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ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ TOY Β1 

 

1. Αδαμίδης Ευάγγελος 

2. Αθανασιάδου Θεοδώρα Ζωή 

3. Αμπόνης Γρηγόριος 

4. Αναστασιάδης Ιωάννης  

5. Αρβανίτης Δημήτριος 

6. Αρχοντή Γιαννίδη Αγγελική 

7. Βατσικούρας Βασίλιος 
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9. Βαφείδης Γεώργιος 
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Ημερολόγιο ερευνητικής εργασίας .  

 

• 16/09   Χωρισμός τετραμελών ομάδων – Γνωριμία με τα μέλη της ομάδας 

• 23/09   Συζήτηση – εμβάθυνση στο θέμα της ερευνητικής εργαίας 

• 07/10   Καταμερισμός των επιμέρους θεμάτων σε κάθε ομάδα 

• 07/10   Συγκέντρωση υλικού      

• 21/10   Συγκέντρωση υλικού  

• 04/11   1η συνάντηση της ομάδας  

• 11/11 2η συνάντηση της ομάδας (σε τοπική βιβλιοθήκη) 

• 02/12  Ολοκλήρωση ερευνητικής εργασίας 

• 09/12 Προσθήκη ημερολογίου 

• 16/12Τελικός έλεγχος της εργασίας 

• 20/01 Προετοιμασία για την προβολή της εργασίας 

 

 

 

 

Μέθοδος εργασίας 

 

Η εργασία της ομάδας μας χωρίστηκε σε τρεις φάσεις. Αρχικά συγκεντρώσαμε το 

υλικό, το οποίο προήλθε κυρίως από το internet. Έπειτα η ομάδα συγκεντρώθηκε 

δυο φόρες και συνέταξε την εργασία. Τέλος, έγιναν οι απαραίτητες διορθώσεις, 

προστέθηκε το ημερολόγιο και η βιβλιογραφία. 
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Η Εποχή του Χαλκού 

Η εποχή αυτή παίρνει το όνομά της από τη χρήση του χαλκού που παρουσιάζεται 

ήδη από το τέλος της νεολιθικής εποχής .  

Στη Μέση Ανατολή τα χρόνια αυτά εμφανίζονται και ακμάζουν οι σπουδαίοι 

πολιτισμοί των Σουμερίων, των Βαβυλωνίων, των Αιγυπτίων, των Εβραίων, των 

Φοινίκων και των Χετταίων.  

Την ίδια εποχή στην Ελλάδα εμφανίζονται οι 3 μεγάλοι πολιτισμοί της εποχής του 

Χαλκού : ο Κυκλαδικός, ο Μινωικός και ο Μυκηναϊκός .  

Ανάμεσα σε όλους αυτούς τους λαούς υπήρξε σημαντική επικοινωνία και 

αλληλεπίδραση, καθώς ο γεωγραφικός τους χώρος ορίζεται από το Αιγαίο πέλαγος, 

τη θάλασσα που ευνόησε την επαφή μεταξύ τους . 

 

ΟΙ ΛΑΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΓΓΥΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 

ΟΙ ΣΟΥΜΕΡΙΟΙ  και Οι ΒΑΒΥΛΩΝΙΟΙ 

Πολύ παλαιότερα, στη Μεσοποταμία, όπως ονόμασαν οι Ελληνες την όμορφη γη 

που βρίσκεται ανάμεσα στον Ευφράτη και στον Τίγρη, οι Σουμέριοι έκτισαν τις 

πρώτες πόλεις και δημιούργησαν έναν πολιτισμό που άλλαξε την όψη του κόσμου. 

Εκεί βρισκόταν και η Ουρ, η πόλη του θεού της Σελήνης, στο Νότιο Ιράκ, όχι μακριά 

από τα σύνορα Ιράκ - Κουβέιτ.. Εκεί το 1927 ο βρετανός αρχαιολόγος Γούλεϊ 

ανέσκαψε βασιλικό νεκροταφείο με περίπου 2.000 τάφους, φέρνοντας στο φως 

αμύθητους θησαυρούς σε χρυσάφι και έργα τέχνης.Η ανασκαφή στην Ουρ έδειξε ότι 

η ζωή ήταν πολύ ανεπτυγμένη κατά την 4η και 3η χιλιετία . Στην Ουρ της Σουμερίας 

βρέθηκαν οι αρχαιότεροι γραπτοί νόμοι (21ος αι. π.Χ.) και λειτουργούσε ένα 

δικαστικό σύστημα με εκλεγμένους γέροντες για δικαστές και μάρτυρες που 

κατέθεταν ενόρκως. Η δομή και το σύστημα διοίκησης των πόλεων που ζούμε 

σήμερα δεν διαφέρει και πολύ από αυτό των Σουμερίων που το δημιούργησαν 

3.000 χρόνια πριν. Κάθε πόλη- κράτος τους, διακυβερνούσε ένας βασιλιάς, ο οποίος 

ήταν κληρονομικός και εκπρόσωπος του Θεού. Αρχηγός των Σουμέριων ήταν ο 

μεγάλος βασιλιάς, δηλαδή ο βασιλιάς της ισχυρότερης πόλης. Ο Βασιλιάς όφειλε να 

περνά ειρηνικά ο λαός του, να διατηρεί την τάξη και ως εκπρόσωπος του Θεού, οι 

αποφάσεις του όφειλαν να ήταν συνετές και ισορροπημένες. Αρχηγός του 

Σουμέριων ήταν ο Μεγάλος Βασιλιάς, δηλαδή ο βασιλιάς της ισχυρότερης πόλης. Ο 

Μεγάλος βασιλιάς όφειλε να διαιτητεύσει στις τοπικές διαμάχες και να διατηρήσει την 



 

6 
 

τάξη, υποστηρίζοντας κάθε φορά τη νόμιμη ή την ισχυρότερη εξουσία. Ως 

εκπρόσωπος του Θεού, οι αποφάσεις του όφειλαν να ήταν συνετές και 

ισορροπημένες. Τροχοπέδες αυτού του συστήματος ήταν η μονομέρεια σε θέματα 

που αφορούσαν την πόλη του Μεγάλου Βασιλιά, η κατάχρηση εξουσίας, η έλλειψη 

ισχυρής συγκεντρωτικής εξουσίας του και οι συνασπισμοί άλλων πόλεων που 

αποσκοπούσαν στην ανατροπή του . 

ΟΙ Σουμέριοι , ένας ινδοευρωπαϊκός λαός ( μέλος δηλαδή μιας ομάδας λαών με 

κοινές ρίζες στη γλώσσα που έζησαν στην Ευρώπη και σε τμήμα της Ασίας ) , 

ανέπτυξαν έναν υψηλής στάθμης πολιτισμό στην πατρίδα τους τη Μεσοποταμία . 

Κυριότερα επιτεύγματά τους υπήρξαν η ανακάλυψη του τροχού και του άροτρου, η 

επεξεργασία των μετάλλων , η ίδρυση συγκροτημένων πόλεων και ένα είδος γραφής 

που ονομάστηκε σφηνοειδής , καθώς τα γράμματα χαράζονταν με σφήνα (αιχμηρό 

εργαλείο) πάνω σε πλίνθους που στη συνέχεια ψήνονταν.  

Τη 2η χιλιετία σημιτικοί λαοί έχουν αναμειχθεί με τους Σουμέριους και δημιουργείται 

ένα ισχυρό κράτος σε όλη τη Μεσοποταμία με πρωτεύουσα τη Βαβυλώνα.O 

βασιλιάς των Βαβυλωνίων Χαμουραμπί επινόησε την αρχαιότερη νομοθεσία που 

έχει τ’ όνομά του και είναι πασίγνωστη για τη σκληρότητα των ποινών που 

επιβάλλει. 

 

 

Οι Βαβυλώνιοι καλλιέργησαν επίσης τις επιστήμες και τα γράμματα (έπος Γιλγαμές, 

το αρχαιότερο στον κόσμο ) . 
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Η Αρχαία Σουμερική Περίοδος (περ. 2800 - 2300 π.Χ.) 

Οι κοινότητες στην Σουμερία ήταν στην πραγματικότητα πόλεις-κράτη, δηλαδή 

αποτελούνταν από την πόλη την ίδια, τα περίχωρά της και τα περιφερειακά χωριά, 

και μια έκταση με κήπους και αγρούς. Οι πόλεις ήταν διαιρεμένες σε συνοικίες που η 

κάθε μία είχε έναν ναό αφιερωμένο σε κάποιον θεό. Οι Σουμέριοι πίστευαν ότι 

ολόκληρη η πόλη ανήκε σε έναν από τους θεούς του σουμερικού πανθέου. Ο 

αντιπρόσωπος του θεού στην πόλη ήταν ο ενσί (ensi), ο οποίος αν και εκτελούσε 

χρέη ιερέα και κυβερνήτη, δηλαδή είχε και θρησκευτικά και διοικητικά καθήκοντα, 

δεν θεωρούνταν ότι είχε θεϊκά χαρίσματα. Ο ενσί ήταν υπεύθυνος για την διαχείριση 

της γης που ανήκε στους ναούς και στην οποία εργάζονταν οι κάτοικοι της πόλεως. 

Ο κάθε κάτοικος ανήκε σε έναν ναό και μπορεί να ήταν κυβερνητικός υπάλληλος, 

ιερέας, βοσκός, ψαράς, κηπουρός, τεχνίτης, έμπορος ή και σκλάβος του ναού. Η γη 

που δεν ανήκε στον ναό αλλά σε αξιωματούχους, χωριζόταν σε αγροτεμάχια και 

μπορούσε να καλλιεργηθεί από τους κατοίκους με ενοίκιο ή με αντάλλαγμα 

πληρωμή που κυμαινόταν από το ένα τρίτο έως το ένα έκτο της σοδειάς. Τα 

εισοδήματα των ναών υπό μορφή προϊόντων ήταν σημαντικά και ένα μέρος τους 

χρησιμοποιούνταν για την συντήρηση των ιερέων και των άλλων αξιωματούχων των 

ναών ενώ ένα άλλο μέρος φυλασσόταν για την περίπτωση ξηρασίας ή 

ανταλλασσόταν με προϊόντα που  δεν υπήρχαν στην Σουμερία. Ο μεγαλύτερος 

όγκος των εισοδημάτων, πάντως, αναδιανεμόταν υπό μορφή ημερομισθίων στους 

χιλιάδες υπαλλήλους των ναών (κυρίως γυναίκες) που ασχολούνταν με την ύφανση 

ή την ζυθοποιία ή ήταν μάγειροι, κηπουροί, υπηρέτες. 

Γύρω στο 2600 π.Χ., μεγάλο μέρος της γης, εκτός από αυτήν του ναού, είχε 

περιέλθει στα χέρια μεγάλων γαιοκτημόνων, των λουγάλ (lugal, στην κυριολεξία 

μεγάλοι άνδρες).23 Φαίνεται ότι κάποιοι ενσί έγιναν λουγάλ διότι σε μερικές πόλεις 

οι κυβερνήτες αναφέρονται και με τους δύο τίτλους. Η σουμερική κοινωνία 

συγκροτούνταν τώρα από τους ευγενείς, τους πελάτες των ευγενών, τους αστούς 

και τους σκλάβους. Οι ενσί, οι λουγάλ, οι αρχιερείς και οι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι 

του ναού αποτελούσαν τους ευγενείς. 

Οι γαίες των ευγενών καλλιεργούνταν από τους πελάτες, η θέση των οποίων δεν 

διέφερε από αυτών που καλλιεργούσαν την γη του ναού. Οι πελάτες ήταν ελεύθεροι 

που εξαρτιόνταν από τους ευγενείς της πόλεως και δούλευαν με αντάλλαγμα μικρά 

κομμάτια γης που τα καλλιεργούσαν για δικό τους λογαριασμό. Σιγά-σιγά οι λουγάλ 

απέκτησαν τέτοια δύναμη ώστε με την συνεργασία είτε των ιερέων είτε των ενσί 

ανέλαβαν την διακυβέρνηση των πόλεων, με αποτέλεσμα η λέξη λουγάλ να γίνει 
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πολιτικός τίτλος με περιεχόμενο παρόμοιο με αυτό του βασιλιά. Ο λουγάλ και η 

οικογένειά του ζούσαν στο παλάτι έγαλ (egal, μεγάλο σπίτι) που ήταν ξεχωριστό 

από τον ναό. Οι αστοί ήταν ελεύθεροι πολίτες με δική τους γη, που ανήκε στην 

οικογένειά τους παραδοσιακά. Συμμετείχαν στα κοινά και προστατεύονταν από τους 

νόμους αλλά δεν είχαν την ίδια πολιτική δύναμη ή κοινωνική θέση με αυτήν των 

ευγενών. Μπορούσαν να πουλήσουν την γη τους αλλά κανείς δεν είχε το δικαίωμα 

να τους την πάρει χωρίς την άδειά τους. Οι σκλάβοι ήταν ξένοι, αιχμάλωτοι 

πολέμου, κατάδικοι ή οφειλέτες που δεν  μπορούσαν να ξεπληρώσουν τα χρέη τους 

και έπρεπε να γίνουν σκλάβοι για τρία χρόνια. Οι σκλάβοι μπορούσαν να 

ασχοληθούν με το εμπόριο και με αυτόν τον τρόπο να εξαγοράσουν την ελευθερία 

τους. Ενώ από τις πηγές που διαθέτουμε μπορεί κανείς να συμπεράνει αρκετά για 

την σουμερική κοινωνία, η πολιτική ιστορία στην Αρχαία Σουμερική Περίοδο δεν 

παρουσιάζεται με μία συνέχεια. Παρ’ όλα αυτά, από τα λίγα και αποσπασματικά 

κείμενα που έχουν διασωθεί, γίνεται φανερό ότι είναι ουσιαστικά μία ιστορία 

συνεχών πολέμων μεταξύ των πόλεων και εναντίων άλλων λαών. Στον Σουμερικό 

Κατάλογο Βασιλέων  το πρώτο ιστορικό κείμενο σε παγκόσμια κλίμακα, 

καταγράφονται τα ονόματα των βασιλέων της Σουμερίας με χρονολογική σειρά. Για 

τους πρώτους βασιλείς που περιλαμβάνουν τον Γιλγαμές (δες παρακάτω), δεν 

γνωρίζουμε παρά ελάχιστα πράγματα και έτσι παραμένουν για μας ανάμεσα στον 

μύθο και στην ιστορία. Από τα μέσα της τρίτης χιλιετίας, όμως, οι πληροφορίες μας 

γίνονται πιο συγκεκριμένες. Ένας σημαντικός κυβερνήτης στην Μεσοποταμία, 

περίπου το 2560 π.Χ., ήταν ο Μεσαννεπάδδα (Mesannepadda, ο ήρωας που 

επέλεξε ο Αν, περ. 2560-2525 π.Χ.), ιδρυτής της Α' Δυναστείας στην πόλη Ουρ. 

Κατάφερε να κυριαρχήσει όχι μόνο στην Ουρ αλλά και στην Ουρούκ (Uruk ή Ερέχ 

της Αγίας Γραφής ή Όρχη των Αρχαίων Ελλήνων), στην Κις (Kish) και στην 

Νιππούρ (Nippur). Την ίδια περίοδο,η πόλη Λαγάς (Lagash) κυβερνιόταν από τον 

Ουρ-Νάνσε (Ur-Nanshe, περ. 2450 π.Χ.), που έκτισε ναούς και διάνοιξε αρδευτικά 

κανάλια, όπως άλλωστε έπραξαν οι περισσότεροι από τους διοικούντες τις πόλεις 

της Σουμερίας (CAWH:1.11R). 

Αργότερα, ο ενσί της Λαγάς, Εαννατούμ (Eannatum, άξιος του Εάννα, (περ.2455-

2425) έδιωξε τις ορδές του γειτονικού λαού των Ελαμιτών (Elamites), που είχαν 

εισβάλει στην περιοχή του, και κατέλαβε πολλές πόλεις κατά μήκος των συνόρων με 

την χώρα τους. Η μεγάλη νίκη όμως του Εαννατούμ ήταν αυτή επί της γειτονικής 

πόλεως Ούμμα (Umma) με έπαθλο ένα αμφισβητούμενο κομμάτι γης. Ένας άλλος 
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σημαντικός κυβερνήτης της Λαγάς, ο Ουρουκαγίνα (Urukagina ή Uruimingina, περ. 

2350), εισηγήθηκε σημαντικές μεταρρυθμίσεις υπέρ των αστών ή απλών ανθρώπων  

  Η πρώτη καταγεγραμμένη νομοθεσία στον κόσμο προέρχεται από την Σουμερία 

της εποχής του Ουρουκαγίνα. 

Ο τελευταίος σημαντικός κυβερνήτης αυτής της περιόδου ήταν ο ενσί της Ούμμα 

Λουγαλζαγγέσι (Lugalzaggesi, ο βασιλιάς που γεμίζει το ιερό, περ. 2340-2316 π.Χ.), 

ο οποίος κατέλαβε και κατέστρεψε την πόλη Γίρσου (Girsu) και έθεσε υπό την 

επικυριαρχία του την Λαγάς, την Ουρούκ και, εάν πιστέψουμε μια πηγή, ολόκληρη 

την Μεσοποταμία.Η Σουμερική Αυτοκρατορία (CAWH:1.10R) του Λουγαλζαγγέσι, 

όμως, κατέρρευσε γύρω στο 2316 π.Χ. όταν καταλήφθηκε από τον Σημίτη Σαργώνα 

(Sargon) της Ακκαδίας, ο οποίος και οικοδόμησε την δική του αυτοκρατορία. 

  ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΥΡΟΥΚΑΓΙΝΑ, περ. 2350 π.Χ. 

[απόσπασμα] 

 [ΟΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΥΓΕΝΕΙΣ] 

Από αμνημονεύτων χρόνων... τα βόδια [του ναού] των θεών όργωναν τους κήπους 

του ενσί. Οι κήποι και οι αγροί με αγγούρια του ενσί [ήταν] στα καλύτερα χωράφια 

των θεών. Τους όνους και τα βόδια των ιερέων τα έπαιρνε ο ενσί. Τα μερίδια 

κριθαριού [το εισόδημα] των ιερέων διαχειρίζονταν από τους ανθρώπους του ενσί.... 

Στον κήπο ταπεινού ανθρώπου ο ιερέας μπορούσε να κόψει ένα δένδρο ή να πάρει 

τους καρπούς του. Όταν ο πεθαμένος τοποθετούνταν στον τάφο ήταν απαραίτητο 

να παραδοθούν στο όνομά του επτά λαγήνια με μπίρα και 420 φραντζόλες ψωμί. Ο 

ούμους (uh-mush) ιερέας έπαιρνε μισό γκούρ (gur)25 κριθαριού, ένα ένδυμα, ένα 

κεφαλομάντηλο [σαρίκι] και ένα κρεβάτι. Ο βοηθός του ιερέα ελάμβανε ένα τέταρτο 

γκούρ κριθάρι... 

Οι εργαζόμενοι αναγκάζονταν να ικετεύουν για το ψωμί τους... 

[ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ] 

Τα σπίτια του ενσί και τα χωράφια του ενσί επιστράφηκαν στον θεό Νιγγίρσου 

(Ningirsu). Τα σπίτια της γυναίκας του ενσί και τα χωράφια της γυναίκας του ενσί 

αποδόθηκαν στην θεά Βάου (Bau). Τα σπίτια των παιδιών του ενσί και τα χωράφια 

των παιδιών του ενσί δόθηκαν στον θεό Σουλσαγγάνα (Shulshaggana). 

Όταν ο νεκρός τοποθετούνταν στον τάφο [μόνο] τρία λαγήνια και 80 φραντζόλες 

παραδίνονταν στο όνομά του. Ο ου-μούς (uh-mush) ιερέας ελάμβανε ένα κρεβάτι και 

ένα κεφαλομάντηλο. Ο βοηθός του ιερέα ελάμβανε ένα όγδοο γκούρ κριθάρι... 

Ο εργαζόμενος δεν αναγκαζόταν να ικετεύει για το ψωμί του. Ο ιερέας δεν εισέβαλε 

πλέον στον κήπο του ταπεινού ανθρώπου. 
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Αυτός [ο Ουρουκαγίνα επίσης] διέταξε: Εάν ένας καλός όνος γεννηθεί σε έναν 

πελάτη και ο κύριός του τού πει: "Θα τον αγοράσω από σένα", εάν θέλει να τον 

πουλήσει θα πει: "Πλήρωσέ με ό,τι με ευχαριστεί". Αλλά εάν δεν θέλει να τον 

πουλήσει ο κύριος [του πελάτη] δεν πρέπει να τον αναγκάσει. Εάν το σπίτι ισχυρού 

ανθρώπου είναι δίπλα στο σπίτι πελάτη και αν ο ισχυρός άνθρωπος του πει: "Θέλω 

να το αγοράσω" εάν θέλει να το πουλήσει θα πει: "Πλήρωσέ με ασήμι τόσο όσο με 

ικανοποιεί", ή "Αποζημίωσέ με ίσηποσότητα κριθαριού". Αλλά εάν δεν θέλει να 

πουλήσει, ο ισχυρός άνθρωπος δεν πρέπει να τον αναγκάσει. 

Αυτός [ο Ουρουκαγίνα] ελευθέρωσε τους κατοίκους της Λαγάς από την τοκογλυφία, 

τους επαχθείς ελέγχους, την πείνα, την κλεψιά και την κατάσχεση [των 

περιουσιακών τους στοιχείων και την σύλληψή τους].  Εγκαθίδρυσε την ελευθερία. Η 

χήρα και το ορφανό δεν ήταν πλέον στο έλεος του ισχυρού. Γι’ αυτούς 

συνομολόγησε ο Ουρουκαγίνα το συμβόλαιό του με τον Νιγγίρσου. 

