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ΣΥΝΟΨΗ 

 Το Διεθνές Δίκαιο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής ζωής όχι 

μόνο εκείνων που λόγω επαγγελματικής ιδιότητας ή θέσης καλούνται να ασχο-

ληθούν μαζί του, αλλά και του μέσου, καθημερινού ανθρώπου, ανεξάρτητα από την 

γεωγραφική περιοχή που διαμένει ή τις όποιες ασχολίες του. Ζητήματα, όπως οι 

παιδικές ένοπλες συρράξεις, η προστασία του ανθρώπου από οποιαδήποτε μορφή 

βίας αντιμετωπίζονται μέσω κανόνων και αρχών σε διεθνές επίπεδο.  

 Στο παρόν πόνημα θα γίνει μια προσπάθεια προσέγγισης του ευαίσθητου 

ζητήματος της εμπλοκής των παιδιών στις ένοπλες συρράξεις από τη σκοπιά του 

Διεθνούς Δικαίου. Η προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού αποτελεί προτεραι-

ότητα της πολιτικής ανθρώπινων δικαιωμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, 

των Κρατών, των Περιφερειακών Οργάνων, των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων 

κλπ. Τα παιδιά αποτελούν καταλυτικό παράγοντα στην προσπάθεια διασφάλισης 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διότι στη δυναμική του χρόνου αυτά θα αναπαρά-

γουν το ορθό ή το λάθος.  

 Σημαντικό ζήτημα αποτελεί η εφαρμογή και τήρηση των διεθνών κανόνων, 

πρότυπων και νομικών πράξεων του Διεθνούς Δικαίου με την συμβολή των 

μηχανισμών εποπτείας και ελέγχου καθώς και η λήψη ουσιαστικών μέτρων για την 

προστασία των παιδιών σε ένοπλες συρράξεις καθώς και για τη λήξη της 

ατιμωρησίας των υπευθύνων για τα εγκλημάτων κατά των παιδιών.   

 Τα παιδιά αποτελούν την πληθυσμιακή ομάδα που χρήζει ιδιαίτερης 

προσοχής από την διεθνή κοινότητα, είναι το πιο ευάλωτο μέρος μίας κοινωνίας με 

τις λιγότερες πνευματικές και φυσικές ικανότητες, για να μπορούν να διεκδικούν και 

να προστατεύουν τα δικαιώματά τους, όπως και να ανταπεξέλθουν των συνθηκών 

σε οποιαδήποτε κοινωνία, οποιουδήποτε κράτους.  

 Για το λόγο αυτό, στο παρόν πόνημα, εστιάζουμε στα παρακάτω: 

 α.  Στο Δίκαιο σε ένοπλες συρράξεις, με την εισαγωγή και περιγραφή 

συγκεκριμένων εννοιών, προσπαθώντας να δώσει στο απλό αναγνώστη μια σφαι-

ρική εικόνα στο υπόψη αντικείμενο (Κεφάλαιο 1). 
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 β. Στο παιδί σε ένοπλες συρράξεις και τις προεκτάσεις του σοβαρού 

ζητήματος της στρατολόγησης και χρησιμοποίησής του σε αυτές (Κεφάλαιο 2). 

 γ. Στις Διεθνείς Οργανώσεις και στις προσπάθειες που καταβάλλονται για 

την (διεθνή) αντιμετώπισή του θέματος (Κεφάλαιο 3), η παρούσα μονογραφή 

συνεχίζεται με το Κεφάλαιο 4 «Διαπιστώσεις-Συμπεράσματα» όπου γίνεται μια 

συνοπτική περιγραφή των βασικών σημείων και ολοκληρώνεται με «Επίλογο». 

 Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί ότι το ζήτημα των παιδιών μαχητών σε 

ένοπλες συρράξεις, υπό το πρίσμα του Διεθνούς Δικαίου, είναι τεράστιο και πολύ 

σημαντικό το οποίο δεν δύναται να αναλυθεί σε όλο το εύρος του μέσα στον 

περιορισμένο αριθμό σελίδων του παρόντος πονήματος. Αποτελεί θέμα βαρύ-

νουσας σημασίας με πολλές προεκτάσεις και επιπτώσεις που θα απασχολήσει, 

σίγουρα τις μελλοντικές γενιές, εφόσον δεν υπάρξει ανάλογη πολιτική βούληση για 

να παρθούν όχι μόνο καινοτόμες αποφάσεις αλλά και να «υιοθετηθούν» δραστικά 

μέτρα. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 «Ήμουν ένας μαχητής καθώς ήμουν διοικητής με δικούς μου 

σωματοφύλακες. Κέρδισα τη θέση αυτή γιατί ήμουν γενναίος και υπάκουος. Ήμουν 

καλός στο να πυροβολώ ανθρώπους —ακόμα και σε μακρινές αποστάσεις. Όλοι 

μου οι φίλοι με θαύμαζαν για τα προσόντα μου…Με διορίσανε διοικητή μιας ομάδας 

«Μικρών Αγοριών», ένιωθα περήφανος…Εάν τα αγόρια της μονάδας μου δεν 

εκτελούσαν τις εντολές μου, τα ξυλοκοπούσα…Όταν το έκανα αυτό τότε με ακούγανε. 

Μου λείπει η εξουσία που είχα τότε στον πόλεμο». 

                              Mohamed1 

 «…Ο κόσμος βυθίζεται όλο και περισσότερο σ ’ένα απελπιστικό κενό. Σ’ ένα 

κενό στερημένο από τις βασικότερες ανθρώπινες αξίες, ένα κενό στο οποίο τα παιδιά 

λιμοκτονούν και εκτίθενται σε αραιές βιαιότητες. Αυτή η ανεξέλεγκτη τρομοκρατία και 

βία συνιστούν προμελετημένη ‘’θυματοποίηση’’».  

                         Graça Machel 

 Παιδί στρατιώτης. Όπως λέμε θύμα, θύτης.2 Το οξύμωρο της έννοιας 

συμπυκνώνει όλη την αντιφατικότητα της ύπαρξης των μεγαλύτερων ίσως θυμάτων 

στην ιστορία των πολέμων της ανθρωπότητας.  

 Η ύπαρξή των παιδιών στρατιωτών —όταν αναγνωριζόταν— αποδιδόταν ως 

ένα τυχαίο γεγονός, ως η εξαίρεση και όχι ο κανόνας. Σήμερα, διαπιστώνεται ότι η 

εξαίρεση έρχεται αργά μα σταθερά για να εκτοπίσει τον κανόνα, καθόσον η στρα-

τολόγηση και χρησιμοποίηση των παιδιών σε εχθροπραξίες έχει πλέον γενικευτεί.3 

Τα γεγονότα σε συγκεκριμένα σημεία του πλανήτη δείχνουν ότι μεγάλος αριθμός 

                                                             
1 Denov Myriam, Maclure Richard, «Turnings and Epiphanies: Militarization, Life Histories and the 
Making of Two Child Soldiers in Sierra Leone», Jοurnal Youth Studies, vol.10, issue 2, May 2007, 
σ.253. 
2 Η διττή αυτή σύλληψη των παιδιών στρατιωτών ως ταυτόχρονα, καταπιεστών και καταπιεζομέ-
νων, δε διεκδικεί κανένα μερίδιο πρωτοτυπίας. Αντιθέτως, θα μπορούσε να θεωρηθεί ακόμη και 
κοινότυπη, καθώς απαντάται σε μεγάλο μέρος της βιβλιογραφίας που ασχολείται με το φαινόμενο 
των παιδιών στρατιωτών, δίχως να περιορίζεται στην αυστηρά νομική διάσταση του ζητήματος. 
3 Γκούντρα, Πελαγία, Μεταξύ Προστασίας και Τιμωρίας (ή Προστατεύοντας Θύματα και Θύτες): Η 
ρύθμιση του φαινομένου των παιδιών στρατιωτών από τις πράξεις του Διεθνούς Δικαίου και η 
πρακτική των Διεθνών Οργανισμών, Διπλωματική Εργασία, Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιο Μακεδο-
νίας, 2011, σ.11. 
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παιδιών καθίσταται θύματα εκμετάλλευσης και παραβίασης των θεμελιωδών 

δικαιωμάτων τους στο πλαίσιο των ενόπλων συρράξεων.4 Οι πρόσφατες εξελίξεις 

δείχνουν πως η συστηματική χρήση των παιδιών στις συρράξεις έχει πλέον καταστεί 

νόρμα, παρά εξαίρεση.5 

 Άξιο αναφοράς αποτελεί και η «γεωγραφία» του ζητήματος των παιδιών 

στρατιωτών. Η απόδοση του φαινομένου σε φυλετικές παραδόσεις και την ιδιαιτε-

ρότητα της Αφρικής6 φαίνεται να μην είναι ορθή αναλύοντας την υφιστάμενη παγκό-

σμια κατάσταση, καθόσον η εξάπλωση αυτή, δίκην «πανδημίας», φαίνεται να 

οριοθετείται  περίπου στις χώρες του Τρίτου Κόσμου. 

 Με άλλα λόγια, εάν είναι η «βαρβαρότητα» των πολέμων της Αφρικής που 

προκαλεί το φαινόμενο των παιδιών στρατιωτών, τότε εξίσου πρωτόγονες και 

απολίτιστες υπήρξαν κατά τους δύο Παγκόσμιους Πολέμους η Αμερική, η Αυστραλία 

αλλά και η Ευρώπη.  Επιπλέον, δεν πρέπει να λησμονούμε ότι κάποιες από τις 

ισχυρότερες δυτικές χώρες εξακολουθούν να στρατολογούν εθελοντικά άτομα κάτω 

των δεκαοκτώ ετών, γεγονός που συνεπάγεται την ενδεχόμενη ανάπτυξή τους σε 

στρατιωτικές επιχειρήσεις στο πεδίο των μαχών.7 

 Δυστυχώς, η ισχύς και εφαρμογή των διαφόρων κλάδων του ΔΔ εξαρτάται 

σε μεγάλο βαθμό από την επίσημη αναγνώριση της κατάστασης στο έδαφος ως 

κατάστασης πολέμου, ειρήνης ή εσωτερικής αστάθειας και αναταραχών, η οποία 

λόγω της μηδενικής κωδικοποίησης από το Διεθνές Δίκαιο αφήνει ένα ευρύτατο 

περιθώριο ερμηνείας το οποίο εκμεταλλεύονται προς όφελός τους τα ίδια τα εμπλε-

κόμενα κράτη. Κατά συνέπεια, πρέπει να επισημανθεί ότι παρόλο την εξέλιξη του 

ΔΔ8 με την ύπαρξη πολυάριθμων διατάξεων σε συμβατικές πράξεις διαφόρων 

                                                             
4  Τζέλη, Μαρία-Αντωνία, Παιδιά Μαχητές και Διεθνές Δίκαιo, Αθήνα-Κομοτηνή: Εκδ. Αντ. Ν. 
Σάκκουλα, 2011, σ.1. 
5 Legrand, Jean-Claude, (1999) Lessons Learned from UNICEF Field Programmes for the 
Prevention of Recruitment, Demobilization and Reintegration of Child Soldiers (October 1999), 
https://www.brownschool.wustl.edu/sites/DevPractice/Post%20Conflict%20Reports/Lessons%20Le
arned%20from%20UNICEF%20Field%20Programmes_Child%20Soldiers.pdf, σ.4.  
6 Bennett, T. W. (1998) Using Children in Armed Conflict: A Legitimate African Tradition? 
Criminalising the Recruitment of Child Soldiers. ISS Monograph no 32 (December 1998), 
https://issafrica.s3.amazonaws.com/site/uploads/Mono32.pdf (Πρόσβαση Δεκέμβριος 10, 2016). 
Στην εξαιρετικά ενδιαφέρουσα αυτή μονογραφία του, ο Bennett επιχειρηματολογεί κατά της θέσης 
αυτής, τόσο ανασκευάζοντας το θεωρητικό επιχείρημα του πολιτισμικού σχετικισμού στο οποίο αυτή 
βασίζεται, όσο και ανατρέχοντας στα ιστορικά δεδομένα της μαύρης ηπείρου. 
7 Γκούντρα Π., Μεταξύ Προστασίας και Τιμωρίας, ό.π., σ.13-14. 
8 Είτε σε επίπεδο Συμβάσεων και Πρωτοκόλλων, είτε σε επίπεδο Διακηρύξεων και Κατευθυντήριων 
Αρχών. 

https://www.brownschool.wustl.edu/sites/DevPractice/Post%20Conflict%20Reports/Lessons%20Learned%20from%20UNICEF%20Field%20Programmes_Child%20Soldiers.pdf
https://www.brownschool.wustl.edu/sites/DevPractice/Post%20Conflict%20Reports/Lessons%20Learned%20from%20UNICEF%20Field%20Programmes_Child%20Soldiers.pdf
https://issafrica.s3.amazonaws.com/site/uploads/Mono32.pdf
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κλάδων του, οι οποίες αφορούν στα παιδιά στρατιώτες κάθε άλλο παρά θετικό 

μπορεί να χαρακτηριστεί το γεγονός αυτό, καθόσον πολύ συχνά αυτή η πληθώρα 

διατάξεων αδυνατεί να τα προστατέψει αποτελεσματικά.9 

 Η υπόψη αδυναμία αποτελεί βασικό ανασταλτικό παράγοντα για τον οποίο η 

Διεθνής Κοινότητα, μέχρι σήμερα, περιορίζεται κυρίως σε παθητικό ρόλο, σχεδόν 

αδύναμη να αντιδράσει στην υφιστάμενη κατάσταση με την στρατολόγηση και 

χρησιμοποίηση των παιδιών σε ένοπλες συγκρούσεις. Εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά 

έχουν στρατολογηθεί και έχουν χρησιμοποιηθεί σε εχθροπραξίες, σχεδόν σε όλα τα 

μήκη και πλάτη της Γης με το φαινόμενο να είναι πιο έντονο σε Αφρική,10 Ασία,11 

Λατινική Αμερική και Μέση Ανατολή για τους παρακάτω κυρίως λόγους,12 ανά 

περίπτωση: 13 

 α. Φτώχεια 

   Η πλειοψηφία των χωρών που παρουσιάζουν το υπόψη φαινόμενο 

μαστίζονται από τη φτώχεια. Αυτό υποστηρίζεται αφενός μεν από ακαδημαϊκούς 

κύκλους, αφετέρου δε από ακτιβιστές και ΜΚΟ. 

