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 Σε όλους τους πολέμους οι μαχητές πλήρωσαν το μεγαλύτερο τίμημα. Χιλιά-

δες οι νεκροί και ακόμα περισσότεροι οι τραυματίες. Αυτοί έπεσαν για την εκπλήρω-

ση κάποιου σκοπού. Αν αυτός ο σκοπός ήταν η άμυνα της Πατρίδας τότε ήταν ιερός 

και η θυσία τους αποτελεί εκδήλωση του υπέρτατου καθήκοντος. Δεν μπορούμε όμως 

να πούμε κάτι αντίστοιχο για τους αμάχους που έπεσαν θύματα στις πολεμικές ανα-

μετρήσεις, είτε λόγω του φανατισμού και του μίσους του αντιπάλου είτε γιατί τα ό-

πλα, γίνονται διαρκώς πιο καταστρεπτικά χωρίς να μπορούν πάντα να κάνουν διακρί-

σεις, προκαλώντας τις λεγόμενες «παράπλευρες απώλειες». Στο σημείο αυτό έρχεται 

το σύγχρονο διεθνές δίκαιο με τους κανόνες του, για να κάνει μια μεγάλη προσπάθεια 

με σκοπό να μετριάσει και αν είναι δυνατόν να εξαφανίσει τις συνέπειες και τις επι-

πτώσεις του πολέμου στους άμαχους. Η προσπάθεια αυτή είναι σημαντική αλλά δεν 

έχει καταφέρει ακόμα το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Γι’ αυτό συνεχίζεται με αμείωτη 

ένταση. Παρήγορο στοιχείο είναι το γεγονός ότι στις πρόσφατες αναμετρήσεις, οι πε-

ρισσότερες από τις σημερινές κυβερνήσεις των ισχυρότερων κρατών και οι στρατιω-

τικές διοικήσεις δεν παραλείψανε να οδηγήσουν στο εδώλιο κάθε έναν που κατηγο-

ρήθηκε για εγκλήματα σε βάρος των αμάχων. Η ευαισθησία αυτή καθώς και η ίδρυση 

του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου μας γεμίζει αισιοδοξία για το μέλλον. 

 

 

Η κατάσταση των αμάχων στο παρελθόν 
 

 Στον υπέροχο διάλογο του ηγέτη πολεμιστή Έκτορα με τη σύζυγο του Ανδρο-

μάχη βλέπουμε την αγωνία του για την τύχη της οικογενείας του μετά την κατάληψη 

του κάστρου της Τροίας από τους Αχαιούς, καθώς και για τις μετέπειτα συνέπειες. 

Στη διάρκεια της μάχης, οι αρχαίοι Έλληνες πολεμιστές δεν κτυπούσαν ποτέ αμά-

χους. Οι ίδιοι όμως μετά την επικράτηση τους κατέστρεφαν ολοσχερώς τις πόλεις, 

λεηλατούσαν τις περιουσίες και μετέτρεπαν τους αμάχους σε δούλους για όλη την 

υπόλοιπη ζωή τους. Και η δουλεία ήταν σκληρή σε όλες τις περιπτώσεις ακόμα και 

στην Αρχαία Ελλάδα όπου η μεταχείριση των δούλων ήταν τελείως διαφορετική.1 

Στα χρόνια που ακολούθησαν τα πράγματα δεν βελτιώθηκαν αλλά αντίθετα χειροτέ-

ρευσαν. Ειδικά στο Μεσαίωνα που κυριάρχησε ένα νοσηρό πνεύμα και οι πόλεμοι 

                                                 
1 Αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι στην Αρχαία Ελλάδα δεν σημειώθηκαν εξεγέρσεις δούλων. 

Οι δούλοι κυκλοφορούσαν ελεύθεροι, και χρησιμοποιούντο ακόμα και σαν παιδαγωγοί αλλά και διδά-

σκαλοι απολαμβάνοντας τον ανάλογο σεβασμό από τους ελληνόπαιδες. Εξέγερση δούλων είχαμε μόνο 

στη Χίο καθώς και στη Σπάρτη όπου υπήρχε μια ειδική κατηγορία δούλων οι είλωτες.  



ήταν αγριότεροι. Οι στρατοί αποτελούνταν ως επί το πλείστον από επαγγελματίες μι-

σθοφόρους οι οποίοι προσέφεραν τις υπηρεσίες τους σε κάθε εμπόλεμο, προσδοκώ-

ντας πέρα από τη συμφωνηθείσα αμοιβή τους και σημαντικά οφέλη από τις λεηλασί-

ες. Αυτού του είδους οι στρατιώτες δεν εμπνεόντουσαν από τη φιλοπατρία ούτε και 

από τις άλλες στρατιωτικές αρετές. 

