιλήψεις και 

κοσμοθεωρίες εκείνης της εποχής μια τέτοια εξέγερση και μάλιστα από σκλάβους θεωρούνταν, 

ως κάτι το αδιανόητο, η επανάσταση, όταν εν τέλει κατεστάλη το 71 π.Χ., αντιμετωπίστηκε με 

ιδιαίτερη σκληρότητα από τους Ρωμαίους. Η επανάσταση του Σπάρτακου είναι μία από τις 

μεγαλύτερες και μαζικότερες της αρχαιότητας. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την τραγική 

της κατάληξη, ενέπνευσε πολλά κινήματα αλλά και διανοούμενους και καλλιτέχνες κατά τη 

διάρκεια των αιώνων, πολλοί εκ των οποίων ερμήνευσαν ποικιλοτρόπως το χαρακτήρα της 

επανάστασης, άλλοι δε χρησιμοποίησαν και το όνομα του Σπάρτακου για να δηλώσουν τη 

ριζοσπαστικότητα των ενεργειών τους.
20

 

  Ως προς την αντίδραση των Ρωμαίων, είναι ενδεικτικό πως μετά από την ήττα 

του στρατού του Σπάρτακου στο πεδίο της μάχης (κοντά στο Σιλάριο ποταμό το 71 π.Χ.) 6.000 

άτομα από το στρατό του που επιβίωσαν της μάχης και αιχμαλωτίστηκαν, σταυρώθηκαν κατά 

μήκος της Αππίας Οδού. Τα αποσυντιθέμενα σώματά τους πάνω στους σταυρούς για πολλά 

χρονιά από τότε λειτούργησαν ως ένα είδος υπενθύμισης προς τον καθένα, αναφορικά με το τι 

                                                 

 

19
 Finley, J.F., Θουκυδίδης, μτφ. Κουκουλιός, Τάσος, εκδόσεις Παπαδήμας, Αθήνα, 2013, σελ. 250 

20
 Γκίντερ, Ρ., Η εξέγερση του Σπάρτακου, εκδόσεις Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα, 1988, σελ. 149 



 

 

21 

 

κατάληξη θα μπορούσε να έχει η προσπάθεια αντίστασης και αμφισβήτησης της ρωμαϊκής 

εξουσίας.
21

 Αυτή  θηριωδία των Ρωμαίων είχε τόσο καταλυτική επίδραση στις συνειδήσεις των 

υπηκόων που ποτέ ξανά άλλοτε μια ανάλογη εξέγερση δεν απασχόλησε τη λεγόμενη Pax 

Romana.
22

 

2.2.4 Οι εκστρατείες του Ιούλιου Καίσαρα 

  Μια ανάλογη τακτική τρομοκράτησης του εχθρού άλλωστε μπορεί να λεχθεί 

πως ακολουθήθηκε και κατά τη διάρκεια των πολέμων κι εκστρατειών του Ιούλιου Καίσαρα στη 

Γαλατία κατά τα μέσα περίπου του 1
ου

 αιώνα π.Χ. Η πρωτεύουσα των Γαλατών Αλέσια είχε 

πέσει το 52 π.Χ. και κατά τη διάρκεια της πολιορκίας της, οι πολιορκούμενοι Γαλάτες υπό την 

ηγεσία του Βερσιγκετόριξ είχαν αναγκαστεί να στείλουν εκτός της πόλης έναν τεράστιο αριθμό 

από γυναικόπαιδα, δεδομένου ότι είχαν προβλήματα με το ζήτημα της τροφοδοσίας του 

τεράστιου αριθμού των πολεμιστών τους. Υπήρχε η ελπίδα δε, ότι τα γυναικόπαιδα θα 

αφήνονταν από τον Ιούλιο Καίσαρα να περάσουν μέσα από κάποιο ασφαλή διάδρομο που θα 

τους προσέφερε ο ίδιος. Εντούτοις, ο Καίσαρας έδωσε εντολή για την παγίδευσή της σε μια 

νεκρή ζώνη, ανάμεσα στην πόλη και το στρατόπεδό του, με αποτέλεσμα τον αργό τους θάνατο 

από πείνα και δίψα.
23

 

  Εδώ με άλλα λόγια, είναι σαφές, πως στόχος ήταν η άσκηση περαιτέρω 

ψυχολογικής πίεσης στους αμυνόμενους Γαλάτες. Στους τελευταίους, μέσα από την ενώπιον 

τους παρουσίαση της τύχης των αγαπημένων τους προσώπων και των οικογενειών τους, στόχος 

ήταν προφανώς το να τρωθεί ακόμα περισσότερο το ηθικό τους και η διάθεσή τους για 

περαιτέρω αντίσταση προς τον Ιούλιο Καίσαρα. 

2.2.5 Η εξέγερση του Μπαρ Κοχμπά 

  Άλλο σχετικό παράδειγμα, μέσα από το οποίο οι Ρωμαίοι επιχείρησαν να 

πιέσουν ψυχολογικά τοπικό πληθυσμό κατά τη διάρκεια εξέγερσης εναντίον τους, ήταν η 
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περίπτωση της εξέγερσης του Μπαρ Κοχμπά γύρω στο 136 με 132 μ.Χ. Κατά τη διάρκεια 

μάλιστα αυτής της εξέγερσης, η οποία θεωρήθηκε ως ο τρίτος κατά σειρά Ιουδαίο – Ρωμαϊκός 

Πόλεμος (με τον πρώτο να ξεκινάει το 66 μ.Χ. και να τελειώνει το 70 μ.Χ. και με τον δεύτερο 

αντίστοιχα να λαμβάνει χώρα ανάμεσα στο 115 και 117 μ.Χ. Κατά την εξέγερση του Μπαρ 

Κοχμπά, πέραν του ίδιου του Ιουδαίου επαναστάτη, εκτελέστηκαν από τους Ρωμαίους πλήθος 

άλλες σημαίνουσες προσωπικότητες των Ιουδαίων της Παλαιστίνης εκείνης της περιόδου, όπως 

διάφοροι τοπικοί θρησκευτικοί ηγέτες και ραβίνοι. Πέραν τούτων όμως, είναι ενδεικτικό πως 

κατά τη συγκεκριμένη εξέγερση, οι Ρωμαίοι προέβησαν πλέον και σε μαζικές σφαγές 

εκατοντάδων χιλιάδων Εβραίων σε όλη την περιοχή. Τέθηκε δε σε εφαρμογή ένα σχέδιο για τον 

παραδειγματισμό όλου του εβραϊκού πληθυσμού που άγγιξε σχεδόν τα όρια της γενοκτονίας και 

που εκφράστηκε παράλληλα με την μαζική ισοπέδωση χωριών, συναγωγών, πόλεων κ.λ.π.
24

 

  Μια όχι τόσο γνωστή περίπτωση, όπου εκφράζεται ξεκάθαρα μια πολιτική 

άσκησης θηριωδιών εις βάρος κάποιου πληθυσμού, που μάλιστα δεν αποτελούσε για τον έναν εκ 

των δυο αντιπάλων καν κάποια σημαντική και υπολογίσιμη απειλή, είναι αυτή που περιγράφεται 

στα πλαίσια της σύγκρουσης των αρχαίων Ισραηλιτών με τους Αμμωνίτες, αρχαίο λαό της 

περιοχής. Συγκεκριμένα, στο 11
ο
 Κεφάλαιο του βιβλίου Α΄ Βασιλειών της Παλαιάς Διαθήκης, 

περιγράφεται σκηνή κατά την οποία ο βασιλιάς των Αμμωνιτών, έθεσε ως όρο στον αρσενικό 

πληθυσμό μιας πόλης των Ισραηλιτών να του προσφέρουν ως δείγμα υποταγής, ο κάθε άνδρας 

τον δεξιό του οφθαλμό.
25

 Ανεξαρτήτως του αν μια τέτοια ιστορία είναι πραγματική ή όχι, θα 

μπορούσε να σημειώσει κάποιος πως το περιεχόμενό της εκφράζει με ενάργεια το σκεπτικό 

σχετικά με την άσκηση βίας και τρόμου σε τρίτους, με γνώμονα εκ γένει την αποθάρρυνση εκ 

μέρους του ενός αντιπάλου σε κάποιον άλλο, ως προς τη συνέχιση των εχθρικών ενεργειών και 

της συνέχισης του αγώνα εκ μέρους του δεύτερου. 
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2.3 Περίοδος του Μεσαίωνα 

 Πέραν όμως των διαφόρων περιπτώσεων από την Αρχαιότητα, θα μπορούσε 

παράλληλα κάποιος να κάνει λόγο και για ανάλογες τέτοιες περιπτώσεις και κατά το Μεσαίωνα, 

όπου εκφράστηκε και πραγματοποιήθηκε εν τέλει η διάθεση για την τρομοκράτηση κάποιου 

λαού, κράτους, κοινωνίας κ.λ.π. από τους εχθρούς του, με σκοπό την άσκηση τέτοιων 

ψυχολογικών πιέσεων που θα δημιουργούσαν την αίσθηση του ανέφικτου συνέχισης του αγώνα. 

Μάλιστα, κατά τη μεσαιωνική ιστορική περίοδο, ίσως το πλέον αντιπροσωπευτικά 

παραδείγματα να μπορούν να θεωρηθούν εκείνα των θηριωδιών που διέπραξαν εις βάρος 

διαφόρων αντιπάλων τους οι Μογγόλοι. Ήδη άλλωστε και από την εποχή της επέκτασης των 

Μογγόλων σε ένα τεράστιο τμήμα της Ευρασίας και των κατακτήσεων πολεμάρχων, όπως ο 

Τσενγκίς Χαν, οι διάφορες πηγές έκαναν εκτενείς αναφορές στην αγριότητα που υπέστη ένα 

πλήθος διαφόρων λαών σε περιοχές, όπως η Κεντρική Ασία, η Μέση Ανατολή κ.λ.π., στις 

περιπτώσεις ιδίως, κατά τις οποίες αυτοί οι λαοί προέβαλλαν αντίσταση στους Μογγόλους. 

 Ο τρόμος και η μαζική γενοκτονία και εξόντωση υπήρξαν για καιρό μια πολύ 

δημοφιλής και δοκιμασμένη τακτική των Μογγόλων, μια τακτική που με το πέρασμα του 

χρόνου δημιουργούσε τις τρομερές φήμες αναφορικά με την τύχη που επεφύλασσαν όχι μόνο 

στους αντιπάλους τους αλλά και σε τεράστιες μάζες άμαχων πληθυσμών. Αυτές οι φήμες είχαν 

αποτελέσει για τους ίδιους τους Μογγόλους ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την επέκταση τοθ 

φόβου, σε υποψήφιους αντιπάλους, πολύ πριν καν αυτοί προσεγγίσουν τις περιοχές τους και 

ενίοτε συνέβαλαν στις εύκολες και σχετικά αναίμακτες κατακτήσεις μεγάλων περιοχών.
26

 

 Είναι ενδεικτικό μάλιστα, πως η χρήση των τακτικών τρόμου από τους Μογγόλους 

στα πλαίσια των κατακτητικών τους πολέμων, έχει μελετηθεί σήμερα εν πολλοίς στα πλαίσια 

των διαφόρων ερευνών στο πεδίο της διεθνούς πολιτικής. Για παράδειγμα, ο Quester έχει 

εκφράσει την άποψη ότι  
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2.3.1 Άσκηση πολιτικής βίας στις εκστρατείες των Μογγόλων 

  Στην περίπτωση της κατάκτησης της πόλης της Σαμαρκάνδης, είναι 

χαρακτηριστικό, πως οι μουσουλμάνοι κάτοικοί της είχαν κλειστεί στο μεγάλο Τζαμί της πόλης, 

θεωρώντας, ότι θα ήταν ασφαλείς. Εντούτοις όμως, κατασφάχτηκαν από το στρατό του Τσενγκίς 

Χαν, ενώ την ίδια τύχη είχαν και χιλιάδες άρρενες πολίτες εκτός του τζαμιού. Αντίστοιχα οι 

γυναίκες βιάστηκαν μαζικά και πουλήθηκαν ως σκλάβες μαζί με τα παιδιά. Η ίδια τύχη περίμενε 

και τους κατοίκους των πόλεων Ουργκέντς και Μερβ. Στην πρώτη περίπτωση μάλιστα, όπου η 

αντίσταση του πληθυσμού είχε κρατήσει αρκετούς μήνες, λέγεται πως είχαν σφαχτεί 100.000 

άτομα. Γενικότερα, επί των ημερών του Τσενγκίς Χαν ολόκληρη η περιοχή του Αφγανιστάν και 

της Περσίας πλήρωσε πολύ βαρύ φόρο αίματος. 

  Ενδεικτική περίπτωση της άσκησης πολιτικής τρόμους εκ μέρους των 

Μογγόλων με γνώμονα την αποτροπή μελλοντικά πιθανών αντιπάλων τους να αντισταθούν, 

μπορεί να θεωρηθεί και η μεγάλη σφαγή που «σημάδεψε» την κατάκτηση της Βαγδάτης το 

1258. Η καταστροφή της Βαγδάτης από το χάνο Ουλαγκού το 1258, παραδοσιακά θεωρείται ως 

το τέλος της «Χρυσής Εποχής» του Ισλαμικού Χαλιφάτου. Ο Ουλαγκού χαν, λεηλάτησε και 

κατέστρεψε τη Βαγδάτη στις 10 Φεβρουαρίου 1258, προκαλώντας μεγάλες απώλειες ζωών.  

  Οι μουσουλμάνοι φοβόντουσαν ότι μια υπερφυσική καταστροφή θα 

συνέβαινε, αν το αίμα του τελευταίου αββασίδη χαλίφη στη Βαγδάτη, αλ-Μουστασίμ, απευθείας 

απόγονου του θείου του Μωάμεθ, χυνόταν. Οι Σιίτες της Περσίας δήλωσαν ότι δεν είχε 

ξανασυμβεί τέτοια καταστροφή στο μουσουλμανικό κόσμο μετά το θάνατο του σιίτη 

ιμάμη Χουσεΐν. Παρόλα αυτά, ως προφύλαξη και εξαιτίας μιας προκατάληψης των Μογγόλων 

που απαγόρευε να χύσουν βασιλικό αίμα, ο Ουλαγκού χαν τύλιξε τον αλ-Μουστασίμ σε ένα 

χαλί και τον έβαλε να ποδοπατηθεί από άλογα στις 20 Φεβρουαρίου 1258. Η στενή οικογένεια 

του χαλίφη επίσης εκτελέστηκε, με τη μόνη εξαίρεση του νεότερου γιου του που στάλθηκε ως 

δούλος στη Μογγολία, και μιας κόρης του που έγινε σκλάβα στο χαρέμι του Ουλαγκού. 