   Κατά τη διάρκεια των εχθροπραξιών δημιουργούνται ελλείψεις σε βασικά 

αγαθά και τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης ενώ πολλές φορές επιδημίες, όπως 

λιμοί εμφανίζονται, καθόσον καταστρέφονται οι παραγωγικές δυνατότητες των 

χωρών που εμπλέκονται. Πολλά παιδιά πεθαίνουν εξαιτίας των άσχημων συνθηκών 

διαβίωσης καθόσον όταν σε μια χώρα ξεσπούν βίαιες συρράξεις αυτό έχει σαν 

αποτέλεσμα να καταστραφεί14 το σύστημα τροφοδοσίας. Η ανεπάρκεια αγαθών 

καθώς και η μη ισομερής κατανομή τους είναι ένα σύνηθες φαινόμενο το οποίο 

                                                             
9 Γκούντρα Π., Μεταξύ Προστασίας και Τιμωρίας, ό.π., σ.16-17. 
10 Εκτιμάται ότι, στις αρχές του 21ου αιώνα το 40% όλων των παιδιών μαχητών (120.000) 
χρησιμοποιούνται στη δεύτερη μεγαλύτερη ήπειρο του κόσμου: Coalition to stop the use of Child 
Soldiers, «The Use of Children as Soldiers in Africa: A Country Analysis of Child Recruitment and 
Participation in Armed Conflict», 2000. 
11 Οι χώρες με το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν ή παραμένουν το Αφγανιστάν, η Μιανμάρ (μέχρι το 
1989 Βιρμανία), Σρι Λάνκα (παλιότερα γνωστή ως Κεϋλάνη) και η Καμπότζη. Επιπρόσθετα, 
υπάρχουν αναφορές ότι σε Αφγανιστάν έχουν εκπαιδευτεί το Ισλαμικό κίνημα του Ουζμπεκιστάν 
έχοντας στις τάξεις του αγόρια κάτω των δεκαοχτώ ετών αλλά και Τσετσένοι αντάρτες που 
περιλάμβαναν στους κόλπους τους παιδιά μέχρι δεκαεπτά ετών: Fonseka Β., «The Protection of 
Child Soldiers in International Law», Asia Pacific Journal on Human Rights and the Law, vol.2, 
n.2001, σ.76. 
12 Άλλοι σε μεγαλύτερο και άλλοι σε μικρότερο βαθμό. 
13 Τζέλη Μ. Α., Παιδιά Μαχητές, ό.π., σ.3-11.  
14 Είτε ακούσια είτε εκούσια. 
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μπορεί να προκαλέσει υποσιτισμό κυρίως σε πληθυσμούς με χαμηλό βιοτικό 

επίπεδο.15 Αυτό οδηγεί αρκετές φορές τις ίδιες τις οικογένειες να παραδίδουν τα 

παιδία τους στις ένοπλες ομάδες ώστε να μπορέσουν να εξασφαλίσουν, με αυτό 

τον τρόπο, τα προς το ζην. 

 Υπάρχουν και περιπτώσεις που παιδιά έχοντας απολέσει τους γονείς τους,16 

μέσα στη λαίλαπα του πολέμου, αναγκάζονται να προσχωρήσουν στις υπόψη 

ομάδες, αφενός μεν διότι δεν έχουν πλέον κάποιο είδος γονεϊκής υποστήριξης, 

αφετέρου δε από την έλλειψη περιβάλλοντος ασφαλείας.17 Τα στρατιωτικά αυτά 

μορφώματα θα μπορούσε να ειπωθεί ότι με αυτό τον τρόπο αναλαμβάνουν το ρόλο 

της οικογένειας.18 

 β . Έλλειψη βασικής εκπαίδευσης και επαγγελματικής αποκατάστασης 

   Ο συγκεκριμένος λόγος συνδέεται άρρηκτα με τη φτώχεια, καθόσον η 

αδυναμία της οικογένειας να πληρώσει τα δίδακτρα του σχολείου έχει σαν συνέπεια 

πολλά παιδιά να μη λαμβάνουν την κατάλληλη εκπαίδευση, η οποία θα μπορούσε 

να τα βοηθήσει να αντιμετωπίσουν σε μεγάλο ποσοστό το σκληρό πρόσωπο των 

ένοπλων συγκρούσεων. Από την άλλη τα σχολεία,19 όσο και αν αυτό ακούγεται 

οξύμωρο, αποτελούν ένα εναλλακτικό τρόπο στρατολόγησης νέου δυναμικού για τις 

ένοπλες ομάδες. Έτσι, τα παιδιά με τον ένα ή τον άλλο τρόπο δεν λαμβάνουν 

ανάλογη εκπαίδευση και πολύτιμα εφόδια για να εξασφαλίσουν ένα μέλλον με 

επαγγελματική αποκατάσταση.20 

                                                             
15 Τα παιδιά, ειδικά κάτω από την ηλικία των πέντε ετών, υποφέρουν από σοβαρό υποσιτισμό όπως 
επίσης και από έλλειψη επαρκούς ιατρικής φροντίδας και κινδυνεύουν να χάσουν τη ζωή τους  
16 Achavarina V. & Reich S., «No Place to Hide: Refugees, Displaced Persons and the Recruitment 
of Child Soldiers», International Security, vol.31, n.1, 2006, σ.133-135. Βλ. επίσης Alfredson L., 
«Child Soldiers, displacement and human security», Disarmament Forum, issue 3, 2002, σ.17. 
17 Wessells M., Child Soldiers: From Violence to Protection, Harvard University Press, Cambridge, 
Massachusetts, London, England, 2006, σ.24-26.  
18 In loco parentis. 
19 Εναλλακτικός τρόπος στρατολόγησης αποτελούν και οι καταυλισμοί προσφύγων και εσωτερικά 
εκτοπισμένων ατόμων (Internally Displaced People-IDPs) της UNHCR στην Αφρική, καθόσον τα 
παιδιά (με γονείς ή ορφανά) αποτελούν το 57% των ατόμων που καταφεύγουν σε αυτούς τους 
καταυλισμούς αποτελώντας έτσι εύκολο στόχο για τις ένοπλες ομάδες (Achavarina V. & Reich S., 
«No Place to Hide: Refugees, Displaced Persons and the Recruitment of Child Soldiers», 
International Security, vol.31, n.1, 2006, σ.138-140 και Alfredson L., «Child Soldiers, displacement 
and human security», Disarmament Forum, issue 3, 2002, σ.17). 
20 Happold M., Child Soldiers in International Law, Manchester University Press, Manchester, 2005, 
σ.13. 
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 γ. Τεχνολογική ανάπτυξη  

   Η εποχή που η χρήση των φορητών και ελαφρών όπλων21 χρησιμοποι-

ούνταν αποκλειστικά από ενήλικες έχει περάσει ανεπιστρεπτί. Η τεχνολογική 

ανάπτυξη σε αυτόν τον τομέα των οπλικών συστημάτων έχει και αντίκτυπο στην 

αλματώδη αύξηση στρατολόγησης παιδιών, αφού τα όπλα αυτά είναι πλέον εύχρη-

στα και χρησιμοποιούνται στο ίδιο περίπου βαθμό από ενήλικες και παιδιά. Ενδει-

κτικά αναφέρεται, ότι ένα παιδί χρειάζεται λιγότερο από μία ώρα για να μπορέσει να 

μάθει να χειρίζεται ένα Καλάσνικωφ AK-47 (Kalashnikov). 22 

  Η αυξανόμενη χρήση των υπόψη όπλων σε ένοπλες συρράξεις οδήγησε 

αρκετά κράτη να εφαρμόσουν στο εμπόριο όπλων, κριτήρια τελικής χρήσης (End-

use criteria) από το κράτος που τα παραλαμβάνει, τα οποία βασίζονται στα Δικαιώ-

ματα του Ανθρώπου (ΔτΑ) και στο Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο (ΔΑΔ). Πρόσφατα 

παραδείγματα όμως κατέδειξαν με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι η πολιτική 

(θεωρία) είναι πολύ διαφορετική από την εφαρμογή της (πράξη), καθόσον οι χώρες 

με το μεγαλύτερο αριθμό εξαγωγών όπλων δεν την εφαρμόζουν.23  

 δ. Διαφορετικότητα των ενόπλων συρράξεων 

    Η «ρομαντική» εποχή των διακρατικών πολέμων που απασχολούσαν 

την ανθρωπότητα, οι οποίοι διεξάγονταν με συγκεκριμένες και αυστηρές αρχές και 

κανόνες χωρίς να εμπλέκεται άμαχος πληθυσμός (γυναίκες, παιδιά) και λέξεις όπως 

τιμή και ανθρωπισμός είχαν νόημα, έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί. Πλέον, ένοπλες 

συγκρούσεις που διεξάγονται στο εσωτερικό μιας χώρας μεταξύ της κυβέρνησης και 

αντάρτικων ομάδων χαρακτηρίζονται από άγρια βιαιότητα, καθιστούν τους άμαχους 

πολίτες και πιο συγκεκριμένα τα παιδιά24 στο επίκεντρο των συρράξεων, τα οποία 

                                                             
21 Όπως το τυφέκιο Καλάσνικωφ AK-47 [λόγω της ευρείας διάδοσής του αναφερόμαστε πλέον στον 
«πολιτισμό του Καλάσνικωφ» (Kalashnikov culture)], ρουκέτες, νάρκες, ελαφρά πολυβόλα: Wessells 
M., Child Soldiers: From Violence to Protection, Harvard University Press, Cambridge, 
Massachusetts, London, England, 2006, σ.18-19. Βλ. επίσης, Freedson J., «The impact of Conflict 
on Children-The role of small Arms», Disarmament Forum, issue 3, 2002, σ.37-44.  
22 «Ήξερα τα πάντα για το όπλο μου— πως να το αποσυναρμολογώ, καθαρίζω, συναρμολογώ, 
γεμίζω. Ήμουν ο γρηγορότερος στην ομάδα μου… Ο Διοικητής μου με έβαλε να εκπαιδεύω τους 
νέους στρατιώτες. Μου άρεσε να τους εκπαιδεύω...με παρακολουθούσαν με προσοχή…»—Μαρτυρία 
από παιδί 14 ετών από τη Σιέρα Λεόνε: Wessells M., Child Soldiers: From Violence to Protection, 
ό.π., σ.19. 
23 Boivin A., «Complicity and Beyond: International Law and the Transfer of Small Arms and Light 
Weapons», IRRC, vol.87, n.859,2005, σ.468. 
24 Στην Αγκόλα το πολιτικό κόμμα η Εθνική Ένωση για την Ανεξαρτησία ολόκληρης της Αγκόλας 
UNITA (Πορτογαλικά: União Nacional para a Independência Total de Angola) είναι ένα παράδειγμα 
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από απλοί παρατηρητές μετατρέπονται σε ενεργά μέλη με εθελοντική,25 

υποχρεωτική ή αναγκαστική στρατολόγηση,26 δημιουργώντας ένα αβέβαιο μέλλον 

για τα ίδια αλλά και για την κοινωνία που ζουν. 