Η πόλη που πήρε τελικά στα χέρια της τα ινία του πολιτισμού στην Μεσοποταμία 

ήταν η Βαβυλώνα και ο κυβερνήτης Χαμμουραβί (1792-1750 π.Χ.), ο 

σημαντικότερος της Α' Βαβυλωνιακής Δυναστείας. Η διακυβέρνηση του Χαμμουραβί 

επέφερε πολιτικές, κοινωνικές και πολιτιστικές αλλαγές στην Μεσοποταμία διότι ο 

Βαβυλώνιος κυβερνήτης, με μια σειρά από στρατιωτικές επιχειρήσεις, κατάφερε 

μέσα σε δέκα χρόνια να υποτάξει όλες τις ισχυρές πόλεις στην περιοχή των 

ποταμών Τίγρη και Ευφράτη (CAWH:1.11R) αν και η λάμψη που είχαν δώσει αρχικά 

οι ιστορικοί στο πρόσωπό του έχει πια κάπως ξεθωριάσει. Παρ’ όλα αυτά, το 

λαμπρότερο έργο της βασιλείας του  Χαμουραμπί είναι οι νόμοι του. Ο κώδικας του 

Χαμουραμπί δεν αποτελεί νέα νομοθεσία στο σύνολό του αλλά είναι ένα μείγμα 

παλαιών και νέων νόμων. 

                      Η μεγάλη επιρροή      του κώδικα του Χαμουραμπί  

Ξαφνικά (μετά την ανακάλυψη της στήλης του Χαμουραμπί) οι συγγραφείς της 

Βίβλου φαίνονται να μην είναι τίποτα άλλο από δραστήριοι αντιγραφείς των 

Σουμερίων και Βαβυλωνίων. Οι συχνά εκπληκτικές ομοιότητες ανάμεσα στα δύο 

νομοθετικά κείμενα, (Χαμουραμπί – Μωυσέως) αποδεικνύονται με βάση τα έγγραφα 

και παραδόσεις που βρίσκονται σήμερα στη διάθεσή μας… Νεότερες ανακαλύψεις 

(αρχαιολογικές) επιβεβαίωσαν κατηγορηματικά ότι η εβραϊκή νομοθεσία πήγασε 

από το μεσανατολικό δίκαιο και δεν διέφερε σε τίποτα. Οι βάσεις του δικαίου αυτού, 

μπορούν να αποδειχτούν με τη βοήθεια κειμένων που υπάρχουν και διασώθηκαν.. 

Το «οφθαλμόν αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος» ο λεγόμενος νόμος των 
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αντιποίνων είναι επομένως παλαιότερος του Μωυσέως και (συνεπώς) καθαρά 

ανθρώπινης προέλευσης» 

 

Ο ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΟΥ ΧΑΜΜΟΥΡΑΒΙ, περ. 1729 π.Χ. 

 [ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ] 

42: Εάν άρχοντας [ή ελεύθερος άνθρωπος] νοίκιασε αγρό για να τον καλλιεργήσει 

αλλά το χωράφι δεν παρήγαγε γεννήματα, αποδεικνύεται ότι δεν εργάσθηκε στον 

αγρό και θα δώσει [ποσότητα] δημητριακών στον ιδιοκτήτη του χωραφιού με βάση 

[την απόδοση] των αγρών που γειτονεύουν με τον νοικιασμένο. [...] 

45: Εάν άρχοντας [ή ελεύθερος άνθρωπος] νοίκιασε τον αγρό του σε ενοικιαστή και 

έλαβε το ενοίκιο για τον αγρό του, [και] αργότερα ο Αντάντ [ο θεός των καιρικών 

συνθηκών] πλημμύρισε το χωράφι ή πλημμύρα [το] ρήμαξε, η ζημιά βαρύνει τον 

ενοικιαστή. 

46: Εάν δεν έλαβε το μίσθωμα για τον αγρό, είτε νοίκιασε το χωράφι για μισό ή ένα 

τρίτο [της σοδειάς], ο ενοικιαστής και ο ιδιοκτήτης θα μοιρασθούν αναλογικά τα 

γεννήματα που παρήχθησαν από [αυτό] το χωράφι.[...] 

[ΣΥΖΥΓΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ] 

127: Εάν άρχοντας [ή ελεύθερος άνθρωπος] έκανε νόημα με το δάχτυλο σε 

αφιερωμένη [σε ναό] γυναίκα ή στην σύζυγο [άλλου] άρχοντα [ή ελεύθερου], αλλά 

δεν προχώρησε περισσότερο, θα συρθεί αυτός ο άρχοντας [ή ελεύθερος] με την βία 

μπροστά στους δικαστές και επιπλέον θα του κόψουν τα μισά [μαλλιά]. 

128: Εάν άρχοντας [ή ελεύθερος άνθρωπος] απέκτησε γυναίκα αλλά δεν συνήψε τα 
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συμβόλαια γι’ αυτήν, αυτή η γυναίκα δεν είναι σύζυγος. 129: Εάν η σύζυγος ενός 

άρχοντα [ή ελεύθερου ανθρώπου] έχει συλληφθεί να ξαπλώνει με άλλον άνδρα, θα 

τους δέσουν και θα τους ρίξουν στο ποτάμι. Εάν ο αφέντης [σύζυγος] της γυναίκας 

θέλει να γλιτώσει την σύζυγό του, τότε ο βασιλιάς με την σειρά του μπορεί να 

γλιτώσει τον δούλο του [υπήκοό του, δηλαδή τον εραστή] [...] 

[ΟΦΘΑΛΜΟΝ ΑΝΤΙ ΟΦΘΑΛΜΟΥ] 

196: Εάν άρχοντας [ή ελεύθερος άνθρωπος] έχει καταστρέψει το μάτι μέλους της 

αριστοκρατίας, [τότε και] το δικό του μάτι θα καταστραφεί. 

197: Εάν έχει τσακίσει το κόκαλο [άλλου] άρχοντα [ή ελεύθερου], [τότε και] το δικό 

του κόκαλο θα τσακισθεί. 

198: Εάν έχει καταστρέψει το μάτι κοινού πολίτη ή τσακίσει το κόκαλο κοινού πολίτη, 

θα πληρώσει μία μίνα [mina] ασήμι. 199: Εάν έχει καταστρέψει το μάτι ενός δούλου 

του άρχοντα [ή ελεύθερου] ή τσακίσει το κόκαλο ενός δούλου του άρχοντα [ή 

ελεύθερου] θα πληρώσει μισή μίνα ασήμι. 

200: Εάν άρχοντας έχει βγάλει το δόντι άρχοντα της δικής του τάξεως, θα βγει το 

δικό του δόντι. 

38 Η μίνα (ή μνα στα αρχαία ελληνικά) ισοδυναμούσε στην Μεσοποταμία με βάρος 

500 γρ. περίπου. 

•  Αν κάποιος κατηγορήσει κάποιον άλλο, αλλά δεν μπορεί να αποδείξει τις 

κατηγορίες, τότε θα θανατώνεται.  

 

•  Αν κάποιος κατηγορήσει κάποιον άλλο και μπορεί να το αποδείξει, τότε θα 

αμειφθεί με χρήματα.  

 

•  Αν ένας δικαστής βγάλει μια απόφαση, η οποία αργότερα κριθεί λανθασμένη, θα 

πρέπει να πληρώσει δώδεκα φορές την ποινή που επιδίκασε στον κατηγορούμενο 

και δε θα μπορεί να ξαναδικάσει ποτέ. 

 

•  Αν ένας ληστής συλληφθεί την ώρα της ληστείας, θα θανατώνεται. 

  

•  Αν κάποιος έχει χρέος και δεν μπορεί να το πληρώσει, έχει τη δυνατότητα να 

πουλήσει τον ίδιο, τη γυναίκα του και τα παιδιά του σαν σκλάβους για εργασία και να 

αποκτήσουν την ελευθερία τους μετά από τρία χρόνια. 

Αν κάποιος χτυπήσει κάποιον ανώτερης τάξης, τότε θα μαστιγώνεται δημοσίως 

εξήντα φορές με μαστίγιο από τρίχες βοδιού.  
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•  Αν ένας σκλάβος χτυπήσει κάποιον ελεύθερο άνθρωπο, θα του κόβεται το αυτί.  

•  Αν κάποιος επιχειρήσει να ληστέψει ένα σπίτι σπάζοντας τον τοίχο του και τελικά 

συλληφθεί, σαν τιμωρία θα χτιστεί μες στον τοίχο για να καλύψει την τρύπα που 

έκανε. 

οικοδομικές κατασκευές  

Εάν ένας κατασκευαστής χτίσει μια οικία για κάποιον, αλλά δεν την κάνει στέρεη και 

η οικία που κατασκεύασε καταρρεύσει, : 

Α) Εάν προκαλέσει το θάνατο του ιδιοκτήτη της, αυτός ο κατασκευαστής πρέπει να 

θανατωθεί.  

Β) Εάν προκαλέσει το θάνατο του υιού του ιδιοκτήτη, πρέπει να θανατωθεί ένας υιός 

του κατασκευαστή.  

Γ) Εάν προκαλέσει το θάνατο ενός δούλου του ιδιοκτήτη της οικίας, ο 

κατασκευαστής υποχρεούται να δώσει στον ιδιοκτήτη ένα δούλο ίσης αξίας.  

ιατρική περίθαλψη 

*Αν ένας ιατρός έχει εκτελέσει μια σοβαρή εγχείρηση στο σώμα ενός ευγενούς και 

του έχει σώσει τη ζωή, τότε να παίρνει σαν αμοιβή 10 αργυρούς σίκλους 

*Αν πρόκειται για κοινό πολίτη, η αμοιβή του ιατρού να είναι 5 σίκλοι… Αν πρόκειται 

για δούλο, ο κύριος του δούλου να πληρώνει στον ιατρό 2 αργυρούς σίκλους. 

*Αν ένας ιατρός έχει εκτελέσει μια σοβαρή εγχείρηση στο σώμα ενός ευγενούς και 

του έχει προκαλέσει το θάνατο, να του κόβεται το χέρι 

*Αν ένας ιατρός έχει εκτελέσει μια σοβαρή εγχείρηση στο σώμα ενός δούλου και έχει 

προκαλέσει το θάνατο του δούλου, να αντικαθιστά τον δούλο με άλλο δούλο 

 201: Εάν έχει βγάλει το δόντι κοινού πολίτη, θα πληρώσει ένα τρίτο μίνα ασήμι. 

[ΟΙ ΕΓΚΥΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ] 

209: Εάν άρχοντας [ή ελεύθερος] κτύπησε την θυγατέρα [άλλου] άρχοντα [ή 

ελεύθερου] και έγινε η αιτία να αποβάλλει, θα πληρώσει δέκα σέκελς [shekels] ασήμι 

για το έμβρυό της. 

210: Εάν η γυναίκα έχει πεθάνει, θα θανατώσουν την θυγατέρα του. 

211: Εάν με κτύπημα, γίνει η αιτία να αποβάλλει η θυγατέρα απλού πολίτη, θα 

πληρώσει πέντε σέκελς ασήμι. 

212: Εάν η γυναίκα αυτή έχει πεθάνει, θα πληρώσει μισή μίνα ασήμι. 
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Το Αρχαίο Ελληνικό δίκαιο σε γενικότερα πλαίσια 

 

ΠΡΩΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

 

Επικρατεί γενικά η γνώμη ότι στην αρχαία Ελλάδα καλλιεργήθηκαν κυρίως τα 

γράμματα και οι τέχνες ,ενώ το δίκαιο αναπτύχθηκε στη Ρώμη. Οι νεότερες έρευνες 

όμως αποδεικνύουν, ολοένα και πειστικότερα, ότι η προσφορά των Ελλήνων 

υπήρξε και στον τομέα του δικαίου σπουδαία και ότι το ελληνικό δίκαιο του 5ου και 

του 4ου αι. είναι πιο εύκαμπτο από το ρωμαϊκό της αντίστοιχης περιόδου και 

χαρακτηρίζεται από πνεύμα φιλανθρωπίας. 

Άλλωστε δεν πρέπει να λησμονείται ότι από τους Έλληνες ετέθησαν οι φιλοσοφικές 

αρχές, πάνω στις οποίες στηρίζεται τόσο το δίκαιο όσο και η μέθοδος για την ορθή 

γνώση του δικαίου. Ακόμη δεν πρέπει να παραβλέψουμε ότι η βάση του δικαίου, 

δηλαδή ο νόμος, δεν είχε για τους αρχαίους την ίδια ακριβώς έννοια που έχει για 

μας. Η έννοια του νόμου στους αρχαίους Έλληνες περιελάμβανε κανόνες δικαίου και 

ηθικής, θρησκευτικούς  και κοσμικούς, γραπτούς και άγραφους. 

Πριν αναφερθούν οι επιμέρους διατάξεις του αρχαίου ελληνικού δικαίου είναι 

σκόπιμο να τονισθούν προηγουμένως μερικά γενικού χαρακτήρα γνωρίσματά του: 

α) Το δίκαιο της «πόλεως» υπήρξε βασικά δίκαιο αρρένων. Παράλληλα όμως με το 

δίκαιο αυτό μέσα στα πλαίσια της πόλεως υπήρχε, και ζούσε τη δική του ιδιόρρυθμη 

ζωή, και ένα άλλο σύστημα δικαίου, αυτό που χαρακτηρίζεται ως «οικιακόν», γιατί 

είχε αναπτυχθεί μέσα στα πλαίσια του οίκου. Ήταν δηλαδή ένα μεγάλο σύνολο 

εθιμικών κανόνων με πανάρχαια προέλευση, που ήταν ακριβώς η αιτία για την 

οποία οι κανόνες αυτοί αξίωναν ιδιαίτερο σεβασμό. Οι διατάξεις του «οικιακού» 

δικαίου ρύθμιζαν τις σχέσεις και τα δικαιώματα των προσώπων που έμεναν στο 

σπίτι: των γυναικών, των παιδιών, των ανίκανων - τυχόν - ανδρών και των δούλων.  

β) Το αρχαίο ελληνικό δίκαιο, και ειδικότερα το δίκαιο της Αθήνας, χαρακτηριζόταν 

από  μια προβολή των γραπτών κανόνων δικαίου. Οι Αθηναίοι πίστευαν ότι ο νόμος 

αποτελούσε ένα από τα κυριότερα θεμέλια, αλλά συνάμα και τη σπουδαιότερη 

εγγύηση, της δημοκρατίας τους. Πρέπει,πάντως, να τονισθεί ιδιαίτερα, ότι η σημασία 

αυτή που έδιναν οι Αθηναίοι στον γραπτό νόμο δεν μείωνε καθόλου τη σημασία του 

εθιμικού δικαίου, που διατηρούσε άθικτο το κύρος του, γιατί η «πόλις» ακριβώς 

προσέφερε τις αναγκαίες κυρώσεις για την καταστολή των παραβιάσεων του. 
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γ) Ένα άλλο ενδιαφέρον χαρακτηριστικό του αρχαίου ελληνικού δικαίου, που είναι 

και αυτό συνέπεια της ευρείας εφαρμογής του εθιμικού δικαίου, για την οποία 

μιλήσαμε προηγουμένως, αποτελούσε ο μικρός αριθμός των γραπτών νόμων που 

ίσχυαν στην πόλη των Αθηνών. Ακόμη και η νομοθεσία του Σόλωνος κάθε άλλο 

παρά εκτεταμένη υπήρξε. Πρέπει να σημειωθεί πως μετά τον Σόλωνα ελάχιστοι 

νόμοι ψηφίστηκαν, διαφορετικά δεν εξηγείται γιατί οι λογογράφοι αναφέρονται τόσο 

συχνά στους σολώνειους νόμους του 6ου αιώνος. 

δ) Ακόμη, το αρχαίο ελληνικό δίκαιο διαπνεόταν από ένα πνεύμα κατά πολύ 

πρακτικότερο από εκείνο που χαρακτηρίζει τα υπόλοιπα δίκαια της αρχαιότητος. Οι 

Διατάξεις του προστάτευαν τα συμφέροντα των ιδιωτών πιο αποτελεσματικά από ότι 

οι ανάλογοι κανόνες των άλλων συγχρόνων του δικαίων. 

ε) Αξιοσημείωτο επίσης είναι πως ορισμένοι θεσμοί του αρχαίου ελληνικού δικαίου 

μοιάζουν εκπληκτικά με τους ανάλογους θεσμούς των συγχρόνων εξελιγμένων 

δικαίων. Π.χ. αντίθετα από τους Ρωμαίους, που είχαν δημιουργήσει τον τύπο του 

αυταρχικού pater familias, οι Έλληνες είδαν τον πατέρα, όπως άλλωστε και σήμερα, 

ως προστάτη και παραστάτη των παιδιών του. Γι’ αυτό ακριβώς διαμόρφωσαν έναν 

τύπο πολύ ηπιότερης πατρικής εξουσίας 

στ) Ως τελευταίο χαρακτηριστικό και συγχρόνως πλεονέκτημα του αρχαίου 

ελληνικού δικαίου πρέπει να αναφερθεί και το εξής: ότι δεν άργησε να αποδεσμευθεί 

από την τυπολατρία που απαντάται σε όλα τα αρχαία δίκαια. 

Τα πιο πάνω χαρακτηριστικά, που δεν είναι τα μόνα, φέρνουν το αρχαίο ελληνικό 

δίκαιο, μαζί με το ρωμαϊκό, στην πρώτη γραμμή των αρχαίων δικαίων. 

ΑΤΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Η διεθνής βιβλιογραφία ασχολείται περισσότερο με το αττικό δίκαιο παρά με το 

κοινό αρχαίο ελληνικό δίκαιο με αποτέλεσμα το πρώτο να καλύπτει το δεύτερο. 

Ως αττικό δίκαιο χαρακτηρίζουμε το σύστημα εκείνο των κανόνων δικαίου, το οποίο 

ρύθμιζε τη ζωή της πόλεως των Αθηνών στη κλασσική εποχή, ειδικότερα στον 5ο 

και 4ο αι. Θα μπορούσε να λέγεται και «αθηναϊκό» δίκαιο- ίσως ο όρος αυτός να 

ήταν περισσότερο κατάλληλος. Παράλληλα βέβαια προς το αττικό δίκαιο υπήρχε το 

δίκαιο της Κορίνθου και της Σάμου και όλων των άλλων ιδιότυπων πόλεων-κρατών 

της Ελλάδος. 

Συνηθίσαμε, όμως, να μιλάμε αποκλειστικά για το αττικό δίκαιο και όχι για το 

κορινθιακό ή για κάποιο άλλο, επειδή μόνο για το αττικό έχουμε στοιχεία αρκετά για 

την αποκατάστασή του.  

Θέμις, Θέμιστες, και Δίκη 
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Η ιδέα της δικαιοσύνης είχε θεοποιηθεί από την απώτατη εκείνη εποχή. Η Θέμις, 

κόρη του Ουρανού και της Γής, συμβόλιζε, ως πηγή θείων επιταγών, τη φυσική και 

την ηθική τάξη και την τάξη δικαίου. Ο όρος «θέμις», που είναι πολύ παλαιός, 

απαντάται ακόμη και στα κείμενα της Γραμμικής γραφής Β  (ou ki te mi = ουχί θέμις : 

δεν επιτρέπεται). Η λέξη «θέμις» προέρχεται από το ρήμα «τίθεναι» και σημαίνει, 

σύμφωνα με την ετυμολογία αυτή, τον κανόνα συμπεριφοράς που απέκτησε ισχύ 

«κατ’ έθος» και όχι «εξ’ αποφάσεως». Ο πληθυντικός της λέξεως «θέμις» απαντάται 

με τη μορφή «θέμιστες». 

Με τον όρο αυτό πρέπει να υποδηλώνονται αρχικά οι αποφάσεις των θεών, με  τον 

ίδιο όρο όμως χαρακτηρίζονταν επίσης και οι «δικαστικές αποφάσεις», καθώς και οι 

αποφάσεις των δικασπόλων και ειδικότερα, σε παλαιότερη εποχή, των βασιλέων. Οι 

θέμιστες αποτελούσαν ένα είδος θείων αποφάνσεων, δεδομένου ότι οι βασιλείς που 

είχαν το δικαίωμα να τις εκφέρουν, εθεωρούντο διογενείς. Με τον ίδιο αυτό όρο 

χαρακτηρίζονταν καμιά φορά και όσα είχαν γίνει αποδεκτά από τη μακρά συνήθεια. 

Η Δίκη, τέκνο της Θέμιδος, εμφανίζεται στις πηγές ως έννοια πιο συγκεκριμένη, 

αλλά και στενότερη, ως θεοποίηση της ορθής ανθρώπινης συμπεριφοράς. Η λέξη 

παράγεται από το ρήμα «δεικνύναι». Δίκη, σύμφωνα με την ετυμολογία της λέξεως, 

είναι η θεά που οδηγεί τις ανθρώπινες σχέσεις στην ορθή κατεύθυνση και ο τύπος 

του ορθού διακανονισμού των ανθρωπίνων διαφορών. Ο όρος πάντως έχει και 

άλλες εννοιολογικές αποχρώσεις. Σημαίνει τάξη, δικαιοσύνη και από την κλασσική 

εποχή ό,τι και σήμερα: δικαστικό αγώνα, ιδίως ιδιωτικής φύσεως. 

Η Νέμεσις, τέκνο της Νυκτός και του Ωκεανού, λατρευόταν μαζί με την Θέμιδα στον 

Ραμνούντα της Αττικής. Η λέξη παράγεται από τη ρίζα "νεμ-", που σημαίνει την 

απόδοση σε καθένα της μερίδας που δικαιούται. Στα αρχαιότερα κείμενα το κοινό 

όνομα «Νέμεσις» σημαίνει την αντίδραση στην άδικη απόδοση, αλλά και το νόημα 

αυτό προϋποθέτει ως πρώτη έννοια της λέξεως «την δίκαιαν κατανομήν». Η έννοια 

αυτή επιβίωσε στο όνομα της θεάς. Η θεά Νέμεσις ήταν εγγυήτρια της δίκαιης 

κατανομής, δηλαδή του ότι κανείς δεν θα υπερβεί τα θεμιτά όρια της φύσεως και της 

θέσεως του, δηλαδή τον νόμο. 