2.3.2 Σταυροφορίες 

  Ανάλογη εν τω μεταξύ, μπορεί να θεωρηθεί κατά την περίοδο του Μεσαίωνα 

και η στάση των Σταυροφόρων κατά τη διάρκεια της πρώτης Σταυροφορίας και κατά την 
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κατάκτηση της Ιερουσαλήμ από τους δυτικούς το 1099. Είναι ενδεικτικό πως η άλωση της 

πόλεως από τους Σταυροφόρους τον Ιούλιο του 1099 συνοδεύτηκε από μεγάλης κλίμακας 

σφαγές εις βάρος όλου του πληθυσμού της, σφαγές στις οποίες εκτός των Μουσουλμάνων, 

θύματα είχαν υπάρξει παράλληλα και οι Εβραίοι αλλά και οι Χριστιανοί της Ιερουσαλήμ. 

Αμέτοχος της σφαγής έμεινε ο Γοδεφρίγος της Βουϊλλιώνος, πού μπήκε στον Άγιο Τάφο με 

ένδυμα προσκυνητή, και μετά μια εβδομάδα εκλέχτηκε βασιλιάς των Ιεροσολύμων.
27

 

2.3.3.  Θηριωδίες εντός της Μεσαιωνικής Ευρώπης - Η Σφαγή της Béziers 

  Οι θηριωδίες όμως, ως μέσο και στρατηγική αποτροπής επρόκειτο να 

χαρακτηρίσουν και την ίδια την μεσαιωνική Ευρώπη, όπως συνέβη στην περίπτωση της 

εκστρατείας εναντίον των λεγόμενων Καθαρών στη νότια Γαλλία κατά τις αρχές του 13ου 

αιώνα. Οι Καθαροί ήταν αιρετική ομάδα στους κόλπους του Ρωμαιοκαθολικισμού που έκριναν 

πως από τη μια μεριά δεν θα έπρεπε να είναι αποδεκτή η Παλαιά Διαθήκη και πως από την άλλη 

θα έπρεπε το χριστιανικό ιερατείο, κατά τα πρότυπα του Χριστού, να ζει σε καθεστώς απόλυτης 

ένδειας. Υπό αυτό το πρίσμα, η κίνηση των Καθαρών είχε εκφράσει εξαρχής αντίθεση σε 

φαινόμενα παρακμής του ρωμαιοκαθολικού παπισμού, με δεδομένη την ύπαρξη στοιχείων, όπως 

η ανεξέλεγκτη επίδειξη πλούτου και δύναμης. Μια τέτοια θεώρηση είχε θεωρηθεί από τη Ρώμη 

και το Βατικανό, ως ευθεία αμφισβήτηση της εξουσίας της Εκκλησίας, με αποτέλεσμα την 

λεγόμενη Αλγιβηνική εκστρατεία. 

  Η πολιορκία, άλωση και σφαγή των κατοίκων της Béziers, είναι γραμμένη στις 

μαύρες σελίδες του παπισμού. Ανατρέχουμε σε δυο πηγές για την περιγραφή των γεγονότων, το 

Χρονικό του Guillaume de Puylarens και τον Dialogus Miraculorum του Καισάριου του 

Heisterbach.  

  «Μετά την εισβολή τους στην περιοχή, ο πρώτος αντικειμενικός στόχος των 

σταυροφόρων ήταν να πολιορκήσουν την Béziers. Οι κάτοικοι της πόλης στερήθηκαν την θεία 

καθοδήγηση εξαιτίας των αμαρτιών τους αντί να καλωσορίσουν τους σταυροφόρους, όπως θα 

έπρεπε να είχαν κάνει, μέσα στην αλαζονεία τους αποφάσισαν να τους αντισταθούν, αλλά ήταν 
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ανήμποροι να αντέξουν στην πρώτη επίθεση του πλήθους που επέλαυνε εναντίον τους. Καθώς οι 

επιτιθέμενοι σκαρφάλωσαν και κατέλαβαν τα τείχη, οι κάτοικοι υποχώρησαν και ζήτησαν άσυλο 

στις εκκλησίες τους. Οι επιτιθέμενοι τους καταδίωξαν στην εκκλησία της Αγίας Μαρίας της 

Μαγδαληνής, της οποίας ήταν ημέρα εορτής, κι έσφαξαν χιλιάδες από αυτούς. Αυτό έγινε το 

1209».  

  Ήταν κοινά αποδεκτό τον καιρό εκείνο, ότι ο Κύριος είχε στείλει την εκδίκησή 

του σ’ αυτούς, διότι είχαν δολοφονήσει με δόλο τον λόρδο τους Trencavel την ίδια εορτάσιμη 

ημέρα, αν και είχαν επίσης κατηγορηθεί με ανείπωτες προσβολές κατά τις αιρετικές τους 

πεποιθήσεις και βλασφημίες».
28

 

  Έγινε μια προσπάθεια ν’ αμβλυνθούν οι εντυπώσεις από την σφαγή των 

κατοίκων της Béziers. Ο Guillaume ισχυρίζεται ότι ήταν το πλήθος (vulgus) που επιτέθηκε στην 

πόλη, όχι οι ιππότες. Ποιους εννοεί ως πλήθος; Η λέξη αναφέρεται στους ακολούθους των 

ιπποτών, το βοηθητικό προσωπικό του στρατοπέδου. Στην αναφορά των λεγάτων Arnaud και 

Milo προς τον πάπα γράφει: «οι ribaldi και άλλα πρόσωπα χαμηλής τάξης και άοπλοι, 

επιτέθηκαν στην πόλη χωρίς να περιμένουν οδηγίες από τους αρχηγούς».
29

 Άοπλοι σημαίνει 

χωρίς τον κατάλληλο οπλισμό. Σε chanson του τροβαδούρου Guillaume de Tudela αναφέρεται 

ότι κρατούσαν “masseta”, ρόπαλα. Οι λεγάτοι ανεβάζουν τον αριθμό των νεκρών σε 22.000, ενώ 

ο τροβαδούρος τραγουδά για 7.000 σκοτωμένους.  

  Η αποποίηση της ευθύνης της σφαγής των κατοίκων της Béziers από τους 

παπικούς ίσως να είχε πετύχει αν δεν υπήρχε μια ακόμη αναφορά  στο γεγονός, του Καισάριου 

του Heisterbach:  «Όταν ήρθαν στην μεγάλη πόλη της Béziers, στην οποία λέγεται ότι υπήρχαν 

                                                 

 

28
 Το χρονικό είναι ανώνυμο. Το όνομα εμφανίζεται στο παλαιότερο γνωστό χειρόγραφο και έγινε δεκτό από 

την πλειοψηφία των ακαδημαϊκών. Το πρόβλημα είναι η ταυτοποίηση του προσώπου. Ένας γνωστός Gillaume ήταν 

πρωτοπρεσβύτερος στην εκκλησία της Puylaurens το 1230-1240, και νοτάριος επισκόπων της Τουλούζης. Επίσης 

συνεργάστηκε με την Ιερά Εξέταση της πόλης. Άλλος ένας γνωστός Guillaume την ίδια εποχή ήταν ο θαλαμηπόλος 

του κόμη της Τουλουζης, Ραϋμόνδου VI. Και οι τρεις εκδότες του κειμένου, ο Jenn Duvernoy και οι W. A. Sibly – 

M.D. Sibly, δέχονται ότι πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο. Εκδόσεις του χρονικού Jean Duvernoy, Guillaume de 

Puylaurens, Chronique 1145-1275: Chronica magistri Guillelmi de Podio Laurentii, Paris 1976 (γαλλική 

μετάφραση) & W. A. Sibly – M.D. Sibly, The Chronicle of William of Puylaurens: the Albigensian crusade and its 

aftermath, Boydell Press 2003 (αγγλική μετάφραση).  
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100.000 άνθρωποι, την πολιόρκησαν˙ στο αντίκρισμα τους οι αιρετικοί κακοποίησαν με 

ανείπωτο τρόπο το βιβλίο του ιερού Ευαγγελίου, και το πέταξαν από το τείχος προς τους 

Χριστιανούς, και πετώντας βέλη από πίσω του, φώναξαν: “Ιδού ο νόμος σας, άθλιοι!” Αλλά ο 

Χριστός, ο συγγραφέας του Ευαγγελίου, δεν ανέχτηκε τέτοια προσβολή να μείνει ατιμώρητη. 

Διότι μερικοί από τους ακολούθους Του, φλεγόμενοι από ζήλο για την πίστη, τοποθέτησαν 

σκάλες στο τείχος, και σαν λιοντάρια, κατά το παράδειγμα αυτών που διαβάζουμε στο βιβλίο 

των Μακκαβαίων, άφοβα σκαρφάλωσαν στα τείχη και καθώς οι αιρετικοί καταλήφθηκαν από 

πανικό που έρχονταν άνωθεν και έφυγαν, άνοιξαν τις πύλες για τους άλλους, και κατέλαβαν την 

πόλη.  

  Όταν ανακάλυψαν, από την παραδοχή μερικών, ότι οι Καθολικοί ήταν 

αναμεμιγμένοι με τους αιρετικούς, είπαν στον ηγούμενο, “Κύριε, τι να πράξουμε, διότι δεν 

μπορούμε να ξεχωρίσουμε μεταξύ των καλών και των κακών”. Ο ηγούμενος, όπως και άλλοι, 

φοβήθηκε ότι από τον φόβο του θανάτου, πολλοί θα υποκρίνονταν ότι είναι Καθολικοί, και μετά 

την αναχώρησή [του στρατού], θα επέστρεφαν στην αίρεση. 

  Λέγεται ότι αποκρίθηκε: “Κάψτε τους όλους. Ο Κύριος γνωρίζει τους δικούς 

του[53]”».
30

 Από το παραπάνω απόσπασμα φαίνεται ότι ήταν ο ίδιος ο Arnaud Amaury, αυτός 

που έδωσε την διαταγή της γενικής σφαγής, ο ίδιος ο οποίος στην δική του αναφορά 

προσπάθησε να πείσει τον πάπα ότι έφταιγαν οι ribaldi. Η ευθύνη της σφαγής ανήκει 

αποκλειστικά στους παπικούς. Ακόμη και αν οι αριθμοί φαίνονται υπερβολικοί, δεν είναι 

μακράν της αλήθειας. Ο τροβαδούρος Guillaume de Tudela αναφέρει πόσοι εσφάγησαν μέσα 

στην εκκλησία, όταν λέει 7.000. Ο Arnaud όταν αναφέρει 20.000 εννοεί πόσοι εσφάγησαν μέσα 

στην πόλη, όχι μόνο στην εκκλησία. Δεν υπάρχει διαφωνία. Ο γενικός πληθυσμός της πόλης 

ίσως να ήταν μικρότερος, αλλά σ’ αυτές τις περιπτώσεις συρρέουν και οι κάτοικοι της υπαίθρου 

για να προστατευθούν εντός των τειχών.  Επίσης είναι ψέμα, το ότι οι αρχηγοί της εκστρατείας 

δεν διέταξαν την εξόντωση όλων των κατοίκων. Τα άρρωστα στρατηγικά τους μυαλά 

σκέφτηκαν ότι έπρεπε να κάνουν την Béziers παράδειγμα προς αποφυγή, να καταδείξουν μάταιη 
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την αντίσταση, τρομοκρατώντας με το γενικό ξεκλήρισμα, όσους θα είχαν την πρόθεση ν’ 

αντισταθούν.   

  Η σφαγή στην Béziers είχε άμεσο αντίκτυπο στην επιθυμία των άλλων πόλεων 

ν’ αντισταθούν. Η Carcassonne παραδόθηκε αμαχητί στις 15 Αυγούστου και όλοι οι κάτοικοι 

έλαβαν την άδεια να την εγκαταλείψουν, ανεξαρτήτου θρησκευτικής τοποθέτησης. Ο μόνος που 

συνελήφθη ήταν ο υποκόμης Raymond- Roger Trencavel. Πέθανε στην φυλακή δυο μήνες 

αργότερα, αφήνοντας την υποψία ότι ο θάνατός του μπορεί να οφείλονταν σε δολοφονία. Ως 

δολοφονημένος, έγινε εθνικός ήρωας στα χείλη των τροβαδούρων της Occitania. O Simon de 

Montford έγινε κύριος της κατακτημένης χώρας. Δεν προχώρησε σε ανακρίσεις για να 

διαπιστώσει την εκκλησιαστική νομιμοφροσύνη των υποτελών των Trencavel. Όσοι δήλωσαν 

homage σ’ αυτόν παρέμειναν στις γαίες τους. Όσοι δραπέτευσαν έχασαν τα δικαιώματά τους και 

οι γαίες τους δόθηκαν σε δικούς του ανθρώπους. Η επιχειρήσεις του 1209 έληξαν μετά την 

πάροδο των σαράντα ημερών και οι «σταυροφόροι» επέστρεψαν στα κάστρα τους.  

  Μετά την κατάληψη της περιοχής των Trencavel, ο Ραϋμόνδος φοβήθηκε ότι η 

εκστρατεία την επόμενη χρονιά θα στρέφονταν εναντίον του, γι’ αυτό έκανε έκκληση στον 

πάπα. Ο Ιννοκέντιος διέταξε να διερευνηθούν δύο κατηγορίες. Η κατηγορία για αίρεση και η 

κατηγορία για τον φόνο του Pierre de Castelnau. Αν βρίσκονταν ένοχος γα κάποια από αυτές τις 

κατηγορίες θα έπρεπε να παρουσιαστεί στην Ρώμη.   

  Οι γρήγορες επιτυχίες του 1209 έλκυσαν περισσότερους τυχοδιώκτες το 1210. 

Στις επιχειρήσεις της δεύτερης χρονιάς καταλήφθηκαν οι εναπομείνασες περιοχές των 

Trencavel. Ο Πέτρος ΙΙ της Αραγονίας δεν ήθελε να εμπλακεί στην πολιτική της Languedoc 

διότι επείγονταν να επιτεθεί κατά των μουσουλμάνων. Έτσι δεν έφερε αντίρρηση στην 

αναγνώριση των νέων κυριαρχικών δικαιωμάτων. Τον Ιανουάριο του 1211 περιέβαλε τον νέο 

κύριο Simon de Montfort.   

  Οι Καθαροί και οι επιζήσαντες ιππότες των Trencavel ζήτησαν καταφύγιο 

στους ομόγνωμους της Τουλούζης. Έτσι έφεραν σε δύσκολη θέση τον Ραϋμόνδο. Οι λεγάτοι του 

πάπα αρνήθηκαν να διεξάγουν την έρευνα μέχρι να εκπληρώσει ο κόμης μια σειρά ταπεινωτικών 

ενδείξεων καλής πίστης. Όταν ο κόμης αρνήθηκε οι λεγάτοι το εξέλαβαν ως σημάδι ενοχής και 

τον αφόρισαν. Οι τυχοδιώκτες του Simon εισέβαλαν στην Toulousain χωρίς να περιμένουν την 
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έγκριση του πάπα ή την επικύρωση του αφορισμού του Ραϋμόνδου, την τρίτη χρονιά, το 1211. 

Επιτέθηκαν πρώτα στην Laivur, μια πόλη της οποίας η υπαγωγή μεταξύ των Trencavel και του 

Ραϋμόνδου ήταν αμφισβητήσιμη. Με την πτώση της έκαψαν περί τους 400 Καθαρούς.  

