
                                        ΑΠΟΨΗ  

Χρόνια τώρα, αποτελεί συνηθισμένη πρακτική η χρήση βίας - κυρίως από 

πλευράς των Αμερικάνων - κατά της τρομοκρατίας ή στα πλαίσια της 

παρέμβασης τους για  ανθρωπιστικούς λόγους. Αρκετές φορές δε έχουμε δει τα 

διεθνή μέσα να αποζητούν την παρέμβαση τέτοιων δυνάμεων είτε ατομικά (βλ 

Σομαλία) είτε στα πλαίσια της Συλλογικής Ασφάλειας (βλ. Συμβούλιο 

Ασφαλείας στην υπόθεση του Κοσσόβου). Τα τελευταία χρόνια και πιο 

συγκεκριμένα από την 11η Σεπτεμβρίου 2001 (Chossudovsky, 2011), μια ομάδα 

που έχει μπει στο στόχαστρο των Αμερικανών, κυρίως, είναι οι 

Φονταμενταλιστές Ισλαμιστές. Μια ομάδα ανθρώπων με έντονη θρησκευτική 

ιδεολογία βασισμένη στη βασική διδασκαλία του Ισλάμ, δηλαδή στο Κοράνι και 

βάσει των θρησκευτικών τους πεποιθήσεων, επιδίδονται αρκετές φορές σε 

ακρότητες, κυρίως, στη Μέση Ανατολή (Davis, 2011). Βασικοί υποστηρικτές 

των Φονταμενταλιστών είναι και οι Τούρκοι, αφού τις περισσότερες φορές 

σιωπούν μπροστά σε τέτοιου τύπου ακρότητες χωρίς ούτε μια δήλωση 

καταδίκης αν όχι απέχθειας (Rotella, 2009). 

Από στρατηγικής άποψης, η ιστορία μας έχει αποδείξει ότι ένας αντάρτης που υπερασπίζεται 

το έδαφός του έχει πάντα το  πλεονέκτημα (Economist, 2013). Μπορεί μεν να υστερεί 

αριθμητικά και εξοπλιστικά από τον εισβολέα, έχει όμως δύο βασικά πλεονεκτήματα που είναι, 

η γνώση του εδάφους το οποίο καλείται να υπερασπιστεί και το ηθικό του. Κάποιος που 

μάχεται για την υπεράσπιση της πατρίδας του και της οικογένειάς του, έχει πάντα καλύτερο 

ηθικό από τον επιτιθέμενο.  

 

Για τους σκοπούς αυτού του άρθρου φεύγουμε από το Ισλαμικό κομμάτι και πάμε περίπου 50 

χρόνια πίσω όταν το 1960 η Αμερική επι προεδρίας John F.Kennedy, έμπαινε ενεργά πια στον 

Πόλεμο του Βιετνάμ. Σκοπός δεν είναι να εξετάσουμε τα αίτια του Πολέμου ο οποίος 

συνολικά κράτησε 20 χρόνια (από την είσοδο των Γάλλων στην Ινδοκίνα το 1955 έως και το 

τέλος του πολέμου το 1975) αλλά να συγκρίνουμε τα στρατηγικά πλεονεκτήματα μεταξύ του 

«Γίγαντα Γολιάθ» που άκουγε στο όνομα Αμερικανικός Στρατός και των μικροσκοπικών 

Βιετκόνγκ?  

 

Ένα βασικό ποσοστό του προϋπολογισμού των ΗΠΑ κάθε χρόνο, πηγαίνει στις στρατιωτικές 

επιχειρήσεις ανά τον κόσμο.  Ενδεικτικά, το 2008 ο  απολογισμός  του πολέμου σε Ιράκ και 

Αφγανιστάν έφτασε τα 900 δις δολάρια (Kosiak, 2008), ενώ για το 2011 ειδικοί αναλυτές 

υποστηρίζουν πως έφτασε τα 3,7 τρις δολάρια (Trotta, 2011). Οι επιχειρήσεις αυτές είναι 

ιδιαίτερα κερδοφόρες για κάποιους τομείς της χώρας  (General Buttler, 1935).  