 Ο συνδυασμός της αλλαγής της φύσης των συρράξεων, της πληθώρας των 

νέων όπλων27 λόγω της έξαρσης του εμπορίου όπλων, αλλά και της εύκολης 

εκμάθησης από παιδιά του χειρισμού και της χρήσης τους, όπως αναφέρθηκε 

παραπάνω, έχουν αυξήσει κατακόρυφα τη στρατολόγηση παιδιών, σε 

εχθροπραξίες.28 

 Αυτό που διαπιστώνεται είναι, ότι τα παιδιά κάτω από αυτές τις συνθήκες 

είναι πολύ δύσκολο όχι μόνο να «απεγκλωβιστούν», αλλά και να επιβιώσουν. Οι 

επιλογές στις οποίες θα οδηγηθούν —λόγω της μικρής ηλικίας αλλά και της άγνοιας 

κινδύνου— μπορεί να είναι τόσο ριψοκίνδυνες που ακόμα και ενήλικες δεν θα 

ακολουθούσαν. Πολλά από τα παιδιά που συμμετέχουν άμεσα στην ένοπλη 

σύρραξη δεν έχουν λάβει καμία (ή ελάχιστη) εκπαίδευση. Σε πολλές περιπτώσεις 

ενδέχεται να μην έχουν διδαχθεί στρατιωτικές τακτικές ή ακόμη και αυτή τη χρήση 

των όπλων, ενώ είναι σχεδόν βέβαιο πως δεν έχουν εκπαιδευθεί στους ηθικούς 

κανόνες συμπεριφοράς όπως αυτοί ορίζονται στο Δίκαιο των Ενόπλων Συρράξεων. 

Αυτό συνεπάγεται πως αποτελούν κίνδυνο τόσο για τους εαυτούς τους όσο και για 

τους υπολοίπους, μαχητές και άμαχο πληθυσμό.  

 Οι Ένοπλες συγκρούσεις προκαλούν θανάτους και τραυματισμούς αμάχων, 

και όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, τα παιδιά είναι δυστυχώς σε υψηλότερο κίνδυνο . 

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, οι ένοπλες συγκρούσεις είναι ο 

κύριος λόγος για την πρόκληση αναπηρίας και τραυματισμών στα παιδιά. Έχει 

                                                             
ενόπλων ομάδων που κάνουν επιθέσεις σε άμαχους και παιδιά: Wessells M., «Child Soldiers: From 
Violence to Protection», ό.π., σ.19-20. 
25 Τα παιδιά οδηγούνται σε εθελοντική ένταξη λόγω πολέμου, φτώχειας, έλλειψης εκπαίδευσης και 
εργασίας αλλά και της ίδιας της οικογένειας: Brett R., «Wounded Childhood: The Use of Children in 
Armed Conflict in Central Africa», 2003.  
26 Έρευνα των International Labour Organization (ILO)-International Programme on the Elimination 
of Child Labour (IPEC) σε Αφρικανικές Χώρες (Κονγκό, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Ρουάντα) 
κατέδειξε ότι παιδιά προσχώρησαν σε ένοπλα τμήματα για να εξασφαλίσουν βασικές ανάγκες (34%), 
για ιδεολογία (21%), για θαυμασμό (15%), για εκδίκηση (10%) ενώ από φόβο είχε το μικρότερο 
ποσοστό (9%): International Labour Organization, «Wounded Childhood: The Use of Children in 
Armed Conflict in Central Africa», 2003. 
27 Φορητά και ελαφρά. 
28 Singer P.W., Children at War, University of California Press, Berkeley and Los Angeles, California, 
2006, σ.38. Βλ.επίσης, Wessells M., Child Soldiers: From Violence to Protection, ό.π., σ.22. 
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υπολογιστεί ότι πάνω από το ένα τρίτο των θυμάτων που οφείλεται σε νάρκες και 

άλλα εκρηκτικά είναι παιδιά. Αυτό συμβαίνει κυρίως λόγω της περιέργειας ή του 

«νεαρού» της ηλικίας τους που έχει ως αποτέλεσμα να διατρέχουν μεγάλο κίνδυνο 

για σοβαρούς τραυματισμούς29 ή ακόμα και να τους κοστίσει την ίδια τους τη ζωή 

που προέρχονται από νάρκες και μη διαρραγέντα30 πυρομαχικά. Τα παιδιά συχνά 

δεν μπορούν να διαβάσουν ή να κατανοήσουν —σε αντίθεση με τους ενήλικες που 

είναι εξοικειωμένοι— το πραγματικό νόημα και το μέγεθος του κινδύνου που 

περιγράφεται με τις προειδοποιητικές πινακίδες ή τις ανάλογες σημάνσεις που 

υπάρχουν σε πυρομαχικά και ναρκοπέδια. Το πρόβλημα παραμένει και μετά το 

πέρας των εχθροπραξιών, καθόσον νάρκες που δεν έχουν αφαιρεθεί με επιτυχία 

από την περιοχή των συγκρούσεων μπορεί να προκαλέσουν ανυπολόγιστο κόστος 

σε ανθρώπινες ζωές.  

 Δεν είναι μόνο τα παιδιά που υποφέρουν από τις οξυμένες αρνητικές 

συνέπειες της χρησιμοποίησης παιδιών σε ένοπλη σύρραξη. Λόγω της μειωμένης 

ικανότητάς τους να εκτιμήσουν τις συνέπειες των πράξεών τους, τα παιδιά είναι 

πολύ πιθανό να παραβιάσουν τους κανόνες της μάχης, συνιστώντας απειλή για 

όλους όσους εμπλέκονται 

 Είναι «ηλίου φαεινότερον», ότι το πιο εύκολο σε αυτή την ηλικία είναι τα 

παιδιά να αποτελέσουν «υποχείρια του συστήματος», κακόβουλων ατόμων οι 

οποίοι θα θελήσουν να τα χρησιμοποιήσουν για να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντά 

τους χωρίς να υπολογίζουν τις συνέπειες των πράξεων αυτών στη μετέπειτα ζωή 

των «μικρών» θυμάτων τους, εφόσον αυτά καταφέρουν και επιβιώσουν.31 

                                                             
29 Που μπορεί να προκαλέσει στα θύματα μόνιμη αναπηρία, παραμόρφωση. 
30 Εκραγέντα. 
31 Τζέλη Μ. Α., Παιδιά Μαχητές, ό.π., σ. 11. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ «1»: ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΕ ΕΝΟΠΛΕΣ ΣΥΡΡΑΞΕΙΣ 

1.1  Ιστορία – Φιλοσοφία – Εννοιολογικές Οριοθετήσεις 

1.1.1 Εισαγωγικά: Η Φιλοσοφία του Δικαίου των Ενόπλων Συρράξεων 

 Το Δίκαιο των Ενόπλων Συρράξεων (ΔΕΣ) ή το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο 

που εφαρμόζεται σε ένοπλες συγκρούσεις (ΔΑΔ) αποτελείται από κανόνες και αρχές 

συμβατικού και εθιμικού χαρακτήρα, που στοχεύει στην επίλυση ζητημάτων ανθρω-

πιστικής φύσεως,32 στην προστασία κυρίως αμάχων ή προσώπων που δε μετέχουν 

πλέον33 σε εχθροπραξίες, προσπαθώντας παράλληλα να θέσει περιορισμούς στα 

μέσα και τις μεθόδους πολέμου, που επιλέγουν τα Μέρη μιας σύρραξης.34  

 Πρόκειται για ένα δίκαιο απλό αλλά ταυτόχρονα και πολύπλοκο διότι αν λάβει 

κανείς υπόψη μόνο τις Συμβάσεις της Γενεύης του 1949 (ΣΓ’49) και τα Πρωτόκολλα 

του 1977 (ΠΠ’77), θα διαπιστώσει ότι αποτελούνται παραπάνω από 600 διατάξεις.35 

Οι βασικές αρχές του, είναι η αρχή της διάκρισης μαχητών/αμάχων, στρατιωτι-

κών/πολιτικών στόχων, η απαγόρευση επίθεσης εναντίον όσων είναι εκτός μάχης,36 

η απαγόρευση πρόκλησης ανώφελου πόνου, η αρχή της αναγκαιότητας και η αρχή 

της αναλογικότητας. 

 Μελετώντας το Δίκαιο θα διαπιστωθεί, ότι υφίστανται αρκετά κενά37 στην 

ερμηνεία του, καθόσον δεν απαγορεύει ρητά τη χρήση βίας, ούτε προστατεύει 

όσους επηρεάζονται από τη σύρραξη. Δεν εξαρτάται από τα αίτια της σύγκρουσης, 

ούτε μπορεί να εμποδίσει ένα Μέρος στη σύρραξη να υπερισχύσει, ενώ 

προϋποθέτει ότι τα εμπλεκόμενα μέρη έχουν «ορθολογικούς» στόχους.38  

 Το γνώρισμα που διακρίνει το Δίκαιο, δηλαδή η «διεθνής» φύση του, δεν 

καθιστά αυτόματα κάθε κράτος και υπόχρεο να τηρεί τις διατάξεις του, εφόσον δεν 

                                                             
32 Αφορούν και προκύπτουν άμεσα από διεθνείς ή μη ένοπλες συρράξεις. 
33 τραυματίες, ασθενείς ναυαγοί ή αιχμάλωτοι. 
34 Μαρούδα Μαρία-Ντανέλλα, «Ανθρωπιστικό Δίκαιο που εφαρμόζεται σε ένοπλες Συρράξεις», κεφ. 
17 στον τόμο Αντωνόπουλος Κων/νος, Μαγκλιβέρας Κων/νος, (επιμ), Δίκαιο Διεθνούς Κοινωνίας, 
Αθήνα, Νομική Βιβλιοθήκη, 2011, τόμος 17, σ.517. 
35 David 2008, 921-922.  
36 Ηors de combat. 
37 Αδυναμίες και περιορισμοί. 
38 Bouvier/Sassoli 2010, σ 2. Οι συγγραφείς συνδυάζουν θεωρία και πρακτική με έναν μοναδικό 
τρόπο και παραθέτουν σε περισσότερες των 1000 σελίδων τη σχετική τεκμηρίωση των τελευταίων 
50 ετών. Ένας πραγματικός πλούτος για τον σύγχρονο ερευνητή. 
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το έχει αποδεχθεί. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να εξετάζεται κάθε φορά, ποιες 

διατάξεις του ΔΕΣ39 τυγχάνουν εφαρμογής σε μια σύγκρουση και αν πράγματι 

δεσμεύονται τα εμπλεκόμενα Κράτη ή Μέρη. Αυτό αποτελεί και μια μεγάλη πρόκλη-

ση για τη Διεθνή Κοινότητα, το πως δηλαδή θα «επιβληθεί» ο σεβασμός των διατά-

ξεων του ΔΕΣ, όταν η εφαρμογή του εξαρτάται σε μεγάλο ποσοστό από την 

βούληση της εκάστοτε πολιτικής «ελίτ».  

 Ένα ακόμα ζήτημα που απασχολεί τη Διεθνή Κοινότητα είναι, αν υπάρχει 

πιθανότητα, μέσα σε ένα νομικό πλαίσιο, να εξανθρωπιστεί ο πόλεμος, όταν η ίδια 

η φύση του «απαιτεί» την εξόντωση του εχθρού.  

 Στις σύγχρονες ένοπλες συρράξεις οι προσδοκίες των εμπολέμων, η επιχει-

ρηματολογία κυβερνήσεων, ανταρτών, διπλωματών, στρατιωτικών ή της διεθνούς 

και εσωτερικής κοινής γνώμης, στηρίζονται στη λογική των επιτρεπτών ορίων 

γύρω από τη χρήση βίας. Έτσι εξηγείται, αυτό που βιώνουμε σχεδόν καθημερινά, 

μέσω κυρίως των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης40 (ΜΜΕ), σε ψηφίσματα διεθνών 

οργανισμών, σε συνθήματα σε διαδηλώσεις, πολιτικές ειδησεογραφίες41όπου 

γίνεται επίκληση, τις περισσότερες φορές, στο ΔΕΣ και τη Διεθνή Κοινότητα.42 

1.2 Εννοιολογικές Οριοθετήσεις43 

1.2.1 Ορολογία 

 Ο όροι «Δίκαιο των Ενόπλων Συρράξεων» και «Διεθνές Ανθρωπιστικό 

Δίκαιο» έχουν σχετικά πρόσφατη «υιοθετηθεί». Πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκαν το 

1949 περιλαμβάνοντας τις τέσσερις ανθρωπιστικές Συμβάσεις (1949), καθώς και 

τα δύο Πρόσθετα Πρωτοκόλλα (1977).  