  Όταν ο πάπας επικύρωσε τον αφορισμό, το εκστρατευτικό σώμα έπεσε πάνω 

στην περιοχή του οίκου των Melgueil. Στην συνέχεια έφθασαν στην Τουλούζη στα μέσα 

Ιουνίου. Την πόλη υπερασπίζονταν ο κόμης και οι σύμμαχοί του από τα Πυρηναία. Η κομμούνα 

της Τουλούζης παρείχε πλήρη υποστήριξη στον Ραϋμόνδο. Επειδή η πόλη έφθανε μέχρι τον 

ποταμό Garonne και μπορούσε να εκμεταλλευτεί την ελεύθερη δίοδο που παρείχε, ο 

αποκλεισμός δεν ήταν πλήρης και το εκστρατευτικό σώμα προτίμησε ν’ απεμπλακεί από την 

μακρόχρονη πολιορκία, προτιμώντας γρήγορες επιτυχίες. Σε δυο βδομάδες η πολιορκία 

λύθηκε.    

  Οι Καθαροί βγήκαν αλώβητοι από την Αλβιγηνική εκστρατεία. Όπως φάνηκε 

καθαρά, εξάλλου, ο σκοπός των Φράγκων ήταν η υποταγή του ανεξάρτητου Νότου, πρωτίστως. 

Η κατάπνιξη της αίρεσης ήταν μια εύσχημη δικαιολογία για την εισβολή, αλλά ποτέ 

προτεραιότητα. Σε όλη την Hystoria Albigensis δεν αναφέρεται παρά μόνο μία εκτέλεση 

Τελείου Καθαρού, στην Castres το 1209.
31

 Οι μαζικές εκτελέσεις αφορούσαν το σύνολο του 

πληθυσμού και δεν έκαναν διάκριση μεταξύ Καθολικών ή Καθαρών. Ωστόσο η εκστρατεία είχε 

το αντίκτυπό της. Οι Καθαροί κρύφτηκαν στα παρασκήνια. Οι Τέλειοι εγκατέλειψαν κάποιες 

από τις προηγούμενες συνήθειες. Οι κοινότητές τους σκορπίστηκαν, αναμίχθηκαν με τον 

υπόλοιπο πληθυσμό. Ντύθηκαν με τα συνηθισμένα ενδύματα, ώστε να μην γίνεται πλέον φανερή 

η εκκλησιαστική τους τοποθέτηση και φιλοξενούνταν στα σπίτια των πιστών. Προσάρμοσαν την 

λειτουργία των μυστηρίων τους στο νέο περιβάλλον. Αυτό κράτησε καθ’ όλη την διάρκεια της 

φραγκικής κατοχής. Όταν το 1218 η τοπική διοίκηση αποκαταστάθηκε και οι Φράγκοι 

αποχώρησαν, οι Καθαροί επανέφεραν τον δημόσιο χαρακτήρα της αίρεσης. Μάλιστα, το 1225 

εμφανίζεται ανάπτυξη με την ίδρυση νέας επισκοπικής περιφέρειας στην Razès.   
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3
ο
 Κεφάλαιο: Η βία εις βάρος τρίτων ως μέσο και στρατηγικής 

αποτροπής στη σύγχρονη εποχή 

Ίσως, η σύγχρονη εποχή να είναι αυτή που είναι γεμάτη από παραδείγματα βίας προς 

τρίτους με γνώμονα την στρατηγική αποτροπής εις βάρος των αντιπάλων κάποιου κρατικού 

μηχανισμού. Και ίσως δύο από εκείνες τις κρατικές οντότητες που άσκησαν την τακτική της 

θηριωδίας, ως μέσου παραδειγματισμού στη σύγχρονη ιστορία περισσότερο από κάθε άλλον, να 

είναι η ναζιστική Γερμανία και η Σοβιετική Ένωση ιδίως της εποχής του Στάλιν. 

Αυτό βέβαια δεν σημαίνει πως δεν συναντούμε περιπτώσεις άσκησης μαζικής βίας 

αδιακρίτως και στις περιπτώσεις άλλων χωρών και κρατών, πέραν των Γερμανών και των 

Σοβιετικών, με γνώμονα τον εκφοβισμό του αντιπάλου και την δημιουργία της αίσθησης του 

αδιεξόδου, σε ό, τι αφορούσε την αντίσταση και τον πόλεμο ενάντια σε κάποια συγκεκριμένη 

δύναμη. Σε ένα παράδειγμα, που αφορά άμεσα την Ελληνική περίπτωση κατά τις αρχές του 

19ου αιώνα, θα μπορούσε κάποιος να κάνει λόγο για τις σφαγές ελληνικών πληθυσμών από τους 

Οθωμανούς κατά την περίοδο της έκρηξης της Ελληνικής Επανάστασης. Εδώ είναι 

χαρακτηριστικό, πως αυτές οι σφαγές, ενώ η επανάσταση είχε ξεσπάσει στην Πελοπόννησο το 

Μάρτιο του 1821, είχαν γίνει εις βάρος ελληνικών κοινοτήτων σε όλη την έκταση της 

Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, κοινοτήτων που καν δεν γνώριζαν τίποτα σχετικά με την 

Επανάσταση και που πολύ περισσότερο δεν είχαν καμιά σχέση μαζί της. 

3.1 Ελληνική επανάσταση του 1821 

3.1.1 Η σφαγή της Χίου 

  Από όλες αυτές τις σφαγές ενδεικτικό είναι το παράδειγμα της Σφαγής της 

Χίου. Η Χίος είναι γεγονός πως είχε εξεγερθεί την Άνοιξη του 1822, ένα χρόνο μετά την έναρξη 

της Επανάστασης στην Πελοπόννησο. Από την άλλη πάντως είναι αλήθεια πως καθώς και οι 

διάφοροι προύχοντες του νησιού δεν ήθελαν το νησί να απολέσει τα διάφορα προνόμια που είχε 

ήδη από δεκαετίες πριν (φορολογικά, προνόμια ως προς τις εξαγωγές προϊόντων του, ως προς 
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την αυτοδιοίκηση κ.λ.π.),
32

 με αποτέλεσμα σε γενικές γραμμές να μην υπάρξει έντονη 

συμμετοχή στο επαναστατικό κίνημα. 

  Ο ξεσηκωμός του εύφορου νησιού εξαγρίωσε το Σουλτάνο. Έτσι, ο 

Οθωμανικός στόλος υπό την ηγεσία του Καρά Αλί έπλευσε προς την Χίο για να καταστείλει την 

επανάσταση και αποβίβασε περί τους 7.000 στρατιώτες από τη Μικρά Ασία. Με την άφιξη του 

μεγάλου εχθρικού στόλου οι ελληνικές δυνάμεις αποχώρησαν από το νησί με εξαίρεση ένα 

τμήμα Ψαριανών που παρακολουθούσε από απόσταση τις κινήσεις των Οθωμανών. Χωρίς 

σημαντική αντίσταση ο Οθωμανικός στρατός προχώρησε σε εκτεταμένες λεηλασίες και σφαγές 

άμαχου πληθυσμού, παρόλο που η συντριπτική πλειονότητα του νησιού δεν έκανε τίποτα για να 

προκαλέσει τη σφαγή καθώς δεν συμμετείχε στην εξέγερση κατά της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας. Οι Οθωμανοί έκαψαν σπίτια και σκότωσαν όλα τα παιδιά κάτω των 3 ετών, 

όλους τους άνδρες από 12 ετών και πάνω, καθώς και όλες τις γυναίκες από 40 ετών και πάνω, με 

εξαίρεση αυτούς που ήταν πρόθυμοι να ασπαστούν το Ισλάμ.
33

  

  Τελικά, περισσότεροι από 40.000 κάτοικοι του νησιού σφαγιάστηκαν ή 

αιχμαλωτίστηκαν ενώ μεγάλο μέρος του πληθυσμού διέφυγε προς τα Ψαρά, τις Κυκλάδες και 

την Πελοπόννησο. Κατά τον ιστορικό Καστάνη που ήταν παρών στη σφαγή της Χίου ο 

πληθυσμός του νησιού έφθανε τις 180.000 ψυχές. Κατά τον ιστορικό Μαμούκα ο οποίος ήταν 

επίσης παρών στη σφαγή ο πληθυσμός ανερχόταν στις 140.000 με 150.000 ψυχές και κατά τα 

κιτάπια των Τούρκων ο πληθυσμός ανερχόταν στις 120.000 ψυχές. Εκείνο που είναι γεγονός 

είναι ότι στο νησί της Χίου έμειναν περί τους 1.000 - 2.000 χιλιάδες άνθρωποι και περί τους 

20.000 διέφυγαν ... Όλοι οι υπόλοιποι εκτός των αγοριών από 3 - 12 ετών και των γυναικών από 

3 - 40 ετών που αιχμαλωτίσθηκαν και πουλήθηκαν από Εβραίους δουλεμπόρους σε παζάρια της 

Δύσης και της Ανατολής, σφάχθηκαν ανελέητα.  

  Ο τότε Τούρκος τοποτηρητής της Χίου Βαχίτ πασάς, που κατέγραψε τα 

συμβάντα, αναφέρει ότι «τους μεν ηλικιωμένους επέρασαν (οι μουσουλμάνοι) γενναιότατα εν 
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στόματι μαχαίρας, παρομοίως και τας ηλικιωμένας γραίας, την δε κινητήν περιουσίαν αυτών 

ελεηλάτησαν … τας δε ωραίας κόρας των και τους τρυφερούς νεανίσκους των ηχμαλώτισαν. Το 

αίμα έρρευσε ποταμηδον …".
34

 Όταν ο ίδιος απέστειλε στην Κωνσταντινούπολη αναφορά για την 

ανακατάληψη του νησιού, απέστειλε μαζί και 5 φορτία με κομμένα κεφάλια και 2 φορτία 

κομμένα αυτιά. Καταμετρώντας τους νεκρούς αναφέρει κεφάλια ιερέων, προεστών και 

ανταρτών 1.109, «τελειωθέντες εν στόματι μαχαίρας» 25.000, σκλαβωμένα αγόρια και κορίτσια 

5.000».
35

 

3.1.2. Λοιπές περιπτώσεις από την Ελληνική Επανάσταση 

  Από την άλλη, το ίδιο, πάντα κατά τη διάρκεια της περιόδου της Ελληνικής 

Επανάστασης είναι δυνατόν να λεχθεί και αναφορικά με τις σφαγές που έγιναν εις βάρος πάντα 

Ελλήνων και σε άλλα σημεία του Οθωμανικού Κράτους, όπως στην Κωνσταντινούπολη, τη 

Σμύρνη, την Προύσα, την Κύπρο κ.λ.π. Εδώ με άλλα λόγια, ήταν σαφές, πως από τη μεριά των 

Οθωμανών υφίστατο η αντίληψη, πως μέσα από την ανηλεή σφαγή ακόμα και άσχετων προς την 

Επανάσταση πληθυσμών, θα ήταν δυνατόν να καμφθεί ψυχολογικά ο συγκεκριμένος αντίπαλος 

και παράλληλα να δοθεί ένα είδος παραδείγματος τόσο προς τους ελληνικούς πληθυσμούς όσο 

και προς άλλους υποτελείς – χριστιανικούς κατά κύριο λόγο – πληθυσμούς της Αυτοκρατορίας, 

αναφορικά με την τύχη που θα τους περίμενε σε περίπτωση ξεσηκωμού. Εδώ συγχρόνως, θα 

μπορούσε κανείς να διαβλέψει το στοιχείο της συλλογικής ευθύνης. Με άλλα λόγια, πέραν των 

ίδιων των επαναστατών, ακόμα και ένας ευρύτερος πληθυσμός απ’ όπου προέρχονται αυτοί, 

θεωρείται κατά κάποιο τρόπο συνυπεύθυνος για ένα γεγονός, όπως η επανάσταση και η εχθρική 

ενέργεια εις βάρος του συγκεκριμένου κρατικού μηχανισμού. 

3.1.3 Η άλωση της Τριπολιτσάς 

  Αντίστοιχα όμως το ίδιο περίπου σκεπτικό άσκησης τρομοκρατίας μπορούμε 

να πούμε πως ασκείται κατά την συγκεκριμένη ιστορική εποχή και εις βάρος των Τούρκων και 
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των μουσουλμάνων γενικότερα σε περιοχές, όπως η Πελοπόννησος. Πολύ ενδεικτικό είναι το 

παράδειγμα της Άλωσης και της σφαγής που ακολούθησε στην Τριπολιτσά το Σεπτέμβριο του 

1821. Η σφαγή που ακολούθησε την κατάληψη της πόλης από τον στρατό του Κολοκοτρώνη 

ήταν τρομακτική: επί τρεις ημέρες οι Έλληνες σφαγίαζαν τους αμάχους Τούρκους και Εβραίους, 

τις γυναίκες, τα παιδιά και τα βρέφη, αφού προηγουμένως βασάνισαν, εκπαραθύρωσαν, έκαψαν 

και λεηλάτησαν. Σύμφωνα με κάποιες πηγές, υπολογίζεται ότι θανατώθηκαν 2.000 Εβραίοι και 

30.000 Τούρκοι.
36

 Κατά τον J. M. Wagstaff τα θύματα αριθμούσαν "ανάμεσα σε 10000 και 

15000".
37

 Κατά την Σύγχρονο Εγκυκλοπαίδεια Ελευθερουδάκη οι σφαγιασθέντες ανέρχονταν σε 

περίπου 12.000. Σύμφωνα με τον συνεκδότη της Encyclopedia Americana Thomas Gamaliel 

Bradford τα θύματα ήταν 8.000,
38

 ενώ κατά τον Τόμας Κέρτις τα θύματα ήταν 6.000.
39

 

  Οι Τούρκοι προσπάθησαν ν’ αντισταθούν αλλά μάταια. Μερικοί κλείστηκαν 

στην Μεγάλη Τάπια, την ακρόπολη δηλαδή, άλλοι στο τουρκικό σχολείο και πολλοί 

οχυρώθηκαν στα σπίτια τους. Ελάχιστοι παραδόθηκαν. Οι περισσότεροι σκοτώθηκαν 

ή «εκάησαν μέσα εις αυτά με της φαμίλιαις των παρά να παραδοθούν εις τους δούλους 

των».
40

 Ο Δελήμπασης (αρχηγός του ιππικού) του Χουρσίτ έβαλε φωτιά στο σαράι για να κάψει 

τα χαρέμια αλλά οι Έλληνες πρόλαβαν να σβήσουν την φωτιά και οι γυναίκες των πασάδων 

παραδόθηκαν στην φύλαξη του Πετρόμπεη.
41

 Όλοι οι Τούρκοι αρχηγοί αιχμαλωτίστηκαν. Αλλά 

το πλήθος των Τούρκων έμελλε να σφαγιαστεί ανελέητα. 

 

3.2 Η εξέγερση της Βουλγαρίας του 1876 

 Κατά το ίδιο πρότυπο αυτών των σφαγών παραδειγματισμού εις βάρος τρίτων, με 

σκοπό την στρατηγική αποτροπής προς τρίτους επρόκειτο να προβούν οι Οθωμανοί χρόνια 
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αργότερα και στην περίπτωση της εξέγερσης της Βουλγαρίας. Η εξέγερση είχε ξεσπάσει το 1876 

και οι Οθωμανοί είχαν αντιδράσει άμεσα με την καταστολή της. Κατά τη διάρκεια εκείνης της 

καταστολής, είχαν χρησιμοποιηθεί τόσο τακτικά στρατεύματα όσο και σώματα άτακτων 

βασιβουζούκων και το αποτέλεσμα ήταν τελικά η καταστροφή 58 χωριών και 5 μοναστηριών. 