Του: Χρήστου Αθανασούλη Εφ. Π/Ν 

Αρκετά εκατομμύρια δολάρια απαιτούνται για την κατασκευή των πυρομαχικών 

 και των οπλικών συστημάτων που θα χρησιμοποιήσουν οι Αμερικανοί στις μάχες 

που διεξάγουν ανά τον κόσμο αλλά επίσης και θα πουλήσουν στους αντάρτικους – 

απελευθερωτικούς στρατούς για τις επαναστάσεις τους κατά των Μοναρχών τους. Αποτελεί 

πάγια και γνωστή τακτική.  Όμως αυτή η δύναμη πυρός τους, δεν τους έσωσε όλες τις φορές. 

Στα 15 χρόνια μαχών στο πεδίο του Βιετνάμ είχαν απίστευτες απώλειες, κυρίως επειδή 

υποτίμησαν τον αντίπαλό τους. Αυτή ακριβώς η λανθασμένη εκτίμηση ήταν ένας από τους 

βασικούς παράγοντες που οδήγησαν στην ήττα και την αποχώρηση των Αμερικανών, χωρίς 

βέβαια να είναι απαραίτητα και ο μόνος.   

Κλάδος 

Υπηρεσίας 

Ανά τον 

Κόσμο 

Δυτική-

Ανατολική 

Ασία 

Δυτικό 

Βιετνάμ 

Νεκροί Τραυματ

ίες 

Αγνοού

μενοι 

Στρατός 4,368,000 2,276,000 1,736,000 38,209 96,802 531 

Πεζοναύτες 794,000 513,000 391,000 14,844 51,392 212 

Ναυτικό 1,842,000 299,000 174,000 2,566 4,178 364 

Αεροπορία 1,740,000 385,000 293,000 2,586 931 526 

Σύνολο 8,744,000 3,403,000 2,594,000 58,213 153,244 1633 

Πίνακας 1: Λίστα απωλειών ανά σώμα/κλάδο - (Πηγή: Ερευνητική Υπηρεσία Κογκρέσου ) 

Στην Εικόνα 1 βλέπουμε μια κλασσική «υπόγεια μονάδα» των Βιετκόνγκ στις ζούγκλες του 

Βιετνάμ. Επάνω στο πράσινο που δείχνει την βλάστηση, αυτά τα κυλινδρικά που  

μοιάζουν με σωλήνες, είναι  στην πραγματικότητα καλάμια «μπαμπού» που διοχέτευαν αέρα 

στο εσωτερικό της  

υπόγειας εγκατάστασης, 

η οποία όπως βλέπουμε   

ήταν χωρισμένη σε  

διαμερίσματα με  
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Εικόνα 1:  
 

Σχεδιάγραμμα 
υπόγειων 

εγκαταστάσεων 
των Βιετκόνγκ   

‘Όπως βλέπουμε ακόμη στη λίστα απωλειών ακόμα και επίλεκτα σώματα των Αμερικανών 

όπως οι Πεζοναύτες αλλά και Ειδικές Δυνάμεις του Στρατού είχαν απίστευτες απώλειες και 

βασικός λόγος γι’ αυτό ήταν πως υποτίμησαν τον αντίπαλό τους (Abbott, 1991). Οι 

Βιετκόνγκ ήταν ο αντάρτικος  κομμουνιστικός στρατός ο οποίος υπερασπιζόταν την 

περιοχή συμφερόντων του δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην κατασκευή καλών αμυντικών 

εγκαταστάσεων.  Τα στρατόπεδα των Βιετκόνγκ ελάχιστες φορές ήταν ορατά από τον 

εχθρό αφού συνήθως έστηναν υποτυπώδεις μικρές μονάδες καλυμμένες σε σημεία πυκνής 

βλάστησης μέσα στη ζούγκλα. Οι έδρες σχηματισμών ήταν συνήθως σε υπόγειες βάσεις 

μέσα σε κατάλληλα διαμορφωμένα σημεία και άλλοτε σε σπηλιές βουνών ώστε να έχουν 

μια φυσική οχύρωση από τα εχθρικά πυρά και από τους ανιχνευτές του εχθρού. 
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στρατιώτες τον πρώτο καιρό 

του πολέμου στο Βιετνάμ,  

και όλα τα τραύματα που  

εκείνες προκαλούν. Είχε  

γίνει μια σημαντική ανάλυση  

προκειμένου να γλυτώσουν  

όσο μπορούσαν περισσότερα  

θύματα.  