 

Με το πέρασμα των χρόνων όμως άλλαξε σταδιακά η νοοτροπία των ανθρώ-

πων. Οι πόλεμοι απέκτησαν καθαρά εθνικό χαρακτήρα και η καινούργια φιλοσοφία 

έδωσε νέα πνοή στην ανθρωπότητα. Ο καλός πολίτης δεν έπαυσε να θεωρεί υπέρτατο 

καθήκον την υπεράσπιση της Πατρίδας του, σε περίπτωση κινδύνου. Περιορίσθηκαν 

όμως σημαντικά τα συναισθήματα μίσους και φανατισμού που διακατείχαν σε μικρό 

ή σε μεγάλο βαθμό κάποιους άλλους στο παρελθόν. Ο Ισπανός φιλόσοφος Francisco 

de Vίtorίa εμπνευσμένος όπως φαίνεται, από τις ιδέες των Αγίων Αυγουστίνου και 

Θωμά του Ακινάτη, δίδαξε το σεβασμό στον Άνθρωπο σε όλες τις περιπτώσεις και 

θεώρησε απαράδεκτη τη θυσία αμάχων προς χάριν πολεμικού σκοπού. Το ίδιο και ο 

«πατέρας του διεθνούς δικαίου» Ο. Grotius, που στο έργο του «De jure belli αc 

pαcis» (1625), τάχθηκε κατά της απεριόριστης βίας και υποστήριξε ότι επιτρεπόμενη 

βία, είναι εκείνη που απαιτείται μόνο για την επίτευξη στρατιωτικού σκοπού, χωρίς 

επιπτώσεις στον άμαχο πληθυσμό. Ο Jean Jacques Rousseau στο «Κοινωνικό Συμβό-

λαιο» επεσήμανε ότι ο πόλεμος είναι σχέση που αφορά τα Κράτη και όχι μεμονωμένα 

άτομα2, προσθέτοντας ότι όσοι δεν εμπλέκονται με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, 

πρέπει να είναι απαλλαγμένοι από τις συνέπειες του πολέμου και να εξακολουθούν 

όσο είναι δυνατόν τα καθημερινά τους έργα. 

 

 Στην Ελληνική Επανάσταση παρατηρούμε σημαντική ευαισθησία σε θέματα 

ανθρωπιστικού δικαίου όπως θα λέγαμε σήμερα ειδικά μάλιστα στην προστασία των 

αμάχων και της περιουσίας τους.3 Για την υλοποίηση των επιδιώξεων τους, οι Ηγέτες 

της Παλιγγενεσίας φρόντισαν επιμελώς να ενημερώσουν τους ένοπλους αγωνιστές. 

Από την αρχή της επαναστάσεως άρχισαν να εκδίδονται έγγραφες συστάσεις διακη-

ρύξεις και υποδείξεις. Σημαντικό δείγμα αποτελεί και ο επιβεβλημένος όρκος του «ε-

κλεχθέντος Ναυάρχου υπό καπεταναίων Υδρεωτών» 
4. Παράλληλα από τον Απρίλιο 

του 1825 είχαν εκδοθεί στο Ναύπλιο τα «Αποσπάσματα εκ των του Κυρίου Βαττέλου 

περί Δικαίου των Εθνών» που περιλαμβάνουν όλα τα κεφάλαια που κρίθηκαν πως 

έχουν «άμεσον σχέσιν με τας παρούσας ανάγκας μας και με τα ενεστώτα πράγματα της 

Πατρίδος μας».5 Ένα πολύ σημαντικό από τα θέματα του είναι «Περί γεωργών και εν 

γένει περί του αόπλου λαού». Στο σημείο αυτό παρατηρούμε ότι η Επαναστατημένη 

Ελλάδα ήταν ίσως η πρώτη που έδειξε την ευαισθησία της στον τομέα της προστασί-

                                                 
2 ROUSSEAUQ J.J., De Coutrat Social, Liv. I, Ch. IV. Βλ. WERNER, «Εγκληματίαι Πολέμου και Διεθνής 

Στρατιωτική Ιεραρχία», σελ. 91. 

3 IOANNOU K., External Policy and International Law in ’21, publ. Ant. Sakkoulas, Athens- 

Komotini, 1979 (ΙΩΑΝΝΟΥ Κ., Εξωτερική Πολιτική και Διεθνές Δίκαιο στο Εικοσιένα, έκδοση, Αντ. 

Ν. Σάκκουλα, Αθήνα- Κομοτηνή 1979). POLITIS.S., “The Greek Freedom Fighters of 1821 and their 

Status Under International Law”, minutes from International Conference of U.S. Army Center of Mili-

tary History, Washington DC., USA, 7-9 August 2007. 