Τα θύματα της καταστολής αυτής υπολογίζονται μεταξύ 11 και 30 χιλιάδων ατόμων, με τους 

Βούλγαρους ιστορικούς να κάνουν λόγο για τον μεγαλύτερο από αυτούς τους αριθμούς. 

Αντίστοιχα Βρετανοί και Γάλλοι επίσημοι εκείνης της εποχής θεωρούν πως τα θύματα ήταν 

περίπου 15 χιλιάδες.
42

 

3.3 Η σφαγή της Νανκίν 

 Ίσως μια από τις πλέον φρικιαστικές περιπτώσεις μαζικής, παραδειγματικής 

εξόντωσης άμαχου πληθυσμού, ως μέσου κι εργαλείου τρομοκράτησης με σκοπό την 

ψυχολογική εξουθένωση του αντιπάλου να είναι κατά το πρώτο μισό του 20ου αιώνα, η 

περίφημη Σφαγή της Νανκίν. Η σφαγή εκείνη έλαβε χώρα το Δεκέμβριο του 1937, όταν ο 

ιαπωνικός στρατός κατέλαβε την τότε πρωτεύουσα της Κίνας, Νανκίν. Από τη στιγμή εκείνη 

ξεκίνησε ένα όργιο σφαγής που, σύμφωνα με τους Κινέζους, στοίχησε τη ζωή σε 300.000 

ανθρώπους Από την άλλη πλευρά, η Ιαπωνία ουδέποτε ζήτησε συγγνώμη και σχεδόν αρνείται να 

συζητήσει τα γεγονότα. Η σχεδόν άγνωστη, στους Δυτικούς τουλάχιστον, αυτή ιστορία έχει 

καταγραφεί ως «Σφαγή της Νανκίν» ή «Βιασμός της Νανκίν» και μεταφέρεται στον 

κινηματογράφο από τον κινέζο σκηνοθέτη Τσουάν Λου με τον τίτλο «Η πόλη της ζωής και του 

θανάτου». Η σφαγή έλαβε χώρα σε διάστημα 6 εβδομάδων, κατά το οποίο Ιάπωνες στρατιώτες 

εισέβαλαν στην πόλη και άρχισαν τις σφαγές. Μια τέτοια πράξη, είναι σαφές πως συνδεόταν με 

μια ευρύτερη προσπάθεια των Ιαπώνων να τρομοκρατήσουν τους ντόπιους κινεζικούς 

πληθυσμούς και παράλληλα με προωθήσουν το σκεπτικό, πως η όποια αντίσταση στο στρατό 

εισβολής στην Κίνα κατά τη συγκεκριμένη περίοδο, ότι ήταν κάτι το άσκοπο. 
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3.4 Η σφαγή της Αμριτσάρ 

 Μια περίπτωση ενδιαφέρουσα επίσης, που εντάσσεται στο πλαίσιο της βίας προς 

τρίτους με σκοπό την στρατηγικής της αποτροπής, είναι η σφαγή εις βάρος αμάχων στην 

περιοχή της Αμριτσάρ στην Ινδία. Κατά τη διάρκεια της σφαγής που έλαβε χώρα στις 13 

Απριλίου του 1919, μια μικρή δύναμη βρετανικών αποικιακών στρατευμάτων εγκλώβισε 

χιλιάδες άτομα Ινδών (Σιχ, Μουσουλμάνων και Ινδουιστών) σε ένα στενό περιφραγμένο χώρο, 

όπου λάμβανε χώρα ένα τοπικό φεστιβάλ και άνοιξαν πυρ εις βάρος των συγκεντρωμένων. Η 

σφαγή που ακόμα και στην Μεγάλη Βρετανία καταδικάστηκε και επικρίθηκε έντονα, άφησε 

πίσω της 379 νεκρούς με βάση τις βρετανικές επίσημες πηγές της εποχής και 1200 τραυματίες, 

αν και υπολογίζεται πως τα θύματα ήταν πάνω από 1200 λόγω του ότι πολλοί ποδοπατήθηκαν 

στην προσπάθειά τους να διαφύγουν.
43

  

 Είναι ενδεικτικό πως πριν από τη σφαγή, είχαν προηγηθεί στην περιοχή διάφορες 

ταραχές, που μάλιστα είχαν φοβίσει τις τοπικές αποικιοκρατικές αρχές των Βρετανών. Ο 

υπεύθυνος της σφαγής ταγματάρχης Reginald Dyer είχε θεωρήσει (όπως φάνηκε στην πορεία 

από τις έρευνες και ανακρίσεις που ακολούθησαν), ότι η συγκέντρωση κατά τη διάρκεια του 

συγκεκριμένου ετήσιου φεστιβάλ, ήταν συνδεδεμένη με τις τότε πολιτικές ταραχές, που 

εντάσσονταν στα κινήματα αυτοδιάθεσης και εν τέλει της ανεξαρτησίας της Ινδίας που επήλθε 

δεκαετίες αργότερα (μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο). Υπό αυτό το πρίσμα η αντίδραση του 

Βρετανού ταγματάρχη είχε θεωρηθεί απάντηση στα πολιτικά αιτήματα των Ινδών.
44

 

3.5 Ο λιμός στην Ουκρανία (1932-33) 

 Ως στρατηγική αποτροπής παράλληλα, αλλά συγκεκριμένα έναντι περισσότερο μιας 

συγκεκριμένης κοινωνικής και οικονομικής τάξης, θα μπορούσε να θεωρηθεί ο λιμός του 1932 – 

1933 στην Ουκρανία. Όπως και άλλα εγκλήματα της σταλινικής περιόδου, η συγκεκριμένη 

περίπτωση παρέμεινε για χρόνια στο σκοτάδι της ιστορίας. Η επίσημη αναφορά του λιμού έγινε 
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για πρώτη φορά στις 25 Δεκεμβρίου του 1987, από τον Πρώτο Γραμματέα της ΚΕ του ΚΚ 

Ουκρανίας, ο οποίος απέδωσε την τραγωδία στην ξηρασία. Ένα χρόνο αργότερα, στην 19η 

σύνοδο του ΚΚ Σοβιετικής Ένωσης, και αφού είχε προηγηθεί η λεγόμενη «αποσταλινοποίηση», 

ο πολιτικός και διανοούμενος Μπόρις Ολέινικ δήλωσε: "Και αφού στη Δημοκρατία μας οι 

διώξεις ξεκίνησαν πολύ πριν το 1937, θα πρέπει να διαπιστώσουμε τα αίτια της πείνας του 1933, 

η οποία αφαίρεσε τις ζωές από εκατομμύρια Ουκρανούς. Να κατονομάσουμε εκείνους που 

ευθύνονται για την τραγωδία". Γενικότερα μια τέτοια δήλωση φαίνεται να συμφωνεί σε μεγάλο 

βαθμό με τις θέσεις διαφόρων ιστορικών και μελετητών που θεωρούν, πως  

Η διετία 1932 - 1933 ονομάστηκε από τη Σοβιετική Ένωση ως "Αγροτική 

Μεταρρύθμιση". Το Κομμουνιστικό Κόμμα Σοβιετικής Ένωσης, που τότε είχε το 

όνομα Πανενωσιακό Κομμουνιστικό Κόμμα (Μπολσεβίκων), σε συνεργασία με τη διοίκηση της 

Ουκρανικής ΣΣΔ, με το πρόσχημα της κολεκτιβοποίησης, διέταξε να κατασχεθούν πρώτα όλα 

τα σιτηρά προϊόντα από τους αγρούς και τις αποθήκες και στη συνέχεια όλα τα μη σιτηρά 

προϊόντα και τα ζώα. Επιπλέον, απαγορεύτηκε η μετακίνηση του αγροτικού πληθυσμού στις 

πόλεις. Αποτέλεσμα των παραπάνω ήταν ο θάνατος από ασιτία έξι ως δώδεκα εκατομμυρίων 

ανθρώπων σε διάρκεια 500ων ημερών.
45

 Η επίσημη ουκρανική πλευρά μιλάει για επτά με δέκα 

εκατομμύρια, που σημαίνει 17 θάνατοι το λεπτό, 1.000 την ώρα και 25.000 την ημέρα Οι 

υπαίτιοι βέβαια δεν κατονομάστηκαν ούτε μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, επειδή 

η Ρωσία, η οποία ανέλαβε τα ηνία της «αυτοκρατορίας», αρνήθηκε να αποδεχθεί το γεγονός 

φοβούμενη πιθανές συνέπειες.  

Οι περισσότεροι ιστορικοί διαφωνούν στην σκοπιμότητα του λιμού, παρά στην ύπαρξή 

του ή στον αριθμό των νεκρών. Ο Ρομάν Σέρμπιν, καθηγητής Ιστορίας και ειδικός για θέματα 

ουκρανικής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο του Κεμπέκ στο Μόντρεαλ, μιλώντας στο BBC είχε 

εκφράσει την άποψη ότι ο καταλογισμός της γενοκτονίας έχει αποδεχθεί επιπόλαιος, διότι η 

πείνα συχνά θεωρήθηκε ότι στόχευε μια κοινωνική ομάδα (τους αγρότες) παρά μια εθνική 

ομάδα. Εντούτοις, ως ένα ισχυρό επιχείρημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί το γεγονός ότι 

κλείνοντας τα σύνορα οι Ουκρανοί δεν μπορούσαν να "αποδράσουν" στη Ρωσία. Με άλλα 
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λόγια, στόχος εν γένει φαίνεται πως ήταν ολόκληρο το ουκρανικό έθνος και όχι μια 

συγκεκριμένη κοινωνική τάξη.
46

 

3.6 Ναζιστική Γερμανία 

 Ίσως όμως, τα πλέον ενδεικτικά παραδείγματα άσκησης πολιτικών αποτροπής έναντι 

αντιπάλων, μέσα από την άσκηση θηριωδιών σε τρίτους και μάλιστα σε αμάχους σε πολύ 

μεγάλο βαθμό, να μπορεί κάποιος να τα εντοπίσει στις πρακτικές των Ναζί σε διάφορες χώρες 

της κατεχόμενης Ευρώπης κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Εδώ άλλωστε, το 

παράδειγμα της Ελλάδας, με τις τρομερές σφαγές και τα ολοκαυτώματα σε περιοχές, όπως τα 

Καλάβρυτα και το Δίστομο, είναι πολύ ενδεικτικό. Εδώ αναδεικνύεται στον υπέρτατο βαθμό 

μάλιστα, το στοιχείο και φαινόμενο της λεγόμενης συλλογικής ευθύνης.  

 Το φαινόμενο της χρησιμοποίησης της ίδιας της κατηγορίας ως εξήγηση για τις 

συμπεριφορές των μελών της είναι μία από τις διαστάσεις του ψυχολογικού εσσενσιαλισμού.  

 Ο εσσενσιαλισμός (από το αγγλικό essence που σημαίνει φύση/ουσία/υπόσταση) 

είναι η αντιμετώπιση μίας κατηγορίας σαν να έχει μία βαθύτερη, καθοριστική υπόσταση που την 

κάνει να είναι αυτό που είναι. Άρα η συμπεριφορά των μελών της καθορίζεται από αυτή τη 

βαθύτερη υπόσταση. Συνδέεται μεν συχνά με την προκατάληψη, είναι διαφορετικό φαινόμενο 

δε. 

 Μάλιστα, ο εσσενσιαλισμός δεν καταλήγει πάντα σε λανθασμένα συμπεράσματα. 

Ένα χρυσό κόσμημα όντως γυαλίζει επειδή είναι χρυσό ή ένα μάλλινο ρούχο όντως είναι ζεστό 

επειδή είναι μάλλινο. Υπάρχει δηλαδή μία βαθύτερη υπόσταση που κάνει το κόσμημα ή το 

ρούχο να είναι αυτό που είναι. Αυτού του είδους οι διαπιστώσεις υποθέτουν ότι υπάρχει μία 

ευθεία σχέση μεταξύ του χαρακτηριστικού που επιδεικνύει το φυσικό αντικείμενο –την ιδιότητα 

να γυαλίζει ή να ζεσταίνει- και της κατηγορίας στην οποία ανήκει –των χρυσών ή μάλλινων 

αντικειμένων-. Σε σχέση λοιπόν με τις φυσικές κατηγορίες η εσσενσιαλιστική λογική δείχνει να 

στέκει, κυρίως επειδή οι ιδιότητές τους εκπορεύονται μονοσήμαντα από συγκεκριμένες φυσικές 
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ουσίες. Αρκεί να υποδείξουμε σε ποια κατηγορία ανήκει το αντικείμενο, για να εξηγήσουμε τις 

ιδιότητες ή τη συμπεριφορά του. Δεν ισχύει το ίδιο όμως με τις κοινωνικές κατηγορίες. 

 Ενώ οι φυσικές κατηγορίες αντλούν τις ιδιότητές τους από τη φύση, οι κοινωνικές 

κατηγορίες νοηματοδοτούνται στο επίπεδο της κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Ενώ αρκεί να 

υποδείξεις ότι κάτι είναι χρυσό για να εξηγήσεις γιατί γυαλίζει, δεν αρκεί να υποδείξεις ότι ένας 

άνθρωπος είναι Χρυσαυγίτης για να εξηγήσεις γιατί είναι φονιάς. Η ταυτότητα του Χρυσαυγίτη 

δεν εκπορεύεται απλά από μία φυσική ιδιότητα αλλά συνδέεται με πλήθος προσωπικών, 

κοινωνικών και πολιτισμικών χαρακτηριστικών.
47

 

3.6.1 Η σφαγή των Καλαβρύτων  

  Ειδικότερα στην περίπτωση των ναζιστικών εγκλημάτων, όπου κεντρική 

σημασία είχε η φιλοσοφία περί συλλογικής ευθύνης, στην περίπτωση της σφαγής των 

Καλαβρύτων για παράδειγμα, μπορούμε να δούμε, ότι μετά από τη μάχη της Κερπινής, οπότε 

σκοτώθηκαν πολλοί Γερμανοί στρατιώτες και εν συνεχεία αιχμαλωτίστηκαν 78, οι οποίοι στην 

πορεία εκτελέστηκαν, τέθηκε σε εφαρμογή από το γερμανικό στρατηγείο η «Επιχείρηση 

Καλάβρυτα» («Unternehmen Kalavryta»), με αντικειμενικό στόχο την περικύκλωση των 

ανταρτών στην ορεινή περιοχή των Καλαβρύτων και την εξόντωσή τους. Την εκτέλεση της 

αποστολής ανέλαβαν μονάδες της 117ης Μεραρχίας Κυνηγών, που έδρευε στην Πελοπόννησο 

και είχε επικεφαλής τον υποστράτηγο Καρλ φον Λε Ζουίρ (1898-1954).
48

 

   Ο γερμανός στρατηγός με τις αριστοκρατικές ρίζες, έχοντας πληροφορηθεί 

την εκτέλεση των 78 γερμανών αιχμαλώτων από τους αντάρτες, διέταξε τους άνδρες του να μην 

διστάσουν να λάβουν τα πιο σκληρά αντίποινα εναντίον του άμαχου πληθυσμού της περιοχής. 