Γένεση των κανόνων Δικαίου 

Στην απώτατη εκείνη περίοδο που σκιαγραφείται εδώ, οι κανόνες που καθόριζαν τις 

πράξεις διαμορφώνονταν σιγά σιγά στη συνείδηση των μελών κάθε ανθρώπινης 

κοινότητας ως κανόνες ηθικής δικαίου, γίνονταν δηλαδή εθιμικοί κανόνες. 

Με τέτοιους εθιμικούς κανόνες «εκ των κάτω» ρυθμίζονταν αποκλειστικά οι απλές 

σχέσεις των Ελλήνων που έζησαν στις αρχαϊκές κοινωνίες. Πολύ αργότερα άρχισαν 
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να εισέρχονται και να παίρνουν θέση στη σκηνή του δικαίου οι «εκ των άνω» 

κανόνες, δηλαδή οι διατάξεις που θεσπίζονταν από τον ανώτατο άρχοντα -αργότερα 

και από τα νομοθετικά όργανα της πόλεως – οι οποίες χαρακτηρίζονταν με τον 

ειδικότερο όρο «Νόμοι». Αρχικά και οι νόμοι αυτοί ήταν άγραφοι, όπως τα έθιμα, και 

μόνο αργότερα άρχισαν να γράφονται. 

Αν και η σημασία των γραπτών νόμων αυξάνονταν συνεχώς, ωστόσο οι γραπτοί 

νόμοι στην Ελλάδα δεν κατέλαβαν ολόκληρο τον χώρο του δικαίου, ούτε ακόμη και 

στην κλασσική εποχή, την περίοδο δηλαδή που χαρακτηρίζεται συνήθως ως 

«περίοδος νομοκρατίας». 

Μόνο πολύ αργότερα άρχισαν οι νόμοι να ονομάζονται όπως και σήμερα, δηλαδή 

σύμφωνα με το αντικείμενο που ρύθμιζαν, π.χ. νόμος ξενικός, νόμος φονικός κλπ. 

Συστηματικές γραπτές νομοθεσίες έχουμε από την εποχή των μεγάλων νομοθετών, 

δηλαδή από τον 7ο αι. Τα γενικά χαρακτηριστικά των κανόνων δικαίου της εποχής 

αυτής είναι η πανηγυρικότητα και η δημοσιότητα των πράξεων δηλώνονταν 

σύμφωνα με τους κανόνες αυτούς.  

 

ΥΠΟΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΩΝ 

Η σημασία του 7ου αι. για το δίκαιο 

Ο 7ος αι. μπορεί να χαρακτηρισθεί ως ο αιώνας των μεγαλύτερων νομοθετών. Στον 

αιώνα αυτόν ανήκουν ουσιαστικά όλες οι πρώτες ελληνικές νομοθεσίες. 

Δεν έχει σημασία το ότι μια από αυτές, η νομοθεσία του Λυκούργου, έγινε λίγο πριν 

από τον 7ο αι. και η νομοθεσία του Σόλωνος λίγο αργότερα. 

Έτσι, μερικοί από τους πιο σημαντικούς Αρχαίους Έλληνες νομοθέτες είναι : 

Δράκων 

Ο Δράκων ήταν τύρρανος αλλά και ο πρώτος ο οποίος κατέγραψε τους νόμους στην 

Αρχαία Αθήνα με εντολή των Αθηναίων. Αν και συνήθως αναφέρεται ως ο πρώτος 

νομοθέτης των Αθηνών, πριν από αυτόν, έξι άρχοντες ονομαζόμενοι θεσμοθέτες, 

θεσμοθετούσαν άγραφους νόμους από το 683 π.Χ. 

Το 624 π.Χ. οι Αθηναίοι του ανέθεσαν να γράψει τους νόμους και το 621 π.Χ. τους 

έγραψε σε μαρμάρινες πλάκες τις οποίες τοποθέτησε στην Αγορά. Οι νόμοι αυτοί 

ήταν πολύ αυστηροί και από τότε η έκφραση ‘’Δρακόντειοι νόμοι’’ είναι συνώνυμη με 

τους ιδιαίτερα αυστηρούς νόμους. Αντίστοιχα ‘’Δρακόντεια μέτρα’’ ονομάζονται τα 

πολύ αυστηρά μέτρα. Δεν είναι τυχαίο που ο Πλούταρχος είπε ότι οι νόμοι του 

Δράκοντα γράφτηκαν με αίμα, και όχι με μελάνι. 

 Εφιάλτης ο Αθηναίος 
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Ο Εφιάλτης, γιός του Σοφωνίδη, ήταν διαπρεπής πολιτικός στην αρχαία Αθήνα και 

μέντορας του Περικλή. Η βιογραφία του είναι ελάχιστα γνωστή, ωστόσο παραδίδεται 

πως ήταν φτωχός, δίκαιος και αδιάφθορος. Ήταν αυτός ο οποίος ξεκίνησε 

δικαστικές διώξεις εναντίον μελών του Αρείου Πάγου επικρίνοντας τη διαφθορά τους 

και πέτυχε έτσι τη μείωση του γοήτρου του στην αθηναϊκή κοινωνία. Επιπροσθέτως, 

πέτυχε τη μεταφορά πολιτικών, ελεγκτικών και δικαστικών αρμοδιοτήτων του Αρείου 

Πάγου στην εκκλησία του δήμου, τη βουλή και τα λαϊκά δικαστήρια της Ηλιαίας. 

 Ζάλευκος 

Ο Ζάλευκος ήταν νομοθέτης που φέρεται να έζησε τον 7ο π.Χ. αιώνα στους 

Επιζεφύριους Λόκρους στην Κάτω Ιταλία. Για τη ζωή του υπάρχουν λίγες και 

αντιφατικές πληροφορίες με αποτελέσματα από την αρχαιότητα να έχουν εκφραστεί 

αμφιβολίες για το αν ήταν πραγματικό ή μυθικό πρόσωπο. 

Σύμφωνα με την παράδοση, που ίσως ανάγεται σε μεταγενέστερους δημοκρατικούς 

κύκλους (4ος π.Χ αι.), η Αθήνα υπαγόρευσε τους νόμους στο Ζάλευκο την ώρα που 

κοιμόταν. Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι ο Ζάλευκος ανήκε στον κύκλο των 

Πυθαγόρειων ενώ σύμφωνα με νεότερη παράδοση καταγόταν από ευγενή οίκο της 

Κάτω Ιταλίας. Για την νομοθεσία του Ζάλευκου έχουμε αρκετά στοιχεία στη διάθεσή 

μας, δεν μπορούμε όμως να είμαστε βέβαιοι αν οι νομοθετικές διατάξεις που 

παραδίδονται με το όνομα του, είναι έργο δικό του ή αν οι νομοθετικές διατάξεις που 

παραδίδονται με το όνομα του είναι έργο δικό του ή αν τις επεξεργάσθηκαν οι 

κάτοικοι των Θουρίων, οι οποίοι τις παρέλαβαν. Με τη νομοθεσία του Ζάλευκου 

συμβαίνει ό,τι και με όλες σχεδόν τις «κωδικοποιήσεις» της εποχής εκείνης, 

αναφέρεται σε όλα τα θέματα, περιλαμβάνει διατάξεις δημοσίου, ιδιωτικού και 

ποινικού δικαίου χωρίς σαφή μεταξύ τους διάκριση, περιλαμβάνει ακόμη και κανόνες 

ηθικής. Πάντως το ιδιωτικό δίκαιο φαίνεται ότι δεν απασχόλησε ιδιαίτερα τον 

Ζάλευκο. 

 Κλεισθένης 

Ο Κλεισθένης υπήρξε Αθηναίος πολιτικός του 6ου αι. π.Χ. της οικογένειας των 

Αλκμεωνιδών. Το 508-507 π.Χ. έθεσε τις βάσεις για τη δημοκρατική μεταρρύθμιση 

της Αθήνας. 

Από τα μέτρα που πήρε ως άρχων ο Κλεισθένης, τα περισσότερα αφορούν το 

δημόσιο δίκαιο, γι’ αυτό και η προσφορά του αυτή εξετάζεται με λεπτομέρειες στην 

πολιτική ιστορία του έργου αυτού. Πάντως σήμερα αναγνωρίζεται από όλους ότι η 

συμβολή του Κλεισθένη, έστω και έμμεση, και στην πρόοδο του ιδιωτικού δικαίου, 

που κυρίως μας απασχολεί, δεν είναι μικρή. 
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 Λυκούργος 

Τη ζωή και το νομοθετικό έργο του περίφημου αρχαίου Σπαρτιάτη νομοθέτη 

Λυκούργου, την καλύπτει η ομίχλη των μύθων και των θρύλων της αρχαιότητας και 

μερικοί ιστορικοί των νεότερων χρόνων υποστήριξαν ότι αυτός δεν ήταν ιστορικό 

πρόσωπο αλλά συμβολική μορφή. 

Βασιλιάς της Σπάρτης, έζησε περίπου στα 800 π.Χ., ταξίδεψε σε πολλά μέρη της 

γης, επισκέφτηκε την Κρήτη και , πολύ πιθανό, την Αίγυπτο, τη Λιβύη και την Ιβηρία. 

Επιστρέφοντας στη Σπάρτη φρόντισε να μεταρρυθμίσει το σπαρτιατικό πολίτευμα. 

Ο μύθος λέει ότι έφυγε από τη Σπάρτη για πάντα, ώστε να μην αλλάζουν τη 

νομοθεσία του οι συμπολίτες του, που είχαν ορκιστεί να μην το κάνουν παρά μόνο 

αν κάποτε επέστρεφε. 

Οι κυριότερες μεταρρυθμίσεις του Λυκούργου ήταν: 

• Η σιδερένια πειθαρχία των πολιτών κι η κοινή μόρφωση των αγοριών και των 

κοριτσιών καθώς κι η σκληραγώγηση τους από την παιδική ηλικία.  

• Η απαγόρευση της χρήσης ασημένιων και χρυσών νομισμάτων, αλλά μόνο 

σιδερένιων, για να είναι βαριά και να δυσκολεύουν τους σπαρτιάτες στη μεταφορά 

τους. 

• Η υποχρέωση της υποταγής των νεότερων στους γεροντότερους, καθώς κι άλλες 

σχετικές με τη διακυβέρνηση της πολιτείας. 

Αυτοί οι θεσμοί στάθηκαν ως οι θεμελιώδεις αρχές του σπαρτιατικού πολιτεύματος. 

 Σόλων 

Ο Σόλων ήταν σημαντικός Αθηναίος νομοθέτης, φιλόσοφος, ποιητής και ένας από 

τους επτά σοφούς της αρχαίας Ελλάδας. Για το νομοθετικό του έργο μας παρέχεται 

μια πληθώρα στοιχείων τα οποία δεν μπορούν να συμπεριληφθούν σε αυτή την 

εργασία. Συνολικά ο Σόλων ρύθμισε πάνω σε νέες βάσεις το δημόσιο, το ιδιωτικό 

και το ποινικό δίκαιο. Οι νόμοι του δημοσιεύτηκαν ίσως το 592/1 π.Χ. καταγραμμένοι 

σε ξύλινες τετράγωνες στήλες, οι οποίες στένευαν προς τα πάνω και στρέφονταν 

γύρω από άξονα, γι’ αυτό και ονομάστηκαν ‘’άξονες’’ ή ‘’κύρβεις’’. Η νομοθεσία του 

απέκτησε φήμη και επέδρασσε θετικά στην εξέλιξη του δικαίου αλλά και στην 

κοινωνική, οικονομική, πολιτική και πολιτειακή εξέλιξη της Αθήνας. Δίκαια ο Σόλων 

θεωρείται πατέρας του αστικού δικαίου. 

Τέλος, αξιοσημείωτη είναι και η 10άχρονη αυτοεξορία του Σόλωνα, έτσι ώστε να 

αποφύγει μεταβολές της νομοθεσίας του. 

 

ΤΟ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 
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Τα στοιχεία που διασώθηκαν για το αρχαίο ελληνικό δίκαιο δεν είναι δυστυχώς τόσα, 

ώστε με βάση αυτά να μπορούν οι μελετητές να συνθέσουν ένα πλήρες σύστημα 

του ιδιωτικού δικαίου που ίσχυσε την εποχή εκείνη. 

Πάντως οι πιο χαρακτηριστικές του διατάξεις, από όσες μας είναι γνωστές, είναι οι 

εξής : 

• Γενικές αρχές 

• Ενοχικό Δίκαιο ονομάζεται ο κλάδος του Αστικού Δικαίου που ρυθμίζει τις ενοχές, 

τις έννομες σχέσεις δηλαδή με βάση τις οποίες ένα πρόσωπο οφείλει να προβεί σε 

μια πράξη ή σε μια παροχή προς ένα άλλο. 

• Εμπράγματο δίκαιο .Το Εμπράγματο Δίκαιο ρυθμίζει τα απόλυτα δικαιώματα επί 

πραγμάτων, όπως κυριότητα, συγκυριότητα, νομή, επικαρπία, προσωπικές 

δουλείες, μεταγραφή, ενέχυρο, υποθήκη. Γενικά το Εμπράγματο Δίκαιο ορίζει ποια 

είναι τα δικαιώματα αυτά, τι περιεχόμενο έχουν, πώς συστήνονται, πώς 

μεταβιβάζονται και πώς προστατεύονται. 

• Οικογενειακό δίκαιο 

• Κληρονομικό δίκαιο Το Κληρονομικό Δίκαιο είναι κλάδος του Αστικού Δικαίου. 

Το Κληρονομικό Δίκαιο περιλαμβάνει το σύνολο των κανόνων που ρυθμίζουν τις 

περιουσιακές σχέσεις προσώπου μετά το θάνατο αυτού, όπως κληρονομική 

διαδοχή, διαθήκη, νόμιμη μοίρα, κληρονομική αναξιότητα, κληρονομητήριο, 

κληροδοσία, κ.ά. 

• Ποινικό δίκαιο  αποτελεί το σύνολο των κανόνων Δικαίου που ρυθμίζουν τον 

τρόπο άσκησης της Ποινικής εξουσίας, (δηλαδή της επιβολής των προβλεπομένων 

ποινών επί αδικοπραξιών), μιας Πολιτείας, από θεσμοθετημένα όργανα όπως 

προβλέπει το Σύνταγμα της κάθε χώρας. 

• Δικονομικό Δίκαιο ονομάζεται το Δίκαιο που ρυθμίζει τη διαδικασία εκδίκασης 

διαφορών ενώπιον των δικαστηρίων. Ενώ το ουσιαστικό δίκαιο ρυθμίζει τις σχέσεις 

μεταξύ πολιτών ή τις σχέσεις πολιτών και κράτους, το δικονομικό δίκαιο ρυθμίζει την 

εφαρμογή του ουσιαστικού δικαίου στην πράξη από τα δικαστήρια. 

• Το δίκαιο της Γόρτυνος  Η Επιγραφή της Γόρτυνας είναι η αρχαιότερη σήμερα 

γνωστή νομοθεσία του Ευρωπαϊκού Χώρου. Χρονολογείται στο πρώτο ήμισυ του 

5ου αι. π.Χ. και βρίσκεται χαραγμένος στον αρχαιολογικό χώρο της Γόρτυνας στην 

Κρήτη. 
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Η Επιγραφή της Γόρτυνας 

 

  

Τα Δρακόντεια Μέτρα 
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 Ο Σόλων 

 

Αμφικτυονίες 

Η Αμφικτυονία ήταν οργάνωση αρχαίων ελληνικών Πόλεων, σε ενώσεις με μέλη 

από πολλές πόλεις, με κέντρο διάφορους ναούς. Υπήρχαν αρκετές Αμφικτυονίες, με 

πιο γνωστή αυτή της Κεντρικής Ελλάδας, με κέντρο τους Δελφούς. Τα κύρια 

καθήκοντα μιας αμφικτυονίας αφορούσαν κυρίως την εποπτεία των ιερών αυτών 

χώρων αλλά αποκτούσαν συχνά και πολιτική δύναμη.Η λέξη Αμφικτυονία 

προέρχεται από την λέξη «αμφικτύονας» που σημαίνει «αυτός που κατοικεί 

τριγύρω, ο γείτονας». Αυτή, με την σειρά της, προέρχεται από το πρόθεμα «αμφί-» 

και την λέξη «κτοίνα» που σημαίνει οικισμός. Κατά μία άλλη εκδοχή, η λέξη 

προέρχεται από τον Αμφικτύονα, τον αδερφό του Έλληνα, αλλά αυτή η εκδοχή 

αμφισβητείται 

 

Προιστορία 

 

Με τον όρο παλαιολιθική Ελλάδα εννοούμε την παλαιολιθική περίοδο για την 

Ελλάδα,  Αρχαιότερη παλαιολιθική.Το αρχαιότερο ανθρωπολογικό εύρημα, που 

προέρχεται από τον ελληνικό γεωγραφικό χώρο, είναι ανθρώπινο κρανίο και 

τμήματα ανθρώπινου σκελετού από το σπήλαιο Πετραλώνων της Χαλκιδικής. Από 

το ίδιο σπήλαιο, που ανασκάφτηκε από τον ανθρωπολόγο Άρη Πουλιανό, 

προέρχεται και η αρχαιότερη μαρτυρία κατοίκησης του ελληνικού χώρου, που 

χρονολογείται από τον ανασκαφέα περίπου 700.000 χρόνια πριν από σήμερα. Για 
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τα ευρήματα αυτά, τη χρονολόγηση και αξιολόγησή τους, δεν υπάρχει επιστημονική 

ομοφωνία των ειδικών και οι σχετικές απόψεις αποκλίνουν πάρα πολύ. Είναι πλέον 

επιτακτική η ανάγκη να αξιολογηθεί το εύρημα και να πάρει την πρέπουσα θέση 

στην αρχαιότερη παλαιολιθική περίοδο του ελληνικού γεωγραφικού χώρου. 

 

Με τον όρο μεσολιθική Ελλάδα εννοούμε την μεσολιθική περίοδο για την Ελλάδα, 

όπως αυτή προκύπτει από την επιστημονική μελέτη και ανάλυση των ευρημάτων 

των ερευνών αυτής περιόδου, που είναι εντοπισμένες στον ελληνικό γεωγραφικό 

χώρο. Σημειώνεται ότι η μεσολιθική περίοδος (περίπου 10000-6000 π.Χ.) είναι η 

ενδιάμεση ανάμεσα στην παλαιολιθική (περίπου 40000-10000 π.Χ. για την Ελλάδα), 

και την νεολιθική περίοδο (περίπου 6000-2600 π.Χ. για την Ελλάδα), και δεν πρέπει 

να συγχέεται με την μέση παλαιολιθική ή την μέση νεολιθική περίοδο. 

 

Με τον όρο νεολιθική Ελλάδα αναφερόμαστε στη νεολιθική περίοδο για την Ελλάδα, 

στις δραστηριότητες δηλαδή των κατοίκων του ελληνικού γεωγραφικού χώρου κατά 

την περίοδο αυτή. Σημειώνεται ότι η νεολιθική περίοδος είναι η ενδιάμεση ανάμεσα 

στην επιπαλαιολιθική ή μεσολιθική περίοδο (περίπου 10000-7000 π.Χ. για την 

Ελλάδα) και την εποχή του χαλκού (περίπου 3000-1100 π.Χ. για την Ελλάδα). 

 

Κυκλαδικός Πολιτισμός 

Την ονομασία Κυκλάδες χρησιμοποίησαν οι αρχαίοι Έλληνες συγγραφείς για να 

χαρακτηρίσουν το πυκνό σύμπλεγμα των μικρών νησιών στο κέντρο του Αιγαίου 

πελάγους, τα οποία φαίνονται να σχηματίζουν έναν νοητό κύκλο γύρω από το ιερό 

νησί τους και τόπο λατρείας του Απόλλωνα, τη Δήλο. Τα νησιά αυτά υπήρξαν το 

λίκνο ενός σημαντικού πολιτισμού, του λεγόμενου Κυκλαδικού πολιτισμού, που 

άνθησε κατά την 3η χιλιετία π.X. 

 

Τρεις είναι οι λόγοι που συνέτειναν στη γένεση και στην ανάπτυξη πολιτισμού στις 

Κυκλάδες κατά τους αρχαιότατους αυτούς χρόνους. Πρώτον, η στρατηγική 

γεωγραφική τους θέση, δεύτερον, οι περιορισμοί του φυσικού τους περιβάλλοντος οι 

οποίοι ανάγκασαν τους νησιώτες να στραφούν εξαρχής στην θάλασσα προκειμένου 

να προσποριστούν τα απαραίτητα για την επιβίωσή τους και τρίτον, ο ορυκτός τους 

πλούτος, συγκεκριμένα ο οψιανός της Μήλου, η σμύριδα της Νάξου, ο μόλυβδος της 

Σίφνου, ο χαλκός της Κύθνου και της Σέριφου και, τέλος, η κατεξοχήν πρώτη ύλη 

των νησιών, το μάρμαρο. 
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Ο όρος κυκλαδικός πολιτισμός, τον οποίο ο Χρήστος Τσούντας χρησιμοποίησε με 

γεωγραφική και χρονολογική σημασία, είναι συνώνυμος των όρων 

Πρωτοκυκλαδικός πολιτισμός ή Πρώιμη εποχή του Χαλκού ή Πρωτοχαλκή εποχή. 

Με τους όρους αυτούς προσδιορίζεται η πρώτη από τις τρεις περιόδους στις οποίες 

διακρίνεται συμβατικά η εποχή του χαλκού στα νησιά των Κυκλάδων. 