 Οι όροι «Δίκαιο του πολέμου» ή «Δίκαιο της Χάγης», jus in bello, είναι οι 

κλασσικοί όροι που χρησιμοποιούνται για τους κανόνες και τα έθιμα διεξαγωγής του 

                                                             
39 Παρόλο που οι τέσσερις ΣΓ΄49 συγκαταλέγονται στα πιο επικυρωμένα (εν όλω ή με επιφυλάξεις) 
κείμενα παγκοσμίως με 194 συμβαλλόμενα Κράτη, το ίδιο δεν ισχύει για τα Πρόσθετα Πρωτόκολλα 
του 1977 (δεν έχουν επικυρωθεί από ΗΠΑ, Ισραήλ, Τουρκία, Σρι Λάνκα, Ινδονησία κ.λπ.). 
40 Ή (ΔΙΑΖ) Επικοινωνίας. 
41 Ρεπορτάζ (Reportage). 
42 Μαρούδα Μαρία-Ντανέλλα, «Ανθρωπιστικό Δίκαιο…»,ό.π., σ.518-519. 
43 Ό.π., σ.519-520. 
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πολέμου. Κωδικοποιήθηκαν με τις Συμβάσεις 1899 και 1907, οι οποίες υιοθετή-

θηκαν στις Διασκέψεις στη Χάγη.  

 Το Δίκαιο της Χάγης περιλαμβάνει κανόνες για τα μέσα διεξαγωγής της 

μάχης, την κατοχή και την ουδετερότητα, ενώ το Δίκαιο της Γενεύης ή Ανθρωπιστικό 

Δίκαιο περιλαμβάνει προστατευτικές διατάξεις για τα θύματα44 των ενόπλων συρρά-

ξεων. Μετά την υιοθέτηση των Δύο Πρόσθετων Πρωτοκόλλων μπορεί να θεωρηθεί, 

ότι η διάκριση που ίσχυε για τις δύο παραπάνω κατηγορίες δικαίου, σταδιακά 

αμβλύνθηκε. Έτσι, απουσιάζουν πλέον τα στεγανά στις κατηγορίες των ρυθμίσεων. 

Και η θεωρία αναφέρεται σε «Μεικτό45 Δίκαιο». Σήμερα, οι εκφράσεις Διεθνές Δίκαιο 

Ενόπλων Συρράξεων/Ανθρωπιστικό Δίκαιο/Δίκαιο του Πολέμου αντιμετωπίζονται 

ως έννοιες ταυτόσημες. 

1.2.2  Διάκριση του Δικαίου του Πολέμου/jus in bello από το Δίκαιο Προσ-
φυγής στη Βία /jus ad bellum 

 Το ΔΕΣ απευθύνεται στην πραγματικότητα των επιπτώσεων του πολέμου και 

ρυθμίζει ζητήματα ανθρωπιστικού ενδιαφέροντος, αφού η χρήση βίας έχει εκδη-

λωθεί. Δεν αναφέρεται στους λόγους ή τη νομιμότητα της ίδιας της προσφυγής στη 

βία. Πρόκειται δηλαδή για αυτό που ονομάζουμε jus in bello (το δίκαιο πολέμου ή 

δίκαιο κατά τον πόλεμο). Αν και διαφορετικό, σε κάθε περίπτωση σχετίζεται ευθέως 

με το παραδοσιακό jus ad bellum, δηλαδή, το δικαίωμα προσφυγής στον πόλεμο. 

Η διάκριση των δύο κλάδων δικαίου έχει ιδιαίτερη σημασία 46 για τους παρακάτω 

λόγους: 

 α.  Είναι ζήτημα κοινής λογικής: Όταν παραβιάζεται το jus contra bellum,47 

τότε εφαρμόζεται το jus in bello.48  

 β.  Το επιβάλλουν ανθρωπιστικοί λόγοι: Τα θύματα49 πολέμου χρειάζονται 

την ίδια προστασία. 

                                                             
44 Τραυματίες, ασθενείς, ναυαγούς, αιχμαλώτους πολέμου, τον άμαχο πληθυσμό, γενικά όσους 
συνδράμουν τα θύματα. 
45 Mixed. 
46 Σήμερα η προσφυγή στη βία απαγορεύεται. Bλ. άρθρο 2 παρ. 4 και 51 Χάρτη ΗΕ. 
47 Οι πρωταρχικοί κανόνες περί χρήσης βίας. 
48 Ρυθμίζει ειδικά την περίπτωση της έκτακτης κατάστασης των ενόπλων συρράξεων. 
49 Είτε ανήκουν στο επιτιθέμενο είτε στο αμυνόμενο Μέρος στη σύρραξη, είτε σε αυτόν που παρα-
βίασε το δίκαιο προσφυγής στην βία είτε σε αυτόν που το σεβάστηκε βλ. Vitoria1539, 15, 34·Wolff 
1749, 888·Vattel1758, Κεφάλαιο VIII. 
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 γ. Πρακτικά: Κατά τη διάρκεια των εχθροπραξιών οι κανόνες του ΔΕΣ 

πρέπει να εφαρμόζονται εξίσου και να είναι οι ίδιοι για τα προστατευόμενα πρό-

σωπα για το σύνολο των Μερών που μετέχουν σε μία σύρραξη.50 

 δ. Τυπικά: Υπάρχει σχετική συμβατική αναγνώριση στο προοίμιο του ΠΙ’77, 

όπου διευκρινίζεται ότι οι διατάξεις του εφαρμόζονται χωρίς διάκριση η οποία μπορεί 

να είναι βασισμένη στη «φύση» ή την «προέλευση» της σύγκρουσης.51 

 Λόγω της παραπάνω διάκρισης, καθιερώνεται ισότητα των εμπόλεμων 

Μερών,52 οι διατάξεις του ΔΕΣ εφαρμόζονται σε κάθε περίπτωση53 και τα επιχειρή-

ματα του δικαίου απαγόρευσης χρήσης βίας δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 

την ερμηνεία του ΔΕΣ.54 Πρόκειται για δύο κλάδους του ΔΔ που εφαρμόζονται πα-

ράλληλα.  

  Ωστόσο, σήμερα η αντίληψη για την διατήρηση του διαχωρισμού των δύο 

κλάδων του ΔΔ υφίσταται ρωγμές.55 Είναι ορατός ο κίνδυνος επανα-φοράς του 

«δίκαιου πολέμου» (ανθρωπιστικός πόλεμος/Κόσοβο 1999, ή το δόγμα «πολέμου 

κατά της τρομοκρατίας»), είτε μέσα από την προσπάθεια να δικαιο-λογηθούν 

επεμβάσεις όταν γίνονται για να σταματήσουν μαζικές παραβιάσεις δικαιωμάτων 

του ανθρώπου ή του ΔΕΣ/ΔΑΔ (ανθρωπιστική επέμβαση ή ευθύνη προστασίας), 

είτε μέσα από την άρνηση να εφαρμοστεί το ΔΕΣ, όταν πρόκειται για ειρηνευτικές 

επιχειρήσεις των Ηνωμένων Εθνών ή και άλλων περιφερειακών οργα-νώσεων, 

όπου διεθνείς ένοπλες συρράξεις μετατρέπονται σε επιχειρήσεις επιβολής του 

δικαίου και αναλαμβάνονται από την Διεθνή Κοινότητα κατά «κρατών παραβατών». 

1.3  Προέλευση του ΔΕΣ – Ιστορική Αναδρομή – Εξέλιξη56 

 Οι ρίζες του ΔΕΣ ανάγονται στην μακρινή αρχαιότητα, στις αρχές 

«ιπποσύνης» του Μεσαίωνα,57 ενώ από τον 19ο αιώνα αρχίζουν οι αναφορές σε 

                                                             
50 Συνήθως οι εμπόλεμοι δεν συμφωνούν ποτέ ως προς το νόμιμο της χρήσης βίας που εκδηλώθηκε. 
51 Bλ. απόφαση Στρατιωτικού Δικαστηρίου Νυρεμβέργης - Υποθέσεις The Justice Trial, Alfried 
Krupp, Wilhelm List κ.ά 
52 Ενώπιον του ΔΕΣ. 
53 Ανεξάρτητα από τη νομιμότητα ή μη της χρήσης βίας. 
54 Σε διαφορετική περίπτωση επαναφέρεται το δόγμα του δίκαιου πολέμου. 
55 Stahn 2006, σ.925-932. 
56 Μαρούδα Μαρία-Ντανέλλα, «Ανθρωπιστικό Δίκαιο…»,ό.π., σ.520-521. 
57 Γάγγα 2006, σ.52-58. 
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νόμους κι έθιμα του πολέμου, σε κείμενα όπως ήταν ο Κώδικας Lieber,58 που 

αποτέλεσε την πρώτη προσπάθεια καταγραφής των κανόνων και εθίμων διεξα-

γωγής πολέμου και επηρέασε την σύνταξη στρατιωτικών εγχειριδίων σε χώρες της 

Ευρώπης. Όμως, ήταν η προσωπικότητα του Ελβετού τραπεζίτη Ερρίκου Ντυνάν59 

που καθόρισε την γέννηση του σύγχρονου ΔΕΣ καθώς πρότεινε δύο ιδέες. Από την 

πρώτη —που αφορούσε την ίδρυση σε περίοδο ειρήνης εθνικών συλλόγων 

ανακούφισης και εθελοντικής προσφοράς— δημιουργήθηκε ο Ερυθρός Σταυρός. 

Ενώ, από τη δεύτερη —που αφορούσε στη θέσπιση μιας διεθνούς σύμβασης για 

την περίθαλψη τραυματιών και ασθενών στο πεδίο της μάχης— διαμορφώθηκε το 

ΔΕΣ/ΔΑΔ στη σύγχρονη μορφή του με τη σύναψη της Σύμβασης της Γενεύης 

(1864).60 

 1.3.1 Οι Επιταγές της Δημόσιας Συνείδησης – η Ρήτρα «Martens»61 

 «Στις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από το Πρωτόκολλο ή άλλες διεθνείς 

συμφωνίες, άμαχοι και μαχητές παραμένουν υπό την προστασία κι εξουσία των 

αρχών του ΔΔ, που απορρέουν από καθιερωμένο έθιμο, τις αρχές της ανθρωπό-

τητας και τις επιταγές της δημόσιας συνείδηση».62  

 Η ρήτρα «Martens» έχει επανειλημμένα επιβεβαιωθεί σε κείμενα διεθνών 

διασκέψεων, σε στρατιωτικά εγχειρίδια, έχει γίνει αντικείμενο πολλών ερμηνευτικών 

                                                             
58  Συντάχθηκε από τον Γερμανό Francis Lieber κατόπιν διαταγής του Αβραάμ Λίνκολν και αφορούσε 
σε οδηγίες προς τους στρατιωτικούς της Ένωσης για την συμπεριφορά τους στο πεδίο της μάχης και 
κάλυπτε θέματα όπως προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, μεταχείριση αιχμαλώτων πολέμου-
κατάσκοπους-λιποτάκτες κλπ. 
59 Jean-Henri Dunant, (8 Μαΐου 1828 – 30 Οκτωβρίου 1910) ήταν Ελβετός επιχειρηματίας και 
κοινωνικός ακτιβιστής. Ήταν επίσης συγγραφέας. Μεταξύ των έργων του περιλαμβάνονται «Η 
ανασυσταθείσα Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία», «Η δουλεία παρά των Μουσουλμάνων και στις Η.Π.Α.» 
κ.ά.. Έγινε όμως γνωστότερος από τη φιλανθρωπική του δράση. Χωρίς να είναι γιατρός, παρακο-
λούθησε τη νοσηλεία των τραυματιών του Ιταλοαυστριακού πολέμου (1859) και παρέστη στο πεδίο 
της μάχης του Σολφερίνο. Από αυτήν περιέγραψε τις φρικαλεότητες που αντίκρισε στο έργο του 
«Αναμνήσεις εκ Σολφερίνο» που τόση ήταν η εκ του βιβλίου του προκληθείσα εντύπωση ώστε το 
1863 να συγκληθεί διεθνής διάσκεψη στη Γενεύη για τη σύναψη διεθνούς σύμβασης για την 
περίθαλψη τραυματιών. Ένα χρόνο δε μετά ιδρύθηκε ο Ερυθρός Σταυρός. Σήμερα πλείστα νοσο-
κομεία, Θεραπευτήρια και ινστιτούτα ανά το κόσμο, καθώς και δρόμοι πλησίον αυτών, φέρουν το 
όνομά του. 
60 Περιλάμβανε 10 άρθρα για την ουδετερότητα, το έμβλημα του Ερυθρού Σταυρού σε λευκό φόντο 
και την έμφαση στα θύματα. 
61 Μαρούδα Μαρία-Ντανέλλα, «Ανθρωπιστικό Δίκαιο…», ό.π., σ.521. 
62 Προοίμιο ΣΧ ΙV’1907, άρθρα 63 ΣΓ Ι, 62 ΣΓ ΙΙ, 142 ΣΓ ΙΙΙ, 158 ΣΓ ΙV, 1(2) Π Ι’77, Προοίμιο Π 
ΙΙ’77,Προοίμιο Σύμβασης 1980 περί συμβατικών όπλων. Το όνομα οφείλει στον Καθηγητή F. de 
Martens, Ρώσο Εκπρόσωπο στις Διασκέψεις της Χάγης του 1899, βλ.Pustogarov / Martens 1996, 
300-314. 
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προσεγγίσεων, ιδίως από διεθνή δικαστήρια,63παρέχοντας έως σήμερα, τη σύνδεση 

ανάμεσα στο θετικό δίκαιο νόμων κι εθίμων πολέμου και το φυσικό δίκαιο, τον ηθικό 

κώδικα του ΔΕΣ και καθορίζει ένα αντικειμενικό κριτήριο που απορρέει από τις 

«επιταγές της δημόσιας συνείδησης».64 

1.4  Συμβατικό Πλέγμα Ρυθμίσεων του ΔΕΣ65  

 Το ΔΕΣ, από το 1864, εξελίσσεται με κύρια χαρακτηριστικά τα παρακάτω: 

 α. Η συνεχής διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής των διατάξεων.66  

 β. Η σταδιακή επικαιροποίηση, αναθεώρηση και συμπλήρωση των Συμβά-

σεων, σε δύο επίπεδα, στο Δίκαιο της Γενεύης67 και στο Δίκαιο της Χάγης.68 Οι δύο 

αυτοί κλάδοι ενοποιούνται με τα Πρόσθετα Πρωτόκολλα στις Συμβάσεις της Γενεύης 

του 1977. 