 

Οι Αμερικανοί, όμως,  

μάθαιναν από τα λάθη τους.  

Αρκετοί αξιωματικοί ερευνούσαν τις τακτικές του εχθρού και τις ανέλυαν σε βάθος 

προκειμένου να αποκτήσουν το συγκριτικό πλεονέκτημα. Η παρατηρητικότητά τους, σε 

συνδυασμό πάντα με τις γνώσεις των Αμερικανο – Βιετναμέζων στρατιωτών οι οποίοι 

γνώριζαν τη γλώσσα και τις συνήθειες του τόπου, βοήθησαν στο να προετοιμάζονται 

κατάλληλα οι νέες εκστρατευτικές δυνάμεις που κατέφθαναν στο Βιετνάμ.  Είχε βρεθεί, ότι 

αρκετοί Βιετκόνγκ λόγω κυρίως της φτώχειας, δεν φορούσαν παπούτσια. Πολεμούσαν 

ξυπόλυτοι μέσα στη ζούγκλα, αφού είχαν σκληραγωγηθεί από μικροί. Το Επιτελείο Ναυτικού 

τότε, έδωσε εντολή να κατασκευαστούν ειδικά άρβυλα τα οποία ως πέλμα, θα έχουν το σχήμα 

του ανθρώπινου πέλματος. Οι Βιετκόνγκ είχαν μάθει ότι αν βλέπουν αποτύπωμα από αρβύλα, 

αυτό σημαίνει ότι ο εχθρός είχε περάσει από το συγκεκριμένο μέρος, εάν όμως έβλεπαν 

ανθρώπινη πατημασιά πίστευαν ότι φίλια στρατεύματα ανταρτών είχαν περάσει από εκεί Ήταν 

ένα παιχνίδι στρατηγικής 

που κράτησε περίπου 20 χρόνια και συνολικά καλύτερος παίκτης αποδείχτηκε ο «Κόκκινος». 

Στο μνημείο υπέρ των πεσόντων στρατιωτών του πολέμου του Βιετνάμ στην Ουάσιγκτον, 

είναι γραμμένα 58,198 ονόματα στρατιωτών που έχασαν τη ζωή τους στα 10 περίπου χρόνια 

συμμετοχής της Αμερικής στις επιχειρήσεις (Vey, 2010).  

 

Όμως οι απώλειες του πολέμου δεν ήταν μόνο οι νεκροί που αναγράφονται αλλά και οι  

303.644 τραυματίες από επίσημες μετρήσεις του Υπουργείου Άμυνας της Αμερικής (DoD, 

DMDC and Dov, 2010). To σύνολο των απωλειών των Αμερικανών ανέρχεται σε 361.842 

στρατιώτες (ανεξαρτήτως σώματος και όπλου). Χωρίς να έχουμε υπολογίζει τους έχοντες 

ψυχολογικά προβλήματα βαριάς μορφής ή τις δυνάμεις άλλων χωρών που βοήθησαν την 

Εικόνα 2:  
Σχεδιάγραμμα των τούνελ του Σου Τσι (Πηγή: Tom Marigold & John Pennycate / 
Πανεπιστήμιο Cornell 

Εικόνα 3:  
Αρβυλο σχεδιασμένο με 

σόλα  
Ανθρώπινου πέλματος 
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Εικόνα 4: Φωτογραφία από τη 
ρίψη της χημικής ουσίας 

πορτοκάλι για την 
αποφύλλωση έτσι ώστε να 

αποκαλυφθούν οι παγίδες των 
βιετναμέζων μαχητών (Πηγή: 

ΝΑΜ) 

κοιτώνες για τους στρατιώτες και γραφεία για τους επιτελείς. . Σημαντικό το οποίο πρέπει να 

αναφερθεί, είναι πως οι  Βιετκόνγκ φρόντιζαν  να κατασκευάζουν κατά κύριο λόγο τις 

εισόδους για τις υπόγειες βάσεις τους, μέσα στο ποτάμι ή την θάλασσα. Άκρη δεξιά της ίδιας 

εικόνας βλέπουμε μια υποβρύχια είσοδο. Τέτοιες εγκαταστάσεις υπήρχαν πολλές σε όλη τη 

ζούγκλα και μάλιστα εκτείνονταν για μίλια όπως θα παρατηρήσουμε στην Εικόνα 2.  