Ήταν, άλλωστε, πρακτική των αρχών κατοχής να εκτελούν για κάθε σκοτωμένο γερμανό 

στρατιωτικό πολλαπλάσιους έλληνες αμάχους. 

  Η «Επιχείρηση Καλάβρυτα» ξεκίνησε στις 4 Δεκεμβρίου, όταν οι γερμανικές 

δυνάμεις άρχισαν να συρρέουν στην ευρύτερη περιοχή των Καλαβρύτων από την Πάτρα, το 
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Αίγιο, τον Πύργο και την Τρίπολη. Στο διάβα τους έκαιγαν χωριά και μοναστήρια (Μέγα 

Σπήλαιο και Αγία Λαύρα) και σκότωναν άοπλους πολίτες και μοναχούς. 

  Στις 9 Δεκεμβρίου έφθασαν στα Καλάβρυτα, δημιουργώντας ένα ασφυκτικό 

κλοιό γύρω από την πόλη. Καθησύχασαν τους κατοίκους, διαβεβαιώνοντας ότι στόχος τους ήταν 

αποκλειστικά η εξόντωση των ανταρτών και μάλιστα ζήτησαν από όσους την είχαν 

εγκαταλείψει να επιστρέψουν άφοβα πίσω στα Καλάβρυτα. Για να τους πείσουν ακόμη 

περισσότερο προχώρησαν στην πυρπόληση σπιτιών, που ανήκαν σε αντάρτες, και αναζήτησαν 

την τύχη των γερμανών τραυματιών της μάχης της Κερπινής. 

  Ξαφνικά όμως, το πρωί της Δευτέρας 13 Δεκεμβρίου συγκέντρωσαν όλο τον 

πληθυσμό στην κεντρική πλατεία και οδήγησαν τον άρρενα πληθυσμό άνω των 13 ετών σε μια 

επικλινή τοποθεσία, που ονομαζόταν «Ράχη του Καπή», ενώ τα γυναικόπαιδα τα κλείδωσαν στο 

σχολείο. Στη ράχη του Καπή εκτυλίχθηκε τις πρώτες μεταμεσημβρινές ώρες η τραγωδία, που 

οδήγησε σχεδόν όλο τον άρρενα πληθυσμό των Καλαβρύτων στο θάνατο. Με ριπές πολυβόλων 

οι Γερμανοί εκτέλεσαν τους συγκεντρωμένους, γύρω στους 800 ανθρώπους.
49

 Μόνο 13 

Καλαβρυτινοί διασώθηκαν και αυτοί επειδή είχαν καλυφθεί από τα πτώματα των συμπολιτών 

τους και οι Γερμανοί τους θεώρησαν νεκρούς. Το σήμα για την εκτέλεση έδωσε με φωτοβολίδα 

από το κέντρο των Καλαβρύτων ο ταγματάρχης Χανς Εμπερσμπέργκερ και επικεφαλής του 

εκτελεστικού αποσπάσματος ήταν ο υπολοχαγός Βίλιμπαντ Ακαμπχούμπερ. 

  Το έγκλημα ολοκληρώθηκε με την πυρπόληση όλων σχεδόν των σπιτιών των 

Καλαβρύτων. Όσον αφορά την τύχη των γυναικόπαιδων, αυτά σώθηκαν χάρη στον ανθρωπισμό 

ενός Αυστριακού στρατιώτη, στον οποίο είχε ανατεθεί η φύλαξή τους. Αυτός άφησε ελεύθερη 

την είσοδο του σχολείου και διευκόλυνε την απομάκρυνσή τους. Όμως, το πλήρωσε με τη ζωή 

του, αφού καταδικάσθηκε σε θάνατο και εκτελέστηκε.
50

 Συνολικά, κατά τη διάρκεια της 

«Επιχείρησης Καλάβρυτα», οι Γερμανοί σκότωσαν 1.101 άτομα, κατέστρεψαν και λεηλάτησαν 

πάνω από 1.000 σπίτια, κατάσχεσαν 2.000 αιγοπρόβατα και απέσπασαν 260.000.000 δραχμές. 
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3.6.2 Η σφαγή του Διστόμου 

  Στρατηγική αποτροπής μέσα από την τακτική της τρομοκράτησης μέσω βίας 

άμαχου πληθυσμού, μπορεί κάποιος να δει και στην περίπτωση της σφαγής του Διστόμου στη 

Βοιωτία. Στις 10 Ιουνίου του 1944 ο Fritz Laufenbach, λοχαγός των SS του 2ου λόχου του 1ου 

τάγματος του 7ου τεθωρακισμένου συντάγματος της αστυνομίας SS, έλαβε διαταγή να 

μετακινήσει τον λόχο του από την Λειβαδιά προς το Δίστομο, Στείρι και Κυριάκι με σκοπό τον 

εντοπισμό ανταρτών στην δυτική πλευρά του Ελικώνα. Σαν δόλωμα οι Γερμανοί είχαν 2 

επιταγμένα  φορτηγά γεμάτα με άνδρες των SS μεταμφιεσμένους σε χωρικούς, που 

προπορεύονταν της κύριας φάλαγγας. Ταυτόχρονα ο 10ος και 11ος λόχος του 3ου τάγματος από 

την Άμφισσα κατευθυνόταν προς το Δίστομο για να συναντήσουν τον 2ο λόχο. Οι 3 λόχοι 

συναντήθηκαν χωρίς να έχουν εντοπίσει αντάρτες εκτός από 18 παιδιά που κρύβονταν σε γύρω 

στάνες. Έξι από τα παιδιά που προσπάθησαν να δραπετεύσουν εκτελέστηκαν. Οι Γερμανοί 

μπήκαν στο Δίστομο  και εκφοβίζοντας τους χωρικούς έμαθαν ότι υπήρχαν αντάρτες στο Στείρι. 

Ο 2ος λόχος κατευθύνθηκε προς τα εκεί και στην θέση Λιθαράκι, περιοχή του Στειρίου, έπεσε 

σε ενέδρα των ανταρτών του 11ου λόχου του 3ου τάγματος του 34ου συντάγματος του ΕΛΑΣ. Η 

μάχη του Στειρίου ήταν σκληρή και κράτησε περίπου μέχρι τις δύο το μεσημέρι αναγκάζοντας 

τους Γερμανούς σε οπισθοχώρηση. 

Αν και από το χωριό Δίστομο τα Γερμανικά στρατεύματα δεν δέχθηκαν κάποια πρόκληση 

(παρόλο που μεταπολεμικά το ισχυρίστηκαν οι Γερμανοί κατηγορούμενοι της σφαγής), για 

λόγους αντεκδίκησης ο 2ος λόχος του 8ου Συντάγματος της 4ης Αστυνομικής Τεθωρακισμένης 

Μεραρχίας Γρεναδιέρων των Ες Ες  άρχισε την σφαγή όσων κατοίκων έβρισκαν στο χωριό. Η 

μανία τους ήταν τόσο μεγάλη, ώστε δεν ξεχώριζαν από το μακελειό ούτε τα γυναικόπαιδα ούτε 

τους ηλικιωμένους. Τον ιερέα του χωριού τον αποκεφάλισαν, βρέφη εκτελέστηκαν και γυναίκες 

βιάστηκαν πριν θανατωθούν. Η σφαγή σταμάτησε μόνον όταν νύχτωσε και αναγκάστηκαν να 

επιστρέψουν στην Λειβαδιά, αφού πρώτα έκαψαν τα σπίτια του χωριού. Οι εκτελέσεις 

συνεχίστηκαν και κατά την επιστροφή των Γερμανών στην βάση τους, καθώς σκότωναν όποιον 

άμαχο έβρισκαν στον δρόμο τους. Οι νεκροί του Δίστομου έφτασαν τους 228, εκ των οποίων οι 

117 γυναίκες και 111 άντρες, ανάμεσά τους 53 παιδιά κάτω των 16 χρόνων. Η μαρτυρία του 

απεσταλμένου του Ερυθρού Σταυρού Ελβετού George Wehrly ο οποίος έφτασε στο Δίστομο 

μετά λίγες μέρες μιλάει για 600 νεκρούς στην ευρύτερη περιοχή. Ένας από τους επικεφαλής που 
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θεωρήθηκε υπεύθυνος για την σφαγή στο Δίστομο, ο Χανς Τσάμπελ (Hans Zampel) μετά το 

τέλος του πολέμου συνελήφθη στην Γαλλία και εκδόθηκε στην Ελλάδα. Στην πορεία ζητήθηκε η 

μεταφορά του στην Γερμανία για τις εκεί έρευνες όπου και παρέμεινε.  

3.6.3 Η σφαγή στο χωριό Κομμένο Άρτας 

  Στην περίπτωση του χωριού Κομμένο της Άρτας, σύμφωνα με τον αυτόπτη 

μάρτυρα Στέφανο Παππά, η μηχανοκίνητη μονάδα ναζιστικών στρατευμάτων από τη 

Φιλιππιάδα, με την εντολή της Διοίκησης Ιωαννίνων, εισέβαλε στο χωριό Κομμένο της Άρτας 

τα χαράματα της 16ης Αυγούστου 1943, με το πρόσχημα των αντιποίνων για την ύπαρξη 

ανταρτών του ΕΛΑΣ και του ΕΔΕΣ στην περιοχή. Το χωριό κοιμόταν ήσυχο μετά από γαμήλια 

γιορτή πού είχε γίνει την προηγούμενη ημέρα. Στο χωριό υπήρχαν και ορισμένοι φιλοξενούμενοι 

από την Πρέβεζα. Την εποχή εκείνη πρακτικά το Κομμένο ανήκε στο Νομό Πρέβεζας με 

θαλάσσια επικοινωνία. Τα ναζιστικά στρατεύματα προέβησαν σε μια άνευ προηγουμένου σφαγή 

του άμαχου πληθυσμού. Έστησαν πολυβόλα στις εισόδους του χωριού, εισέβαλαν στα σπίτια 

και σκότωσαν όποιον έβρισκαν μπροστά τους και στο τέλος έβαλαν φωτιά και τα έκαψαν. Λίγοι 

ξέφυγαν με βάρκες στον Αμβρακικό Κόλπο. Στο τέλος της σφαγής οι ναζί στρατιώτες κάθισαν 

στην πλατεία του χωριού όπου έφαγαν και ήπιαν μπύρες αφήνοντας εκεί άδειες κονσέρβες, 

δίπλα σε 7 πτώματα. Συνολικά οι νεκροί της σφαγής ήταν 317 άτομα. Διασώθηκαν 440 άτομα. 

Η σφαγή του Κομμένου Άρτας είναι ισοδύναμη με αυτή των Καλαβρύτων και του Διστόμου.  

  Ο αείμνηστος Στέφανος Παππάς, μετέπειτα γυμνασιάρχης, από το Κομμένο, 

νεαρός τότε επέζησε της σφαγής και έγραψε βιβλίο με πλήρη περιγραφή των γεγονότων. Ένα 

απόσπασμα από το βιβλίο του είναι το εξής: «Οι πρώτοι προστρέξαντες μετά την 

ανθρωποσφαγή Γρηγόρης Κολιοκώτσης και Ευστάθιος Κολιοκώτσης, ευρήκαν τις δύο ξαδέρφες 

των Αθηνά και Θεοδοσία νεκρές από σφαίρες πιστολιού και φανερότατα τα ίχνη του βιασμού. 

Άλλα παραδείγματα μακαβρίου εγκληματικότητας είναι τα δύο μωρά του μακαρίτη Ευστάθιου 

Κολιοκώτση ηλικίας 7 μηνών, που ευρέθηκαν νεκρά από ασφυξία, γιατί οι κακούργοι εγέμισαν 

τα στόματά των με βαμβάκι βρεγμένο με βενζίνη και κατόπιν το άναψαν για να απολαύσουν ένα 

σαδιστικό πυροτέχνημα. Ευρέθη επίσης ο δεύτερος παππάς του χωριού Ζώης Παππάς 

σκοτωμένος με μαχαίρι και με εξωρυγμένους τους οφθαλμούς. Ως επισφράγισμα της θηριωδίας 

των ανωτέρω αναφέρω ένα πρωτάκουστο κακούργημα. Η ετοιμογέννητη Παναγιώτα σύζυγος 
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του Λεωνίδα Τσιμπούκη βρέθηκε νεκρή με την κοιλιά ξεσχισμένη και το έμβρυο νεκρό δίπλα 

της, όπως βεβαιώνει ο αυτόπτης μάρτυρας Θεόδωρος Σταμάτης…».
51

 

  Σύμφωνα με μία δεύτερη παραλλαγή των γεγονότων, το έργο της σφαγής 

ανατέθηκε στο 98ο Σύνταγμα του συνταγματάρχη Γιόζεφ Ζάλμινγκερ. Το ξημέρωμα της 16ης 

Αυγούστου 100 άνδρες του 12ου λόχου με επικεφαλής των υπολοχαγό Ρέζερ οπλισμένοι με 

όλμους, πολυβόλα, χειροβομβίδες και αυτόματα όπλα περικύκλωσαν το χωριό. Η τελευταία 

εντολή που πήραν από τον Ρέζερ, σύμφωνα με μαρτυρία ενός από τους στρατιώτες, ήταν να μην 

αφήσουν τίποτα όρθιο. Οι άντρες της Βέρμαχτ εκτέλεσαν κατά γράμμα την εντολή. Οι 

στρατιώτες σκότωναν όποιον έβρισκαν μπροστά τους ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας. 

Έμπαιναν στα σπίτια των αιφνιδιασμένων χωρικών και ξεκλήριζαν ολόκληρες οικογένειες. 

Χαρακτηριστικό είναι ότι 20 οικογένειες ξεκληρίστηκαν μέχρις ενός. Επί 9 ώρες οι Γερμανοί 

σκότωναν, βίαζαν, έκαιγαν και κατέστρεφαν ότι υπήρχε στο διάβα τους. Όταν αποχώρησαν 

είχαν αφήσει πίσω τους 317 νεκρούς μεταξύ των οποίων 97 νήπια και παιδιά μέχρι 15 χρονών 

και 119 γυναίκες. H σφαγή έγινε μια μέρα μετά το πανηγύρι του χωριού για τη γιορτή της 

Παναγίας. 