 Στον παρακάτω πίνακα, φαίνεται η εξέλιξη των συμβατικών ρυθμίσεων από 

το 1964 μέχρι σήμερα: 

                                                             
69 Απαγορεύει συγκεκριμένη κατηγορία όπλων. 

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 1864 

Δίκαιο Γενεύης Δίκαιο Χάγης 

1906 Αναθεώρηση-Συμπλήρωση Συνθήκης 
Γενεύης του 1864 1868 Διακήρυξη St. Petersburg69 

1929 
Δύο Συμβάσεις της Γενεύης: Αναθεώ-
ρηση της πρώτης Σύμβασης70 του 
1864 

1899 

Συμβάσεις της Χάγης περί σεβασμού 
των κανόνων και τα έθιμα του κατά ξηρά 
πολέμου και την προσαρμογή τους στο 
ναυτικό πόλεμο 

1949 

Τέσσερις Συμβάσεις της Γενεύης για 
την: 
- βελτίωση της τύχης των τραυματιών 
και των ασθενών των κατά ξηρά 
Ενόπλων Δυνάμεων 
- βελτίωση της τύχης των τραυματιών, 
των ασθενών και των ναυαγών μελών 
των Ενόπλων Δυνάμεων στη θάλασ-
σα 
-μεταχείριση των αιχμαλώτων πολέ-
μου71. 
-προστασία των πολιτών σε καιρό πο-
λέμου  

1907 Αναθεώρηση-Συμπλήρωση72 των Συμ-
βάσεων της Χάγης του 1899 
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64 Μαρούδα 2006, 279-284. 
65 Μαρούδα Μαρία-Ντανέλλα, «Ανθρωπιστικό Δίκαιο…», ό.π., σ.521-523. 
66 Η πρώτη κατηγορία που εντάχθηκε στα προστατευόμενα πρόσωπα ήταν οι μαχητές, αφού οι 
πρώτες Συμβάσεις αφορούσαν την παροχή περίθαλψης σε μαχητές που είχαν τεθεί εκτός μάχης 
λόγω τραυματισμού ή ασθενείας. Στη συνέχεια εντάχθηκαν οι αιχμάλωτοι πολέμου και μετά τον Β΄ 
ΠΠ οι άμαχοι με τις τέσσερις ΣΓ΄49 οι οποίες αποτέλεσαν καμπή στην ιστορία του ΔΕΣ. Το δεύτερο 
πεδίο διερεύνησης αφορά την επέκταση των καταστάσεων όπου εφαρμόζεται το ΔΕΣ (κηρυγμένος 
πόλεμος, κατοχή, διεθνείς και εσωτερικές ένοπλες συρράξεις, εσωτερικές συρράξεις). 
67 Όπου δίνεται έμφαση στην προστασία των θυμάτων ενόπλων συρράξεων. 
68 Με μεγαλύτερη έμφαση στους περιορισμούς, τα μέσα και τις μεθόδους διεξαγωγής της μάχης. 
69 Απαγορεύει συγκεκριμένη κατηγορία όπλων. 
70 Για τη μεταχείριση των αιχμαλώτων πολέμου. 
71 Άρθρο 128. 
72 Συμφωνήθηκε και η υιοθέτηση νέων κειμένων. 
73 Environmental Modification Convention. 
74 Για παράδειγμα: μη «παρακολουθήσιμα» τραύματα (Πρωτόκολλο Ι), νάρκες, παγίδες (boobytraps) 
(Πρωτόκολλο ΙΙ), φλογοβόλα όπλα (Πρωτόκολλο ΙΙΙ), Πρωτόκολλο IV (1995) που αφορά όπλα laser 
που προκαλούν τύφλωση και Πρωτόκολλο V (2003) για τα εκρηκτικά υπολείμματα πολέμου. 

2000 
Προαιρετικό Πρωτόκολλο για την 
προστασία των παιδιών από την 
εμπλοκή τους στις ένοπλες συρ-
ράξεις 

1925 

Πρωτόκολλο της Γενεύης για την απαγό-
ρευση χρήσης στον πόλεμο ασφυξιογό-
νων, δηλητηριωδών ή άλλων αερίων κα-
θώς και βακτηριολογικών μεθόδων διε-
ξαγωγής του πολέμου 

 

1954 
Σύμβαση της Χάγης για την προστασία 
των πολιτιστικών αγαθών σε περίπτωση 
ένοπλης σύρραξης 

 
1972 

Σύμβαση για την απαγόρευση της ανά-
πτυξης, παραγωγής και αποθήκευσης 
βιολογικών και τοξινικών όπλων 

 

1976 

Σύμβαση για την απαγόρευση οποιασ-
δήποτε στρατιωτικής ή άλλης εχθρικής 
χρήσης τεχνικών που τροποποιούν το 
περιβάλλον (ENMOD)73 

 

1980 
Σύμβαση για την απαγόρευση, περιορι-
σμό στη χρήση ορισμένων συμβατικών 
όπλων74 

 
1993 

Σύμβαση για την απαγόρευση ανάπτυ-
ξης, παραγωγής, αποθήκευσης χημικών 
όπλων και για την καταστροφή τους.  

 
1997 

Σύμβαση της Οττάβα για την απαγό-
ρευση χρήσης, παραγωγής, αποθήκευ-
σης των ναρκών κατά προσωπικού 

 

1999 

Δεύτερο Πρωτόκολλο στη Σύμβαση της 
Χάγης του 1954 για την προστασία των 
πολιτιστικών αγαθών στη διάρκεια ένο-
πλης σύρραξης 
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1.5  Εθιμικό Δίκαιο 

 O ρόλος του εθίμου παραμένει σημαντικός, μολονότι το ΔΕΣ έχει πλέον 

κωδικοποιηθεί σε μεγάλο αριθμό συμβάσεων, διότι μπορεί να εφαρμοστεί κατά τη 

διάρκεια των ενόπλων συγκρούσεων, όταν υφίστανται κενά νομικής φύσεως στο 

συμβατικό78 δίκαιο. Εξάλλου οι περισσότερες διατάξεις του ΔΕΣ, σήμερα, αντανα-

κλούν έθιμο.  

 Άξιο αναφοράς αποτελεί η «πρακτική» που ακολουθείται από τα κράτη, όταν 

έχουν εμπλοκή σε καταστάσεις τα συμφέροντα των οποίων επηρεάζονται. Για 

παράδειγμα, σχετικά με τη νομιμότητα χρήσης όπλων laser που προκαλούν 

τύφλωση, οι χώρες που επηρεάζονται «ιδιαίτερα» είναι αυτές που βρίσκονται σε 

διαδικασία παραγωγής τέτοιων όπλων, παρόλο που κι άλλα κράτη θα μπορούσαν 

πιθανότατα να γίνουν αντικείμενα αυτής της χρήσης.  

 Ομοίως, τα κράτη των οποίων ο πληθυσμός έχει ανάγκη ανθρωπιστικής 

βοήθειας, επηρεάζονται «ιδιαίτερα», όπως επίσης και τα κράτη που παρέχουν 

συνήθως τέτοια βοήθεια. Αναφορικά µε την εφαρμογή κάποιου κανόνα διεθνούς 

ανθρωπιστικού δικαίου, τα κράτη που συµµετείχαν σε ένοπλη σύρραξη 

επηρεάζονται «ιδιαίτερα» όταν η πρακτική τους, που εξετάζεται για κάποιον 

συγκεκριμένο κανόνα, είχε σχέση µε αυτή την ένοπλη σύρραξη. Αν και σε κάποιους 

τομείς του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου µπορεί να υπάρχουν κράτη που 

επηρεάζονται «ιδιαίτερα», ωστόσο όλα τα κράτη έχουν έννοµο συμφέρον να 

                                                             
75 Cluster munition. 
76 Πρωτόκολλο Ι. 
77 Πρωτόκολλο ΙΙ. 
78 Ή (ΔΙΑΖ) μη επικύρωσης από μέρος αριθμού Κρατών. 

 
2008 

Σύμβαση του Δουβλίνου για την απαγό-
ρευση των υποπυρομαχικών διασπο-
ράς75 

Μεικτό Δίκαιο 

1977: Δύο Πρόσθετα Πρωτόκολλα, τα οποία συμπληρώνουν τις 4 Συμβάσεις της Γενεύης, 
ενδυναμώνουν την προστασία των θυμάτων διεθνών76 και μη διεθνών77 συρράξεων και ενοποιούν 
ουσιαστικά το Δίκαιο της Γενεύης με το Δίκαιο της Χάγης 

2005: Πρόσθετο Πρωτόκολλο ΙΙΙ, για την υιοθέτηση ενός συμπληρωματικού εμβλήματος, του 
Ερυθρού Κρυστάλλου 
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απαιτούν το σεβασμό του ΔΑΔ από τα άλλα κράτη, ακόμη κι αν δεν είναι μέρη στη 

σύρραξη. Επιπλέον, κράτη µπορεί να υποφέρουν από µέσα ή µεθόδους πολέµου 

που χρησιμοποιούν άλλα κράτη. Ως εκ τούτου, πρέπει να εξετάζεται η πρακτική 

όλων των κρατών, είτε επηρεάζονται «ιδιαίτερα», µε τη στενή έννοια του όρου, είτε 

όχι.79 

 Η διαπίστωση της πρακτικής των ενδιαφερομένων κρατών στη διάρκεια 

ενόπλων συρράξεων παρουσιάζει δυσχέρειες,80 οι οποίες, συνήθως, καλύπτονται 

μέσα από την αναζήτηση της «επίσημης πρακτικής» όπως αυτή καταγράφεται ή 

εκφράζεται μέσα από κυβερνητικές δηλώσεις ή περιλαμβάνεται σε στρατιωτικά 

εγχειρίδια.  

1.6  Σχέσεις με το Γενικό Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο Προστασίας 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου81 

1.6.1  Το ΔΕΣ Τμήμα του ΔΔ 

 Το ΔΕΣ είναι τμήμα του δημοσίου διεθνούς δικαίου με κοινή αφετηρία και 

ιστορία. Μπορεί να έχει σχέση με το δίκαιο χρήσης βίας αλλά πρέπει να το διακρί-

νουμε από αυτό. Είναι απολύτως απαραίτητο για τον καταλογισμό ατομικής ποινι-

κής ευθύνης και εξετάζει συγκεκριμένες περιπτώσεις ευθύνης κρατών, διεθνών 

οργανισμών.82 

1.6.2  Το ΔΕΣ και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου 

 Ο κλάδος, όμως, με τις περισσότερες συγγένειες είναι το διεθνές δίκαιο 

προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου (ΔΑ) κυρίως σε περιπτώσεις κατοχής, 

                                                             
79 Προκειμένου να δημιουργηθεί ένας κανόνας γενικού εθιμικού διεθνούς δικαίου, η σχετική κρατική 
πρακτική πρέπει να είναι τόσο εκτεταμένη όσο και αντιπροσωπευτική. Ωστόσο, δεν χρειάζεται να 
είναι οικουμενική µια «γενικευμένη» πρακτική αρκεί ∆εν απαιτείται συγκεκριμένος αριθμός ή ποσοστό 
κρατών. Ένας από τους λόγους για τους οποίους είναι αδύνατο να ορίσουμε έναν ακριβή αριθμό 
στην έκταση της απαιτούμενης συµµετοχής είναι ότι το κριτήριο είναι κατά µία έννοια περισσότερο 
ποιοτικό παρά ποσοτικό. Αυτό σημαίνει ότι το ερώτημα δεν είναι απλά το πόσα κράτη συµµετέχουν 
στην πρακτική αλλά και το ποια κράτη.: Henckaerts, J.M., Μια συνεισφορά στην κατανόηση και το 
σεβασμό των κανόνων Δικαίου των ενόπλων συρράξεων, Μελέτη για το Διεθνές Εθιμικό 
Ανθρωπιστικό Δίκαιο, Μετάφραση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Έρευνας και Κατάρτισης Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου και Ανθρωπιστικής Δράσης Παντείου Πανεπιστημίου (ΕΚΔΑΑΔ) Comité International 
de la Croix-Rouge (CICR), Αθήνα, 2007, σ.7-8. 
80 Henckaers & Doswald -Beck 2005, 8 και Bouvier/Sassoli 2010, σ.134. 
81 Μαρούδα Μαρία-Ντανέλλα, «Ανθρωπιστικό Δίκαιο…», ό.π., σ.525-526. 
82 Όπως παράνομη συμπεριφορά οργάνων ή ιδιωτών που αποδίδονται στο Κράτος κατά τη διάρκεια 
ενόπλων συρράξεων ή κατοχής όπου εμπόλεμοι είναι μεμονωμένα κράτη ή διεθνείς οργανισμοί. 
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αλλά και ενόπλων συρράξεων μη διεθνούς χαρακτήρα ή στη διάρκεια εσωτερικών 

αναταραχών και εντάσεων. 