 

Σε αυτή την εικόνα απεικονίζεται ίσως η πιο γνωστή περίπτωση υπόγειας βάσης των 

Βιετκόνγκ και μάλλον πρόκειται  και για την μεγαλύτερη σε κλίμακα. Είναι τα γνωστά τούνελ 

της πόλης Cu Chi τα οποία εκτείνονται σε απόσταση 75 μιλίων. Κατάλληλα οργανωμένα με 

νοσοκομείο, αποθήκη υλικών, κουζίνα και φυσικά παρατηρητήριο με πολυβολείο όπως 

φαίνεται πάνω αριστερά. Τα ιδανικά μέρη για να δημιουργηθούν αυτές οι υπόγειες βάσεις, 

ήταν εκτάσεις κοντά σε ποτάμια, αφού έτσι μπορούσε να εξασφαλιστεί το πόσιμο νερό καθώς 

και το ρύζι,  που αποτελούσε την βασική τροφή των Βιετκόνγκ.  Οι Βιετκόνγκ γνώριζαν ότι το 

ρύζι είναι ένας διατροφικός θησαυρός αφού είναι πηγή υδατανθράκων που ο οργανισμός 

μετατρέπει σε ενέργεια. Λέγεται ότι με μια χούφτα ρύζι, ένας Βιετκόνγκ κάλυπτε τις ανάγκες 

του σε ενέργεια για να πολεμάει μια ολόκληρη μέρα (Mangold and Penycate, 2012), 

(Cawthorne, 1991).  

 

Η ζούγκλα ήταν ένας αφιλόξενος τόπος λόγω των φυσικών απειλών που βρίσκονταν εκεί, 

όπως κάθε είδους δηλητηριώδη φίδια αλλά και άγρια ζώα αλλά επίσης των τεχνητών, αφού οι 

Βιετκόνγκ ήταν ιδιαίτερα ευρηματικοί στην παγίδευση με αυτοσχέδιους μηχανισμούς οι οποίοι 

ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματικοί στο να αποθαρρύνουν και να αποδυναμώνουν, κυρίως, τα 

πεζοπόρα τμήματα. Μετά τις πρώτες απώλειες λόγω των παραπάνω ενεργειών, το Υπουργείο  

Άμυνας της Αμερικής σε συνεργασία με το Επιτελείο Ναυτικού (στο οποίο υπάγονται οι 

Αμερικανοί Πεζοναύτες) αλλά και το Επιτελείο Στρατού, τύπωσαν ένα εγχειρίδιο το οποίο   

                                                                                                                          μοιράστηκε στους  

                                                                                                              Στρατιώτες της  

                                                                                                              χερσαίας  

                                                                                                              δύναμης που θα         

                                                                                                              έπαιρνε μέρος  

                                                                                                              στις επιχειρήσεις  

                                                                                                              του Βιετνάμ.  Το  

                                                                                                              εγχειρίδιο αυτό  

                                                                                                              είχε καταγε-     

                                                                                                              γραμμένες όλες  

                                                                                                              τις παγίδες που  

                                                                                                              συνάντησαν οι 



Λοχίας του 5ου Τάγματος Πεζικού του 

Βασιλικού Συντάγματος της Αυστραλίας, 

εκπαιδεύει τους στρατιώτες του στις 

παγίδες των Βιετκόνγκ.  Η συγκεκριμένη 

παγίδα λοιπόν λειτουργούσε – ας μου 

επιτραπεί ο όρος -  όπως η τραμπάλα που 

εκμεταλλεύεται το βάρος. Το έδαφος ήταν 

σκαμμένο από κάτω της, και η παγίδα 

φυσικά καμουφλαρισμένη με χόρτα κάθε 

είδους. Αν ο στρατιώτης πατούσε στη μια 

άκρη της, τότε με το βάρος τους θα 

σηκωνόταν η άλλη άκρη που περιέχει τα 

καρφιά, τα οποία κάρφωναν τον 

στρατιώτη ή στο στήθος ή στο πρόσωπο.  