 

Η εποχή αυτή καλύπτει περίπου δύο χιλιετίες, δηλαδή το διάστημα από το 3200 έως 

το 1100 π.Χ., και διακρίνεται σε Πρωτοκυκλαδική, Μέση και Υστεροκυκλαδική. Ο 

Κυκλαδικός πολιτισμός όμως άκμασε περισσότερο την περίοδο της πρώιμης 

Εποχής του Χαλκού (3000-2000). 

 

Μινωικός Πολιτισμός 

Με τον όρο Μινωικός πολιτισμός εννοείται ο προϊστορικός πολιτισμός της Κρήτης, 

διακριτός του προϊστορικού πολιτισμού που αναπτύχθηκε στην ηπειρωτική Αρχαία 

Ελλάδα (Ελλαδικός πολιτισμός) και τα νησιά του Αιγαίου (Κυκλαδικός πολιτισμός). 

Το όνομα μινωικός προέρχεται από τον μυθικό βασιλέα Μίνωα και δόθηκε από τον 

Άρθουρ Έβανς, τον αρχαιολόγο που ανέσκαψε το ανάκτορο της Κνωσού. Η 

ανάλυση του Έβανς για τον Μινωικό πολιτισμό ολοκληρώθηκε το 1935, και έθεσε το 

θεμέλιο για τη μελέτη των διαδικασιών και μετασχηματισμών που οδήγησαν στην 

ανάπτυξη, εδραίωση και παρακμή των Μινωιτών. 

 

Μυκηναικος Πολιτισμος 

 

Με τον όρο Μυκηναϊκός Πολιτισμός χαρακτηρίζεται από τους αρχαιολόγους ο 

προϊστορικός πολιτισμός της Ύστερης Εποχής του Χαλκού, που αναπτύχθηκε την 

περίοδο 1600-1100 π.Χ. κυρίως στην κεντρική και νότια ηπειρωτική Ελλάδα.[1] Το 

επίθετο «μυκηναϊκός» προέρχεται από την πρώτη αρχαιολογική θέση στην οποία 

εντοπίστηκε, τις Μυκήνες, που αποτελούν και ένα από τα σημαντικότερα κέντρα του. 

Κατά την περίοδο ακμής του εξαπλώθηκε και στην Κρήτη, στα νησιά του Αιγαίου και 

στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο Μυκηναϊκός Πολιτισμός ταυτίζεται με την τελευταία 

περίοδο του Ελλαδικού Πολιτισμού, τον Υστεροελλαδικό Πολιτισμό. Ταξινομείται 

παραδοσιακά ως προϊστορικός, καθώς οι γνώσεις μας για αυτόν βασίζονται μέχρι 

σήμερα κυρίως σε αρχαιολογικά ευρήματα.[2] 
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Αρχαιότητα 

 

Γεωμετρικη εποχη:Η γεωμετρική εποχή είναι μία περίοδος της αρχαίας ελληνικής 

ιστορίας που διαρκεί από το 1050 π.Χ. έως το 700 π.Χ.Η περίοδος, λοιπόν, από τον 

ΙΒ’ ως τον Η’ αιώνα είναι μία περίοδος μεταβατική, κατά την οποία συνέβησαν 

εξελίξεις, συντελουμένων των οποίων βρίσκουμε μία διαμορφωμένη κατάσταση 

στην έναρξη της αρχαϊκής εποχής. Η περίοδος αυτή πέρα από ‘σκοτεινοί αιώνες’, 

είναι γνωστή και με άλλες ονομασίες, όπως ομηρική εποχή, γεωμετρική εποχή, 

λόγω των αλλαγών που σημειώνονται περί το 1050 π.Χ. στην τεχνοτροπία της 

κεραμεικής, ή εποχή του σιδήρου, καθώς από το 1100 π.Χ. και εξής γενικεύεται η 

χρήση του υλικού αυτού για την κατασκευή όπλων ή σκευών. 

 

Αρχαϊκή Εποχή: Η περίοδος της αρχαίας ελληνικής ιστορίας από περίπου το 750 

π.Χ. έως το 479 π.Χ. ονομάζεται αρχαϊκή εποχή. Ο όρος ‘αρχαϊκή εποχή’ 

προέρχεται από την αρχαιολογία. Την περίοδο αυτή οι πηγές αυξάνονται. Οι πηγές 

της εποχής εκπροσωπούνται από : 

τη λογοτεχνική παραγωγή της εποχής, δηλαδή,την επική και τη λυρική ποίηση και 

τα πεζά λογοτεχνικά έργα τους καταλόγους βασιλέων και αρχόντων και τις 

σωζόμενες επιγραφές. 

Από μεταγενέστερες πηγές, έχουμε γραμματειακές πηγές από τον 5ο π.Χ. αιώνα και 

εξής. 

 

Κλασσική Εποχή: Με τον όρο κλασική εποχή αναφέρεται η χρονική περίοδος της 

αρχαίας ελληνικής ιστορίας, περίπου 200 χρόνων, από το 499 π.Χ. έως το 323 π.Χ., 

κατά την οποία υπήρξε ραγδαία άνθιση στον χώρο του πολιτισμού. Πήρε το όνομά 

της από τα υψηλά επιτεύγματα που σημειώθηκαν εκείνη την περίοδο. 

ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ (ΠΛΑΤΩΝΟΣ - ΤΙΜΑΙΟΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΑΣ) 

Ο Αιγύπτιος ιερέας προς τον Σόλωνα (Πλάτωνος – Τίμαιος παράγραφος 23): «Θα 

σου φανερώσω το καλύτερο επίτευγμα από τα έργα τους που κατόρθωσαν οι 

αρχαίοι συμπολίτες σου πριν από εννέα χιλιάδες χρόνια». Στο σημείο αυτό πρέπει 

να σημειωθεί ότι τα όσα ανέφερε κατόπιν ο ιερέας στον Σόλωνα ήταν τελείως 

αληθινά, όπως σημειώνει ο Πλάτωνας (παράγραφος 20): «`Ακουσε, Σωκράτη, μία 

πολύ παράξενη ιστορία, τελείως όμως αληθινή, όπως τη διηγήθηκε κάποτε ο ένας 

από τους επτά σοφούς, ο Σόλωνας». Λέει, λοιπόν, ο ιερέας στον Σόλωνα 

(παράγραφοι 24-25): «Πολλά και μεγάλα έργα της πόλης σας, τα οποία είναι 
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γραμμένα εδώ, θαυμάζονται, ένα, όμως, υπερέχει κατά το μέγεθος και την αρετή. 

Λένε, λοιπόν, τα γραπτά μας, πόση εχθρική δύναμη κατέστρεψε κάποτε η πόλη σας, 

δύναμη που με αλαζονεία, αφού εξόρμησε προς τα έξω από τον Ατλαντικό ωκεανό, 

κατευθυνόταν παράλληλα εναντίον της Ευρώπης και της Ασίας. Γιατί τότε το 

πέλαγος μπορούσε κάποιος να το περάσει, λόγω του ότι στο στόμιό του, που εσείς 

ονομάζετε στήλες του Ηρακλή, είχε ένα νησί. Αυτό το νησί ήταν μεγαλύτερο από τη 

Λιβύη και την Ασία μαζί και ξεκινώντας απ’ αυτό τότε οι άνθρωποι μπορούσαν να 

αποβιβαστούν στα άλλα νησιά και απ’ αυτά μετέπειτα σε όλη την ήπειρο απέναντι, 

που βρισκόταν γύρω από τον αληθινό εκείνο ωκεανό. Γιατί αυτοί οι τόποι που 

βρίσκονταν στο εσωτερικό του στενού για το οποίο μιλάμε, μοιάζουν με λιμάνι που 

έχει στενή είσοδο, ενώ εκείνη η θάλασσα είναι πράγματι ωκεανός και η ξηρά που το 

περιβάλλει δίκαια μπορεί να ονομαστεί ήπειρος. Σ’ αυτό, λοιπόν, το νησί, την 

Ατλαντίδα, οργανώθηκε μεγάλη και θαυμαστή δύναμη βασιλέων, η οποία 

κυριαρχούσε σε ολόκληρο το νησί, καθώς και σε πολλά άλλα νησιά και τμήματα της 

ηπείρου. Εκτός απ’ αυτά, εκείνοι οι βασιλείς εξουσίαζαν από τα εδώ μέρη προς τα 

μέσα του πορθμού, από τη Λιβύη έως την Αίγυπτο και από την Ευρώπη έως την 

Τυρρηνία. `Ολη αυτή η δύναμη, λοιπόν, αφού συγκεντρώθηκε και ενοποιήθηκε, 

επιχείρησε τότε εξορμώντας να υποδουλώσει και τη δική μας χώρα και τη δική σας, 

καθώς και όλους όσοι βρίσκονταν στο εσωτερικό του πορθμού. Εκείνη την περίοδο, 

Σόλωνα, η δύναμη της πόλης σας αναδείχθηκε θαυμαστή ανάμεσα στους 

ανθρώπους και λόγω της αρετής της και λόγω της ανδρείας της. Γιατί, εφ’ όσον 

ξεπέρασε όλους στην ανδρεία και στις πολεμικές τέχνες, είτε ως αρχηγός των 

Ελλήνων είτε και αναγκαστικά μόνη της, γιατί οι άλλοι την εγκατέλειψαν, αφού 

έφθασε σε έσχατους κινδύνους, νίκησε τους επιδρομείς. `Εστησε, λοιπόν, τρόπαια 

εναντίον τους, απέτρεψε να υποδουλωθούν όσοι ακόμη δεν είχαν υποδουλωθεί και 

απελευθέρωσε, δίχως να παρουσιάσει καμία αξίωση, όλους εμάς τους άλλους που 

κατοικούμε προς τα μέσα των Ηράκλειων στηλών. Αφού πέρασε αρκετός καιρός, 

όμως, έγιναν τρομεροί σεισμοί και κατακλυσμοί και στο διάστημα ενός φοβερού 

ημερονυκτίου όλος ο στρατός σας βυθίστηκε στη γη και εξαφανίστηκε, καθώς 

βυθίστηκε στη θάλασσα η Ατλαντίδα». Τη συνέχεια της εξιστόρησης του ιερέα την 

κατέγραψε ο Πλάτωνας στον Κριτία. Ο ιερέας, στην εξιστόρησή του, αναφέρει τους 

Ολυμπίους ως ιστορικά πρόσωπα (παράγραφοι 109-110): «Κάποτε οι θεοί 

διαμοίρασαν ολόκληρη τη γη με κλήρο κατά περιοχές χωρίς φιλονικία. Γιατί δεν ήταν 

σωστό να αγνοούν οι θεοί τα ανήκοντα στον καθένα εξ αυτών, ούτε πάλι, ενώ 

γνωρίζουν ότι κάποιο πράγμα ανήκει περισσότερο στους άλλους, τούτο αυτοί να 
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προσπαθούν να το αποκτήσουν με φιλονικίες. Με δίκαιη, λοιπόν, κλήρωση 

παίρνοντας ο καθένας το δικό του μέρος, εγκατέστησαν κατοίκους στις χώρες τους 

και στη συνέχεια, όπως οι βοσκοί τα πρόβατα, μας έτρεφαν ως κτήματα και 

θρέμματά τους. Δεν ασκούσαν, όμως, στα σώματά μας βία με τις υπάρξεις τους, 

όπως κάνουν οι ποιμένες που οδηγούν τα κτήνη τους στη βοσκή με χτυπήματα, 

αλλά προπαντός όπως το ευκολοδιοίκητο ζώο και σαν πλοίο κυβερνώντας μας με 

το τιμόνι από την πρύμνη, και προσεγγίζοντας με πειθώ την ψυχή μας, σύμφωνα με 

τη θέλησή τους, έτσι οδηγώντας κυβερνούσαν ολόκληρο το ανθρώπινο γένος. Οι 

άλλοι, λοιπόν, από τους θεούς, αφού έλαβαν με κλήρο τους διάφορους τόπους τους, 

τους διακοσμούσαν. Ο `Ηφαιστος και η Αθηνά, έχοντας ίδια φύτρα και όντας 

συγχρόνως αδέλφια καταγόμενα από τον ίδιο πατέρα, με την ίδια κλίση και αγάπη 

προς τη φιλοσοφία και την τέχνη, συνέβη και οι δύο να πάρουν με κλήρο αυτή εδώ 

τη χώρα (την Αττική), η οποία ήταν εκ φύσεως τέτοια ως προς την αρετή και τη 

φρόνηση που να ταιριάζει με τον χαρακτήρα των θεών αυτών. Σ’ αυτή τη χώρα, 

αφού δημιούργησαν αγαθούς αυτόχθονες άνδρες, τους ενεφύτευσαν στον νου τη 

διοργάνωση του δημοκρατικού πολιτεύματος. Τα ονόματα βεβαίως των κατοίκων 

εκείνων διασώθηκαν, τα έργα τους, όμως, εξ αιτίας των θανάτων των διαδοχικών 

γενεών και της μεγάλης χρονικής απόστασης εξαφανίστηκαν. Διότι η εναπομένουσα 

κάθε φορά γενεά, όπως και προηγουμένως ειπώθηκε, ήταν ορεσίβια και αγράμματη, 

και μόνο τα ονόματα των παλαιών κυριάρχων της χώρας και μερικά από τα έργα 

τους διασώθηκαν. Τα ονόματα τα έδιναν στους απογόνους τους από αγάπη προς 

εκείνους, αλλά τις αρετές και τη νομοθεσία των παλαιοτέρων δεν γνώριζαν εκτός 

από κάποιες ασαφείς για τον καθένα προφορικές παραδόσεις. Επειδή, όμως, για 

πολλές γενεές και αυτοί και τα παιδιά τους στερούνταν των αναγκαίων προς 

διαβίωση, αυτά που τους έλειπαν είχαν πάντα στον νου τους και γι’ αυτά έκαναν 

συζήτηση, ενώ αδιαφορούσαν για όσα έγιναν πριν απ’ αυτούς και σε πολύ 

παλαιότερες εποχές. Διότι τότε η μυθολογία και η αναζήτηση των παλαιών με 

δυσκολία έρχονταν στις πόλεις, τότε μόνο όταν μερικοί από τους κατοίκους έβλεπαν 

ότι έχουν εξασφαλίσει τα προς το ζην αναγκαία, όχι όμως πριν απ’ αυτό. Γι’ αυτούς 

τους λόγους, λοιπόν, διασώθηκαν τα ονόματα των παλαιών εκείνων ανθρώπων, 

χωρίς όμως να διασωθούν και τα έργα τους. Λέω αυτά συμπεραίνοντας ότι τα 

ονόματα του Κέκροπα και του Ερεχθέα και του Εριχθόνιου και του Ερυσίχθονα και 

τα περισσότερα από τα άλλα, όσα από τα ονόματα των ανθρώπων που έζησαν πριν 

από τον Θησέα, διατηρήθηκαν στη μνήμη, τα ανέφεραν οι ιερείς όπως είπε ο 

Σόλωνας». 
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Ελληνιστική Περίοδος: Η Ελληνιστική περίοδος (323 - 30 π.Χ.) αφορά την 

ελληνική ιστορία και την ιστορία των άλλων εθνοτήτων της Ανατολής αλλά και τη 

ρωμαϊκή ιστορία μετά το Β’ Καρχηδονιακό πόλεμο.Το όνομα της εποχής αυτής 

δημιουργήθηκε από τον Ντρόυζεν με βάση τον όρο 'ελληνιστής', που 

χρησιμοποιείται στην Καινή Διαθήκη (Πράξεις 6,1) για να δηλώσει τους 

ελληνομαθείς Ιουδαίους, και δηλώνει την ευρεία εξάπλωση της ελληνικής γλώσσας 

και πολιτισμού. 
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   ΕΛΛΗΝΟΡΩΜΑΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ  

 

Ο όρος ελληνορωμαϊκός πολιτισμός χρησιμοποιείται ευρύτατα στην ιστοριογραφία 

και δηλώνει τον σύνθετο πολιτισμό που προέκυψε κατά την Αρχαιότητα από τη 

συνάντηση και συγχώνευση του ρωμαϊκού και του ελληνικού πολιτισμού. Στη 

συνέχεια, η κουλτούρα αυτή εξαπλώθηκε σε όλο τον μεσογειακό κόσμο και στην 

Εγγύς Ανατολή, όπου ήδη από την ελληνιστική εποχή ο ελληνικός πολιτισμός είχε 

ισχυρή επιρροή, μέσω της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. 

            Κατά τη ρωμαϊκή περίοδο είναι εμφανής η διάδοση, συστηματοποίηση και 

εξέλιξη της ελληνικής τέχνης, της φιλοσοφίας και της ρητορικής, της νομικής αλλά 

και της τεχνολογίας, στον ευρύτερο χώρο της ρωμαϊκής επικράτειας και με την 

προσθήκη λατινικών επιρροών. Οι επιτεύξεις σε αυτούς τους τομείς βασίστηκαν στη 

διάχυση της γνώσης, η οποία στηρίχτηκε σε μεγάλο βαθμό στα επιτεύγματα της 

κλασικής και ελληνιστικής εποχής, μέσα στη σχετική πολιτική και οικονομική 

σταθερότητα και τις ασφαλείς επικοινωνίες που επέβαλλε η Ρωμαϊκή Ειρήνη.  

             Ο ελληνορωμαϊκός πολιτισμός διατηρήθηκε κυρίαρχος στον μεσογειακό 

χώρο μέχρι τον εκχριστιανισμό της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας κατά τον 4ο αιώνα 

μ.Χ.. Παλιότερα, συνηθιζόταν να λέγεται ότι ο ελληνικός πολιτισμός είναι το θεμέλιο 

του νεότερου δυτικού πολιτισμού, σήμερα όμως δείχνει ορθότερη η θέση ότι ο 

δυτικός πολιτισμός βασίστηκε στη ρωμαϊκή εκδοχή του ελληνικού.  

  

 

Οι Ρωμαίοι γνωρίζουν τον ελληνικό πολιτισμό και τον θαυμάζουν. Ο θαυμασμός 

αυτός τούς έκανε να αλλάξουν την αρχική σκληρή στάση τους απέναντι στους 

κατακτημένους Έλληνες και να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους, για να κάνουν 

παρόμοια έργα στη Ρώμη και σε άλλες περιοχές της αυτοκρατορίας. Έτσι λοιπόν 

γεννιέται ένας καινούριος πολιτισμός: ο ελληνορωμαϊκός. 

 

Οι Ρωμαίοι προκειμένου να διοικήσουν την απέραντη αυτοκρατορία τους, 

εφάρμοσαν ορισμένους κανόνες δικαίου επηρεασμένοι από τον ελληνικό πολιτισμό 

καθώς και από άλλους πολιτισμούς εφόσον είχαν δημιουργήσει μια πολυπολιτισμική 

αυτοκρατορία. Κάποιοι από αυτούς ήταν: 
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• Έδωσαν τον τίτλο του Ρωμαίου πολίτη3 σε όσους κατακτημένους 

αποδέχονταν την κυριαρχία της Ρώμης. 

• Διόρισαν ανώτερους Ρωμαίους κυβερνήτες (ανθύπατους), οι οποίοι 

επέβλεπαν τους τοπικούς άρχοντες και ενημέρωναν τον αυτοκράτορα. 

• Μείωσαν τους φόρους των πολιτών και οργάνωσαν καλύτερα τον τρόπο 

είσπραξής τους. 

• ψήφισαν δικαιότερους νόμους και φρόντιζαν για την τήρηση και την εφαρμογή 

τους απ’ όλους. 

• Όρισαν τον αυτοκράτορα <<πρώτο πολίτη>> και όλοι όφειλαν πίστη και 

υπακοή σε αυτόν. 

Όλα αυτά τα μέτρα βοήθησαν να επικρατήσει τάξη, ασφάλεια και δικαιοσύνη στην 

αυτοκρατορία, για διακόσια περίπου χρόνια. 

  

Ακρωνύμιο από τη λατινή φράση Senatus Populusque Romanus- Σύγκλητος και 

Λαός της Ρώμης 
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Η Θανατική ποινή 

Θανατική ποινή είναι η ποινή που επιβάλλεται σε έναν εγκληματία από τις αρχές 

ενός κράτους, και έχει να κάνει με την αφαίρεση της ζωής αυτού. Είναι η 

αυστηρότερη ποινή που μπορεί να επιβληθεί και συχνά Στην Ελλάδα , η θανατική 

ποινή καταργήθηκε τον Δεκέμβριο του 1993 από την κυβέρνηση του Ανδρέα 

Παπανδρέου  (υπουργός Δικαιοσύνης Γεώργιος Κουβελάκης , νόμος 2172/1993, 

άρθρο 33, παράγραφος 1, ΦΕΚ Α΄ 207), κάτι που επιβεβαιώθηκε και στη 

συνταγματική αναθεώρηση του 2001. 

Όλα τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν πλέον καταργήσει την 

θανατική ποινή, αλλά συνεχίζει να εφαρμόζεται σε χώρες όπως οι ΗΠΑ, η Κίνα, και 

πολλά κράτη του μουσουλμανικού κόσμου .  

Η θανάτωση εγκληματιών ήταν πολύ συνηθισμένη στο παρελθόν, από την 

αρχαιότητα μέχρι τον 20ό αιώνα. Ένα πρώιμο γνωστό παράδειγμα θανατικής 

ποινής είναι η ύπαρξή της στον κώδικα του Χαμουραμπί, την 2η χιλιετία π.Χ. στη 

Μεσοποταμία. Στην Αθήνα, κατά την αρχαϊκή εποχή, προβλεπόταν από τους 

νόμους του Δράκοντα. Οι συνηθέστεροι τρόποι θανάτωσης στην αρχαιότητα ήταν η 

σφαγή, ο αποκεφαλισμός κλπ. Κατά την ρωμαϊκή εποχή διαδόθηκε σε όλη τη 

Μεσόγειο η μέθοδος της σταύρωσης και του κατασπαραγμου από θηρία. Στον 

Μεσαίωνα και στην πρώιμη νεώτερη Ευρώπη, μεταξύ άλλων, με θάνατο στην πυρά 

τιμωρούνταν όσοι θεωρούνταν αιρετικοί και οι κατηγορούμενοι για μαγεία. 