 Συμπληρωματικοί μεν, διακριτοί δε, κλάδοι του ΔΔ, έχουν στόχο να προστα-

τεύσουν το άτομο και να περιορίσουν τα αποτελέσματα βίας. Το ΔΑΔ ρυθμίζει τα 

δικαιώματα προσώπων που προστατεύονται σε κάθε περίσταση από αυθαίρετη 

εξουσία, το ΔΕΣ ρυθμίζει την συμπεριφορά Μερών σε ένοπλη σύρραξη και προστα-

τεύει πρόσωπα που βρίσκονται υπό την εξουσία ή την κατοχή του αντιπάλου. 

Υπάρχουν πολλά ζητήματα/περιοχές συνάντησης των δύο κλάδων Δικαίου που 

επιδιώκουν πληρέστερη προστασία ευάλωτων ατόμων και ομάδων στη διάρκεια 

μιας ένοπλης σύρραξης ή κατοχής.83  

 Έτσι, οι μηχανισμοί προστασίας, εποπτείας και ελέγχου των ΔΑ συμπλη-

ρώνουν την προστασία που παρέχει το ΔΕΣ σε θύματα ενόπλων συρράξεων, ιδίως 

σε περιοχές όπως η Ευρώπη, η Αμερική και η Αφρική, όπου υπάρχουν 

περιφερειακοί οργανισμοί και όργανα, δικαιοδοτικά ή εποπτικά [To Ευρωπαϊκό 

Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ), H European Committee for 

the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment or 

shortly Committee for the Prevention of Torture (CPT) κ.ά.]. 

 Συνοψίζοντας, μπορούμε να πούμε ότι από τη νομολογία και την διεθνή πρα-

κτική προκύπτει παράλληλη εφαρμογή ΔΑ και ΔΕΣ, ακόμη κι αν οι φιλοσοφίες των 

δύο κλάδων είναι διαφορετικές, αρκεί το ΔΕΣ να εφαρμόζεται ως ειδικότερος84 στη 

διάρκεια ενόπλων συρράξεων, διεθνούς ή μη χαρακτήρα. 

1.7  Πεδίο Εφαρμογής των Κανόνων 

1.7.1  Πεδίο Εφαρμογής στις οποίες Εφαρμόζεται το ΔΕΣ85 

 Το γεγονός ότι το ΔΕΣ εμφανίζεται ως ένα ισορροπημένο νομικό πλαίσιο, δε 

σημαίνει ότι όλα τα τμήματά του είναι εξίσου ανεπτυγμένα. Έτσι, παραδοσιακά το 

ΔΕΣ (Χάγη, Γενεύη) εφαρμόζεται στο σύνολό του σε διεθνείς ένοπλες συρράξεις, 

ενώ ένα μικρό τμήμα μόνο στις μη διεθνούς χαρακτήρα συρράξεις. Η διάκριση αυτή, 

                                                             
83 Droege 2007, 310-355. Πρβλ.Perrakis S.στοPerrakis/Marouda2009, 75-108·Antonopoulos 2010, 
σ.599-634. 
84 lex specialis 
85 Μαρούδα Μαρία-Ντανέλλα, «Ανθρωπιστικό Δίκαιο…», ό.π., σ.526. 
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παραμένει εξαιρετικής σημασίας, αφού ο νομικός χαρακτηρισμός μιας κατάστασης 

επηρεάζει τόσο το επίπεδο προστασίας των θυμάτων, όσο και τις υποχρεώσεις των 

εμπολέμων μερών.86  

 Ο όρος «ένοπλη σύρραξη» αντανακλά, αρχικά, μία πραγματική και όχι νομική 
κατάσταση. Σύμφωνα με την ΔΕΕΣ, περιλαμβάνει «κάθε διαφορά που ανακύπτει 

ανάμεσα σε δύο κράτη και οδηγεί στην επέμβαση μελών των ενόπλων δυνάμεων» 

ακόμη και εάν ένα από τα Μέρη αρνείται την ύπαρξη κατάστασης πολέμου. Δεν έχει 

σημασία πόσο διαρκεί η αντιπαράθεση ή ο αριθμός των θυμάτων. Η αντίληψη έχει 

επιβεβαιωθεί επανειλημμένως και από τα Διεθνή Ποινικά Δικαστήρια για την πρώην 

Γιουγκοσλαβία και Ρουάντα, όσο και το Καταστατικό του ΔΠΔ.87 

1.7.1.1 Διεθνής Ένοπλη Σύρραξη 

 Διεθνής, είναι μία σύρραξη που διεξάγεται ανάμεσα σε δύο ή περισσότερα 

κράτη. Με το άρθρο 1 παρ. 4, του Π Ι’77, επεκτείνεται για να συμπεριλάβει και 

«…ένοπλες συρράξεις κατά τις οποίες λαοί μάχονται κατά της αποικιοκρατικής 

κυριαρχίας και της ξένης κατοχής και κατά των φυλετικών καθεστώτων, ασκώντας 

το δικαίωμά τους για αυτοδιάθεση, όπως αυτό διαλαμβάνεται στο Χάρτη των 

Ηνωμένων Εθνών (ΗΕ) και στη Διακήρυξη των Αρχών του διεθνούς δικαίου που 

αφορά τις φιλικές σχέσεις και τη συνεργασία μεταξύ των κρατών…». 

1.7.1.2 Ένοπλη Σύρραξη μη Διεθνούς Χαρακτήρα 

 Αν και οι εμφύλιοι πόλεμοι θεωρούνταν καθαρά εσωτερική υπόθεση των 

κρατών, αυτό άλλαξε το 1949 με την υιοθέτηση του άρθρου 3, κοινού στις ΣΓ’49, 

όπου για πρώτη φορά τα κράτη συμφώνησαν σε μία δέσμη ελάχιστων εγγυήσεων 

που πρέπει να τυγχάνουν σεβασμού και στη διάρκεια μη διεθνούς χαρακτήρα 

συρράξεων. Το υπόψη άρθρο, ωστόσο, δεν ορίζει την έννοια, αλλά αναφέρεται «σε 

περιπτώσεις ενόπλων συρράξεων, που λαμβάνουν χώρα στην επικράτεια ενός 

                                                             
86 Το άρθρο 2, κοινό στις τέσσερις ΣΓ΄49, ορίζει ότι εφαρμόζονται στην «περίπτωση κηρυγμένου 
πολέμου ή οποιασδήποτε άλλης ένοπλης σύρραξης, που μπορεί να εκδηλωθεί μεταξύ 2 ή 
περισσοτέρων κρατών», ακόμη κι αν η εμπόλεμη κατάσταση δεν αναγνωρίζεται από κάποιο από τα 
μέρη. 
87 Marouda 2009, σ.211. 
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Κράτους Μέρους». Αντίθετα, στο Π ΙΙ’77,88 περιλαμβάνεται ένας πιο περιοριστικός 

ορισμός, διότι θα πρέπει να υπάρχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις: 

 α. Αντιπαράθεση ανάμεσα σε κυβερνητικές δυνάμεις και αντάρτες.  

 β. Οι ένοπλες ομάδες να είναι υπό υπεύθυνη διοίκηση.  

 γ. Οι ένοπλες ομάδες να ελέγχουν μέρος εδάφους που να επιτρέπει να εφαρ-

μόζουν το Πρωτόκολλο. 

 Έτσι, το κοινό άρθρο 3 και Π ΙΙ εφαρμόζονται σε συρράξεις ανάμεσα σε 

κυβερνητικό στρατό και αντάρτες, ενώ εφαρμόζεται μόνο το κοινό άρθρο 3 σε 

εχθροπραξίες ανάμεσα σε αντάρτικα κινήματα ή εγκληματικές οργανώσεις, στο 

εσωτερικό της χώρας ή ανάμεσα σε φυλές ή αντάρτικα κινήματα, μετά την κατάρ-

ρευση των κρατικών δομών  

1.7.1.3 Διεθνοποιημένες Ένοπλες Συρράξεις 

 Μέσα από την πολυμορφία των σύγχρονων ενόπλων συρράξεων έχει παρα-

τηρηθεί η περίπτωση σύρραξης που ξεκινάει στην εδαφική επικράτεια ενός κράτους 

και στη συνέχεια «εξάγεται» ή διεθνοποιείται. Η διεθνοποίηση πραγματοποιείται είτε 

με την έμμεση συμμετοχή τρίτων κρατών —οι οποίες ελέγχουν αποτελεσματικά ένα 

από τα Μέρη στην εμφύλια σύρραξη— είτε ενδεχομένως με την άμεση επέμβαση 

τρίτης χώρας προκειμένου να συνδράμει ένα από τα Μέρη (Νικαράγουα,89 Σομαλία, 

Βοσνία-Ερζεγοβίνη,90 Κόσοβο, Ρουάντα, Αγκόλα, Ζιμπάμπουε και Ουγκάντα στο 

Κογκό). 

 Υποστηρίζεται, ότι σύμφωνα με το ΔΕΣ (κοινό άρθρο 2) η ένοπλη σύρραξη 

διεθνοποιείται μόνο εφόσον τρίτο κράτος συνδράμει μη κρατικούς δρώντες και όχι 

εάν συνδράμει νόμιμη κυβέρνηση ενός κράτους.91 

                                                             
88 Άρθρο 1. 
89 Βλ. Στρατιωτικές και παραστρατιωτικές ενέργειες μέσα και εναντίον της Νικαράγουα (Νικαράγουα 
/ ΗΠΑ), Ουσία, (Military and Paramilitary Activities In and Against Nicaragoua), ICJ Reports 1986,14 
90 Οι ένοπλες συγκρούσεις ήταν στην πραγματικότητα διεθνείς συρράξεις ανάμεσα σε Βοσνία-
Ερζεγοβίνη, Γιουγκοσλαβία και Κροατία, αφού τον έλεγχο του σερβοβοσνιακού στρατού ασκούσε το 
Βελιγράδι και του κροατικού το Ζάγκρεμπ, Βλ.Tadic-IT-94-1-AR72, Εφετείο, § 70,Delalic,Mucic, 
Delic, Landzo, IT-96-21-A, Εφετείο, 20 Φεβρουαρίου 2001, σε Μαρούδα 2001. 
91 Αιθιοπία στη Σομαλία μετά το 2006, Ινδία στη Σρι Λάνκα στη δεκαετία του 1980. 
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 Όταν δεν προκύπτει ότι τρίτα κράτη —που εμπλέκονται σε σύρραξη μη 