3.6.4 Η σφαγή στη Ρώμη (Μάρτιος 1944) 

  Ανάλογη σφαγή είχε λάβει χώρα από τα SS στη Ρώμη το Μάρτιο του 1944, με 

αφορμή την επίθεση που είχε δεχθεί το αρχηγείο της συγκεκριμένης τρομοκρατικής ναζιστικής 

οργάνωσης στο κέντρο της ιταλικής πρωτεύουσας την προηγουμένη της σφαγής από Ιταλούς 

παρτιζάνους (κατά τη διάρκεια εκείνης της επίθεσης από τους παρτιζάνους είχαν σκοτωθεί 33 

Γερμανοί στρατιώτες). Συγκεκριμένα, στις 24 Μαρτίου του 1944, οι γερμανικές στρατιωτικές 

αρχές της πόλης της Ρώμης συνέταξαν λίστα με 340 άτομα, στα οποία προστέθηκαν και άλλα 5 

άτομα, που υπήρξαν αυτόπτες μάρτυρες της σφαγής και που εξοντώθηκαν επίσης εκείνο το 

πρωί, ώστε να μην κυκλοφορήσουν τα νέα. Οι σωροί των εκατοντάδων εκτελεσθέντων 
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ανακαλύφθηκαν λίγο μετά τις 4 Ιουνίου του ίδιου έτους, αφότου οι Σύμμαχοι εισήλθαν στην 

Ρώμη.
52

 

3.6.5 Η Ναζιστική Γερμανία ως αποδέκτης άσκησης βίας - ο βομβαρδισμός της 

Δρέσδης 

  Και οι ίδιοι οι Γερμανοί όμως υπήρξαν στη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου 

Πολέμου θύματα της στρατηγικής της αποτροπής μέσω της άσκησης μαζικού δέους και τρόμου 

κατά κύριο λόγο εις βάρος του άμαχου πληθυσμού, στοιχείο που εκφράστηκε με τον πιο 

εύγλωττο τρόπο κατά τον βομβαρδισμό της Δρέσδης το 1945. Ο πληθυσμός της πόλης είχε 

αυξηθεί εκείνη την περίοδο, λόγω των προσφύγων που κατέκλυσαν την πόλη, καθώς οι 

Σοβιετικοί πλησίαζαν απ’ τα ανατολικά. Οι περισσότερες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για πάνω από 

650.000 κατοίκους πριν τους βομβαρδισμούς. Η πόλη το μεγαλύτερο κέντρο της Γερμανίας που 

είχε μείνει αλώβητο από το συμμαχικό σφυροκόπημα και γι’ αυτό, εκτός από τους καθαρά 

επιχειρησιακούς σκοπούς, η απόφαση του βομβαρδισμού της πόλης στόχευε και στο να πλήξει 

το ηθικό των αμυνομένων. Από το αποτέλεσμα φάνηκε ότι αυτό ήταν τελικά και το σκεπτικό 

που επικράτησε. Αν μάλιστα το επέτρεπαν οι καιρικές συνθήκες η Δρέσδη θα είχε βομβαρδιστεί, 

είτε πριν, είτε κατά τη διάρκεια της Διάσκεψης της Γιάλτας (4-11 Φεβρουαρίου 1945), για να 

βελτιωθεί το κλίμα των συζητήσεων, όπως ήλπιζε ο Τσόρτσιλ.
53

 

  Τα περισσότερα θύματα απανθρακώθηκαν ή σκοτώθηκαν από ασφυξία, λόγω 

του μονοξειδίου του άνθρακα και των υψηλών θερμοκρασιών των βομβών. Τα προϋπάρχοντα 

καταφύγια σε περίπτωση αεροπορικής επιδρομής ήταν λιγοστά και το μεγαλύτερο από αυτά 

μπορούσε να φιλοξενήσει μόλις 6.000 άτομα. Η αναφορά της 3 Απριλίου, γράφει ότι τα 

πτώματα ήταν 22.096. Κατά την ανοικοδόμηση της Δρέσδης (από το τέλος του πολέμου ως το 

1966), βρέθηκαν ακόμη 1.858 σώματα. Από γερμανικής πλευράς προβλήθηκε επανειλημμένα ο 

ισχυρισμός ότι οι βομβαρδισμοί απροστάτευτων γερμανικών πόλεων ήταν κυρίως πράξη 

αντεκδίκησης και συλλογικής τιμωρίας του γερμανικού λαού («moral bombing»), που παρέμεινε 
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μέχρι τέλους πιστό στον Χίτλερ. Δεδομένου μάλιστα ότι η ηγεσία των Συμμάχων γνώριζε ότι οι 

αντίστοιχες επιδρομές της Λούφτβαφε, για παράδειγμα στο Λονδίνο και το Κόβεντρυ, 

αποδείχτηκαν μπούμερανγκ και χαλύβδωσαν το ηθικό των Βρετανών. Στην περίπτωση της 

Δρέσδης παραπέμπουν μάλιστα στις εκτεταμένες καταστροφές που υπέστη η παλιά πόλη και 

στις αναλογικά μικρότερες ζημιές που καταγράφτηκαν στα βόρεια, όπου βρισκόταν το 

αεροδρόμιο, τα στρατόπεδα και τα εργοστάσια που τροφοδοτούσαν τη γερμανική πολεμική 

μηχανή.
54

 

3.7 Περίοδος του Βιετνάμ 

 Η ίδια αυτή τακτική τρομοκράτησης πληθυσμού όμως, παρατηρείται σε αρκετές 

περιπτώσεις και μεταπολεμικά, ακόμα και από κρατικές οντότητες, οι οποίες κατά τη διάρκεια 

του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου είχαν αντισταθεί και πολεμήσει σε ένα σύστημα που κατεξοχήν 

υιοθέτησε τη βία εις βάρος τρίτων. Τέτοια μπορεί να θεωρηθεί η περίπτωση της σφαγής στο 

χωριό του Βιετνάμ Μάι Λάι κατά τη διάρκεια του πολέμου του Βιετνάμ (1965-1975). Το 

απόγευμα της 15ης Μαρτίου 1968 η ομάδα του 25χρονου υπολοχαγού Γουίλιαμ Κάλεϊ 

διατάσσεται να εκκαθαρίσει το χωριό Μι Λάι (Μάι Λάι όπως το γνωρίζουμε στην Ελλάδα) από 

τους κομμουνιστές αντάρτες Βιετκόνγκ που το κατείχαν. Η πληροφορία αποδεικνύεται 

εσφαλμένη. Στο χωριό αυτό του Νοτίου Βιετνάμ βρίσκονται μόνο γυναικόπαιδα και ανήμποροι 

ηλικιωμένοι. Την επομένη το πρωί (16 Μαρτίου) οι στρατιώτες του Κάλεϊ, με προϋπηρεσία 

μόλις τριών μηνών στο αφιλόξενο Βιετνάμ, κατασφάζουν με πρωτοφανή αγριότητα τους 

αμάχους. Υπολογίζεται ότι ο αριθμός των θυμάτων κυμαίνεται από 350 ως 500.
55

 

 Συγκεκριμένα και προκειμένου να αντιληφθεί κάποιος το επίπεδο των θηριωδιών σε 

αυτήν την ιστορία, το πρωί της 16ης Μαρτίου, ο 3ος λόχος έφτασε μετά από μια σύντομη 

προετοιμασία από το πυροβολικό και ελικόπτερο φέροντα πολυβόλο. Αν και οι Αμερικανοί δεν 

βρήκαν μαχητές του εχθρού στο χωριό, πολλοί στρατιώτες υποψιάζονταν ότι υπήρχαν 

στρατιώτες του NFL που κρύβονταν στα υπόγεια των σπιτιών των συζύγων τους ή των 
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ηλικιωμένων γονιών τους. Οι στρατιώτες των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης μιας διμοιρίας με 

επικεφαλής τον Ανθυπολοχαγό Γουίλιαμ Κάλεϋ (William Calley), ξεκίνησαν να πυροβολούν σε 

κάτι που που ισχυρίστηκαν ότι είχαν εκλάβει ως μια θέση του εχθρού.
56

 

 Μόλις οι πρώτοι πολίτες τραυματίστηκαν ή σκοτώθηκαν από αδιάκριτα πυρά, οι 

στρατιώτες άρχισαν να επιτίθενται εναντίον ανθρώπων και ζώων, με πυροβόλα όπλα, 

χειροβομβίδες και ξιφολόγχες. Το μέγεθος της σφαγής και η αγριότητα των επιτιθεμένων 

αυξάνονταν σε κάθε δολοφονία. Το BBC News περιέγραψε τη σκηνή: «Δεκάδες άνθρωποι που 

οδηγήθηκαν δια της βίας σε ένα αρδευτικό αυλάκι και σε άλλα σημεία έχασαν τη ζωή τους με 

ριπές από αυτόματα όπλα».
57

 

 Μια μεγάλη ομάδα περίπου 70-80 χωρικών, που είχαν συγκεντρωθεί από την 1η 

Διμοιρία στο κέντρο του χωριού, σκοτώθηκαν με διαταγή του Κάλεϋ, ο οποίος επίσης 

συμμετείχε. Μέλη της 2ης διμοιρίας σκότωσαν τουλάχιστον 60-70 Βιετναμέζους, καθώς 

σάρωσαν το βόρειο μισό του Μι Λάι και το Μπιν Τάι (Binh Tay), ένα μικρό οικισμό περίπου 

400 μέτρα βόρεια του Μι Λάι. Οι απώλειες της διμοιρίας ήταν ένας νεκρός και επτά τραυματίες 

από νάρκες και στημένες παγίδες.
58

 

 Μετά τις αρχικές "σαρώσεις" από την 1η και τη 2η διμοιρία, η 3η διμοιρία εστάλη 

για την αντιμετώπιση τυχόν «υπολειπόμενης αντίστασης". Αυτοί άρχισαν αμέσως να σκοτώνουν 

κάθε ζωντανό άνθρωπο ή ζώο που έβρισκαν, συμπεριλαμβανομένων Βιετναμέζων που είχαν 

βγει από τις κρυψώνες τους, καθώς και τραυματιών, που εντοπίστηκαν μέσα στους σωρούς των 

σωμάτων από τα βογκητά τους. Η 3η διμοιρία, επίσης, συγκέντρωσε και εκτέλεσε μια ομάδα 

από επτά έως δώδεκα γυναικών και παιδιών. 

 Δεδομένου ότι ο τρίτος λόχος δεν είχε συναντήσει καμία αντίσταση, το 4ο τάγμα, 3ο 

σύνταγμα πεζικού, μεταφέρθηκε αεροπορικώς στη ζώνη προσγείωσης μεταξύ 8:15 - 8:30 και 
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επιτέθηκε στον μικρό οικισμό του Μι Κε 4, σκοτώνοντας 90 άτομα. Κατά τη διάρκεια των δύο 

επόμενων ημερών, και τα δύο τάγματα συμμετείχαν και σε άλλους εμπρησμούς και καταστροφή 

κατοικιών, καθώς και κακομεταχείριση Βιετναμέζων κρατουμένων.
59

 Με όλα τα παραπάνω 

δηλαδή είναι σαφές, πως εφαρμόστηκε μια τακτική τρομοκράτησης, ασχέτως του αν ο 

συγκεκριμένος πληθυσμός που εξολοθρεύθηκε είχε σχέση με Βιετκόνγκ αντάρτες ή όχι, ως 

μέσου παραδειγματισμού για τον οποιονδήποτε στο μέλλον.  

 Το περιστατικό μένει κρυφό από το Πεντάγωνο για ένα χρόνο σχεδόν, έως ότου 

έλθει στο φως από τα δημοσιεύματα του διακεκριμένου δημοσιογράφου Σέιμουρ Χερς (γνωστού 

στις μέρες μας από την αποκάλυψη του κολαστηρίου Αμπού Γκράιμπ στο Ιράκ) και την επιμονή 

ενός επαναπατρισθέντος εφέδρου, που βομβαρδίζει με επιστολές την αμερικανική κυβέρνηση. 

Διατάσσεται, τελικά, δικαστική έρευνα και πέντε στρατιώτες κάθονται στο εδώλιο του 

στρατοδικείου. 

 Η δίκη αρχίζει στις 17 Νοεμβρίου 1970 και η απόφαση της 31ης Μαρτίου 1971 

ενοχοποιεί μόνο τον επικεφαλής της σφαγής, τον υπολοχαγό Κάλεϊ. Ο υπολοχαγός υποστήριξε 

ότι εκτελούσε διαταγές ανωτέρων του, γεγονός που αρνήθηκε ο διοικητής του, λοχαγός Έρνεστ 

Μεντίνα, που κατέθεσε ως μάρτυρας. Καταδικάζεται σε ισόβιο κάθειρξη το 1971, η οποία 

μετατρέπεται σε πρόσκαιρη κάθειρξη 20 ετών και στη συνέχεια 10 ετών, με απόφαση του 

Αναθεωρητικού Στρατοδικείου στις 16 Φεβρουαρίου 1973. Ο Κάλεϊ θα παραμείνει στη φυλακή 

(στην πραγματικότητα σε κατ' οίκον περιορισμό στο διαμέρισμά του στο στρατόπεδο Φορτ 

Μπένιγκ της Τζόρτζια) μόλις τρεισήμισι χρόνια και στη συνέχεια θα λάβει χάρη από τον 

πρόεδρο Νίξον.
60

 

3.8 Δεκαετία του 90 - Βοσνία 

 Στη νεώτερη εποχή, ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα – το οποίο μάλιστα είχε 

εφαρμοστεί και από τους Σοβιετικούς προς το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου εις βάρος 

σχεδόν 2 εκατομμυρίων Γερμανίδων γυναικών στην Ανατολική Ευρώπη – στρατηγικής 
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αποτροπής, είναι και η άσκηση βίας μέσω του βιασμού. Ενδεικτικό είναι εδώ το παράδειγμα των 

όσων συνέβησαν στην περιοχή της Βοσνίας κατά τη διάρκεια του Γιουγκοσλαβικού Εμφυλίου. 

Εκείνη την περίοδο εφαρμόστηκε ιδιαίτερα εκ μέρους των Σερβοβοσνίων ένα οργανωμένο 

σχέδιο μαζικού βιασμού κυρίως Βόσνιων γυναικών που ανήκαν στη μουσουλμανική κοινότητα 

της χώρας. Το συγκεκριμένο γεγονός είχε αποτελέσει εν μέρει αποτέλεσμα της εθνικιστικής 

ρητορικής που είχε αναδειχθεί στην πρώην Γιουγκοσλαβία εκ μέρους πολιτικών, όπως ο 

Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς και με την οποία είχε προωθηθεί η ιδέα σε τμήματα ιδίως του σερβικού 

πληθυσμού, πως οι Βόσνιοι συνιστούσαν σε μεγάλο βαθμό μια φυλή διαφορετική σε σύγκριση 

με τους υπόλοιπους σλαβικούς πληθυσμούς της πρώην ενιαίας Γιουγκοσλαβίας.
61

 

 Υπολογίζεται πως κατά τα χρόνια του πολέμου στη Βοσνία βιάστηκαν έως και 

50.000 Βόσνιες μουσουλμάνες. Αυτή η τακτική, πέραν της τρομοκράτησης του ντόπιου 

μουσουλμανικού στοιχείου, είχε αποτελέσει και ένα είδος γενοκτονίας εκ μέρους των 

Σερβοβοσνίων με το σκεπτικό, πως μέσω μιας τέτοιας διαδικασίας, θα ήταν δυνατή η φυλετική 

αλλοίωση στην περιοχή, προς όφελος των Σέρβων. Το ότι αυτή ήταν μια κεντρικα οργανωμένη 

τακτική, είναι αναμφισβήτητο αν σκεφτεί κανείς, ότι χιλιάδες εξ αυτών των γυναικών βιάστηκαν 

σε στρατόπεδα. Επίσης είναι ενδεικτικό, πως οι βιασμοί συχνά λάμβαναν χώρα ενώπιον των 

συγγενών και των συγχωριανών αυτών των ατόμων σε διάφορα σημεία της Βοσνίας, ενώ πολλές 

από αυτές τις γυναίκες στην πορεία καλούνταν να φύγουν από τη χώρα, δεχόμενες την απειλή, 

πως σε αντίθετη περίπτωση, θα εκτελούνταν.
62

 Όλα αυτά τα στοιχεία είναι χαρακτηριστικό, πως 

σε πάρα πολλές περιπτώσεις προήλθαν από τις προσωπικές μαρτυρίες και τις καταθέσεις 

εκατοντάδων Σερβοβόσνιων. Πολλοί εξ αυτών μάλιστα, είχαν καταθέσει, πως βασικά είχαν 

διαταχθεί να συμμετάσχουν ενεργά στους βιασμούς.
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3.9 Σύγχρονη εποχή - Η περίπτωση του ISIS 

 Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα στις μέρες μας και ως τώρα τελευταία, μπορεί να 

θεωρηθεί η διαδικασία των μεθόδων τρόμου που χρησιμοποιεί το Ισλαμικό κράτος στην περιοχή 

της Μέσης Ανατολής και ειδικότερα στη Συρία, αλλά κατ’ επέκταση και σε μια ευρύτερη 

γεωγραφική ζώνη, η οποία φτάνει ως την καρδιά της Ευρώπης και ακόμα και ως την Αμερική. 