Η ΘΑΝΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ  

Η θανατική ποινή επιβαλλόταν με στόχο την αποφυγή της προσωπικής απονομής 

δικαιοσύνης, της εκδίκησης, ή ακόμα και την γέννηση μιας βεντέτας μεταξύ 

οικογενειών. Μάλιστα, θεωρούταν ως τρόπος καθαρισμού της πόλης, με μια ηθική 

μάλλον έννοια. Δηλαδή, η πόλη θα εκτελούσε τον εγκληματία για να μπορέσει να 

εξαγνιστεί το έγκλημα που αυτός είχε τελέσει. 

Ενάντια στη θανατική ποινή ήταν ο Θουκυδίδης, όπως αναφέρεται. Παρ' όλα αυτά, 

δεν υπάρχει σχετική βιβλιογραφία. 

 

Γενικά, επειδή η θανατική ποινή ήταν κάτι αποδεκτό στην αρχαία Ελλάδα, οι 

ιστορικοί δεν τη θεωρούσαν αρκετά σημαντική ώστε να την καταγράψουν. Ωστόσο, 

είναι σημαντικό να δεχτούμε ότι ακόμα και πόλεις που θεωρούνταν ως οι πιο 

εξέχουσες, έκρυβαν στοιχεία βαρβαρότητας.   
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Η στάυρωση στην αρχαία Ρώμη 

Η σταύρωση ήταν μια μορφή θανάτωσης που εφαρμόστηκε στην αρχαιότητα από 

διάφορους λαούς. Η ποινή επιβαλλόταν κυρίως σε λιποτάκτες, δολοφόνους, 

προδότες και κακοποιούς με ταπεινή καταγωγή. 

Η σταύρωση, εκτός από την παραδειγματική τιμωρία του κατάδικου, είχε ως σκοπό 

και τον εκφοβισμό αυτών που μπορεί να έκαναν τα ίδια εγκλήματα και σε ανάλογες 

πράξεις με τον εσταυρωμένο. 

Σε κάποιες περιπτώσεις, οι σταυρώσεις ήταν μαζικές, ως αποτέλεσμα κατάπνιξης 

εξεγέρσεων και επαναστάσεων. 

Οι αρχαίες πηγές αναφέρουν 500 άντρες κατά τη διάρκεια της ρωμαϊκής πολιορκίας 

της Ιερουλασήμ το 70 μ.Χ. και 800 άντρες το 86 π. Χ. με τις γυναίκες και τα παιδιά 

τους να θανατώνονται μπροστά στα μάτια τους υπό τη βασιλεία του Αλέξανδρου 

Ιανναίου της ανεξάρτητης Ιουδαίας. 

Άλλοι 2.000 επαναστάτες της Τίρου από τον Μέγα Αλέξανδρο το 332 π. Χ., 2.000 

επαναστάτες στην Ιουδαία από τον Ρωμαίο αξιωματικό Κουινκτίλιο Βάρο το 4 π. Χ. 

και 3.000 στη Βαβυλωνία μετά διαταγής του πέρση βασιλιά Δαρείου το 519 π. Χ. 

Φυσικά, οι μαζικότερες σταυρώσεις που έχουν ποτέ καταγραφεί είναι αυτές των 

6.000 επαναστατών της εξέγερσης του Σπάρτακου το 70 π. Χ. κατά μήκος του 

δρόμου που οδηγούσε προς τη Ρώμη με διαταγή του Μάρκου Λικίνιου Κράσσου και 

των άλλων 6.000 σκλάβων που ο Οκταβιανός Αύγουστος αιχμαλώτισε από τον 

στόλο του Σήξτου Πομπηίου το 36 π. Χ. κατά τη διάρκεια του ρωμαϊκού εμφυλίου.  

 

Οι πέντε κορυφαίες χώρες-εκτελεστές στον κόσμο 

Για πρώτη φορά στην ιστορία η πλειοψηφία των χωρών του κόσμου (102) έχουν 

πλέον πλήρως καταργήσει τη θανατική ποινή, όπως επισημαίνει η ετήσια έρευνα 

της Διεθνούς Αμνηστίας για το 2015. Ωστόσο τα στοιχεία δείχνουν ότι περισσότεροι 

άνθρωποι εκτελέστηκαν το 2015 σε σύγκριση με κάθε άλλο έτος τα τελευταία 25 

χρόνια, λόγω της εκτεταμένης χρήσης σε 3 χώρες κυρίως. 

Τουλάχιστον 1.634 άνθρωποι εκτελέστηκαν το 2015, αύξηση που αντιστοιχεί σε ένα 

ποσοστό πάνω από 50% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ αποτελεί και το 

υψηλότερο ποσοστό που έχει καταγράψει η Διεθνής Αμνηστία από το 1989. Στο 

σύνολο αυτό δεν συνυπολογίζεται η Κίνα, εκεί όπου χιλιάδες ακόμα άνθρωποι 

πιθανόν να έχουν εκτελεστεί, αλλά και όπου τα δεδομένα σχετικά με τη θανατική 

ποινή αντιμετωπίζονται ως κρατικό μυστικό. 
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Οι πέντε κορυφαίες χώρες-εκτελεστές στον κόσμο το 2015 ήταν η Κίνα, το Ιράν, το 

Πακιστάν, η Σαουδική Αραβία και οι ΗΠΑ - με αυτή τη σειρά. 

Πολλά κράτη, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, του Ιράν και της Σαουδικής 

Αραβίας, συνέχισαν να καταδικάζουν ανθρώπους σε θανατική ποινή για εγκλήματα 

(όπως, η διακίνηση ναρκωτικών, η διαφθορά, η «μοιχεία» και η «βλασφημία) που 

δεν πληρούν τα διεθνή νομικά πρότυπα των «πιο σοβαρών εγκλημάτων» για τα 

οποία, ούτως ή αλλιώς η χρήση της θανατικής ποινής πρέπει να περιοριστεί βάσει 

του διεθνούς δικαίου. 

Αμερική 

Η Αμερική συνέχισε να σημειώνει πρόοδο προς τον τερματισμό της χρήσης της 

θανατικής ποινής. Οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν 28 εκτελέσεις, τον χαμηλότερο αριθμό 

από το 1991. Ο αριθμός των θανατικών ποινών που επιβλήθηκαν (52) ήταν ο 

χαμηλότερος αριθμός που έχει καταγραφεί από το 1977. Η Πενσυλβανία των ΗΠΑ 

επέβαλε απαγόρευση στις εκτελέσεις - συνολικά, 18 πολιτείες των ΗΠΑ έχουν 

πλήρως καταργήσει τη θανατική ποινή. 

Η Δημοκρατία Τρινιντάντ και Τομπάγκο ήταν η μόνη άλλη χώρα στην περιοχή, εκτός 

από τις ΗΠΑ που επιβάλλει θανατική ποινή. 

Ασία - Ειρηνικός 

Υπήρξε μια απότομη αύξηση των εκτελέσεων σε Ασία-Ειρηνικό το 2015, κυρίως 

λόγω του Πακιστάν που διεξάγει σχεδόν το 90% όλων των εκτελέσεων (εξαιρώντας 

την Κίνα), που καταγράφηκαν από τη Διεθνή Αμνηστία στην περιοχή. Το 

Μπαγκλαντές, η Ινδία και η Ινδονησία συνέχισαν τις εκτελέσεις το 2015. Στην 

Ινδονησία, 14 άνθρωποι θανατώθηκαν για αδικήματα που σχετίζονται με ναρκωτικά 

κατά τη διάρκεια του έτους. 

Η Κίνα παρέμεινε η κορυφαία χώρα-εκτελεστής του κόσμου, και η Διεθνής Αμνηστία 

θεωρεί ότι χιλιάδες άνθρωποι εκτελέστηκαν και χιλιάδες θανατικές καταδίκες 

επιβλήθηκαν το 2015. Υπάρχουν ενδείξεις ότι ο αριθμός των εκτελέσεων στην Κίνα 

έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια, αλλά η μυστικότητα γύρω από τη θανατική ποινή 

καθιστά αδύνατη την ακριβή επιβεβαίωση των αριθμών. 

Ευρώπη και Κεντρική Ασία 

Η Λευκορωσία ήταν η μόνη χώρα στην περιοχή που χρησιμοποίησε τη θανατική 

ποινή. Ενώ η χώρα δεν εκτέλεσε κανέναν το 2015, επιβλήθηκαν τουλάχιστον δύο 

νέες θανατικές καταδίκες. 

Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική 
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Η χρήση της θανατικής ποινής κορυφώθηκε το 2015 σε μια περιοχή που ήδη 

αποτελεί τεράστια πηγή ανησυχίας. Όλες οι χώρες στην περιοχή - εκτός από το 

Ομάν και το Ισραήλ - επέβαλλαν θανατικές ποινές, ενώ οκτώ κράτη εκτέλεσαν 

ανθρώπους. Τουλάχιστον 1.196 εκτελέσεις πραγματοποιήθηκαν, μια αύξηση της 

τάξης του 26% για τα σε σχέση με τα στοιχεία που καταγράφηκαν το 2014, και 

οφείλεται κυρίως στις αυξήσεις στο Ιράν και τη Σαουδική Αραβία. Το Ιράν μόνο του 

αντιπροσωπεύει το 82% όλων των εκτελέσεων που καταγράφηκαν στην περιοχή. 

Υποσαχάρια Αφρική 

Υπήρξαν τόσο θετικές όσο και αρνητικές εξελίξεις στην Υποσαχάρια Αφρική. Η 

Μαδαγασκάρη και η Δημοκρατία του Κονγκό κατήργησαν εντελώς τη θανατική 

ποινή, και ο αριθμός των θανατικών ποινών που επιβλήθηκαν μειώθηκε απότομα 

από 909 το 2014 σε 443 το 2015, κυρίως λόγω της μείωσης στη Νιγηρία. 

Ο αριθμός των καταγεγραμμένων εκτελέσεων μειώθηκε ελαφρώς - από 46 σε 43 - 

το προηγούμενο έτος. Το Τσαντ, ωστόσο, ξεκίνησε πάλι τις εκτελέσεις μετά από 

περισσότερο από δώδεκα χρόνια, όταν 10 ύποπτοι ως μέλη της Boko Haram 

θανατώθηκαν σε εκτελεστικό απόσπασμα τον Αύγουστο. 
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Άνθρωπος και περιβάλλον: που οδηγείται ο πλανήτης; 

 

Το ανθρώπινο είδος άλλαξε δραστικά τη Γη, αξιοποιώντας τη φύση στην 

προσπάθειά του να επιβιώσει και να ευημερήσει. Η πορεία αυτής της αλλαγής 

επιταχύνθηκε δραματικά με την ανάπτυξη της γεωργίας και των ταξικών κοινωνιών, 

ενώ οι αλλαγές πάνω στον πλανήτη πραγματοποιήθηκαν με μεγάλη ταχύτητα κατά 

τη διάρκεια της βιομηχανικής επανάστασης και με τα επιστημονικά και τεχνολογικά 

επιτεύγματα της μεταπολεμικής εποχής. Πολλοί πλέον ισχυρίζονται ότι έχουμε 

εισέλθει σε μια νέα γεωλογική εποχή, μια νέα περίοδο της ανθρώπινης ιστορίας: την 

Ανθρωπόκαινο. 

  

Η εμφάνιση του ανθρώπινου είδους στον πλανήτη περίπου ένα εκατομμύριο χρόνια 

πριν και η δημιουργία της σύγχρονης βιομηχανικής κοινωνίας πριν από περίπου 50 

χρόνια, αποτελούν ένα πολύ μικρό κομμάτι στην, διάρκειας 4,5 δισ. ετών, ιστορία 

της Γης. Σε κάθε στάδιο ανάπτυξης της ανθρωπότητας έχουμε τροποποιήσει τη 

φύση και ως εκ τούτου και τη δική μας εξέλιξη, ανοίγοντας το δρόμο για βιολογικές 

και κοινωνικές αλλαγές. Από την απλή γεωργία μέχρι την εξόρυξη και τη χρήση 

ορυκτών καυσίμων και πυρηνικών όπλων, η ανάμιξή μας στην πορεία της φύσης, 

μετατράπηκε από τοπικό σε παγκόσμιο ζήτημα. Χωρίς αμφιβολία, το ανθρώπινο 

είδος έχει αφήσει το στίγμα του στον πλανήτη. 

  

Σήμερα μπορούμε να ανακαλύψουμε πως έμοιαζε η Γη, ποιο ήταν το σχήμα και η 

θέση της κάθε ηπείρου καθώς διαχωρίζονταν και ενώνονταν ξανά κάθε 300-500 

εκατομμύρια χρόνια, τι είδους πλάσματα ζούσαν στις θάλασσες και την ξηρά, τι 

είδους φυτά κάλυπταν την επιφάνεια της Γης, αποκωδικοποιώντας τα χημικά και 

φυσικά ίχνη που άφησε η ύπαρξη τους. Το βασικό συμπέρασμα που βγαίνει από 

αυτή τη μελέτη είναι ότι η Γη δεν ήταν ποτέ στατική. Ο πλανήτης όπως τον ξέρουμε, 

ένα σύστημα που αποτελείται από έδαφος, νερό και ατμόσφαιρα σε διαρκείς 

κύκλους μεταφοράς ενέργειας, ήταν πάντα ένα πεδίο καταστροφών, μαζικών 

εξαφανίσεων ειδών και κλιματικής αλλαγής.  

Περισσότερη ζέστη, περισσότερα προβλήματα  

Ζούμε σχετικά σύντομη ζωή. Δεδομένου ότι ως προς την κλιματική αλλαγή μιλάμε 

για εξελίξεις που ξεκίνησαν λιγότερο από έναν αιώνα πριν, η οπτική μας ως προς τις 

μεγάλες παγκόσμιες μεταβολές είναι σχετικά στενή. Επιπλέον, η έκταση της Γης δε 
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μας επιτρέπει να αντιληφθούμε στο σύνολό τους αλλαγές όπως η αποψίλωση των 

δασών, η υποχώρηση των πάγων, οι τεράστιες ποσότητες αποβλήτων που έχουν 

συσσωρευτεί στα θαλάσσια ρεύματα του Ατλαντικού και του Ειρηνικού ωκεανού. Η 

άνοδος της θερμοκρασίας του πλανήτη σχεδόν κατά ένα βαθμό Κελσίου δεν έχει 

καμία σημασία για κοινωνίες που αντιμετωπίζουν ακόμη μεγαλύτερες, πρακτικές 

δυσκολίες στην καθημερινότητά τους. 

  

Το γεγονός ότι εξορύσσουμε και χρησιμοποιούμε τον άνθρακα ως καύσιμο σε 

τεράστιες ποσότητες, τόσο ώστε να αλλάξει η ίδια η χημική σύσταση του αέρα που 

αναπνέουμε, είναι κάτι που στην καθημερινότητά μας περνά απαρατήρητο. Σήμερα, 

σε κάθε εκατομμύριο μόρια αέρα περιέχονται 400 μόρια διοξειδίου του άνθρακα, αντί 

για 280 που περιέχονταν σε προηγούμενες εποχές. Πρόκειται για έναν αριθμό 

ρεκόρ, που δεν έχει ξαναεμφανιστεί εδώ και περίπου 25 εκατομμύρια χρόνια. 

Παρόλο που δεν έχουμε τη δυνατότητα να συλλάβουμε την ταχύτητα με την οποία 

μεταμορφώνεται η ατμόσφαιρα, αν και στις περισσότερες ανεπτυγμένες χώρες οι 

κοινωνίες δε βιώνουν στην καθημερινότητα τους τις επιπτώσεις της κλιματικής 

αλλαγής και της ρύπανσης (επομένως δεν τους απασχολεί σαν πρώτη 

προτεραιότητα) η αλήθεια είναι ότι πλησιάζουμε σε πολύ επικίνδυνα σημεία. Η 

πρώτη ωστόσο και σημαντικότερη επίπτωση είναι η δραματική και ταχύτατη μείωση 

των αποθεμάτων πάγου του πλανήτη. 

  

Η αποκάλυψη τον περασμένο χρόνο ότι το στρώμα πάγου της δυτικής Ανταρκτικής 

έχει αποσταθεροποιηθεί και αναμένεται να αποσπαστεί μέσα στους επόμενους 

αιώνες θα έπρεπε να είχε προκαλέσει την άμεση αντίδραση των παγκόσμιων 

ηγετών. Το συγκεκριμένο στρώμα πάγου συγκρατεί τόσο νερό όσο θα μπορούσε να 

ανεβάσει τη στάθμη της θάλασσας κατά περίπου 3,3 μέτρα και δεν υπάρχει τρόπος 

να αποτραπεί αυτή η καταστροφή. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε πλέον είναι 

να προσαρμοστούμε στην άνοδο της στάθμης της θάλασσας. Το 2015 ήταν η πιο 

ζεστή χρονιά που καταγράφηκε ποτέ. Έχουμε πλέον αγγίξει τον ένα βαθμό Κελσίου 

ως προς την άνοδο της παγκόσμιας θερμοκρασίας (σε σχέση με την 

προβιομηχανική εποχή). 

  

Αυτή η άνοδος έχει προκαλέσει ακραία κύματα ζέστης, πλημμύρες και άλλα φονικά 

καιρικά φαινόμενα, που μας υποχρεώνουν να αναγνωρίσουμε ότι η κλιματική 
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αλλαγή δεν είναι μια επιστημονική συζήτηση που αφορά τις επόμενες γενιές. Η 

κλιματική αλλαγή είναι το παρόν μας.   

  

Το 2003, ένα σφοδρό κύμα καύσωνα που χτύπησε την Ευρώπη, σκότωσε περίπου 

70.000 ανθρώπους. Από τη δεκαετία του 1960 και έπειτα, τα ακραία καιρικά 

φαινόμενα έχουν υπερτριπλασιαστεί και ευθύνονται για τους θανάτους περίπου 

60.000 ανθρώπων, κυρίως στις αναπτυσσόμενες χώρες. Ο Παγκόσμιος 

Οργανισμός Υγείας εκτιμά ότι αν δε ληφθούν μέτρα ανακούφισης των πληγέντων, 

περίπου 250.000 άνθρωποι θα πεθάνουν από αιτίες που σχετίζονται με την 

κλιματική αλλαγή ανάμεσα. 

 

Ο πληθυσμός της γης σήμερα είναι περίπου 6 δισεκατομμύρια άνθρωποι. Σύμφωνα 

με τις εκτιμήσεις του ΟΗΕ, μέχρι το 2050 θα έχει φτάσει τα 9 δισεκατομμύρια 

περίπου.  

Οι ανάγκες μας σε τρόφιμα και άλλα αγαθά θα συνεχίσουν, συνεπώς, ολοένα να 

αυξάνονται. Αντίστροφα, σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις, η δυνατότητα του 

πλανήτη μας να παρέχει τους απαραίτητους φυσικούς πόρους για την κάλυψη 

αυτών των αναγκών, ολοένα θα περιορίζεται.  

Αυτό οφείλεται σε μια σειρά νέων περιβαλλοντικών, οικονομικών και κοινωνικών 

δεδομένων, όπως η υποβάθμιση της ποιότητας της γεωργικής γης, η ανορθολογική 

διαχείριση των υδατικών πόρων, η κλιματική μεταβολή, η ρύπανση από χημικά, το 

οικονομικό χάσμα μεταξύ αναπτυγμένου και αναπτυσσόμενου κόσμου, η 

ανθρώπινη παρέμβαση στο γενετικό υλικό των ζωντανών οργανισμών, η αλόγιστη 

κατανάλωση υλικών αγαθών και ενέργειας, φαινόμενα που καθιστούν τις 

προβλέψεις για το μέλλον δύσκολες και αβέβαιες.  

Οι προσπάθειες Κυβερνήσεων και Διεθνών Οργανισμών για την αντιμετώπιση 

αυτών των ζητημάτων δεν μπορούν να είναι επιτυχείς, εάν δεν στηρίζονται και από 

τους ίδιους τους πολίτες.  

θα πρέπει επομένως να γίνει συνείδηση σε όλους μας, και κυρίως σε εμάς που 

ζούμε στις πιο αναπτυγμένες χώρες, ότι έχουμε υποχρέωση να αλλάξουμε 

συνήθειες και συμπεριφορά, για να συμβάλουμε ο καθένας από την πλευρά του 

στην κοινή προσπάθεια, ώστε οι επόμενες γενιές να γνωρίσουν έναν ακόμα πιο 

όμορφο και φιλικό πλανητη. 
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ΝΤΟΠΙΝΓΚ 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΤΟΠΙΝΓΚ 

• Ντόπινγκ ορίζεται ως η παρουσία στο ανθρώπινο σώμα ουσιών που είναι 

απαγορευμένες σύμφωνα με τον κατάλογο που δημοσιεύτηκε από τη Διεθνή 

Ολυμπιακή Επιτροπή και/ ή το διεθνή οργανισμό του προκείμενου οργανισμού 

μέλους. Η χρήση τέτοιων ουσιών, η παρουσία τους στα δείγματα ούρων ή αίματος 

και η χρήση μεθόδων με σκοπό τη μεταβολή του αποτελέσματος ανάλυσης ενός 

δείγματος ούρων ή αίματος απαγορεύονται. (ορισμός ΔΟΕ – πριν την ίδρυση του 

WADA) 

• Ντόπινγκ στον αθλητισμό είναι η εσκεμμένη ή η ακούσια χρήση από έναν 

αθλητή μιας ουσίας ή μεθόδου απαγορευμένης από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή 

(ΔΟΕ). 