διεθνούς χαρακτήρα— ελέγχουν αποτελεσματικά έναν από τους εμπόλεμους, τότε 

θεωρείται ότι συνυπάρχουν δύο τύποι ενόπλων συρράξεων, όπως π.χ. στο Κό-

σοβο, όπου ενώ διεξάγονταν εχθροπραξίες ανάμεσα στην Ο.Δ. της Γιουγκοσλαβίας 

και το αποσχιστικό κίνημα UCK (εσωτερική σύρραξη), με την επέμβαση του ΝΑΤΟ, 

συνυπήρχε στην περιοχή και σύρραξη διεθνούς χαρακτήρα, ανάμεσα στην ΟΔΓ και 

το ΝΑΤΟ.92  

 Η «εξαγωγή»/εξάπλωση των συρράξεων είναι ένα σύγχρονο φαινόμενο που 

παρατηρήθηκε στην Αφρική (π.χ. Λιβερία/Σιέρρα Λεόνε/Ν. Γουινέα) και στην 

Ευρώπη (π.χ. από Βοσνία-Ερζεγοβίνη σε Κόσοβο και Τέτοβο). Εδώ, οι διατάξεις 

του ΔΕΣ/ΔΑΔ είναι σαφείς. Πρόκειται για διαφορετικές ένοπλες συρράξεις μη 

διεθνούς χαρακτήρα, εκτός εάν τρίτο κράτος ή πολυεθνική δύναμη θεωρηθεί ότι 

συνδράμει σε τέτοιο βαθμό κάποιο από τα μέρη στη σύρραξη, ώστε να αποδειχθεί 

ότι το ελέγχει αποτελεσματικά ή συνολικά.93 

 Συνοψίζοντας, θα πρέπει να τονισθεί ότι αρχομένης από την δεκαετία του 

1960, διαπιστώνονται αλλαγές που καθιστούν δύσκαμπτη την υπαγωγή των σημε-

ρινών συρράξεων στα πρότυπα των κοινών άρθρων 2 και 3 ΣΓ΄49. Αυτό 

σηματοδοτεί απουσία της απαιτούμενης ευελιξίας στο πεδίο εφαρμογής του ΔΕΣ και 

προβληματική την a priori διάκριση μεταξύ διεθνών και μη συρράξεων.94 

1.7.2  Τα Μέρη της Ένοπλης Σύρραξης 

1.7.2.1 Διεθνείς Συρράξεις 

 Στην μεταψυχροπολεμική περίοδο εμφανίζεται ολοένα και περισσότερο μια 

πρακτική εμπλοκής σε διεθνείς συρράξεις μη κρατικών οντοτήτων. Η κίνηση είχε 

ήδη ξεκινήσει με τα εθνικοαπελευθερωτικά μέτωπα και τους αντάρτες,95 στους 

μισθοφόρους και τους «πολέμαρχους» ηγέτες Φατριών, από το Βιετνάμ στην 

                                                             
92 «Μετά την έναρξη των επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ εναντίον της ΟΔΓ (24 Μαρτίου 1999) υπήρχαν 
συγχρόνως δύο συρράξεις στην περιοχή: μία ανάμεσα στην ΟΔΓ και τον UCK μη διεθνούς χαρακτήρα 
και μία ανάμεσα στα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ και την ΟΔΓ που ήταν διεθνούς χαρακτήρα»: Δήλωση 
ΔΕΕΣ, 26 Απριλίου 1999. 
93 Η διαφοροποίηση των κριτηρίων (συνολικού - αποτελεσματικού) στην Υπόθεση Tadic, αναλύεται 
στο Μαρούδα 2006, σ.180-190. 
94 Μαρούδα Μαρία-Ντανέλλα, «Ανθρωπιστικό Δίκαιο…», ό.π., σ.526. 
95 Guerilleros. 
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πρώην Γιουγκοσλαβία, τον Καύκασο και το Κονγκό. Κορυφώθηκε με τον «παγκό-

σμιο πόλεμο κατά της τρομοκρατίας»,96 τη σύγχρονη εκδοχή της στρατιωτικής 

κατοχής (π.χ. Ιράκ 2003-2004), τους απανταχού μαχητές αυτοκτονίας97 και τους 

«αντάρτες» του Ιράκ, τις ιδιωτικές εταιρίες ασφαλείας, αλλά και τους αντικαθε-

στωτικούς στη Λιβύη, ή γενικότερα στη Βόρεια Αφρική. Ιδιαίτερη θέση σε αυτό το 

επίπεδο καταλαμβάνουν οι επιχειρήσεις επιβολής ή/και οικοδόμησης της ειρήνης 

μέσω πολυεθνικών δυνάμεων των Ηνωμένων Εθνών ή περιφερειακών οργανώ-

σεων (π.χ. ΝΑΤΟ, ΕΕ, ECOWAS98).99 

 Οι δεσμεύσεις για την ανάγκη σεβασμού του ΔΕΣ υποχρεώνουν σε 

συμμόρφωση, τόσο τα μέλη του επιχειρούντος οργανισμού, όσο και τα όργανά του. 

Προς αυτήν εξάλλου την κατεύθυνση κινούνται και οι Οδηγίες του Γενικού 

Γραμματέα του ΟΗΕ Κόφι Ανάν τον Αύγουστο 1999, σχετικά με την υποχρέωση 

τήρησης των βασικών αρχών και κανόνων του ΔΑΔ από τις πολυεθνικές δυνάμεις 

Ηνωμένων Εθνών, όταν οι δυνάμεις συμμετέχουν στην ένοπλη σύρραξη, ως Μέρη. 

1.7.2.2 Τα Μέρη σε Συρράξεις μη Διεθνούς Χαρακτήρα 

 Μέρη σε εσωτερική ένοπλη σύρραξη, σύμφωνα με το κοινό άρθρο 3 ΣΓ΄49, 

μπορούν να είναι οποιεσδήποτε μη κυβερνητικές ένοπλες ομάδες που μάχονται 

μεταξύ τους ή με κυβερνητικές ομάδες μέσα στην επικράτεια ενός κράτους, ενώ για 

τους σκοπούς του Πρωτοκόλλου ΙΙ, μπορούν να είναι ένοπλες ομάδες που μάχονται 

με την κυβέρνηση αρκεί να έχουν συγκεκριμένη οργάνωση και πειθαρχία και κυρίως 

να ελέγχουν μέρος εδάφους, ώστε να μπορούν να συμμορφώνονται προς τις 

διατάξεις του Πρωτοκόλλου.  

 Η εφαρμογή του ΔΕΣ σε μία μη διεθνούς χαρακτήρα σύρραξη δεν προσδίδει 

νομιμότητα σε μη κρατικούς δρώντες και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που 

απορρέουν από το ΔΕΣ έχουν ένα στοιχείο προσωρινό, για όσο δηλαδή διάστημα 

διαρκούν οι εχθροπραξίες. 

                                                             
96 Μετά την επίσημη δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ George W. Bush στις 20 Σεπ 01, κατόπιν του 
τρομοκρατικών επιθέσεων εναντίον της χώρας του. 
97 suicide bombers. 
98 Economic Community of West African States. 
99 Περράκης -Μαρούδα 2001, Εισαγωγή, σ.8. 
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1.7.3  Χωρικό και Χρονικό Πεδίο Εφαρμογής 

1.7.3.1 Γεωγραφικός Προσδιορισμός του «Μετώπου» 

 Το ΔΕΣ εφαρμόζεται στο πλαίσιο ενός σαφώς προσδιορισμένου μετώπου, 

το οποίο περιλαμβάνει «το έδαφος, τη θάλασσα και τον αέρα που εμπλέκεται ή ενδέ-

χεται να εμπλακεί άμεσα σε πολεμικές επιχειρήσεις».100 Παραδοσιακά το έδαφος 

των κρατών - Μερών μιας σύρραξης προσδιορίζει και το γεωγραφικό όριο 

εφαρμογής του ΔΕΣ, ενώ κράτη που δεν μετέχουν στις εχθροπραξίες 

χαρακτηρίζονταν ως ουδέτερα.101 

 Πέραν του παραδοσιακού αυτού σχήματος και οι διατάξεις του ΔΕΣ υιοθετούν 

έστω έμμεσα γεωγραφικό προσδιορισμό του πεδίου εφαρμογής τους (κοινά άρθρα 

2,3 στις ΣΓ΄49), ενώ επιπλέον παρέχουν κατευθύνσεις και ως προς το χρονικό πεδίο 

εφαρμογής, αφού αναφέρονται στην «παύση των ενεργών εχθροπραξιών» και την 

υπογραφή «γενικής συμφωνίας ειρήνης»102 

1.7.3.2 Η Έννοια του Σύγχρονου «Μετώπου» στον «Πόλεμο κατά της 
Τρομοκρατίας» 

 Σε πολλές σύγχρονες ένοπλες συρράξεις, όπου κράτη πολεμούν εναντίον μη 

κρατικών δρώντων, οι οποίοι ενδέχεται να δρουν διασυνοριακά, μη έχοντας 

συγκεκριμένο γεωγραφικό σύνδεσμο, ο προσδιορισμός του εφαρμοστέου διεθνούς 

δικαίου εμφανίζει πολυπλοκότητες.  

 Όταν οι εχθροπραξίες διαπερνούν σύνορα, συμπαρασύρουν την έννοια του 

μετώπου, του ουδετέρου, του μαχητή και του αμάχου σε επικίνδυνες ατραπούς. 

Ιδίως στο πλαίσιο της ένοπλης σύρραξης ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Αλ Κάιντα ή 

συνδεδεμένα προς αυτήν τρομοκρατικά δίκτυα, στο βαθμό που οι εχθροπραξίες δεν 

λαμβάνουν χώρα στο Αφγανιστάν, το Ιράκ και οριακά στα σύνορα με το Πακιστάν, 

δεν υπάρχει συμφωνία ως προς τα γεωγραφικά ή τα χρονικά όρια του «πολέμου».  

                                                             
100 Sandoz Y.et al. (Eds.), ICRC Commentary on the Additional Protocols, 1987, σ.617, [«ζώνη των 
στρατιωτικών επιχειρήσεων» είναι η «επικράτεια όπου βρίσκονται οι ένοπλες δυνάμεις των μερών 
στη σύρραξη που παίρνουν άμεσα ή έμμεσα μέρος στις εχθροπραξίες»]. 
101 Oppenheim L., 2 International Law (H. Lauterpacht ed.) 7th ed. 1952, σ.653. 
102 Σχολιασμός άρθρου 6 ΣΓ’49 IV στο Uhler O.M./ Pictet J. et al. (eds.), Commentary on the Geneva 
Convention relative to the protection of civilian person in time of war, 1958, σ.62 
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 Το ενδιαφέρον είναι, ότι η διευρυμένη αυτή ερμηνεία του «μετώπου» είναι 

συχνά αντιφατική. Έτσι, στην περίπτωση των ΗΠΑ, ενώ ακολουθούν μια ευρύτατη 

ερμηνεία ως προς το «μέτωπο» των εχθροπραξιών σε χώρες όπου δραστηριο-

ποιείται η Αλ Κάιντα, ταυτόχρονα θεωρούν το αμερικανικό έδαφος «εκτός της ζώνης 

των επιχειρήσεων».103  

1.8.  Προστατευόμενα Πρόσωπα στο ΔΕΣ104  

1.8.1  Τα Παιδιά 

 Εκτός της γενικής προστασίας που παρέχεται στα παιδιά, ως κατηγορία του 

άμαχου πληθυσμού, το ΔΕΣ προβλέπει επιπλέον ότι πρέπει να αποτελούν αντικεί-

μενο ιδιαίτερου σεβασμού, να προστατεύονται έναντι οποιασδήποτε μορφής 

ανάρμοστης επίθεσης και τα εμπόλεμα μέρη να τους παρέχουν τη μέριμνα και τη 

βοήθεια που χρειάζονται ανεξαρτήτως ηλικίας ή άλλου λόγου (άρθρο 77 Π Ι).105  

 Επίσης, θα λαμβάνουν όλα τα εφικτά μέτρα ώστε παιδιά που δεν έχουν 

συμπληρώσει ηλικία 15 ετών να μη στρατολογούνται στις ένοπλες δυνάμεις τους ή 

εάν έχουν στρατολογηθεί, να μην λαμβάνουν μέρος στις εχθροπραξίες. Πιο αυστηρή 

είναι η ρύθμιση του άρθρου 38 της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού του 

1989, ενώ το όριο ηλικίας στρατολόγησης ανέρχεται στο 18ο έτος, σύμφωνα με το 

Προαιρετικό Πρωτόκολλο του 2000, για την εμπλοκή των παιδιών στις εχθρο-

πραξίες. 