Εδώ αφενός μεν έχουμε να κάνουμε με τακτικές, οι οποίες εφαρμόζονται σωρηδόν στην ίδια τη 

σπαρασσόμενη εδώ και χρόνια από τον εμφύλιο πόλεμο Συρία, όπως για παράδειγμα οι μαζικές 

εκτελέσεις όχι μόνο αντίπαλων στρατιωτών, αλλά και αμάχων – ιδίως πληθυσμών που 

θρησκευτικά δεν ανήκουν στο σουνιτικό Ισλάμ ή ακόμα και πληθυσμών που εκφράζουν σαφώς 

πιο μετριοπαθείς θέσεις σε σχέση με τους εξτρεμιστές Σουνίτες και που αυτομάτως θεωρούνται 

αποστάτες – κι αφετέρου για την τακτική των ξαφνικών τρομοκρατικών επιθέσεων σε περιοχές 

του πλανήτη, όπως οι διάφορες ευρωπαϊκές χώρες ή οι Η.Π.Α.  

 Πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας τέτοιας στρατηγικής αποτροπής άλλωστε 

ήταν το χτύπημα το Νοέμβριο του 2015 στο Παρίσι, με τουλάχιστον 153 νεκρούς. Εδώ θα 

μπορούσε κάποιος να φέρει παράλληλα στο νου και άλλα τρομοκρατικά χτυπήματα του 

παρελθόντος, όπως το χτύπημα στο μετρό της Μαδρίτης το 2004, όταν τέσσερις βόμβες 

εξερράγησαν σε τρένα με αποτέλεσμα το θάνατο 191 ατόμων και των τραυματισμό περίπου 

2000. Την επόμενη χρονιά αντίστοιχα 56 άτομα, μεταξύ των οποίων και 4 Βρετανοί 

μουσουλμάνοι που πυροδότησαν τους εκρηκτικούς μηχανισμούς, σκοτώθηκαν στο Λονδίνο. Οι 

επιθέσεις είχαν λάβει χώρα σε μέσα συγκοινωνίας της βρετανικής πρωτεύουσας. Και φυσικά δεν 

θα ήταν εδώ δυνατόν να παραλείψει κάποιος την περίπτωση των επιθέσεων της 11
ης

 

Σεπτεμβρίου του 2001 στις Η.Π.Α., με την επίθεση αεροπλάνων στους Δίδυμους Πύργους της 

Νέας Υόρκης αλλά και στο αμερικανικό Πεντάγωνο. 

 Εδώ παρατηρεί κάποιος πως υφίσταται ένα πλαίσιο τακτικών, κατά τις οποίες ισχύει 

το σύστημα της χρήσης μικρών ομάδων μαχητών, οι οποίοι μάλιστα συχνά δεν είναι απαραίτητο 

να προέρχονται από χώρες άλλες από εκείνες όπου διαπράττουν τέτοια χτυπήματα. Άλλωστε και 

στις τελευταίες επιθέσεις στο Παρίσι, οι περισσότεροι εκ των τρομοκρατών ήταν άτομα που 

είχαν γεννηθεί από μετανάστες γονείς στη Γαλλία ή το Βέλγιο. Πάντως οι μικροί αριθμοί 

ατόμων σε τέτοιες ομάδες, τους προσφέρουν τη δυνατότητα της ευκινησίας και συχνά της 
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διαφυγής τους από τις αρχές, ταυτόχρονα όμως, ο ψυχολογικός αντίκτυπος των πράξεών τους 

μπορεί να είναι ιδιαίτερα μεγάλος για την κοινωνία που δέχεται τα χτυπήματά τους. κι αυτό, 

καθώς το ζήτημα εδώ είναι πως έχεις να κάνεις με έναν αντίπαλο, ο οποίος δεν ξέρεις πού και 

πότε μπορεί να εμφανιστεί και ο οποίος μάλιστα δεν είναι αναγκαίο να στοχεύει αποκλειστικά 

στρατιωτικούς στόχους αλλά να απειλεί εξίσου και πολιτικούς στόχους και αμάχους.  

 Είναι σαφές δηλαδή κι εδώ πως έχουμε να κάνουμε με μια περίπτωση στρατηγικής 

αποτροπής, με βάση το σκεπτικό πως «όσο μας χτυπάτε και θα αντιστέκεστε στα σχέδιά μας για 

κάποια συγκεκριμένη περιοχή του πλανήτη, τόσο εμείς θα οργανώνουμε τέτοια τυφλά 

τρομοκρατικά χτυπήματα στην καρδιά των δικών σας κοινωνιών».  

 Στην περίπτωση αντίστοιχα της δράσης του Ισλαμικού Κράτους (ή αλλιώς ISIS) 

στην περιοχή της Συρίας, μπορούμε να παρατηρήσουμε, πως η χρήση τακτικών, όπως οι μαζικές 

εκτελέσεις και οι αποκεφαλισμοί ή ακόμα και η δημιουργία σύγχρονων σκλαβοπάζαρων με 

θύματα γυναίκες πληθυσμών που ήδη σε κάποιο βαθμό έχουν εξολοθρευτεί, όπως οι Γεζίντι 

Κούρδοι, αποβλέπουν στο να δημιουργηθεί επίτηδες μια πολύ συγκεκριμένη εικόνα για μια 

οργάνωση που έστω ανεπίσημα ήδη έχει δημιουργήσει ένα είδος κρατικής υπόστασης στην 

περιοχή. Αυτή είναι δηλαδή η εικόνα μιας οργάνωσης που έτσι καταδεικνύει πως δεν έχει 

κανέναν ηθικό ενδοιασμό να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε μέσο, ώστε να επιβληθεί σε μια 

γεωγραφική ζώνη, η οποία στην πραγματικότητα επιδιώκεται να είναι πολύ μεγαλύτερη σε 

έκταση τη Συρία και το Ιράκ (στην ουσία ο στόχος εδώ είναι μια ζώνη που θα περιλαμβάνει όλη 

τη Μέση Ανατολή και σχεδόν τη μισή αφρικανική ήπειρο, με μελλοντικές μακροπρόθεσμες 

προοπτικές ίσως και για την υπόλοιπη Ασία και τμήμα της ευρωπαϊκής ηπείρου). Συγχρόνως, η 

εκστρατεία των δημόσιων εκτελέσεων με συνοπτικές διαδικασίες, καθώς και ακρωτηριασμών 

και μαστιγώσεων έχει στόχο να ενσταλάξει τον τρόμο στον πληθυσμό» και να εξασφαλίσει πως 

αυτός ο τελευταίους είναι υποταγμένος στην εξουσία του Ισλαμικού Κράτους. Η απέχθεια που 

προκαλείται από τις διάφορες πρακτικές, όπως οι μαζικοί αποκεφαλισμοί σαφέστατα είναι μια 

προσπάθεια αποτροπής για τον οποιοδήποτε αντίπαλό τους, πρωτίστως σε ψυχολογικό επίπεδο. 

 Σε αντίθεση με τις πρακτικές της Αλ Κάιντα, η οποία υπήρξε αποκεντρωτική ως 

προς την οργάνωσή της και προσηλωμένη σε απτούς τακτικά και συγκεκριμένους πολιτικά 

στόχους, το Ισλαμικό Κράτος αποτελεί μια συγκεντρωτική, ιεραρχημένη δομή με ιδανικό την 



 

 

50 

 

εφαρμογή μιας μεσαιωνικής φονταμενταλιστικής θεολογίας. Οι θερμότεροι υποστηρικτές του 

δεν αποκεφαλίζουν ομήρους ούτε σταυρώνουν αντιπάλους για λόγους απλής τρομοκράτησης -

 κυρίως το κάνουν, γιατί, σύμφωνα με το Κοράνι, η σταύρωση είναι ένας από τους δεδομένους 

τρόπους θανάτωσης εχθρών του Ισλάμ. Η φορολόγηση των χριστιανών στις περιοχές που 

καταλαμβάνουν προβλέπεται επίσης από το ιερό βιβλίο ως αποδοχή της μωαμεθανικής εξουσίας 

και διάκριση από τους πιστούς.
64

 

 Πέραν της χρήσης θηριωδιών που σαφώς έχουν ως στόχο τους τον ψυχολογικό 

αντίκτυπο εις βάρος του αντιπάλου, είναι χαρακτηριστικό, ότι και οι καθαυτό ψυχολογικές 

επιχειρήσεις, με σκοπό την υπονόμευση της δυνατότητας και της πρόθεσης του αντιπάλου για 

πόλεμο και αντίσταση παίζουν διαχρονικά πολύ σημαντικό ρόλο. Σε γενικές γραμμές, οι 

ψυχολογικές επιχειρήσεις επικεντρώνονται στο στοιχείο της προπαγάνδας ως μεθόδου κάμψης 

της διάθεσης του αντιπάλου για συμμετοχή σε πόλεμο ή για συνέχιση των πολεμικών 

προσπαθειών. Δεν είναι τυχαία τα όσα επισημαίνει ο Lawrence Dietz που τονίζει ότι κατά τη 

διάρκεια των πολεμικών επιχειρήσεων στη Βοσνία βασικός στόχος ήταν να επηρεαστεί η 

ψυχολογία των αντιπάλων (στην προκειμένη περίπτωση των Σέρβων). Ο στόχος μπορεί να είναι 

είτε στρατιωτικοί, είτε πολίτες, αναλόγως με την εκάστοτε περίπτωση και κατάσταση.
65

 

 Και αποτελεί αδιαμφισβήτητο γεγονός πως μέσα από την συγκεκριμένη διάσταση 

των ψυχολογικών επιχειρήσεων, ο παράγοντας που θέτει σε κίνηση όλη την διαδικασία, 

επιδιώκει το επιθυμητό αποτέλεσμα με όσο το δυνατόν μικρότερη φθορά για τον ίδιο. Στην 

προσπάθεια να ελαχιστοποιηθούν οι απώλειες σε υλικό και έμψυχο επίπεδο, η προπαγάνδα 

μπορεί να διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο ως εργαλείο για την κάμψη της αντίστασης του 

αντιπάλου, παράγοντας σημαντικά φορτία ψυχολογικής υποβολής στον ψυχισμό του. 

 Η όλη διαδικασία είναι στοχευμένη βασικά στο να αποστερήσει από τον αντίπαλο 

την ουσιαστική δυνατότητα ανταπόδοσης οργανωμένης βίας, στοιχείο για παράδειγμα που 

επιδιώκεται μέσα από τις τακτικές που όπως είδαμε λίγο παραπάνω που εφαρμόζει το Ισλαμικό 
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Κράτος στη Μέση Ανατολή. Κάτι τέτοιο μπορεί να γίνεται επί παραδείγματι μέσα από τη 

δημιουργία θυλάκων αντίστασης στο εσωτερικό ενός κράτους, που είναι αντίπαλος. Ένα τέτοιο 

πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν αυτό που έγινε τη δεκαετία του 1980 στη Νικαράγουα, 

χώρα της Κεντρικής Αμερικής, όταν μετά από την άνοδο στην εξουσία της αριστερής 

κυβέρνησης των Σαντινίστας (υπό το Μανουέλ Νοριέγκα), η CIA δημιούργησε τα ένοπλα 

τμήματα των ακροδεξιών Κόντρας. Οι τελευταίοι για χρόνια οργάνωσαν βίαιες επιθέσεις 

ενάντια στη σοσιαλιστική κυβέρνηση της χώρας και το λαό της Νικαράγουας, συμβάλλοντας 

καθοριστικά στην ύπαρξη ενός αιματηρού εμφυλίου πολέμου που έληξε περί το 1990. 

3.10 Τακτικές Πέμπτης Φάλαγγας 

 Εδώ είναι σαφές, πως υφίσταται το φαινόμενο που έχει σχέση με τη δημιουργία 

ομάδων, που λειτουργούν εν είδει πέμπτης φάλαγγας μέσα σε μια χώρα – στόχο. Έχουμε να 

κάνουμε εν προκειμένω με μια κρίσιμη μάζα ατόμων που αν και είναι ενταγμένη στην 

εσωτερική δομή της κοινωνίας του αντιπάλου, κατά τη διάρκεια της κλιμάκωσης των 

εχθροπραξιών, θα λειτουργήσει εις βάρος αυτού του κράτους. Αυτό γίνεται για παράδειγμα μέσα 

από τις τακτικές των εκτεταμένων δολιοφθορών είτε μέσα από μέσα από την παροχή πολύτιμων 

πληροφοριών σχετικά με ζητήματα στρατιωτικών υποδομών ή κοινωνικών ζητημάτων. Αν αυτά 

ο αντίπαλος τα εκμεταλλευτεί κατάλληλα, τότε είναι δυνατόν να καμφθεί άμεσα η δυνατότητα 

του κοινωνικού συνόλου για αντίσταση. 

 Η Πέμπτη φάλαγγα είναι ένα φαινόμενο που παρατηρείται κυρίως κατά τη διάρκεια 

εμφυλίων συρράξεων. Ενδεικτική είναι εδώ η περίπτωση του πυρήνα των Φρανκιστών στην 

Βαρκελώνη κατά τη διάρκεια της πολιορκίας της πόλης από τον στρατηγό Φράνκο. Σε εκείνη 

την περίπτωση οι Φρανκιστές είχαν κατορθώσει να στρέψουν τους υπερασπιστές της πόλης στο 

να αποβούν σε μεταξύ τους διαμάχες, με αποτέλεσμα στο τέλος η πλειοψηφία του πληθυσμού 

της πρωτεύουσας της Καταλονίας να αρνηθεί να συνδράμει στην υπόθεση της υπεράσπισής της. 