Άλλη μια κλασσική παγίδα εδάφους 

ήταν να βάζουν πάνω από σκαμμένο 

έδαφος δυο κομμάτια ξύλου με καρφιά 

και να τα σκεπάζουν με φύλλα και 

χόρτα. Μόλις το πόδι του στρατιώτη 

πατούσε, βυθιζόταν μέσα στο κενό από 

το βάρος, έκλειναν δεξιά και αριστερά 

τα δύο κομμάτια ξύλου και κάρφωναν 

με δύναμη τον αστράγαλο του 

στρατιώτη, αχρηστεύοντας το πόδι του.  

Για να προστατέψουν τα σπίτια τους 

από τις εφόδους των εχθρικών 

στρατευμάτων, έφτιαχναν τις 

«παγίδες – πόρτας». Μέσα από το 

σπίτι και πάνω από την κάσα της 

πόρτα στερέωναν ένα βαρύ καλάμι 

μπαμπού με προσαρμοσμένα καρφιά 

στην άκρη, το οποίο ήταν 

συνδεδεμένο με την πόρτα μέσω ενός 

σχοινιού. Όταν ο εχθρός άνοιγε την 

πόρτα, το σχοινί τραβούσε το καλάμι 

μπαμπού με δύναμη προς τα κάτω, 

και ο εχθρός καρφωνόταν στο 

στήθος.  

Η κύρια και συνηθισμένη είσοδος για 

τις υπόγειες βάσεις των Βιετκόνγκ, 

ήταν μέσα από υποβρύχιες εισόδους 

που βρίσκονταν κάτω από την 

επιφάνεια του νερού των ποταμών. 

Όταν οι Αμερικανοί ανακάλυψαν 

αυτές τις εισόδους, οι Βιετκόνγκ 

ανακάλυψαν παράλληλα τρόπους να 

τις υπερασπιστούν. Μια συνηθισμένη 

μέθοδος ήταν η χρήση της 

χειροβομβίδας όπως φαίνεται και 

παραπάνω με την παγιδευμένη 

περόνη μέσω σύρματος.  

Μια ακόμη αποτελεσματική παγίδα 

ήταν τα καλάμια μπαμπού που ήταν 

ψιλά και ευλύγιστα. Οι Βιετκόνγκ τα 

τέντωναν όσο γινόταν και τα έδεναν 

με λεπτά κομμάτια σχοινιού ή 

τροπικών κλαδιών για να έχουν το 

φυσικό χρώμα της ζούγκλας. Όταν 

κάποιος στρατιώτης κατά λάθος 

τράνταζε το σχοινί, το μπαμπού 

απελευθερωνόταν με δύναμη και τα 

μυτερά ξύλα που ήταν 

προσαρμοσμένα στην άκρη του, 

κάρφωναν με δύναμη τον στρατιώτη 

του εχθρού.   
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Αμερική. Το Βιετνάμ μέτρησε 50,000 νεκρούς Βιετκόνγκ στις επιχειρήσεις (Wiesner, 1988) και 

600,000 τραυματίες αν και επίσημα δεν έχει επιβεβαιωθεί ο ακριβής αριθμός τραυματιών των 

Βιετκόνγκ. Παρόλα αυτά την νίκη των Βιετναμέζων και του Στρατηγού Vo Nguyen Giap, δεν 

επισφράγισε μόνο η πολεμική τακτική των ανταρτών, αλλά και ο λάθος χειρισμός των ΜΜΕ της 

Αμερικής. Οι Αμερικανοί με την εκτεταμένη χρήση χημικών και ναπάλμ που έκαναν, δεν 

σκότωσαν μόνο Βιετκόνγκ αλλά και άμαχο πληθυσμό ο οποίος υπολογίζεται στις 50,000 – 60,000 

άτομα (Sliwinski, 1995). Αυτό ξύπνησε την οργή των φιλειρηνιστών. Οι Αμερικανοί έχασαν τον 

πόλεμο, λόγω της «διάλυσης» που προκαλούσαν τα ΜΜΕ στον κόσμο, όπως γράφει στα 

απομνημονεύματά του ο Στρατηγος Giap : 

“Πληρώσαμε μεγάλο τίμημα αλλά και εσείς οι Αμερικανοί το ίδιο… Όχι μόνο σε ζωές αλλά και 

υλικό.. Μην ξεχνάτε ότι ο πόλεμος μεταφέρθηκε στα καθιστικά των αμερικανών… Το πιο σημαντικό 

αποτέλεσμα ήταν ότι έπρεπε να από-κλιμακώσετε τον βομβαρδισμό και, αυτό σας έφερε στο τραπέζι 

των διαπραγματεύσεων. Γι’ αυτό και ήταν μια νίκη για εμάς .» (General Giap, n.d) . 