4 Ο Έλληνας Ναύαρχος της Παλιγγενεσίας μεταξύ άλλων ορκιζόταν ότι: «Εις αναπόκτητους τόπους ή 

εχθρικόν πλοίον, να σέβομαι την ιδιοκτησίαν των αθώων ομογενών μας των Ευρωπαϊκών υπηκόων και 

αυτών των Τούρκων». 
5 Πρόκειται για το σημαντικότατο σύγγραμμα του Ελβετού Emmerich de Vattel (1714-1767), με τίτλο Droit 

des Gens ou Principes de la loi Naturelle Appliques a la Conduite et aux Affaires des Nations et des Sou-

verains (1758) μεταφρασμένο και διασκευασμένο από τον Σπ. Σκούφο ο οποίος υπογράφει με το ψευδώ-

νυμο «Πατριώτης».  



ας των αμάχων, εφαρμόζοντας κανόνες που μέχρι τότε υπήρχαν αποκλειστικά και 

μόνο στη θεωρητική ενατένηση των ιδεολόγων. 

 

 

Το σημερινό νομικό καθεστώς 
 

Είναι γεγονός ότι ο 19ος αιώνας υπήρξε σημαντικός στην εξέλιξη του δικαίου 

των ενόπλων συγκρούσεων στη σημερινή τους μορφή. Το ενδιαφέρον όμως της Αν-

θρωπότητας είχε επικεντρωθεί κυρίως στην προσπάθεια ανακουφίσεως των μαχητών 

που βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης και στους αιχμαλώτους. Το ζήτημα της προ-

στασίας των αμάχων αντιμετωπίσθηκε κυρίως από τα μέσα του 20ου αιώνα, μετά από 

τα διδάγματα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Σημαντικό στοιχείο αποτελεί η Βασική 

Αρχή VI του Δικαστηρίου της Νυρεμβέργης.6 Στη συνέχεια επακολούθησαν πολλά 

άλλα σχετικά με το αντικείμενο κείμενα.7 

 

Ξεκινώντας λοιπόν τη μελέτη μας για τη σύγχρονη θέση των αμάχων στο αν-

θρωπιστικό δίκαιο πρέπει να αρχίσουμε με μία διευκρίνηση. Άμαχος γενικά είναι ό-

ποιος δεν ανήκει στις ένοπλες δυνάμεις, ούτε συμμετέχει γενικά στις πολεμικές επι-

χειρήσεις με οποιαδήποτε ιδιότητα, ούτε έχει λάβει αυθορμήτως τα όπλα για να πο-

λεμήσει κατά των στρατευμάτων εισβολής.8 Το σύγχρονο ανθρωπιστικό δίκαιο προ-

στατεύει τους αμάχους των διεθνών συγκρούσεων καθώς και τον αστικό πληθυσμό 

στις μη διεθνείς συγκρούσεις, δηλαδή τους απλούς πολίτες που δεν λαμβάνουν μέρος 

στις εχθροπραξίες9. Η παρουσία μεμονωμένων μαχίμων μέσα στον άμαχο πληθυσμό 

δεν αφαιρεί απ’ αυτόν τον άμαχο χαρακτήρα του.10 Απαγορεύονται οι επιθέσεις χωρίς 

διακρίσεις, οι πράξεις και οι απειλές βίας καθώς και η τρομοκράτηση του άμαχου 

πληθυσμού.11 Τα εμπόλεμα κράτη είναι υποχρεωμένα όχι μόνο να επιτρέπουν αλλά 

                                                 
6 Εκεί απαριθμούνται οι ενέργειες που θα τιμωρούνται σαν εγκλήματα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο 

και αναφέρονται σαν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Τέτοια είναι: οι δολοφονίες, η εξόντωση, η 

υποδούλωση, η απέλαση και όλες οι άλλες απάνθρωπες πράξεις εναντίον του αμάχου πληθυσμού κα-

θώς και οι διώξεις για λόγους πολιτικούς, φυλετικούς ή θρησκευτικούς, όταν διαπράττονται σε εκτέλε-

ση ή σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο έγκλημα κατά της ειρήνης ή σε συνδυασμό με οποιοδήποτε άλλο 

έγκλημα πολέμου. 
7 Τα σημαντικότερα κείμενα που ακολούθησαν είναι: (α). Η Σύμβαση περί της προστασίας του αμάχου 

πληθυσμού καιρώ πολέμου Convention (IV) relative to the protection of civilian persons in time of 

war. (Γενεύη 1949). (β). Το Ψήφισμα του Ινστιτούτου Διεθνούς Δικαίου για τη διάκριση μεταξύ στρα-

τιωτικών και μη στόχων γενικά και ειδικότερα για ζητήματα που συνδέονται με όπλα μαζικής κατα-

στροφής (Εδιμβούργο 1969). (γ). Πρόσθετο Πρωτόκολλο Ι στις Συμβάσεις της Γενεύης της 12ης Αυ-

γούστου 1949, για την προστασία των θυμάτων των διεθνών ενόπλων συγκρούσεων. (Γενεύη 1977). 