• Το αθέμιτο πλεονέκτημα που μπορεί να αποκτηθεί από εκείνους τους 

αθλητές που χρησιμοποιούν απαγορευμένες ουσίες ή μεθόδους για να αυξήσουν 

την απόδοση, τις πιθανές επιζήμιες παρενέργειες που ορισμένες ουσίες ή μέθοδοι 

μπορεί να προκαλέσουν. 

 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 

Το ντοπάρισμα στην αρχαιότητα 

 

Η φυλή των Κάφρων στην Αφρική ονόμασε ένα πρωτόγονο αλκοολούχο ποτό το 

οποίο χρησιμοποιούνταν σε θρησκευτικές τελετές ως διεγερτικό με τη λέξη «ντοπ». 

Άλλες αναφορές περιγράφουν τους πολεμιστές Ζουλού να χρησιμοποιούν «ντοπ», 

ένα αλκοολούχο ποτό παρασκευασμένο από φλούδες σταφυλιών και αφέψημα 

κόλα. Στη Δυτική Αφρική, η χρήση Cola accuminata και Cola nitida ήταν επίσης 

γνωστή κατά τη διάρκεια του αγώνα στο βάδην ή το τρέξιμο. 

Στην Αρχαία Ελλάδα, ειδικοί περιγράφεται να προσφέρουν στους αθλητές 

διατροφικά συστατικά προκειμένου να βελτιώσουν τη φυσική τους απόδοση. Αυτό 

θεωρούνταν απολύτως απαραίτητο και οι τότε προμηθευτές μπορούν να 

συγκριθούν με τους σημερινούς εξειδικευμένους αθλητίατρους. Επιπλέον, 

αναφέρεται πως οι αθλητές προσπαθούσαν να αυξήσουν τη φυσική τους δύναμη 

καταναλώνοντας διαφόρων ειδών κρέας ή ζωμό αίματος πριν από τους αγώνες. 

Κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων τον Τρίτο Αιώνα Π.Χ. οι αθλητές 
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προσπαθούσαν να αυξήσουν την απόδοσή τους χρησιμοποιώντας μανιτάρια. Ο 

Φιλόστρατος αναφέρει ότι οι ιατροί ήταν σημαντικά χρήσιμοι στην προετοιμασία των 

αθλητών για τους αγώνες και οι μάγειρες ετοίμαζαν ψωμί με αναλγητικές ιδιότητες. 

Το ντοπάρισμα των αθλητών και η δωροδοκία με σκοπό τη νίκη εμφανίστηκαν 

στους στίβους της αρχαιότητας μετά τον Πελοποννησιακό πόλεμο. Ως τότε κι από τα 

βάθη των αιώνων, από κανενός το μυαλό δεν μπορούσε να περάσει η σκέψη να 

παραπλανήσει τους κριτές (Ελλανοδίκες). Όμως, μετά το τέλος του σχεδόν 

30χρονου αιματηρού εμφύλιου πολέμου, δεν ήταν λίγοι εκείνοι που αναζητούσαν 

την κοινωνική καταξίωση με μια νίκη σε κάποιον από τους πανελλήνιους αγώνες, 

τους Ολυμπιακούς κατά προτίμηση. Περίπου τον ίδιο καιρό εμφανίστηκαν και οι 

επαγγελματίες αθλητές. 

Ήταν η εποχή που ο πιο αναγνωρισμένος γιατρός της αρχαιότητας, ο Ιπποκράτης 

(πέθανε το 377 π.Χ.), αμφισβητούσε τη ρήση «νους υγιής εν σώματι υγιεί» και 

δίδασκε ότι δεν είναι η άθληση που εξασφαλίζει την υγεία αλλά το μέτρο στην 

εργασία, στο φαγητό, στον ύπνο και στον έρωτα. 

Μισόν αιώνα αργότερα, ο Αριστοτέλης (384 – 322 π.Χ.) περιέγραφε τα ορατά 

αποτελέσματα από την ειδική δίαιτα, στην οποία υποβάλλονταν οι αθλητές: 

Παραμορφωμένα πρόσωπα που έμοιαζαν με ζώων. Και, έπειτα από αρκετούς 

αιώνες, ο επίσης αναγνωρισμένος γιατρός της αρχαιότητας, Γαληνός (128 – 200), 

δίδασκε ότι η πολύωρη καθημερινή άθληση δε βοηθά τη φυσική ομορφιά, καθώς οι 

απαιτήσεις πολλών αγωνισμάτων συχνά παραμορφώνουν το πρόσωπο και το 

σώμα των αθλητών. 

Στην Ολυμπία, ο έλεγχος των αθλητών ήταν ασφυκτικός. Τα «διατροφικά 

συμπληρώματα» ξεκινούσαν από ένα κοκτέιλ «μέλι με σύκα» κι έφταναν στο κρέας 

ταύρου, ενώ οι πιο ριψοκίνδυνοι έπιναν ούρα από γνωστά για τη δύναμή τους ζώα, 

θεωρώντας ότι περιείχαν τις ουσίες εκείνες που τα έκαναν δυνατά. 

 

ΑΙΤΙΑ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΝΤΟΠΙΝΓΚ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΜΑΣ  

Ένα από τα κύρια αίτια της ανάπτυξης του ντόπινγκ είναι η υπερβολική 

εμπορευματοποίηση στο χώρο του αθλητισμού. Η πρόσφατη έκρηξη των 

τηλεοπτικών δικαιωμάτων σε συνδυασμό με τα μεγάλα συμβόλαια χορηγίας 

οδήγησε σε αύξηση των πιέσεων προς τους αθλητές και τον περίγυρό τους και τους 

ωθεί να καταφύγουν στη χρήση απαγορευμένων ουσιών. Η εμπορευματοποίηση 

αυτή και τα οικονομικά διακυβεύματα που απορρέουν από αυτήν, οδήγησαν σε 

πολλαπλασιασμό των αθλητικών διοργανώσεων και σε μείωση του χρόνου 



 

40 
 

ανάπαυσης των αθλητών, γεγονός που προξενεί και μείωση της διάρκειας της 

αθλητικής καριέρας του επαγγελματία. Είναι επίσης σκόπιμο να αναφέρουμε τις 

αρνητικές συνέπειες των συμβολαίων που υπογράφονται μεταξύ ορισμένων 

αθλητικών ομοσπονδιών και των χορηγών τους, τα οποία προβλέπουν αμοιβή 

ανάλογα με τα αποτελέσματα ή τα μετάλλια που θα κατακτήσουν οι αθλητές σε 

μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις. Το περιβάλλον των αθλητών συνολικά, από τον 

προπονητή μέχρι το γιατρό, τον αρχηγό της ομάδας και τους συγγενείς, μπορεί να 

συμβάλει στις πιέσεις που ασκούνται στους αθλητές. Τέλος, ένα ουσιαστικό μέρος 

του προβληματισμού αυτού αφορά τους νεαρούς αθλητές. Η δυνατότητα να 

κερδίσουν γρήγορα σημαντικά ποσά, σε συνδυασμό με την ανάγκη των οικονομικών 

παραγόντων να "παράγουν" ακατάπαυστα αθλητές με μεγάλη προβολή από τα 

μέσα ενημέρωσης μπορεί να μεταφραστεί σε αύξηση του προσωρινού χαρακτήρα 

της καριέρας των αθλητών. 

Επίσης:  

•Η κακή παρεχόμενη παιδεία. 

•Η αδυναμία μόρφωσης ήθους ,χαρακτήρα 

•Η εισχώρηση της πολιτικής στον αθλητισμό. 

•Η υπερβολική εμπορευματοποίηση στο χώρο του αθλητισμού. 

•Η πίεση που δέχονται οι αθλητές από τον περίγυρό τους 

•Η προβολή ψευδό-ιδανικών :χρήμα ,δύναμη . 

•Η προβολή κενών ειδώλων( Μαραντόνα) 

•ΟΙ διάφοροι οικονομικοί παράγοντες («παραγωγή» δημοφιλών αθλητών από τα 

ΜΜΕ <=> αύξηση χαρακτήρα καριέρας αθλητών) . 

•Τα συμβόλαια των χορηγών που πριμοδοτούν ανάλογα με τα αποτελέσματα ή τα 

μετάλλια που θα κατακτήσουν οι αθλητές σε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις. 

 

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ ΝΤΟΠΙΝΓΚ  

Όσο και αν εξελίσσεται επιστημονικά η φαρμακοβιομηχανία, οι επιπτώσεις που 

προκαλεί η χρήση αναβολικών ουσιών στον ανθρώπινο οργανισμό παραμένουν 

από τραγικές έως θανατηφόρες. 

Όσοι έχουν αντίθετη γνώμη μπορούν να απευθυνθούν σε άτομα που υπήρξαν 

αθλητές της Ανατολικής Γερμανίας, όσοι από αυτούς βρίσκονται εν ζωή, και 

πάσχουν από ιδιαίτερα σοβαρές παθήσεις και ασθένειες όπως είναι η καρδιοπάθεια, 

η δυσλειτουργία του ήπατος και φυσικά ο καρκίνος διάφορων μορφών. 
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Σχεδόν 16 χρόνια μετά την κατάρρευση του Τείχους του Βερολίνου, οι συνέπειες 

αυτής της καθ’ υποχρέωση χρήσης είναι καταστροφικές. Πολλοί αθλητές έχασαν την 

ζωή τους, ενώ αρκετοί «υποβιώνουν» πάσχοντας χρόνια από σοβαρές ασθένειες. 

«Δεν μιλάμε για απλά παράπονα και ενοχλήσεις που μπορούν να θεραπευτούν με 

μια εγχείριση. Μιλάμε για καρκίνο, καρδιοπάθειες και κίρρωση του ήπατος», λέει ο 

Μπίργκιτ Μπέσε, πρώην αθλητής της σφαιροβολίας ο οποίος έκανε χρήση 

αναβολικών από την ηλικία των 11 ετών. 

 «Η περίπτωση μας μοιάζει με την μετά-ναζιστική εποχή, όπου κανείς δεν 

αναλάμβανε την ευθύνη για τα εγκλήματα που διεπράχθησαν. Ποιος μπορεί να 

εξηγήσει στην κολυμβήτρια Κατερίν Μέσνερ το γιατί απέβαλε 7 φορές και δεν 

μπόρεσε να αποκτήσει παιδί;», αναφέρει επίσης ο ίδιος. 

 

ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΝΤΟΠΙΝΓΚ  

Αιματολογικό ντοπάρισμα 

Σε αυτήν τη μέθοδο δεν χρησιμοποιούνται χημικές ουσίες για την αύξηση της 

απόδοσης, αλλά το αίμα του αθλητή. Μερικές εβδομάδες πριν τους αγώνες, 

απομακρύνεται αρκετή ποσότητα αίματος από τον αθλητή, η οποία φυλάσσεται σε 

πολύ χαμηλή θερμοκρασία ( -80 βαθμούς ) ώστε να διατηρηθεί. Το αιμοποιητικό 

σύστημα αντιδρά σε αυτή τη μείωση αίματος, με αύξηση του ρυθμού παραγωγής 

ερυθροκυττάρων. Τα ερυθροκύτταρα εχουν αιμοσφαιρίνη, την πρωτεΐνη δηλαδή 

που μεταφέρει το οξυγόνο της αναπνοής από τους πνεύμονες στους ιστούς. Λίγο 

πριν τους αγώνες, όταν ο αριθμός των ερυθροκυττάρων έχει επανέλθει σε 

φυσιολογικά επίπεδα, το αποθηκευμένο αίμα μεταγγίζεται στον αθλητή. Έτσι 

αυξάνεται η ποσότητα αιμοσφαιρίνης στον οργανισμό του και βελτιώνεται η 

ικανότητα πρόσληψης οξυγόνου και η αντοχή. Δρομείς, χιονοδρόμοι και κολυμβητές 

μεγάλων αποστάσεων, θεωρείται ότι βελτιώνουν την απόδοσή τους με αυτή τη 

μέθοδο. Επειδή αυτό το είδος ντοπαρίσματος δεν μπορεί να ανιχνευθεί, αν και η 

ΔΟΕ το απαγορεύει είναι ιδιαίτερα ελκυστικό. Αν και δεν χρησιμοποιούνται χημικές 

ουσίες, το αιματολογικό ντοπάρισμα εγκυμονεί κινδύνους, αφού αυξάνει την 

πιθανότητα θρόμβωσης, λόγω παρεμβολής στη διαδικασία πήξης του αίματος. 
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Τρύπα του όζοντος 

Τρύπα του όζοντος ονομάζεται το φαινόμενο κατά το οποίο το στρώμα του όζοντος 

που βρίσκεται στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας (στρατόσφαιρα) της γης 

μειώνεται σε πάχος πάνω από την Ανταρκτική. Παρατηρήθηκε για πρώτη φορά το 

1985. Επειδή το λεπτότερο σημείο του είναι πάνω από το Νότιο Πόλο, η μείωση του 

πάχους του στρώματος έχει ως αποτέλεσμα την ονομαζόμενη "τρύπα" στο στρώμα 

του όζοντος.   Λόγω του ότι το όζον (αλλοτροπική μορφή του οξυγόνου, τριατομικό 

οξυγόνο, Ο3) προστατεύει από την ηλιακή ακτινοβολία, απορροφώντας σημαντικό 

τμήμα της υπεριώδους, η δημιουργία της τρύπας του όζοντος έχει αρνητικά 

αποτελέσματα στην ανθρώπινη υγεία. Επίσηςαυξάνει την θερμοκρασία στον 

πλανήτη και συμβάλει αρνητικά στο λιώσιμο των πάγων. Το φαινόμενο αυτό 

θεωρείται πως δημιουργήθηκε από υπερβολική χρήση χλωροφλορανθράκων (CFC) 

που χρησιμοποιούνταν ευρέως ως προωθητικά αέρια και σε ψυκτικές συσκευές 

όπως τα κλιματιστικά. Στην επέκτασή του επίσης συμβάλλουν τόσο τα καυσαέρια 

(από την κυκλοφορία των οχημάτων) όσο και τα αέρια απόβλητα των εργοστασίων..  

  

Αίτια του προβλήματος 

Βασικότερη αιτία του φαινομένου είναι αποδεδειγμένα η     εκπομπή 

χλωροφθορανθράκων στην ατμόσφαιρα.Οι χλωροφθοράνθρακες, περιέχουν 

χλώριο, το οποίο είναι ιδιαίτερα καταστροφικό για το όζον. Ενδεικτικά,1 μόριο 
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χλωρίου καταστρέφει μέχρι και 1.000.000 μόρια όζοντος πριν την αδρανοποίησή 

του. Μια ερευνητική ομάδα του Εργαστηρίου Φωτοχημείας και Χημικής Κινητικής 

του Πανεπιστημίου της Κρήτης το 2009 σε συνεργασία με άλλα 61 ευρωπαϊκά 

ιδρύματα, εξηγεί τη διαδικασία με την οποία οι χλωροφθοράνθρακες καταστρέφουν 

το όζον: 

• Οι CFC έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής, έτσι μεταφέρονται αυτούσιοι από την 

τροπόσφαιρα στην στρατόσφαιρα (ατμόσφαιρα) 

• Εκεί, με την υπεριώδη ηλιακής ακτινοβολία διασπώνται ελευθερώνοντας 

άτομα χλωρίου. 

• Τα άτομα χλωρίου λειτουργούν ως καταλύτες, επιταχύνοντας την καταστροφή 

της στοιβάδας του όζοντος. 

 

Τρύπα του όζοντος και Ανταρκτική 

 

Το γεγονός ότι η τρύπα του όζοντος πρωτοεμφανίστηκε στην Ανταρκτική, όπου το 

πρόβλημα είναι εντονότερο μέχρι και σήμερα, προβλημάτιζε τους επιστήμονες για 

χρόνια. Αρχικά, μάλιστα, το κατά πόσο οι χλωροφθοράνθρακες προκαλούσαν το 

φαινόμενο αμφισβητούταν, καθώς στην Ανταρκτική δεν υπάρχουν εκπομπές 

χλωροφθορανθράκων, ώστε να ανέρχονται απευθείας στη στρατόσφαιρα σε εκείνο 

το σημείο. Σύντομα όμως διευκρινίστηκε ότι οι ουσίες αυτές μεταφέρονται από άλλα 

σημεία του πλανήτη στην Ανταρκτική: 

• Οι αέριες μάζες που μετακινούνται προς την Ανταρκτική μεταφέρουν μαζί 

τους χλωροφθοράνθρακες, οι οποίοι δεν διασπώνται, αλλά μοιάζουν με αποθήκες 

χλωρίου στην ατμόσφαιρα. 

• Κατά τη διάρκεια της πολικής νύχτας (6 μήνες το χρόνο), σωματίδια πάγου με 

προσμίξεις θειικού (H2SO4) και νιτρικού (HNO3) οξέων συγκεντρώνουν όλες τις 

ενώσεις χλωρίου που είναι αποθηκευμένες στην ατμόσφαιρα της Ανταρκτικής. 

• Μετά το πέρας της πολικής νύχτας, στην αρχή της εξάμηνης μέρας, το φως 

του ήλιου διασπάει τις ενώσεις αυτές και τα δραστικά άτομα χλωρίου 

απελευθερώνονται στη στρατόσφαιρα, όπου καταστρέφουν το όζον. 

Συνέπειες του φαινομένου 

 

• Αποτελεί τη βασικότερη αιτία για το μελάνωμα, μια μορφή θανατηφόρου 

καρκίνου του δέρματος. Στην Αυστραλία, όπου η υπεριώδης ακτινοβολία είναι 15% 

περισσότερη από την Ευρώπη, εκτιμάται πως το 2011 οι περιπτώσεις μελανώματος 
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θα είναι αυξημένες κατά 23% για τις γυναίκες και 28% για τους άντρες σε σχέση με 

το 2002.[2] 

• Επίσης, η ακτινοβολία UV-C αποτελεί αιτία του καταρράκτη, καθώς είναι 

αρκετά ισχυρή ώστε να περάσει μέσα από τον αμφιβληστροειδή του ματιού. 

• Τελευταία, και ενδεχομένως η κυριότερη επίδραση της UV-C στους 

ζωντανούς οργανισμούς είναι η μετάλλαξη του DNA τους. Μάλιστα, είναι τόσο 

ισχυρή που οι επιστήμονες τη χρησιμοποιούν σε εργαστήρια και υπό κατάλληλες 

συνθήκες για να επιτύχουν μεταλλάξεις γονιδίων. Πιο συγκεκριμένα, η UV-C 

αλλοιώνει το DNA σε τέτοιο βαθμό ώστε αυτό σταδιακά να χάνει την ιδιότητά του να 

διαιρείται και να πολλαπλασιάζεται. 

 

  Συνεπώς, η τρύπα του όζοντος επιτρέπει την είσοδο των υπεριωδών ακτινοβολιών 

στην ατμόσφαιρα της Γης, προκαλώντας όλα αυτά τα προβλήματα στους ζωντανούς 

οργανισμούς. Ωστόσο, επιπτώσεις του φαινομένου αφορούν και το περιβάλλον. Η 

επικρατέστερη άποψη είναι πως εφόσον το όζον, που απορροφά μέρος της ηλιακής 

ακτινοβολίας, μειώνεται, θα εισέρχεται περισσότερη θερμότητα στη Γη, η οποία σε 

συνδυασμό με το επίσης σοβαρό φαινόμενο του θερμοκηπίου, θα συντελεί στην 

υπερθέρμανση του πλανήτη. Ωστόσο, στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας 

άρχισε να σχηματίζεται η αντίληψη πως η τρύπα του όζοντος ψύχει αντί να 

θερμαίνει τη Γη.  

 

 

 

 

 

Τρόποι Αντιμετώπισης 

Στις 16 Σεπτεμβρίου του 1987 (από τότε η 16η Σεπτεμβρίου έχει ανακηρυχτεί από 

τον ΟΗΕ Παγκόσμια Ημέρα κατά της Τρύπας του Όζοντος) υπεγράφη από 46 

χώρες το πρωτόκολλο του Μόντρεαλ, η σημαντικότερη και αποτελεσματικότερη 

πράξη αντιμετώπισης του φαινομένου της τρύπας του όζοντος μέχρι σήμερα. 

Στόχος του Πρωτόκολλου ήταν η σταδιακή εξάλειψη των CFC άλλων ODS (Ozone 

Depleting Substances ή Ουσίες που Φθείρουν το Όζον) όπως οι 

υδροχλωροφθοράνθρακες (HCFC) ή το μεθυλοβρωμίδιο (CH3Br) για να 

αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της καταστροφής του όζοντος, που είχε ανακαλυφθεί 

πριν από δύο χρόνια. Ορίστηκε επίσης χρονοδιάγραμμα για την αποκατάσταση του 
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όζοντος που είχε ήδη καταστραφεί. Όποια χώρα υπογράφει το πρωτόκολλο, 

υποχρεούται αυτόματα τη διακοπή παραγωγής και κατανάλωσης CFC. Με τη 

συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταργήθηκε σταδιακά το 99% των 

χλωροφθορανθράκων οικιακής χρήσης, ενώ παράλληλα στοχεύει με νομοθεσίες 

(όπως αυτή του 2006) να ρυθμίσει τη χρήση φθοριούχων αερίων από βιομηχανίες, 

που επίσης καταστρέφουν τη στοιβάδα του όζοντος.[4] Το καλοκαίρι του 2009 η 

εφαρμογή του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ έγινε οικουμενική, καθώς υπέγραψε και 

η τελευταία από τις 196 χώρες-μέλη του Ο.Η.Ε. Πρόσφατα ο Ο.Η.Ε. παρουσίασε 

έκθεση με τίτλο «Επιστημονική Εκτίμηση της Εξάντλησης του Όζοντος 2010» για 

την κατάσταση της τρύπας του όζοντος, σύμφωνα με την οποία τα νέα είναι 

εξαιρετικά ευχάριστα.[5] Η τρύπα του όζοντος έχει πλέον σταματήσει να μεγαλώνει, 

αλλαγή η οποία συνέβαλε και στη μείωση της υπερθέρμανσης του πλανήτη, εφόσον 

αυτή αποτελεί συνέπεια του φαινομένου. Αν και τα αποτελέσματα της έκθεσης είναι 

ενθαρρυντικά, ακόμα δεν έχει ξεκινήσει η αποκατάσταση της τρύπας του όζοντος σε 

ικανοποιητικούς ρυθμούς. Σύμφωνα με υπολογισμούς, τα επίπεδα του όζοντος θα 

έχουν φτάσει εκείνα του 1980 μεταξύ των ετων διάστημα 2045-2060. 
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ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ 

ΠΑΡΕΝΘΕΤΗ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ 

Πολλά είναι τα ζευγάρια που για διάφορους λόγους δεν μπορούν με φυσικό τρόπο 

να αποκτήσουν ένα παιδί. Στην χώρα μας ,επειδή η υιοθεσία είναι δυστυχώς μια 

χρονοβόρος διαδικασία, η εξωσωματική γονιμοποίηση είναι μια τεχνική που δείχνει 

να έχει πολύ «ζήτηση» και τα τελευταία χρόνια υπάρχει ενδιαφέρον και για την 

διαδικασία της παρένθετης μητρότητας. Η παρένθετη μητρότητα αφορά γυναίκες 

που δίνουν το γενετικό υλικό τους αλλά κυοφορεί αντί γι’ αυτές μια άλλη γυναίκα 

(παρένθετη μητέρα) η οποία και φέρνει στον κόσμο το παιδί τους. 