 

Εικόνα 5: Φωτογραφίες και σχεδιαγράμματα αυτοσχέδιων παγίδων (Πηγή: Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η χερσαία δύναμη είχε τα πλεονεκτήματα αλλά και τα 

μειονεκτήματα της (ίσως περισσότερα μειονεκτήματα αν κρίνουμε από τις απώλειες..). Οι 

κυριότερες επιτυχίες της χερσαίας δύναμης, ήταν στις τακτικές μικρών ομάδων κομμάντος 

των Πεζοναυτών (USMC Major Pelli, 1990), των Καταδρομέων του Ναυτικού (Seals) και 

του Στρατού (Rangers). Αυτές οι μικρές ομάδες έδρασαν ως «ποντίκια σήραγγας» των 

Αμερικανών Ειδικών Δυνάμεων, στο Βιετνάμ (Neener, n.d).  

 

Έκαναν έφοδο μέσα από τα υποβρύχια τούνελ και «καθάριζαν» τις υπόγειες βάσεις των 

Βιετκόνγκ. Δεν είχαν όμως το επάνω χέρι. Οι Αμερικανοί κυρίως, σύντομα κατάλαβαν ότι αν 

υπήρχαν ελπίδες να κερδηθεί αυτός ο πόλεμος ήταν από αέρος δίνοντας έμφαση στις 

αεροπορικές επιχειρήσεις της  αεροπορίας των Πεζοναυτών, μέσω των αποφυλλώσεων.  

 

Για 9 περίπου χρόνια - μέχρι και το 1971 - ψεκάστηκαν χημικοί παράγοντες (Agents Orange,  
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White, Blue) σε μαζικές ποσότητες στις ζούγκλες του 

Βιετνάμ, με απώτερο σκοπό τη αποφύλλωση της πυκνής 

βλάστησης έτσι ώστε οι Βιετκόνγκ να χάσουν την φυσική 

κάλυψη που είχαν αλλά και την τροφή τους, αφού έτρωγαν 

τους καρπούς των δέντρων για να συντηρηθούν(Anon, n.d).   

 

Αλλά και πάλι, ακόμα και όταν έκαναν μαζικές 

εκκαθαρίσεις με τη χρήση δηλητήριου και ναπάλμ,  το 

αποτέλεσμα , απείχε πολύ από το προσδοκώμενο, μιας και 

οι αμυνόμενοι έβρισκαν αρκετές φορές επιτυχημένους 

τρόπους να αναχαιτίζουν τις εναέριες επιθέσεις και τους 

βομβαρδισμούς των Αμερικάνων.   

 

Συμπερασματικά, θα λέγαμε ότι η εφευρετικότητα των 

πανούργων Βιετκόνγκ που γνώριζαν το έδαφός τους 

κατάφερε αν και με μεγάλες απώλειες να κερδίσει σε πολύ 

σημαντικό ποσοστό την Υπεροπλία των Αμερικανών και 

των άλλων δυνάμεων της Συμμαχίας κατά της κόκκινης 

απειλής και σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες να 

οδηγήσει στην ήττα και την τελική αποχώρηση τους.  

 

Είναι προφανές σε αυτή την ήττα συνέβαλαν και άλλοι λόγοι διαχρονικά, καθ’όλη  την 

διάρκεια των επιχειρήσεων στο Βιετνάμ, τόσο στο εσωτερικό των ΗΠΑ όσο και στις σχέσεις 

των Αμερικάνων με τις άλλες χώρες, αλλά η ανάλυση αυτών των παραγόντων ξεφεύγει του 

σκοπού αυτής της μικρής παρουσίασης.  

Εικόνα 6: Αμερικανός «αρου 
ραίος» των τούνελ  (Πηγή : ΝΑΜ) 

Εικόνα 7:  
Εργοστάσιο 
παραγωγής 
αυτοσχέδιων 
όπλων  
Τα καρφιά στις 
σανίδες 
αλείφονταν με 
δηλητήριο ή 
περιττώματα  
ανθρώπων 
ώστε να 
προκαλέσουν 
μόλυνση ή 
δηλητηρίαση  
(Πηγή: ΝΑΜ) 
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