Το ίδιο είναι δυνατόν να λεχθεί σχετικά και με την περίπτωση της Βρετανικής Φασιστικής 

Ένωσης υπό τον Oswald Mosley, καθώς με βάση αρχεία και έγγραφα από την περίοδο του 

Μεσοπολέμου καταδείχθηκε πως οι Βρετανοί Φασίστες είχαν επιχειρήσει να κάμψουν, με 

εντολές του Βερολίνου, εκ των έσω τις όποιες πιθανές προσπάθειες των Βρετανών εναντίον του 

Χίτλερ, λίγο πριν την έναρξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Σε αυτό το σχεδιασμό για 
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παράδειγμα, ανήκαν διάφορες επιθέσεις σε εβραϊκές συναγωγές του Λονδίνου εκείνη την 

περίοδο, αλλά και το ίδιο το φιλειρηνικό κίνημα της περιόδου 1937-39 που εκπορευόταν από 

μικροαστικά προάστια του Λονδίνου καθώς και από μεγάλα βρετανικά πανεπιστήμια της 

ντόπιας αριστοκρατίας. Η τελευταία άλλωστε είναι γνωστό πως είχε αρκετούς συμπαθούντες 

των Ναζί στους κόλπους της εκείνη την εποχή. 

3.11 Αποτροπή και αποδυνάμωση της θέσης στη διεθνή σκηνή 

 Πέραν των παραπάνω, στους μηχανισμούς των στρατηγικών αποτροπής από 

ψυχολογικής απόψεως, θα μπορούσε κάποιος να προσθέσει και την προσπάθεια να δημιουργηθεί 

διεθνώς μια προσπάθεια αλλοίωσης των προσπαθειών ενός εχθρικού κράτους να παράγει μια 

ολοκληρωμένη μορφή υπέρβασης και αντιμετώπισης της απειλής. Αυτοί οι μηχανισμοί έχουν να 

κάνουν κυρίως με τις προσπάθειες αμαύρωσης της εικόνας αυτού του κράτους στη διεθνή 

αρένα, με στόχο τον περιορισμό των πιθανών συμμάχων και με τον μετριασμό του διεθνούς 

αντίκτυπου στην περίπτωση που το κράτος που αποτελεί στόχο, δεχθεί επίθεση ή εισέλθει σε 

κατάσταση γενικευμένης πολιτικής αποσταθεροποίησης.
66

 

 Το παράδειγμα του Βιετνάμ κατά τη δεκαετία του 1960 αποτελεί ένα πολύ καλό 

παράδειγμα, ως προς την χρήση του ψυχολογικού πολέμου, με στόχο την απορρύθμιση και την 

στρατηγική αποτροπής εις βάρος του αντιπάλου. Τέτοια είναι η περίπτωση εδώ του λεγόμενου 

προγράμματος Φοίνιξ που οργανώθηκε κατά την περίοδο 1967-1973 από τις αμερικανικές 

μυστικές υπηρεσίες στη χώρα.  Το πρόγραμμα αυτό υπήρξε υπεύθυνο για χιλιάδες 

συλλήψεις Βιετκόνγκ (οι Βιετναμέζοι κομμουνιστές αντάρτες) και κυρίως δολοφονίες. Σκοπός 

του ήταν η απορρύθμιση, αποσύνθεση και εν τέλει διάλυση της αόρατης κυβέρνησης των 

κομμουνιστών του Νότου (το Βιετνάμ στο βόρειο τμήμα του ήταν πλήρως ελεγχόμενο από τους 

κομμουνιστές και η επέμβαση των Αμερικανών είχε σκοπό την προάσπιση του Νοτίου Βιετνάμ 

από την κομμουνιστική εισχώρηση και την απώλεια ενός καπιταλιστικού προπυργίου στην Άπω 

Ανατολή), η οποία κατηύθυνε τον ανταρτοπόλεμο κατά της κυβέρνησης της Σαϊγκόν και των 

Αμερικανών συμμάχων της. 
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 Η περίπτωση του Βιετνάμ αποτελούσε έναν ακόμα πιο δύσκολο γρίφο. Γεωγραφικώς 

το Νότιο Βιετνάμ δεν ήταν απομονωμένο όπως η Μαλαισία και το νησιωτικό σύμπλεγμα των 

Φιλιππίνων. Τα εκτενή του σύνορα καθιστούσαν δυνατή τη διείσδυση 

ολόκληρων μεραρχιών του εχθρού μέσω δυσπρόσιτων τροπικών δασών καθώς και τη 

δημιουργία αφανών γραμμών ανεφοδιασμού τους από απρόσιτα πολιτικοστρατιωτικά κέντρα 

τους. Σύντομα οι Η.Π.Α κατάλαβαν ότι ένας πόλεμος δεν είναι πάντα θέμα καταθλιπτικά 

υπέρτερης τεχνολογίας. Για να μπορέσουν να ξετρυπώσουν τους Βιετναμέζους αντάρτες θα 

έπρεπε να εισβάλουν σε δύο όμορες χώρες, την Καμπότζη  και το Λάος ώστε να σφραγίσουν τα 

δυτικά σύνορα του Βιετνάμ και να αποκόψουν τις γραμμές εφοδιασμού των Βιετκόνγκ από τα 

κέντρα τους στις ζούγκλες της Καμπότζης και του Λάος στη βιετναμέζικη μεθόριο. Μια τέτοιας 

έκταση πολεμική ενέργεια απαιτούσε την εμπλοκή εκατοντάδων χιλιάδων στρατιωτών, με τις 

συνεπαγόμενες πολιτικές επιπλοκές στο εσωτερικό των Η.Π.Α, αλλά και τη διεθνή κατακραυγή 

που θα ακολουθούσε και πιθανότατα θα επέφερε την επέμβαση της Σοβιετικής Ένωσης και της 

Κίνας με κίνδυνο τη δημιουργία ενός νέου πολέμου της Κορέας.
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 Η κατάσταση στο Νότιο Βιετνάμ ήταν απολύτως χαώδης. Η αμερικανόφιλη 

κυβέρνηση της Σαϊγκόν είχε να αντιμετωπίσει ένα ανηλεή ανταρτοπόλεμο, να προσπαθήσει να 

μεταβάλει το καθεστώς από φεουδαρχικό σε δημοκρατικό, να καταπολεμήσει την άκρατη 

διαφθορά ενώ ταυτόχρονα επιδείκνυε μικρή ανοχή στις αμερικανικές παρεμβάσεις, παρόλο που 

οι Η.Π.Α τη συντηρούσαν. Επιπροσθέτως, υπήρχε το αυστηρό μάτι των δυτικών μέσων 

ενημέρωσης που δημοσιοποιούσαν καθετί στραβό, μιας και αυτά έχουν πάντα τη μεγαλύτερη 

ακροαματικότητα. Όλα αυτά δημιουργούσαν έναν μηχανισμό χωρίς δυνατότητες ευελιξίας, 

αναποφάσιστο και δυσκίνητο. Αντίθετα στο Βορρά υπήρχε μια πολύ καλά οργανωμένη 

στρατιωτικά, ιδεολογικά και ψυχολογικά στρατιωτική κομμουνιστική μηχανή με δυο 

χαρισματικούς ηγέτες στο πηδάλιο, τον χαρισματικό πολιτικό Χο Τσι Μινχ και τον έξοχο σε 

πολεμική τακτική στρατηγό Γκιαπ.
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 Στη συγκεκριμένη περίπτωση, είναι γνωστό, πως ως τη δεκαετία του 1970 είχαν 

δολοφονηθεί μέσα από το συγκεκριμένο Πρόγραμμα, το οποίο αποσκοπούσε στη διάλυση των 
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διαφόρων δικτύων κομμουνιστικών οργανώσεων των Βιετκόνγκ στο Νότιο Βιετνάμ, πάνω από 

26.000 άτομα. Συνολικά είχαν συλληφθεί, βασανιστεί και ανακριθεί περίπου 82.000 άτομα. 

Κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου προγράμματος, οι Αμερικάνοι όντως είχαν κατορθώσει να 

εισχωρήσουν στα τοπικά κομμουνιστικά δίκτυα αρκετών περιοχών. Στο πλαίσιο όμως μιας 

τέτοιας διαδικασίας, είναι γνωστό, πως συχνά είχε ασκηθεί τρομοκρατία σε πληθυσμούς 

διαφόρων χωριών και πόλεων (μέσω απαγωγών, βασανιστηρίων κ.λ.π.), προκειμένου να 

αποκαλύψουν τα μέλη των τοπικών οργανώσεων. 
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Συμπεράσματα 

Υπό το πρίσμα όλων των παραπάνω λοιπόν, είναι δυνατόν να λεχθεί εν γένει, πως η έννοια 

της στρατηγικής της αποτροπής είναι συνυφασμένη με το στοιχείο της αξιοπιστίας. Μάλιστα, 

δεν θα ήταν άτοπο να ισχυριστεί κανείς, πως η ανάδυση αξιοπιστίας κατά τη διαδικασία της 

άσκησης μιας στρατηγικής της αποτροπής, αποτελεί ένα είδος ιερού σκοπού για αυτούς που την 

υιοθετούν και προσπαθούν να την εφαρμόσουν σε πρακτικό επίπεδο. Η ύπαρξή της εξάλλου 

είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την προσπάθεια για την διατήρηση όσο το δυνατόν ορισμένων 

ισορροπιών στα πλαίσια ενός εν πολλοίς άναρχου διεθνούς περιβάλλοντος, ως προς την 

εξωτερική πολιτική, τις σχέσεις κρατών και τη γεωστρατηγική. Η έλλειψή της αντίστοιχα, 

σημαίνει την έλλειψη αποτρεπτικής ισχύος, την έλλειψη ορθολογισμού για τα εκατέρωθεν 

συμφέροντα στις διεθνείς και διακρατικές σχέσεις  

Μια παράμετρος εν τω μεταξύ της διαδικασίας στρατηγικής αποτροπής, είναι η άσκηση 

βίας προς τρίτους. Η άσκηση βίας προς τρίτους, θα μπορούσε να πει κάποιος πως λειτουργεί ως 

ένα παράδειγμα εκφοβισμού της μίας πλευράς προς την άλλη, καθώς έτσι, δημιουργείται για τον 

έναν εκ των δύο αντιπάλων, ένα είδος προηγούμενου, το οποίο στο μέλλον δεν αποκλείεται να 

βιώσει κι αυτός άμεσα, εφόσον επιμείνει στην επιθετικότητά του προς τον άλλο. Η στρατηγική 

αυτή μάλιστα, είναι ενδεικτικό, πως παρατηρείται σε διαχρονικό επίπεδο, από την Αρχαιότητα 

ως τις μέρες μας και συνιστά τον κεντρικό άξονα μελέτης και ανάλυσης, γύρω από τον οποίο 

περιστρέφεται η παρούσα πτυχιακή εργασία. 

Κεντρική παράμετρος εδώ σχεδόν πάντα είναι η προσπάθεια για την καλλιέργεια τρόμου 

και δέους στον αντίπαλο. Οι θεωρητικοί του διεθνούς δικαίου, επισημαίνουν πως η διάσταση της 

θηριωδίας είναι μια κατάσταση κατά την οποία υφίστανται οργανωμένες πράξεις μεσαίας ή 

μεγάλης κλίμακας έκφρασης υπέρμετρης διεθνούς εγκληματικότητας. Βέβαια θα πρέπει να 

τονιστεί σε αυτό το σημείο, πως η εφαρμογή τακτικών και πρακτικών θηριωδίας, αποκλίνει 

σαφώς από τις συμβατικές εφαρμογές διαφόρων μορφών βίας. Η απόκλιση εδώ έχει να κάνει με 

την ολική διαγραφή της αναλογικότητας της βίας, δεδομένου, ότι ο παράγοντας, που εφαρμόζει 

τη θηριωδία, κάνει χρήση υπερβολικών φορτίων κι επιπέδων βίας, όχι μόνο ενάντια σε κάποιον 



 

 

56 

 

αντίπαλο στρατό, αλλά και εναντίον του άμαχου πληθυσμού του αντιπάλου (πολύ 

χαρακτηριστικό είναι κατά τον 20
ο
 αιώνα το παράδειγμα της μαζικής εξόντωσης άμαχων 

πληθυσμών από τους Ναζί σε διάφορες κατεχόμενες χώρες της Ευρώπης). 

Η πράξη θηριωδίας αποσκοπεί στο να δημιουργηθεί η πλήρης κατάρρευση των 

δυνατοτήτων του αντιπάλου να διατηρήσει σε λειτουργία τους σκληρούς πυλώνες της δύναμής 

του, αλλά και να θέσει σε δοκιμασία την κοινωνική συνοχή στο εσωτερικό του κράτους του. 

Υφίσταται δηλαδή μια κατάρρευση του αντιπάλου σε ένα πρώτο επίπεδο, ενώ ο τελευταίος 

συγχρόνως στην πορεία δυσκολεύεται και στο να επιστρέψει σε προηγούμενα και υψηλά 

επίπεδα δυναμικής. Βέβαια σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως συνέβη εν τέλει με τους Ναζί στην 

κατεχόμενη Ευρώπη, αλλά και στην περίπτωση των Αμερικάνων στο Βιετνάμ δεκαετίες 

αργότερα, οι πράξεις θηριωδίας στην πορεία μπορεί να αποτελέσουν για αυτόν που τις 

πραγματοποιεί πρόβλημα, με την έννοια πως η πραγματοποίησή τους μπορεί να τον καταστήσει 

αν όχι στο εσωτερικό της χώρας του, σε διεθνές επίπεδο αντιπαθή. Αυτό κατά προέκταση μπορεί 

να έχει ως αποτέλεσμα την αμαύρωση της εικόνας του και κατά συνέπεια να επηρεάσει ακόμα 

και την τελική επιτυχία των σκοπών του.  

Εν τω μεταξύ από την εποχή ακόμα της Ιλιάδας και του Τρωικού πολέμου, τα σχετικά 

παραδείγματα της στρατηγικής αποτροπής με σκοπό την υπονόμευση του ηθικού του αντιπάλου 

είναι αναρίθμητα. Στην αρχαιότητα η περίπτωση της τιμωρίας των Δηλίων από τους Αθηναίους 

ή αντίστοιχα της μεγάλης σφαγής των εξεγερμένων σκλάβων τον 1
ο
 αιώνα π.Χ. από τους 

Ρωμαίους κατά την διάρκεια της εξέγερσης του Σπάρτακου είναι πολύ ενδεικτικές περιπτώσεις.  

Βέβαια, όσο περνούν οι αιώνες, μπορούμε να παρατηρήσουμε εν γένει, πως αλλάζει το 

μέγεθος χρήσης των μέσων, λόγω της ύπαρξης νέων μέσων καταστολής και εκφοβισμού (μέσα 

από την τεχνολογική εξέλιξη σε τομείς, όπως ο στρατιωτικός εξοπλισμός) και με αποτέλεσμα 

κάποια εξουσία, κρατική οντότητα κ.λ.π. να διαθέτει τη δυνατότητα εκφοβισμού και 

τρομοκράτησης μεγαλύτερων πληθυσμιακών μαζών. 
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