(δ). Το Πρόσθετο Πρωτόκολλο ΙΙ στις Συμβάσεις της Γενεύης της 12ης Αυγούστου 1949, για την προ-

στασία των θυμάτων των μη διεθνών ενόπλων συγκρούσεων. (Γενεύη 1977). (ε). Η Σύμβαση για τα 

δικαιώματα του παιδιού, με το άρθρο 38. (Νέα Υόρκη 1990). (στ). Η Απόφαση 1265/1999 του Συμ-

βουλίου Ασφαλείας περί της προστασίας των αμάχων στις ένοπλες συρράξεις. (Νέα Υόρκη 1999). (ζ). 

Η Απόφαση 1296/2000 του Συμβουλίου Ασφαλείας περί της προστασίας των αμάχων στις ένοπλες 

συρράξεις (Νέα Υόρκη 1999). (η). Το Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση για τα δικαιώματα του 

παιδιού, για την εμπλοκή των παιδιών σε ένοπλες συρράξεις. (Νέα Υόρκη 2000). 

8 Βλ. άρθρο 50 (παρ. 1) σε συνδυασμό με το άρθρο 43 του Προσθέτου Πρωτοκόλλου Ι και σε συνδυα-

σμό επίσης με άρθρο 4Α (παρ. 1, 2, 3 και 6) της Συμβάσεως Γενεύης 1949 περί της μεταχειρίσεως των 

αιχμαλώτων πολέμου.  
9 Πρόσθετο Πρωτόκολλο Ι άρθρα 48 έως 55 και Πρόσθετο Πρωτόκολλο ΙΙ: άρθρα 13 έως 18. 

10 Πρόσθετο Πρωτόκολλο Ι: άρθρο 50 (παρ. 3). 
11 Σύμβαση Γενεύης (IV): άρθρα 27 (εδ. α’), Πρόσθετο Πρωτόκολλο Ι: άρθρο 51 (παρ. 2). Πρόσθετο 

Πρωτόκολλο ΙΙ: άρθρο 13 (παρ. 2) για τον αστικό πληθυσμό. Αποφάσεις 1265/1999 και 1296/2000 του 

Συμβουλίου Ασφαλείας περί της προστασίας των αμάχων στις ένοπλες συρράξεις. (Νέα Υόρκη 1999 



και να διευκολύνουν κάθε δραστηριότητα παροχής βοηθείας από ουδέτερα κράτη και 

από Ανθρωπιστικούς Οργανισμούς ασκώντας τον αναγκαίο έλεγχο για διαπίστωση 

των προθέσεων τους.12 Οι άμαχοι απολαμβάνουν σεβασμού ως προς το πρόσωπο 

τους, τη θρησκεία τους, την τιμή τους, τα οικογενειακά τους δικαιώματα, τις συνή-

θειες τους και τα έθιμα τους. Οι γυναίκες, ιδιαίτερα οι έγκυοι και οι μητέρες με εξαρ-

τημένα παιδιά, καθώς και όλα τα παιδιά αποτελούν αντικείμενο ιδιαίτερου σεβασμού. 

Απαγορεύεται η προσβολή της τιμής της γυναίκας ιδιαίτερα μάλιστα ο βιασμός, ο 

εξαναγκασμός σε πορνεία και γενικά κάθε άσεμνη επίθεση.13 Τα εμπόλεμα μέρη ο-

φείλουν να προστατεύουν γενικά τα παιδιά, ειδικά μάλιστα τα ορφανά και εκείνα που 

αποχωρίσθηκαν την οικογένεια τους. Όριο ηλικίας για τη στράτευση είναι το 15ο συ-

μπληρωμένο.14 Εάν παρά ταύτα συλληφθούν παιδιά κάτω του ορίου ηλικίας να συμ-

μετέχουν σε εχθροπραξίες, δεν χάνουν τα δικαιώματα τους και εξακολουθούν να α-

πολαμβάνουν προστασία.15  

 

 Η χρήση αμάχων για ανθρώπινη ασπίδα με σκοπό την προστασία στρατιωτι-

κών στόχων ή για παρακώλυση στρατιωτικών επιχειρήσεων απαγορεύεται. Απαγο-

ρεύονται επίσης σε κατεχόμενα εδάφη ή στη διάρκεια μη διεθνών συγκρούσεων, οι 

συλλογικές ποινές, τα μέτρα εκφοβισμού και τρομοκρατίας, τα αντίποινα κατά αμά-

χου ή αστικού πληθυσμού και της περιουσίας του, οι λεηλασίες και η σύλληψη ομή-

ρων.16 Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι ο καθορισμός των στρατιωτικών στόχων 

και η διάκριση σε ό,τι αποτελεί στοιχείο του πολιτισμού, απαραίτητο για την επιβίω-

ση των αμάχων και δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί στρατιωτικός στόχος. Η επίθεση σε 

στρατιωτικούς στόχους δεν επιτρέπεται να προκαλεί απώλειες σε άμαχο πληθυσμό. 