 

ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΗΘΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΝΘΕΤΗ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ 

Η ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή (τεχνητή γονιμοποίηση) 

επιτρέπεται μόνο για να αντιμετωπίζεται η αδυναμία απόκτησης τέκνων με φυσικό 

τρόπο ή για να αποφεύγεται η μετάδοση στο τέκνο σοβαρής ασθένειας. Η 

υποβοήθηση αυτή επιτρέπεται μέχρι την ηλικία φυσικής ικανότητας αναπαραγωγής 

του υποβοηθούμενου προσώπου. 

Σύμφωνα με το νόμο 3305/2005 για εφαρμογή της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης 

Αναπαραγωγής προβλέπονται στο άρθρο 1 οι γενικές αρχές αυτής και συγκεκριμένα 

: 

«1. Οι μέθοδοι της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (Ι.Υ.Α.) εφαρμόζονται 

με τρόπο που εξασφαλίζει το σεβασμό της ελευθερίας του ατόμου και του 

δικαιώματος της προσωπικότητας και την ικανοποίηση της επιθυμίας για απόκτηση 

απογόνων, με βάση τα δεδομένα της ιατρικής και της βιολογίας, καθώς και τις αρχές 

της βιοηθικής. 

2. Κατά την εφαρμογή των παραπάνω μεθόδων πρέπει να λαμβάνεται κυρίως 

υπόψη 

το συμφέρον του παιδιού που θα γεννηθεί.»  

Η διάταξη αυτή υπογραμμίζει τη σημασία που πρέπει να έχει κατά την εφαρμογή της 

ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής η αξιολόγηση του συμφέροντος του 

μέλλοντος να γεννηθεί παιδιού. Αυτό αποτελεί εκδήλωση της θεμελιώδους αρχής 

περί προστασίας των δικαιωμάτων του παιδιού, που κατοχυρώνει το άρθρο 3 της 

Διεθνούς Σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού (ν. 2101/1992) και το άρθρο 24 

του Χάρτη των θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
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Μία από τις μεθόδους της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής είναι κατά το 

άρθρο 2 παρ 1 β. του ανωτέρω νόμου «η εξωσωματική γονιμοποίηση και μεταφορά 

γονιμοποιημένων ωαρίων» 

Με το άρθρο 3 του νόμου αυτού ορίζεται ότι: «Ιατρικώς υποβοηθούμενη 

αναπαραγωγή (Ι.Υ.Α.) είναι κάθε περίπτωση κυοφορίας και τεκνοποίησης που 

επιτυγχάνεται με μεθόδους άλλες πλην της φυσιολογικής ένωσης άνδρα και 

γυναίκας και οι οποίες εφαρμόζονται σε ειδικά οργανωμένες μονάδες ιατρικώς 

υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (Μ.Ι.Υ.Α.)».  

Με το άρθρο 3 παρ 8 του ίδιου νόμου ορίζεται ότι : «Εξωσωματική γονιμοποίηση και 

μεταφορά γονιμοποιημένων ωαρίων είναι: η εκτός του σώματος της γυναίκας 

γονιμοποίηση ωαρίων που έχουν ληφθεί από αυτήν επεμβατικά και η μεταφορά 

ενός ή περισσότερων γονιμοποιημένων ωαρίων στην ενδομήτρια κοιλότητα της 

ίδιας ή άλλης γυναίκας.»  

Στην παράγραφο 9 του ίδιου άρθρου δίνεται ορισμός της παρένθετης μητρότητας ότι 

είναι: 

«η περίπτωση κατά την οποία μία γυναίκα κυοφορεί και γεννά (φέρουσα ή 

κυοφόρος), ύστερα από εξωσωματική γονιμοποίηση και μεταφορά γονιμοποιημένων 

ωαρίων, με χρήση ωαρίου ξένου προς την ίδια, για λογαριασμό μίας άλλης 

γυναίκας, η οποία επιθυμεί να αποκτήσει παιδί αλλά αδυνατεί να κυοφορήσει για 

ιατρικούς λόγους». 

Στο Σύνταγμα το δικαίωμα της αναπαραγωγής κατοχυρώνεται στο άρθρο 5 παρ. 1 

του Συντάγματος.” 1. Καθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την 

προσωπικότητά του και να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή 

της Χώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το 

Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη.” Συγκεκριμένα προβλέπεται στο άρθρο 1458 Αστικού 

Κώδικα ότι: «Η μεταφορά στο σώμα άλλης γυναίκας γονιμοποιημένων ωαρίων, 

ξένων προς την ιδίαν, και η κυοφορία από αυτήν επιτρέπεται με δικαστική άδεια που 

παρέχεται πριν από τη μεταφορά, εφόσον υπάρχει έγγραφη και χωρίς αντάλλαγμα 

συμφωνία των προσώπων που επιδιώκουν να αποκτήσουν τέκνο και της γυναίκας 

που θα κυοφορήσει, καθώς και του συζύγου της, αν αυτή είναι έγγαμη. 

Η δικαστική άδεια παρέχεται ύστερα από αίτηση της γυναίκας που επιθυμεί να 

αποκτήσει τέκνο, εφόσον αποδεικνύεται ότι αυτή είναι ιατρικώς αδύνατο να 

κυοφορήσει και ότι η γυναίκα που προσφέρεται να κυοφορήσει είναι, εν όψει της 

κατάστασης της υγείας της, κατάλληλη για κυοφορία.» 
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Αρθρο 8 του ν. 3305/2005: «Τα άρθρα 1458 και 1464 εφαρμόζοvται μόνο στην 

περίπτωση που η αιτούσα και η κυοφόρος γυναίκα έχουν την κατοικία τους στην 

Ελλάδα.» 

Σύμφωνα με το άρθρο 799 Κ.Πολ.Δ «Οταν ζητείται κατά το νόμο να χορηγηθεί άδεια 

για μεταθανάτια τεχνητή γονιμοποίηση ή για κυοφορία τέκνου από άλλη γυναίκα, 

αρμόδιο είναι το δικαστήριο, στην περιφέρεια του οποίου έχει τη συνήθη διαμονή της 

η αιτούσα ή εκείνη που θα κυοφορήσει το τέκνο. Το δικαστήριο διατάζει να γίνει η 

συζήτηση κεκλεισμένων των θυρών, εάν 

κρίνει ότι η δημοσιότητα πρόκειται να είναι επιβλαβής στα χρηστά ήθη ή ότι 

συντρέχουν ειδικοί λόγοι προστασίας της ιδιωτικής ή οικογενειακής ζωής των 

διαδίκων». 

 

 

ΆΜΒΛΩΣΗ 

Η άμβλωση είναι μία άκρως προσωπική διαδικασία που μόνο η εγκυμονούσα 

μπορεί να ζητήσει σύμφωνα με το νομικό καθεστώς της χώρας της. Η συμβολή του 

συντρόφου, της οικογένειας ή των φίλων  μπορεί να είναι πολύτιμη στη συντροφιά, 

υποστήριξη και συμβουλή, αλλά η εγκυμονούσα είναι αυτή που παίρνει την 

απόφαση. Ειδικά κέντρα, όπως τα κέντρα άμβλωσης (κέντρα διακοπής κύησης) 

,κέντρα οικογενειακού προγραμματισμού, ιατρεία και κλινικές/νοσοκομεία είναι 

διαθέσιμα για κάθε βοήθεια, πληροφορία και υποστήριξη στη λήψη της κατάλληλης 

για την εγκυμονούσα απόφασης. Οι ιατροί είναι υποχρεωμένοι να ακολουθούν 

συγκεκριμένες διαδικασίες, ώστε να διασφαλίζεται η προσωπική και εμπιστευτική 

θεραπεία. Σε περίπτωση που επιθυμεί, μπορεί να έρθει σε επαφή με κάποιον 

εκπαιδευμένο σύμβουλο (γάμου και σύμβουλο οικογενειακών ζητημάτων, ψυχολόγο 

ή κοινωνικό λειτουργό). Οι ηθικές και νομικές πτυχές της άμβλωσης αποτελούν 

αντικείμενο έντονης συζήτησης σε πολλά μέρη του κόσμου. Το κύριο ζήτημα είναι 

κατά πόσο το έμβρυο μπορεί να χαρακτηριστεί ως άνθρωπος και ως εκ τούτου η 

έκτρωση ως ανθρωποκτονία. Ταυτόχρονα τίθεται και το ζήτημα της αυτοδιάθεσης 

της εγκύου, το δικαίωμά της να διαθέτει το σώμα της όπως αυτή νομίζει. 

 

ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΗΘΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΆΜΒΛΩΣΗΣ 

 

Αναφορικά με το νομικό πλαίσιο της άμβλωσης στην Ελλάδα, πρέπει να 

επισημανθεί ότι ρυθμίζεται από το άρθρο 304 του Ποινικού Κώδικα, με βάση το 
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οποίο συνιστά καταρχήν ποινικό αδίκημα. Ωστόσο, επιτρέπεται η έκτρωση (τεχνητή 

διακοπή της κύησης) μόνο με τη συναίνεση της εγκύου και μόνο από γιατρό 

μαιευτήρα. Αναμφίβολα πρόκειται για ένα θέμα με έντονες ηθικές πτυχές, που έχει 

απασχολήσει πολύ τόσο την κοινωνία και το νομοθέτη όσο και θρησκευτικούς 

φορείς. Ιδιαίτερα για μια χώρα όπως η Ελλάδα, με υψηλό δείκτη υπογεννητικότητας 

το θέμα παρουσιάζει σημαντικό ενδιαφέρον και του προσδίδει μεγαλύτερες 

διαστάσεις, καθιστώντας το δεκτικό περαιτέρω μελέτης. Στην Ελλάδα η έκτρωση 

επιτρέπεται υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Ο Ποινικός Κώδικας στο άρθρο 304 

επιτρέπει την έκτρωση (τεχνητή διακοπή της κύησης) μόνο με τη συναίνεση της 

εγκύου και μόνο από γιατρό μαιευτήρα - γυναικολόγο με τη συμμετοχή 

αναισθησιολόγου σε οργανωμένη νοσηλευτική μονάδα στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

• Εντός των πρώτων 12 εβδομάδων της κύησης σε κάθε περίπτωση 

• Εντός των πρώτων 24 εβδομάδων, αν υπάρχουν ενδείξεις σοβαρής 

ανωμαλίας του εμβρύου που επάγονται τη γέννηση παθολογικού νεογνού 

• Εντός των πρώτων 19 εβδομάδων, αν η εγκυμοσύνη είναι αποτέλεσμα 

βιασμού, αποπλάνησης ανήλικης, αιμομιξίας ή κατάχρησης γυναίκας ανίκανης να 

αντισταθεί 

• Χωρίς χρονικό περιορισμό, αν υπάρχει αναπότρεπτος κίνδυνος για τη ζωή 

της εγκύου ή κίνδυνος σοβαρής και διαρκούς βλάβης της σωματικής ή ψυχικής 

υγείας της, βεβαιωμένος από αντίστοιχο ιατρό (στην περίπτωση αυτή ο όρος 

"έκτρωση" χρησιμοποιείται σε διακοπή που επισυμβαίνει πριν την 24η εβδομάδα). 

Επίσης σε αυτήν την κατηγορία εμπίπτει και η περίπτωση έκτρωσης εμβρύου με 

αποδεδειγμένα σοβαρές δυσλειτουργίες. 

Ένα από τα θέματα που απασχολούν τη σύγχρονη ηθική σκέψη είναι το αν η 

άμβλωση είναι μία απλή απόφαση ή αποτελεί κάτι το κατακριτέο και θα πρέπει να 

αντιμετωπίζεται ως τέτοιο από την κοινωνία. Διάφορες απόψεις έχουν διατυπωθεί 

και η κοινωνία φαίνεται διχασμένη όσον αφορά την προσέγγιση αυτού του 

φαινομένου. 

Κατά τη διάρκεια της άμβλωσης έχει παρατηρηθεί πως οι σφυγμοί του εμβρύου 

διπλασιάζονται ενώ το έμβρυο φαίνεται να αντιλαμβάνεται την ιατρική λαβίδα που 

έχει εισέλθει για να το απομακρύνει από το περιβάλλον της μήτρας, και αντιδρά 

προσπαθώντας να αντισταθεί και να την αποφύγει με κάθε τρόπο. Η άποψη αυτή 

ισχυρίζεται ότι το έμβρυο όχι μόνον αισθάνεται το θάνατό του κατά τη διάρκεια της 

επέμβασης αλλά οι αντιδράσεις του δείχνουν ότι γνωρίζει πως πρόκειται να πεθάνει. 

Οι υποστηρικτές της θέσης αυτής θεωρούν πως το έμβρυο αποτελεί μερικώς 
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συνειδητοποιημένο οργανισμό που αντιλαμβάνεται την πραγματικότητα, οπότε το 

υπολογίζουν σαν άτομο και θωρούν εγκληματική ενέργεια η αφαίρεση της διακοπής 

της ανάπτυξης του διακόπτοντας την κύηση. 

Η Ορθόδοξη Εκκλησία θεωρεί τη θανάτωση του κυοφορούμενου παιδιού ως 

ιδιαίτερα απεχθή πράξη, η όποια συνιστά μεγάλη αμαρτία. 

Πιο προοδευτικές τάσεις, θέλουν την έγκυο γυναίκα να είναι υπεύθυνη κι ελεύθερη 

να αποφασίσει για το αν και το πώς θα μεγαλώσει το παιδί της. Η απόφαση του να 

κρατήσει η όχι ένα μωρό ανήκει αποκλειστικά στη μητέρα η οποία θα έχει και τη 

μεγαλύτερη ευθύνη στο να το μεγαλώσει. Δεν μπορεί κανένας να της επιβάλλει να 

προτιμήσει τη μία ή την άλλη λύση. 
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Η  ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΤΣΙΠΣ ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ 

 

Έλεγχος του νου στις αρχές του 20ου αιώνα : 

 Ο έλεγχος δεν σημαίνει πειθώ, αλλά δυναστευτική επίδραση σε ένα ή περισσότερα 

άτομα. Σε αυτό αναφερόμαστε, και αυτό είναι μεμπτό, γιατί προσβάλλει την 

προσωπικότητα του ανθρώπου καταστρέφοντάς του την ελεύθερη βούληση, το 

μέγιστο δώρο του Θεού που κάνει τον άνθρωπο να ξεχωρίζει από τα ζώα . 

Ο έλεγχος του νου ή "mind control" αναπτύχθηκε σαν ένα "αμυντικό" εργαλείο από 

εργαστήρια που δούλευαν για το στρατό ή τις μυστικές υπηρεσίες κρατών, θίγοντας 

όμως την προσωπικότητα των ατόμων, που καταντούν πειραματόζωα χωρίς 

συνήθως να το γνωρίζουν. Πρώτα οι Ναζί είχαν ξεκινήσει τα πειράματα ελέγχου του 

νου σε ευρεία κλίμακα χρησιμοποιώντας συνήθως αιχμαλώτους γι'  αυτά. Μετά 

συνεχίσθηκαν στις χώρες που κατέλαβαν την Γερμανία (Αμερική, Σοβιετική Ένωση 

και Αγγλία), οι οποίες πήραν Γερμανούς επιστήμονες αυτής της "ειδικότητας". Η CIA 

δημιουργήθηκε το 1947. Ένα αποχαρακτηρισμένο έγγραφο της CIA με ημερομηνία 

7 Ιανουαρίου του 1953 περιγράφει την δημιουργία πολλαπλών προσωπικοτήτων σε 

19 χρονών κορίτσια: 

   «Τα υποκείμενα αυτά έχουν σαφώς αποδείξει ότι μπορούν να περάσουν από μια 

εντελώς ξύπνια κατάσταση σε μια ελεγχόμενη βαθιά H κατάσταση [ύπνωση]... μέσω 

τηλεφώνου, με τη λήψη έγγραφου υλικού, ή με τη χρήση κωδικού, ή σήματος, ή με 

λέξεις, ο δε έλεγχος εκείνων των υπνωτισμένων μπορεί να περάσει από ένα άτομο 

σε άλλο χωρίς μεγάλη δυσκολία. Έχει επίσης δειχθεί, μέσω πειραματισμού με αυτά 

τα κορίτσια, ότι μπορούν να δρουν αθέλητα ως ταχυδρόμοι για σκοπούς 

πληροφόρησης. 

Το πρότζεκτ "MKULTRA" κράτησε 20 χρόνια, από τις 19 Απριλίου του 1953 που 

ξεκίνησε. Ενέπλεξε σ' αυτό 80 Ινστιτούτα, συμπεριλαμβανομένων 44 κολλεγίων και 

πανεπιστημίων, καθώς και νοσοκομεία, φυλακές και φαρμακευτικές βιομηχανίες. Οι 

πιο τρομακτικές μελέτες περιλάμβαναν τη χρήση ασθενών, συχνά κάποιων ακούσια, 

σαν πειραματόζωων σε έρευνες έκθεσης σε ακτινοβολία . Το επιστημονικά πιο 

διάσημο  πανεπιστήμιο του Αμερικανικού έθνους, δηλ. το MIT, έτρεφε διανοητικά 

καθυστερημένα αγόρια κλειδωμένα στη Σχολή Fernald στη Μασαχουσέτη με 

ραδιενεργό πλιγούρι βρώμης. Τα αγόρια "φτιάχτηκαν" να πιστεύουν ότι ήταν μέρος 

ενός «επιστημονικού κλαμπ». Στους γονείς τους ειπώθηκε μόνο ότι τα παιδιά 

τρέφονταν  με δίαιτα πλούσια σε σίδηρο!... Μόνο το 1994 η κυβέρνηση Κλίντον 
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αναγκάστηκε να διερευνήσει το όλο θέμα των πειραμάτων όπως το προηγούμενο, 

μετά από εντοπισμό επιζώντων από ακτινοβολίες, υπό της Eileen Welsome, που 

παρουσίασε στην εφημερίδα. Το Υπουργείο Ενέργειας κατέληξε στο συμπέρασμα 

ότι περίπου 16.000 άνδρες, γυναίκες και παιδιά χρησιμοποιήθηκαν ως 

πειραματόζωα ακριβώς στα μέσα της δεκαετίας του 1970.  

    Ο ίδιος ο πρόεδρος Κλίντον, στις 3 Οκτωβρίου 1995, ζήτησε επίσημα συγνώμη 

από τα θύματα των ερευνών: 

  «Χιλιάδες πειράματα επιχορηγημένα από την κυβέρνηση πραγματοποιήθηκαν σε 

νοσοκομεία, πανεπιστήμια και στρατιωτικές βάσεις σε όλο το έθνος μας. Μερικά 

ήταν αντιδεοντολογικά όχι μόνο με τα σημερινά πρότυπα, αλλά και με τα πρότυπα 

της εποχής στην οποία έγιναν. Απέτυχαν μαζί και στη δοκιμασία των εθνικών μας 

αξιών και στη δοκιμή του ανθρωπισμού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής 

προσφέρουν μια ειλικρινή συγγνώμη σε εκείνους τους πολίτες μας που 

υποβλήθηκαν σε αυτά τα πειράματα, τις οικογένειές τους και τις κοινότητές τους. 

Όταν η κυβέρνηση κάνει λάθος έχουμε την ηθική υποχρέωση να το παραδεχτούμε». 

 Πιο σύγχρονες μέθοδοι και τεχνολογίες:  

   Το 2012 η Veritas Scientific ισχυρίζεται ότι αναπτύσσει τεχνολογία η οποία θα 

μπορεί να "εισβάλλει στις σκέψεις". Η νέα τεχνολογία, αποτελείται ουσιαστικά από 

ένα ειδικό «κράνος που διαβάζει τη σκέψη» που σχεδιάστηκε να μετρά την 

εγκεφαλική δραστηριότητα των υποκειμένων μέσω ειδικού ηλεκτρο-

εγκεφαλογραφήματος, ενώ παράλληλα πιθανά γνωστές εικόνες θα διαπερνούν τον 

οπτικό αισθητήρα. Δίχως αυτό να προξενεί ουδεμία έκπληξη, η Veritas Scientific 

επέλεξε να προσεγγίσει την πιο προσοδοφόρο αγορά: τον στρατό των Η.Π.Α... Ο 

Eric Elbot, διευθύνων Σύμβουλος της Veritas, δήλωσε ότι επιθυμεί να 

χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία του από τον στρατό των Η.Π.Α «ώστε να βοηθηθούν 

στο να ξεχωρίζουν τους εχθρούς από τους συμμάχους». Επίσης, ο Elbot φαντάζεται 

τη νέα αυτή τεχνολογία να χρησιμοποιείται από την αστυνομία, το σύστημα 

δικαιοσύνης κατά τη διάρκεια δικών και κατά τις διαπραγματεύσεις εξαγορών ή 

συγχωνεύσεων επιχειρήσεων...«Βέβαια και αποτελεί ένα πιθανό ‘διαβολικό’ 

εργαλείο» δηλώνει ο Elbot. «Εάν η κυβέρνηση αποκτήσει αυτή τη συσκευή, τότε 

μπορούμε να πούμε ότι η κατάσταση θα είναι πολύ επικίνδυνη». 

Οι πιο προχωρημένες έρευνες γίνονται με τσιπς που κατασκευάζονται με 

νανοτεχνολογία και τοποθετούνται σαν εμφυτεύματα σε διάφορα σημεία, μέσα ή 

γύρω από τον εγκέφαλο. Αυτά αλληλεπιδρούν με υπολογιστικά συστήματα και στο 

τέλος έχομε μια (ασύρματα πλέον) διασυνδεδεμένη νοητικά ομάδα ανθρώπων και 
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υπολογιστών... Η έρευνα και ανάπτυξη FET και ICT (του νέου "υπολογιστή - 

γλώσσας του εγκεφάλου") επιτρέπει στους υπολογιστές να διαβάσουν και να 

μάθουν τα ανθρώπινα πρότυπα σκέψης με τη χρήση ενέσιμης διεπαφής εγκεφάλου 

- μηχανής. Τα πειράματα αυτά (εκτός των τελουμένων υπό των μυστικών 

υπηρεσιών) ξεκίνησαν μετά το 2.000. 

 

Υπάρχει βέβαια ένα τεράστιο ηθικό θέμα. Ο Professor Goran Hermerén λέει σχετικά:  

   «Το νέο λογισμικό για το interface του εγκεφάλου-μηχανής στα νάνο-ηλεκτρονικά 

σε συνδυασμό με την "νέα τεχνολογία της πληροφορίας στην Ευρώπη" εφοδιάζει 

τους ερευνητές με τις δυνατότητες για την ανάγνωση και τη λήψη "εικόνων του 

λογισμικού" του δικτύου νευρώνων του εγκεφάλου. Μια μέθοδο που παρέχει υψηλής 

ανάλυσης αντίγραφα της γνωστικής συμπεριφοράς του εγκεφάλου και της 

ανθρώπινης αντίληψης... Αυτές οι μέθοδοι έρευνας είναι άγνωστες στο νομικό 

σύστημα της κοινωνίας μας! Λοιπόν, πώς μπορεί η έρευνα στον εγκέφαλο από 

"σοβαρούς" (εγκληματικούς) οργανισμούς στον τομέα των ICT-FET να σταματήσει»; 

(πηγή). 

 

Πέρα από τις εγκληματικές ενέργειες που είναι προφανώς ανεπίτρεπτες, ο 

άνθρωπος σήμερα φαίνεται να αγνοεί το πόσο σημαντική είναι η ελευθερία του. 

Αυτά τα πειράματα του νου θίγουν καίρια την ελεύθερη προαίρεσή του, όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρεται από ένα Σουηδό επιστήμονα:  

   «Όταν η επιστήμη παράγει αποτελέσματα που αλλάζουν τη νευροβιολογική 

περιγραφή της ανθρώπινης συνείδησης, τι έχει απομείνει από τις έννοιες ότι οι 

άνθρωποι έχουν ελεύθερη βούληση και προσωπική ευθύνη για τις πράξεις τους»;  

Ο Magnus Olsson ένα αληθινό πειραματόζωο 

"Αισθανόμουν σαν ξένος στο σώμα μου" λέει ο Magnus Olsson, μετά που δέχτηκε 

εμφύτευση τσιπ (ακούσια)  στον εγκέφαλό του 

«Το όνομά μου είναι Magnus Olsson, είμαι 38 ετών, σπούδασα οικονομικά στο 

Cesar Ritz στην Ελβετία, το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο του Παρισιού και το 

Χάρβαρντ της Βοστώνης, στις ΗΠΑ, κατά τη διάρκεια των ετών 1988-1991. Το 1994 

άρχισα την εταιρεία Jon Sandman, που έγινε γνωστή μάρκα στη βιομηχανία του 

κρεβατιού... Πέτυχα στη ζωή μου και είχα συναντήσει, επίσης, μια υπέροχη γυναίκα 

με την οποία είχα δύο παιδιά. Είναι τώρα 13 και 16 ετών. Αλλά όλη αυτή η αρμονία 

και η επιτυχία ήρθε σε αιφνίδιο τέλος. Αυτό συνέβη πέντε και μισό χρόνια πριν. Μετά 

από αυτό, η ζωή είναι ένας συνεχής αγώνας για επιβίωση... Όλα ξεκίνησαν μετά 
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που είχα γίνει δεκτός στο νοσοκομείο (της Στοκχόλμης) Άγιος Γεώργιος (Capio). 

Ήταν την άνοιξη του 2005. Είχα ναρκωθεί και πρέπει ή να έχουν τοποθετήσει ή να 

έχουν εγχύσει με ένεση ένα εμφύτευμα στο κεφάλι μου»...  

 

Πνευματική άποψη 

Στην Ορθοδοξία δεν αγνοούμε τη σχέση που έχει ο εγκέφαλος με την καρδιά στον 

άνθρωπο. Γνωρίζομε ότι το αληθινό κέντρο που συνδέει όλες τις δυνάμεις του 

ανθρώπου είναι η καρδιά, και αν παύσει να λειτουργεί αρμονικά, σε σχέση με τις 

επιθυμίες, το θυμό, και τις σκέψεις (λογισμούς) φιλτράροντας το κάθε τι που περνάει 

από το μυαλό, τότε ο άνθρωπος κινδυνεύει να αρρωστήσει ψυχικά, να γίνει εμπαθής 

και να χαθεί πνευματικά. Όχι μόνο η παραμέληση του σωστού ρόλου της καρδιάς, 

αλλά ακόμα και η τεχνητή παράκαμψη της σειράς των εγκεφαλικών λειτουργιών 

αρρωσταίνει τον άνθρωπο. Αυτό διαπιστώθηκε και στα σύγχρονα πειράματα που 

χρηματοδοτεί η DARPA, μία υπηρεσία του Αμερικανικού Πενταγώνου, για 

τεχνολογίες που θα επεμβαίνουν στο μυαλό των στρατιωτών ώστε οι τελευταίοι να 

κάνουν πχ εντοπισμό απειλών πριν το συνειδητό μέρος του εγκεφάλου να έχει 

επεξεργασθεί τις πληροφορίες. Αλλά όπως είπε ένας νευροεπιστήμονας: 

 «Η ψυχοπάθεια (psychopathy) συνδέεται με την παράκαμψη των ανασταλτικών 

μηχανισμών ελέγχου του προμετωπιαίου φλοιού, και θέλουμε πραγματικά 

ψυχοπαθείς στρατιώτες»; 

 

Σε μια αμφιλεγόμενη κίνηση κατά την καθολική εκκλησία , ο πάπας Francis, 

υποστήριξε ξεκάθαρα και τάχθηκε υπέρ των τεχνολογιών RFID Chip και το 

εξαιρετικό δυναμικό που διαθέτουν για την ανθρωπότητα . 

Κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας ομιλίας ο Ποντίφικας , μίλησε στο πλήθος για την 

άποψή του σχετικά με την τεχνολογία RFID και διαβεβαίωσε τους οπαδούς του ότι 

καμία πνευματική βλάβη δεν μπορεί να προέλθει από την υποδοχή του 

εμφυτεύματος RFID . 

Όλα καλά σύμφωνα με την Έρευνα του 

« Έχουμε εξετάσει τις γραφές καλά , και μπορώ με βεβαιότητα να πω ότι δεν 

υπάρχει τίποτα που να βεβαιώνει ότι τα τσιπ RFID είναι σατανικά . Αν μη τι άλλο , 

αυτές οι συσκευές είναι μια ευλογία από τον Θεό τον ίδιο ,ο οποίος τα παραχώρησε 

στην ανθρωπότητα για να λύσει πολλά από τα δεινά του κόσμου . " συμπλήρωσε ο 

Πάπας 
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Απευθύνθηκε στους ακροατές λέγοντας τους να είναι ανοιχτόμυαλοι σε αυτή την 

εποχή όπου λαμπρές και νέες τεχνολογικές προόδους γίνονται καθημερινά. Ο 

Επίσκοπος της Ρώμης εξήγησε στους παρευρισκομένους τον ενθουσιασμό του για 

την εμφύτευση RFID και πως θα καταστεί στο άμεσο μέλλον , υποχρεωτική η 

διαδικασία εμφύτευσης για όλους τους εργαζόμενους και τους κατοίκους του 

Βατικανού . 

Η Νέα τάξη προωθεί με έξυπνο τρόπο το εμφύτευμα 

Τον περασμένο μήνα το NBC προέβλεψε ότι μέχρι το 2017 , κάθε Αμερικανός θα 

έχει αγοράσει ένα εμφύτευμα RFID . Δεν προκαλεί καθόλου έκπληξη , λαμβάνοντας 

υπόψη την συνεχώς αυξανόμενη εξάρτηση των ανθρώπων από την τεχνολογία . Με 

την έλευση προϊόντων όπως το Google Glass , η δημιουργία "ανθρώπων μηχανών" 

ζυγώνει κάθε μέρα . Η ευρεία εμφύτευση του τσιπ RFID σε όλους τους κατοίκους 

του πλανήτη , θα είναι ένα τεράστιο και ιστορικό άλμα για την ανθρωπότητα . 

συμπληρώνει το NBC , προπαγανδίζοντας υπέρ της εμφύτευσης. 

Έχουν ήδη γίνει μαζικές δοκιμές εμφύτευσης RFID μικροτσίπ 

Στα τέλη του περασμένου έτους, οι πολίτες της Hanna , δέχθηκαν την δοκιμή 

εμφύτευσης RFID στο σώμα τους . Κάθε πρόσωπο που διαμένει στη μικρή αυτή 

πόλη φέρει μια συσκευή RFID μεταξύ του δέρματος του αντίχειρα και του δείκτη 

τους , την οποία χρησιμοποιούν τόσο ως ταυτότητα , αλλά και σαν μέθοδο για την 

πληρωμή των αγαθών και των υπηρεσιών τους . Οι πολίτες της Hanna δήλωσαν 

πρόσφατα πως είναι υπερήφανοι καθώς είναι οι πρώτοι Αμερικανοί που έχουν λάβει 

το εμφύτευμα . 

 

Έξυπνο χάπι με RFID μικροτσίπ. 

  

10.11.2010 

Το πρώτο «έξυπνο» χάπι με ενσωματωμένο μικροτσίπ σκοπεύει να κυκλοφορήσει 

στην αγορά η φαρμακοβιομηχανία Novartis AG, η οποία αναμένει την άδεια 

κυκλοφορίας από τις αρμόδιες αρχές. 

Το φάρμακο για το οποίο έχει ζητηθεί έγκριση από την εταιρεία χορηγείται στους 

ασθενείς που έχουν δεχθεί μόσχευμα προκειμένου να μην το απορρίψουν. 

Σύμφωνα με τον Τρεβόρ Μουντέλ, επικεφαλής του Τμήματος Ανάπτυξης, η 

συγκεκριμένη ιδέα μπορεί να εφαρμοστεί σε πολλά άλλα φάρμακα. 

Το μικροτσίπ ενεργοποιείται από τα υγρά του στομάχου και αποστέλλει 

πληροφορίες σε ένα μικρό επίθεμα που βρίσκεται κολλημένο στο δέρμα του 
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ασθενούς, από το οποίο τα δεδομένα μεταδίδονται σε κάποιο smartphone ή 

φτάνουν στο γιατρό μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Όπως εξηγεί ο Μουντέλ, η αρχική ιδέα ήταν το έξυπνο χάπι να διασφαλίζει ότι ο 

ασθενής έλαβε το φάρμακο στη σωστή δόση και στο σωστό χρόνο. Σε 

μακροπρόθεσμη βάση, όμως, ελπίζει οι δυνατότητες του έξυπνου χαπιού να 

διευρυνθούν ούτως ώστε το χάπι να μετρά από τους παλμούς της καρδιάς έως τη 

θερμοκρασία του σώματος, καθώς και τη σωστή δράση των φαρμάκων. 

 

 

31.03.2010 

Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Florida των HΠA συνδύασαν RFID μικροτσίπ 

και τυπωμένες κεραίες νανοσωματιδίων με σκοπό την κατασκευή χαπιών, τα οποία 

επικοινωνούν με κινητά τηλέφωνα ή φορητούς υπολογιστές, ώστε να ενημερώνουν 

τους γιατρούς, αν οι ασθενείς λαμβάνουν τα φάρμακά τους. 

Οι εφευρέτες ελπίζουν ότι αυτό το τεχνολογικό τους επίτευγμα, το οποίο βρίσκεται 

ακόμη σε στάδιο πρωτοτύπου, θα έχει εμπορική εφαρμογή για ένα φάσμα 

φαρμάκων σε κλινικές δοκιμές και στη θεραπεία ασθενών με χρόνιες ασθένειες, στις 

οποίες είναι απαραίτητο οι δόσεις να λαμβάνονται και μάλιστα εγκαίρως. 

Το χάπι είναι μία λευκή κάψουλα με ενσωματωμένο μικροτσίπ και με μία κεραία 

τυπωμένη στο εξωτερικό του με μελάνι, που περιέχει νανοσωματίδια αργύρου. Mία 

συσκευή, που φορά ο ασθενής, ενεργοποιεί το μικροτσίπ μέσω ηλεκτρικών «ριπών» 

χαμηλής τάσης. Το σήμα του τσιπ επιβεβαιώνει ότι το χάπι βρίσκεται στο στομάχι 

και η συσκευή στέλνει ένα σήμα ότι ο ασθενής κατάπιε το χάπι. Τα μηνύματα 

μπορούν να σταλούν προς κινητά τηλέφωνα ή φορητούς υπολογιστές, 

ενημερώνοντας τους γιατρούς ή τα μέλη της οικογένειας. 

 

 

Επιπτώσεις στην Υγεία 

 

Εμφάνιση κακοηθών όγκων σε 1-10% των πειραματόζωων. Μία μελέτη της Dow 

Chemical επιβεβαίωση ότι οι όγκοι προεκλίθησαν από τα μικροτσίπ. Αρκετοί 

ογκολόγοι μελετητές ανέφεραν ότι δεν θα επέτρεπαν στην οικογένειά τους να 

εμφυτεύσουν μικροτσίπ. Εφόσον εμφυτευτούν οι ιατροί είναι αδύνατον να τα 

εντοπίσουν, και η αφαίρεσης των απαιτεί την χρήση ακτινοβολίας, ηλεκτρικών 

υπολογιστών και πλαστικής επέμβασης. Επίσης όσον αφορά την θεραπεία 
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κυττάρων υπάρχει πολυπλοκότητα στο ότι έχει αναφερθεί τουλάχιστον ένας θάνατος 

κατά την διαδικασία. 

Σε έρευνες που έγιναν στο Princeton (1998) οι εμβρυολόγοι ανέφεραν ότι το DNA 

μικροτσίπ σε μερικά χρόνια θα μπορούσε να επιφέρει γενετικές αλλαγές. Όπως το 

ότι οι γονείς θα εμφυτεύουν τσιπάκια στα έμβρυα ώστε να αναπρογραμματίζουν 

γενετικά τα παιδιά τους. 

Πρέπει να υπάρξει πολλή προσοχή διότι η έλλειψη εμπειρίας σε αυτά τις 

περιπτώσεις, θα μπορούσε να οδηγήσει σε ακρωτηριασμούς. Μετά από γενεές 

γενετικής διαλογής, η ανθρωπότητα θα μπορεί να χωριστεί σε δύο διαφορετικά είδη. 

Ως προς την νεοευγενετική, η δημιουργία τέτοιων μεθόδων ευγενετικής θα 

μπορούσε να φέρει σε κατάρρευση τα θεμέλια της κοινής ανθρώπινης φύσεως. Οι 

γονείς θα δύνανται να αλλάξουν γενετικά το χρώμα του δέρματος και των μαλλιών 

των παιδιών τους. Αυτές οι γενετικές μεταλλάξεις είναι συνυφασμένες με 

κοινωνιολογικές, οικονομικές και εθνικές συγκρούσεις. 

Νέα ευρήματα ως προς τις παρενέργειες είναι ο καρκίνος, θάνατος σε περιπτώσεις 

κυταρροθεραπείας καθώς και άλλες που είναι ακόμη άγνωστες. Ειδικά σε όλες τις 

περιπτώσεις η εμφύτευση δεν μπορεί να ανατραπεί εφόσον γίνει, και σε 

περιπτώσεις μαζικών ή άνευ της συναινέσεως επιβαλλομένων δεν δύνανται να 

τερματιστούν. 

Ως προς τις μυστικές έρευνες οι κυβερνήσεις των Η.Π.Α. με προγράμματα 

επιβάλουν τον έλεγχο του νου και των αισθήσεων σε άτομα χωρίς την θέλησή τους 

όπως φυλακισμένους, σπουδαστές, στρατιωτικούς και τους πτωχούς. Τέτοιες 

μέθοδοι έχουν σκοπό να εφαρμόσουν μεθόδους πολέμου κατά ξένων υπηρεσιών. Η 

Επιτροπή Rockefeller και η Εκκλησιαστική Επιτροπή απεκάλυψαν ότι η ανάπτυξη 

των ψυχολογικών, φαρμακευτικών, και ραδιολογικών τεχνολογιών είχαν σαν σκοπό 

την στοχοποίηση, απώλεια και καταστροφή των πολιτικά ανάρμοστων πολιτών. 

Ένας αριθμός αυτών ανέφεραν ότι είχαν υποστεί εμφύτευση μικροτσίπ και ελεγχετό 

η κίνησης τους καθώς και οι σκέψεις του βομβαρδίζοντάς τους με ηλεκτρικά σήματα 

που τους προξενούσαν πόνο, αφαίρεση ύπνου, υπαγορευόμενα φαινόμενα 

ακουστικά, φυσικά και οπτικά καθώς και πρόκληση όγκων. Αυτά δεν είναι μέρος 

κάποιου προγράμματος που ανάγεται σε σενάρια επιστημονικής φαντασίας αλλά το 

1950 η CIA άρχισε να διερευνά τρόπους για να επιδράσει επί της ανθρώπινης 

αντίληψης και συμπεριφοράς. 

 

Ανθρώπινα Δικαιώματα 
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Όποιο άτομο διαλέξει να του εμφυτευτεί μικροτσίπ θα πρέπει να έχει έλεγχο επί της 

διαδικασίας, της προόδου, της εφαρμογής και της διάρκειας της εμφύτευσης. Όσοι 

έχουν υποστεί εμφύτευση ή υποθέτουν ότι έχουν, θα πρέπει να υπάρχει 

νομοθέτηση ώστε να ερευνούνται οι καταγγελίες και οι πιθανές παραβιάσεις του 

νόμου. Όλοι οι άνθρωποι πρέπει να είναι νομοθετικά κατοχυρωμένοι να αρνούνται 

την εμφύτευση συμπεριλαμβανομένων των παιδιών έστω και αν συναινούν οι γονείς 

τους καθώς και να αρνούνται την επιβολή οποιασδήποτε άλλης μη ελεγμένης 

τεχνολογίας. Να γίνει σεβαστή η άρνησης για προσωπικούς λόγους. 

Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν μικροτσίπ, ειδικά δε προς κυτταροθεραπεία 

λόγω των αγνώστων επιπτώσεων θα είναι αδύνατον οι άνθρωποι αυτοί να λάβουν 

ασφάλεια ζωής ή άλλες καλύψεις .Πολλοί Αμερικανοί δήλωσαν τον φόβο τους ότι αν 

δεν δεχτούν να τους εμφυτέψουν μικροτσίπ στην εργασία τους θα χάσουν την θέση 

τους. Και αυτό δεν είναι σενάριο φαντασίας ήδη ορισμένοι αμερικανοί έχουν 

απολυθεί διότι δεν δέχτηκαν να υποβληθούν σε γεννητικό έλεγχο. 

 

Δικαστική αντιμετώπιση 

Όπου έχει αναφερθεί ότι έχει γίνει εμφύτευση χωρίς την συναίνεση των παθόντων 

λόγω ηλεκτρονικού πολέμου ανέφεραν ότι η αστυνομία στο δικαστήριο δεν 

μπορούσε να αφήσει τους αστυνομικούς να καταθέσουν καθότι υπήρχε ανάμειξη 

του στρατού.  

Οι επιπτώσεις στον άνθρωπο από την εμφύτευση μικροτσίπ θα είναι πολύ βαριές 

επί της κουλτούρας, της βιομηχανίας αλλά και της ζωής των ανθρώπων. Επίσης δεν 

μπορούν να ελεγχθούν αν οι γιατροί αποφασίσουν να εμφυτεύσουν μικροτσίπ σε 

ομάδες με ειδικές ανάγκες ή μοναχικές γυναίκες ή τέλος για άτομα τα οποία 

αντιμετωπίζουν με ρατσισμό. Επιπροσθέτως, θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 

δημογραφικούς σκοπούς .Όσον αφορά την δημόσια υγεία η VeriChip ήθελε να 

επιβάλει την μαζική εμφύτευση σαν μοντέλο. Το ότι υπάρχουν ψυχικά ασθενείς και 

ασθενείς με διαβήτη προς θεραπεία δεν μας δίνει το δικαίωμα να εμφυτέψομε 

μικροτσίπ σε υγιή άτομα και ούτε αποτελεί πληθυσμιακή απειλή. Δεν είναι λοιπόν 

αίτιο για την εμφύτευση σε υγιή παιδιά. 