Γι’ αυτό πρέπει να γίνεται προσεκτική επιλογή των στρατιωτικών στόχων και να εξα-

σφαλίζεται όσο είναι δυνατόν η προειδοποίηση των αμάχων.17 Η λιμοκτονία των α-

μάχων ως μέσο για την επίτευξη στρατιωτικού σκοπού απαγορεύεται. Το ίδιο ισχύει 

και για την προσβολή αστικών αντικειμένων που είναι απαραίτητα για την επιβίωση 

των αμάχων εκτός αν χρησιμοποιούνται για άμεση υποστήριξη των εχθρικών δυνά-

                                                                                                                                            
και 2000). Το άρθρο 14(παρ. 15. εδ. δ’) του Γενικού Κανονισμού Υπηρεσίας του Ελληνικού Στρατού, 

απαγορεύει αυστηρά την καταστροφή και την λεηλασία της ιδιωτικής περιουσίας.  
12 Η παροχή βοήθειας μπορεί να είναι σε φάρμακα και υγειονομικό υλικό, αντικείμενα θρησκευτικής 

λατρείας, τρόφιμα, ενδύματα καθώς και δυναμωτικά για παιδιά, εγκυμονούσες γυναίκες και λεχούς. 

Σύμβαση Γενεύης (IV): άρθρο 23. Πρόσθετο Πρωτόκολλο Ι: άρθρο 70. 

13 Σύμβαση Γενεύης (IV): άρθρο 27 (εδ. β), Πρόσθετο Πρωτόκολλο Ι: άρθρα 76 (παρ. 1, 2, 3), 77 και 

78. 

14 Σύμβαση Γενεύης (IV): άρθρο 24. Πρόσθετο Πρωτόκολλο Ι: άρθρο 77(παρ. 1,2 και 3). Προαιρετικό 

Πρωτόκολλο στη Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού, για την εμπλοκή των παιδιών σε ένοπλες 

συρράξεις. Σύμφωνα με το άρθρο 38 της Συμβάσεως για τα δικαιώματα του παιδιού τα Συμβαλλόμενα 

Κράτη πρέπει κατά την επιστράτευση προσώπων άνω των 15 ετών και κάτω των 18 να προσπαθούν να 

δίνουν προτεραιότητα στην μεγαλύτερη ηλικία. 
15 Πρόσθετο Πρωτόκολλο Ι: άρθρο 77. Όλα αυτά όμως δεν καταργούν το δικαίωμα της νόμιμης άμυ-

νας κάτω από τις απαραίτητες προϋποθέσεις, σε περίπτωση που κάποιος θα δεχθεί επίθεση από παιδί. 

Cf. ΜΑΓΚΑΚΗ Γ. Α., Ποινικό Δίκαιο, σελ. 189 et seq. 

16 Σύμβαση Γενεύης (IV): άρθρα 28, 33 (εδ. α’, β, γ’), 34. Πρόσθετο Πρωτόκολλο Ι: άρθρα 51(παρ. 7, 2, 6), 20. 

Πρόσθετο Πρωτόκολλο ΙΙ άρθρο 13(παρ. 2). Το άρθρο 14(παρ. 15. εδ. δ και ε,’) του Γενικού Κανονισμού Υπηρε-

σίας του Ελληνικού Στρατού, απαγορεύει αυστηρά την καταστροφή και την λεηλασία της ιδιωτικής περιουσίας, 
τη σύλληψη ομήρων, τα αντίποινα και τις ομαδικές τιμωρίες. Στο ίδιο άρθρο (παρ. 15 εδ. θ’) απαγορεύεται επίσης 

η προσβολή της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας των αρρώστων, τραυματιών, ναυαγών, αιχμαλώτων, κα-

θώς και των πολιτών, με φόνο, ακρωτηριασμούς, ωμότητες ή βασανιστήρια. Ο Ελληνικός Ποινικός Κώδικας με τα 

άρθρα 150 και 161 προβλέπει αυστηρές ποινές για διαρπαγές σε κατεχόμενο έδαφος, για βιαιοπραγίες σε βάρος 

αμάχων και για τη σύλληψη ομήρων.  

17 Πρόσθετο Πρωτόκολλο Ι: άρθρα 52(παρ. 1, 2), 51(παρ. ε, εδ. β’), 53, 54, 57(παρ.2, εδ. α(ΙΙ) και γ’, 

παρ. 3). Ψήφισμα του Ινστιτούτου Διεθνούς Δικαίου για τη διάκριση μεταξύ στρατιωτικών και μη στό-

χων γενικά και ειδικότερα για ζητήματα που συνδέονται με όπλα μαζικής καταστροφής. 



μεων ή αυτό εκτελείται στο πλαίσιο της άμυνας εθνικού και όχι κατεχόμενου εδά-

φους κατά την υποχώρηση ή σύμπτυξη των στρατευμάτων, για να βρεθεί ο αντίπαλος 

σε «καμένη γη» και να μη μπορέσει να επιβιώσει.18 Πέρα από την άμεση προστασία 

του αμάχου πληθυσμού το διεθνές δίκαιο απαγορεύει και ενέργειες που μπορούν να 

προκαλέσουν έμμεσα βλάβη στους αμάχους. Γι αυτό απαγορεύει κάθε μέσο που προ-

καλεί ζημιά στο περιβάλλον, καθώς επίσης και την πρόκληση ζημίας σε έργα και ε-

γκαταστάσεις που εγκυμονούν κινδύνους για τον άμαχο πληθυσμό αλλά και την ε-

γκατάσταση στρατιωτικών στόχων κοντά σ’ αυτά. Τέτοια έργα και εγκαταστάσεις 

μπορεί να είναι υδατοφράγματα πυρηνικά εργοστάσια, εργοστάσια παραγωγής λεκτι-

κής ενέργειας κ.λ.π.19 

 

Η Σύμβαση της Γενεύης για την προστασία των αμάχων μεριμνά και για την 

Πολιτική Άμυνα. Έργο της είναι η προειδοποίηση του αμάχου πληθυσμού, η εκκένω-

ση, η διαχείριση των καταφυγίων, η εφαρμογή μέτρων συσκοτίσεως, η διάσωση, οι 

ιατρικές υπηρεσίες, η πυρόσβεση, ο εντοπισμός και επισήμανση επικίνδυνων περιο-

χών, η απολύμανση, η παροχή εκτάκτων καταλυμάτων και προμηθειών, η παροχή 

βοήθειας για αποκατάσταση της τάξεως σε πληγείσες περιοχές, η άμεσος επισκευή 

εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας, η αποκομιδή των νεκρών και γενικά η σχεδίαση και 

οργάνωση κάθε άλλου έργου σχετικού με την προστασία των αμάχων.20 Οι Οργανώ-

σεις Πολιτικής Άμυνας, το προσωπικό της - πολιτικό και στρατιωτικό21-, τα κτίρια 

που την εξυπηρετούν, τα υλικά και τα καταφύγια των αμάχων πρέπει να τυχαίνουν 

σεβασμού και προστασίας.22 Η Πολιτική Άμυνα για να διακρίνεται έχει δικό της έμ-

βλημα το ισόπλευρο μπλε τρίγωνο σε πορτοκαλί πλαίσιο και το προσωπικό της για να 

αναγνωρίζεται πρέπει να έχει ταυτότητα23. 

 

Το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο δεν περιορίζεται στην προστασία των αμάχων 

στην περίοδο των πολεμικών συγκρούσεων. Εξακολουθεί να παρέχει την προστασία 

του και στους αμάχους των κατεχομένων εδαφών όπου το έργο των Οργανώσεων 

Πολιτικής Αμύνης μπορεί να συνεχισθεί κανονικά.24 Η Σύμβαση της Γενεύης για την 

προστασία των αμάχων σε περίοδο πολέμου καθώς και το Πρόσθετο Πρωτόκολλο Ι 

στις Συμβάσεις της Γενεύης της 12ης Αυγούστου 1949 για την προστασία των θυμά-

των των διεθνών ενόπλων συγκρούσεων ασχολούνται διεξοδικά με την κατοχική πε-

ρίοδο και περιέχουν σημαντικές διατάξεις για την κατάσταση του αμάχου πληθυσμού 

στην περίοδο της κατοχής. Προσδιορίζουν τις νόμιμες προϋποθέσεις εργασίας του, 

εξασφαλίζουν την ελεύθερη δίοδο αποστολών ανθρωπιστικής βοήθειας και το δικαί-

ωμα αναχωρήσεως των κατοίκων που δεν είναι υπήκοοι του κατεχόμενου κράτους. 

Απαγορεύουν επίσης τη στρατολογία, τον εκπατρισμό αλλά και τον εποικισμό και 

γενικά αναφέρονται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της Δυνάμεως Κατοχής κα-

θώς επίσης και τα αντίστοιχα των πολιτών του κατεχόμενου κράτους.25 

                                                 
18 Πρόσθετο Πρωτόκολλο Ι: άρθρο 54. 

19 Πρόσθετο Πρωτόκολλο Ι: άρθρα: 55 και 56. 
20 Πρόσθετο Πρωτόκολλο Ι: άρθρο 61(παρ. α’) 

21 Το προσωπικό πολιτικής προστασίας μπορεί να φέρει ελαφρύ οπλισμό για τήρηση της τάξεως και 

για αυτοάμυνα σύμφωνα με το άρθρο 65(παρ. 3 και 4) του Συμπληρωματικού Πρωτοκόλλου Ι. Το 

στρατιωτικό προσωπικό των Οργανώσεων Πολιτικής Άμυνας μπορεί να συλληφθεί αιχμάλωτο (ibid., 

άρθρο 67 παρ. 2) 

22 Πρόσθετο Πρωτόκολλο Ι: άρθρα 52, 62, 64. 
23 Πρόσθετο Πρωτόκολλο Ι: άρθρο 66(παρ. 4) και άρθρο 14 Παραρτήματος Ι στο ίδιο Πρωτόκολλο. 

24 Πρόσθετο Πρωτόκολλο Ι: άρθρο 63. 
25 Σύμβαση Γενεύης (IV): Μέρος ΙΙΙ, Πρόσθετο Πρωτόκολλο Ι, Τμήμα ΙΙΙ. Το άρθρο 14(παρ. 15. εδ. στ’) 

του Γενικού Κανονισμού Υπηρεσίας του Ελληνικού Στρατού, απαγορεύει αυστηρά την καταδίκη ατόμων χωρίς 



Μερικά σχόλια 
 

Η συμβολή όλων των Συμβάσεων της Γενεύης του 1949 υπήρξε α-

ναμφίβολα σημαντική και καθοριστική στην εξέλιξη του διεθνούς δικαίου των 

ενόπλων συγκρούσεων. Εξίσου σημαντική υπήρξε και η υιοθέτηση των δύο 

Προσθέτων Πρωτοκόλλων. Παρ’ όλα αυτά δεν είναι σωστό να είμαστε από-

λυτα ικανοποιημένοι. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν πολύ μεγάλα περι-

θώρια για βελτίωση. Πρέπει να διευκρινισθούν αρκετά σημεία και να συ-

μπληρωθούν τα κενά που υπάρχουν.26 Εδώ πρέπει να επισημάνουμε και ένα 

σημείο που μπορεί να οδηγήσει σε παρεξηγήσεις. Σύμφωνα με το άρθρο 4 της 

Συμβάσεως περί προστασίας των πολιτών εν καιρώ πολέμου, οι πολίτες του 

κράτους που δεν δεσμεύεται από τη Σύμβαση δεν προστατεύονται από τις 

διατάξεις της. Ακολουθεί όμως το άρθρο 13 της ιδίας Συμβάσεως, το οποίο 

επεκτείνει την εφαρμογή του δεύτερου μέρους της, που αφορά γενικά την 

προστασία των πληθυσμών έναντι ορισμένων συνεπειών σε κάθε περίπτωση 

συρράξεως μεταξύ όλων ανεξαιρέτως των χωρών χωρίς δυσμενείς διακρίσεις 

λόγω φυλής, εθνικότητας, θρησκείας, ή πολιτικών πεποιθήσεων. Το τελευταίο 

άρθρο δίνει την εντύπωση ότι αναιρεί μερικώς αυτό που αναφέραμε πρώτο. 

Όπως και να είναι τα πράγματα και όπως και αν θέλουμε να το ερμηνεύσουμε 

θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι όλο το ουσιαστικό μέρος όχι μόνο της 

Συμβάσεως της Γενεύης για τους αμάχους αλλά και όλων των άλλων των 

Συμβάσεων που έγιναν στην Γενεύη το 1949 με κανόνες ανθρωπιστικού δι-

καίου αποτελεί σήμερα εθιμικό δίκαιο. Κατά συνέπεια οι κανόνες που περιέ-

χονται και είναι αυτής της φύσεως ισχύουν για όλα τα κράτη ανεξαιρέτως. 

Δεν μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι οι κανόνες αυτών των Συμβάσεων ισχύουν 

σαν jus inter partes μόνο για τα συμβαλλόμενα μέρη. Εκτός αυτού πρέπει να 

επισημάνουμε ότι στην τήρηση ανθρωπιστικών κανόνων δεν μπορεί να έχει 

εφαρμογή η αρχή της αμοιβαιότητας. Γι’ αυτό και η αναμόρφωση της παρα-

γράφου 2 του άρθρου 96 του Προσθέτου Πρωτοκόλλου Ι θα ήταν μια σημα-

ντική βελτίωση. Η διάταξη αυτή αναφέρεται στην εφαρμογή του Πρωτοκόλ-

λου σε σχέση με μη συμβαλλόμενο μέρος, κάτω από συνθήκες αμοιβαιότητας. 

Βεβαίως το Πρωτόκολλο αυτό είναι συμπληρωματικό. Οι διατάξεις του στο 

μεγαλύτερο μέρος τους παρέχουν διευκρινήσεις και λεπτομέρειες εφαρμογής 

του ανθρωπιστικού δικαίου. Παρ’ όλα αυτά μια διάταξη με τέτοιο περιεχόμε-

νο δεν θα έπρεπε να εμφανίζεται ούτε και εκεί.27 Στο σημείο αυτό θα πρέπει 

να αναφερθεί ότι μεγάλη εντύπωση μας προκαλούν όσα τόσο χαρακτηριστικά 

και απόλυτα σωστά αναφέρονται στο Αμερικανικό Εγχειρίδιο του Δικαίου 

των Ναυτικών Επιχειρήσεων: «η τήρηση της αρχής της αμοιβαιότητας δεν ι-

σχύει για την εφαρμογή των ανθρωπιστικών κανόνων του δικαίου που προστα-

τεύουν τα θύματα των ενόπλων συγκρούσεων, δηλαδή εκείνων των προσώπων 

που προστατεύονται από τις Συμβάσεις της Γενεύης του 1949».28 

                                                                                                                                            
δίκη, από κανονικό δικαστήριο που λειτουργεί σύμφωνα με τις νομικές εγγυήσεις που προβλέπονται από τους 

Νόμους. Το άρθρο 14(παρ. 15. εδ. ια’) του ιδίου Γενικού Κανονισμού απαγορεύει επίσης αυστηρά την στρατολό-

γηση των υπηκόων της εχθρικής χώρας και τον εξαναγκασμό τους να λάβουν μέρος σε επιχειρήσεις εναντίον της 
δικής τους Χώρας. 

26 Βλ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Κ., «Προβλήματα και προβληματισμοί για έναν κώδικα εγκλημάτων πολέμου», 

σελ. 82-3. 

27 POLITIS S., “The Implementation of International Humanitarian Law to Maritime Warfare”.  
28 Βλ. U.S.N., The Commander’s Handbook on the Law of Naval Operations, p. 6-3. όπου στην παρά-

γραφο 6.2.4. αναγράφεται ότι: Reciprocity: Some obligations under the la w of armed conflict are re-

ciprocal in that they are binding on the parties only so long as both sides continue to comply with them. 



Αντί για επίλογο 
 

Το διεθνές δίκαιο δυστυχώς δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να στα-

ματήσει τον πόλεμο, ούτε άλλωστε το εσωτερικό δίκαιο την εγκληματικότητα. 

Μπόρεσαν όμως να περιορίσουν σημαντικά τις συνέπειες. Στις πρόσφατες 

αναμετρήσεις μπορεί να μην έλειψαν τα εγκλήματα αλλά υπάρχει ένα παρή-

γορο στοιχείο. Οι κυβερνήσεις και οι στρατιωτικές διοικήσεις δεν παράλειψαν 

να οδηγήσουν στο εδώλιο κάθε έναν που κατηγορήθηκε για εγκλήματα πολέ-

μου. Πέρα απ’ αυτό, ολόκληρη η Ανθρωπότητα περιμένει πολλά και από το 

Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Ο πρώην Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων 

Εθνών Κόφι Ανάν είχε χαρακτηρίσει την ίδρυση του σαν μια στιγμή μεγάλης 

ελπίδας για ένα γιγαντιαίο βήμα της δικαιοσύνης.29 Ας ευχηθούμε να επαλη-

θευθεί. Πρέπει όμως και καθένας από εμάς να βοηθήσει καλλιεργώντας το εν-

διαφέρον με τη διάδοση της γνώσης αυτού του τόσο σημαντικού μέρους του 

διεθνούς δικαίου, αλλά και με την πιστή εφαρμογή του σε περίπτωση, ο μη 

γένοιτο, πολέμου. 

 

                                                                                                                                            
Α major violation by one side will release the other side from all further duty to abide by that obliga-

tion. The concept of reciprocity is not applicable to humanitarian rules of law that protect the 

victims of armed conflict, that is, those persons protected by the 1949 Geneva Contentions. The 

decision to consider the United States released from a particular obligation following a major violation 

by the enemy will ordinarily be made by the National Command Authorities (NCA). 
29 Βλ. ΝΑΣΚΟΥ – ΠΕΡΡΑΚΗ Π. (κείμενα έρευνας), Προς μια Διεθνή Ανθρωπιστική Τάξη – Τα Διεθνή 

Ποινικά Δικαστήρια σελ. 12. 
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