1.8.2  Επανασύνδεση Διασκορπισμένων Οικογενειών 

 Τα Μέλη σε ένοπλη σύρραξη οφείλουν να διευκολύνουν με κάθε δυνατό τρό-

πο την επανασύνδεση οικογενειών που διασκορπίσθηκαν, ως αποτέλεσμα ένοπλης 

                                                             
103 Σε υποθέσεις κρατουμένων στο Γκουαντάναμο ή στην βάση Bagram και στο Ιράκ, δικαστήρια 
θεώρησαν τις ΗΠΑ εκτός «ζώνης επιχειρήσεων», μακριά από τις εχθροπραξίες, βλ. Padilla 
v.Rumsfeld , 352 F.3d 695, σ.698 (2d Cir. 2003) Αdilla v. Hanft, 547 U.S. 1062, 1064 (2006) 
(Ginsburg J., dissenting)·Boumediene v. Bush, 553 U.S. 723, 770 (2008) και Hamdi v. Rumsfeld 
(Hamdi IV),337 F.3d 335, σ. 344 (4th Cir. 2003). 
104 Μαρούδα Μαρία-Ντανέλλα, «Ανθρωπιστικό Δίκαιο…», ό.π., σ.548-549. 
105 Σε περίπτωση σύλληψης, κράτησης ή φυλάκισης, θα κρατούνται χωριστά από ενήλικες, εκτός αν 
βρίσκονται με τις οικογένειές τους - θα συγκεντρώνονται σε νοσοκομεία ή ορισμένες ζώνες 
ασφαλείας, (άρθρο 14 τέταρτης ΣΓ΄49) - θα απομακρύνονται από πολιορκούμενες ή περικυκλωμένες 
περιοχές (εκκένωση) (άρθρο 17 τέταρτης ΣΓ΄49)- λήψη των αναγκαίων μέτρων ώστε τα παιδιά που 
έμειναν ορφανά ή αποκόπηκαν από τις οικογένειες τους να τυγχάνουν προστασίας και 
μέριμνας,(άρθρα 24, 26 τέταρτης ΣΓ΄49, άρθρα 74, 78 ΠΠ Ι’77) - τέλος, όταν διανέμεται 
ανθρωπιστική βοήθεια, θα δίνεται προτεραιότητα σε παιδιά (άρθρα 23 και 70 αντίστοιχα). 
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σύρραξης. Στο πλαίσιο αυτό θα ενθαρρύνουν το έργο των επιφορτισμένων γι’ αυτό 

το λόγο ανθρωπιστικών οργανώσεων (άρθρο 73 Π Ι), δηλαδή, θα διευκολύνουν 

έρευνες που διεξάγονται από μέλη διασκορπισμένων οικογενειών, με σκοπό την 

αποκατάσταση επαφής και ει δυνατόν συνάντησής τους (άρθρο 26 IVΣΓ’49). 

Επίσης, όλα τα άτομα που βρίσκονται στο έδαφος εμπόλεμου μέρους ή κατεχόμενο 

από αυτό, θα μπορούν να αποστέλλουν ειδήσεις αυστηρά προσωπικού – οικογενει-

ακού χαρακτήρα σε μέλη της οικογενείας τους οπουδήποτε κι αν βρίσκονται, καθώς 

και να λαμβάνουν νέα εξ αυτών (άρθρο 25 ΙVΣΓ΄49). 

1.8.3  Μετακινούμενοι Πληθυσμοί  

 Τόσο σε διεθνείς όσο και σε εσωτερικές ένοπλες συρράξεις οι πολίτες δεν θα 

εξαναγκάζονται να εγκαταλείπουν την περιοχή τους για λόγους που σχετίζονται με 

τη σύρραξη (άρθρο 49 ΙVΣΓ’49, άρθρο 17 παρ 2 ΠΙΙ’77). Στην περίπτωση 

κατεχομένων εδαφών, δεν επιτρέπεται η υποχρεωτική ατομική ή ομαδική μεταφορά 

προστατευόμενων προσώπων, εκτός των κατεχομένων εδαφών, για οποιοδήποτε 

λόγο. Επιπλέον, σε περίπτωση που η κατέχουσα δύναμη προβεί σε εκκένωση 

ορισμένης περιοχής από τον πληθυσμό για στρατιωτικούς λόγους, η εν λόγω μετα-

φορά μπορεί να γίνει μόνο στο εσωτερικό του κατεχομένου εδάφους. Με τη λήξη 

των εχθροπραξιών, ο εκκενωθείς πληθυσμός θα επαναφέρεται στις εστίες του. 

1.9  Μηχανισμοί Εποπτείας και Διασφάλισης της Εφαρμογής του ΔΕΣ106 

1.9.1 Μέτρα Εφαρμογής σε Περίοδο Ειρήνης (Προληπτικά) 

 Τα μέτρα εφαρμογής του ΔΕΣ, όπως προβλέπονται στις Συμβάσεις μπορούν 

να διακριθούν σε μέτρα προληπτικά, εποπτείας κι ελέγχου καθώς και κατασταλτικά. 

Τα προληπτικά μέτρα περιλαμβάνουν: 

  α.  Την διάδοση της γνώσης του ανθρωπιστικού δικαίου. 

  β.  Την εκπαίδευση κατάλληλου προσωπικού για την εφαρμογή του δικαίου, 

σε εθνικό επίπεδο. 

                                                             
106 Μαρούδα Μαρία-Ντανέλλα, «Ανθρωπιστικό Δίκαιο…», ό.π., σ.557-560. 
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  γ.  Την παρουσία (επιχειρησιακών) νομικών συμβούλων στις ένοπλες 

δυνάμεις.107  

  δ.  Τη σύνταξη στρατιωτικών εγχειριδίων. 

  ε.  Την θέσπιση νομοθετικών διατάξεων για την προσαρμογή της εθνικής 

νομοθεσίας προς τις διατάξεις του ΔΕΣ/ΔΑΔ.108  

  στ. Εθνικά όργανα109 εφαρμογής και διάδοσης. 

1.9.2  Οι μηχανισμοί Εποπτείας και Διασφάλισης του ΔΕΣ  

1.9.2.1 Η Προστάτιδα Δύναμη 

 Προστάτιδα δύναμη, καλείται ένα κράτος που εξουσιοδοτείται από μέρος σε 

σύρραξη, να διαφυλάττει τα συμφέροντά του και εκείνα των υπηκόων του κατά τη 

διάρκειά της. Το ΔΕΣ110 προβλέπει με λεπτομέρειες τον τρόπο διορισμού και τη 

δράση της, η οποία είναι σε γενικές γραμμές, η παροχή καλών υπηρεσιών στα μέρη 

της σύρραξης, αλλά και η εκτέλεση οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας111 ανα-

φέρεται στις ΣΓ. 

 Προβλέπεται ακόμη ότι, εάν αποτύχει ο διορισμός προστάτιδας δύναμης, 

τότε η ΔΕΕΣ, ως ουδέτερη κι ανεξάρτητη οργάνωση, υποκαθιστά τον ρόλο της. Στην 

πράξη, ο θεσμός λειτούργησε ελάχιστες φορές, με την Ελβετία να ορίζεται ως 

Προστάτιδα Δύναμη. Στις άλλες περιπτώσεις την Προστάτιδα Δύναμη υποκαθι-

στούσε η ΔΕΕΣ. 

1.9.2.2 Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού 

 H ΔΕΕΣ είναι ελβετικός, «sui generis» οργανισμός, ιδιωτικού δικαίου, με 

διεθνείς δραστηριότητες και 9000 διεθνείς αντιπροσώπους στο πεδίο της μάχης. 

                                                             
107 Με καθήκον να παρέχουν συμβουλές σε θέματα ΔΕΣ σε όλα τα επίπεδα της στρατιωτικής 
ιεραρχίας, τόσο στο σχεδιασμό όσο και στο πεδίο της μάχης είτε ακόμα σε αποστολές ειρηνευτικού 
ή άλλου πολυεθνικού χαρακτήρα. 
108 Για παράδειγμα, ενσωμάτωση στον Ποινικό Κώδικα των εγκλημάτων πολέμου, εγκλημάτων κατά 
της ανθρωπότητας, γενοκτονία κλπ. 
109 Συμβουλευτικές Επιτροπές κλπ. 
110 Άρθρα 8, 8, 8, 9 ΣΓ΄49, 5 ΠΠ Ι. 
111 Η επίσκεψη σε προστατευόμενα πρόσωπα, η αναμετάδοση πληροφοριών και αντικειμένων, η 
παροχή συνδρομή σε δικαστικές διαδικασίες. 
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Δεν είναι μια τυπική ΜΚΟ, αφού της έχουν ανατεθεί, με ρητή εντολή από τα κράτη 

μέσω των ΣΓ’49 ανθρωπιστικές δραστηριότητες. Η ΔΕΕΣ χαρακτηρίζεται ως ο 

θεματοφύλακας του ΔΕΣ/ΔΑΔ και σχεδόν πάντοτε υποκαθιστά τον ρόλο των 

Προστάτιδων Δυνάμεων, εποπτεύοντας την εφαρμογή του.112  

 Οι αρχές που διέπουν τη δράση της ΔΕΕΣ είναι ο ανθρωπισμός, η ανεξα-

ρτησία, η ουδετερότητα, η αμεροληψία, η εθελοντική υπηρεσία, η ενότητα και η 

παγκοσμιότητα. Η διεθνής κοινότητα της έχει αναθέσει έναν «επίσημο» ρόλο στο 

ΔΕΣ: 

 α.  Της αναγνωρίζεται το σύστημα εποπτείας κι ελέγχου των συνθηκών 

μεταχείρισης των αιχμαλώτων πολέμου και των κρατουμένων,113 προβλέπονται οι 

ανθρωπιστικές δραστηριότητες της ΔΕΕΣ.114  

 β.  Το δικαίωμα ανάληψης πρωτοβουλίας της ΔΕΕΣ,115 για ζητήματα που 

αφορούν τις ανθρωπιστικές πτυχές του ΔΕΣ, οπότε σε συρράξεις μη διεθνούς 

χαρακτήρα μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες της στα μέρη στη σύρραξη. 

 γ. Αναγνωρίζεται από τα συμβαλλόμενα Μέρη, ως ο θεματοφύλακας του 

ΔΕΣ/ΔΑΔ.116 

  Οι δραστηριότητες της ΔΕΕΣ σήμερα περιλαμβάνουν: την επίσκεψη σε 

αιχμαλώτους πολέμου και κρατουμένους, την επανασύνδεση οικογενειών, την 

δράση ως ουδέτερος μεσολαβητής προς επίλυση ζητημάτων ανθρωπιστικού 

χαρακτήρα, την διασφάλιση ότι οι πολίτες γίνονται σεβαστοί, με την εποπτεία και 

παρακολούθηση τυχόν παραβιάσεων του ΔΑΔ, με ακριβή στοιχεία που συγκεντρώ-

νονται και διασταυρώνονται, την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, που μπορεί να 

είναι ιατρικής φύσεως και να αφορά την παροχή ιατρικού προσωπικού ή ιατρο-

φαρμακευτικού υλικού ή να αφορά την προμήθεια τροφίμων, ή άλλων ειδών πρώτης 

ανάγκης για τον άμαχο πληθυσμό και τέλος την διάδοση και διδασκαλία του ΔΑΔ 

στα Μέρη στη σύρραξη.  

                                                             
112 Άρθρα 10,10,10 και 11. 
113 Άρθρα 126 τρίτης και 153 τέταρτης ΣΓ. 
114 Άρθρα 9, 9, 9,10 και 81 ΠΙ’77. 
115 Κοινό άρθρο 3. 
116 Άρθρο 5.2 Καταστατικού ΕΣ. 
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 Η ΔΕΕΣ, όταν διαπιστώνεται παραβίαση του ΔΑΔ παρουσιάζεται —συνήθως 

εμπιστευτικά— στις αρμόδιες αρχές και ζητάει την θεραπεία της παραβίασης. Εάν 

οι παραβιάσεις είναι σημαντικές και επαναλαμβανόμενες διατηρεί το δικαίωμα να 

λάβει δημόσια θέση. Ακόμη, ως ουδέτερος μεσολαβητής μπορεί να διαβιβάζει 

αιτήματα από και προς τα Μέρη στη σύρραξη. 

1.9.2.3 Διεθνής Διερευνητική Ανθρωπιστική Επιτροπή 

 Πρέπει να σημειωθεί ότι αν και οι ΣΓ’49 προβλέπουν τη δυνατότητα έρευνας 

και καταγγελίας παραβιάσεων του ΔΕΣ/ΔΑΔ δεν εγκαθιδρύθηκαν σχετικές 

διαδικασίες/μηχανισμοί. Τη σχετική απουσία δράσης εκ μέρους των κρατών-Μερών 

επιχειρήθηκε να καλύψει το άρθρο 90 Ι ΠΠ’77, που προβλέπει τη δράση μιας 

Διεθνούς Διερευνητικής Ανθρωπιστικής Επιτροπής. Η Επιτροπή, μόνιμο όργανο, 

αποτελείται από 15 μέλη, εκλεγμένους ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες και έχει ως 

δικαιοδοσία: 

 α.  Τη διερεύνηση οποιωνδήποτε πραγματικών περιστατικών συνιστούν 

σοβαρή παραβίαση όπως προσδιορίζεται στις Συμβάσεις της Γενεύης ή στα 

Πρωτόκολλα.  

 β. Τη διευκόλυνση, μέσω της προσφοράς των καλών της υπηρεσιών, της 

αποκατάστασης στάσης σεβασμού προς τις Συμβάσεις και το Πρωτόκολλο. 

 Η υποχρεωτική συναίνεση των μερών για την ενεργοποίησή της, δημιουργεί 

κωλύματα κάτι που έχει αποδειχθεί δύσκολο να ξεπεραστεί, με αποτέλεσμα να μην 

έχει αναλάβει καμία υπόθεση μέχρι σήμερα.117 Αντίθετα, όπου ενεργοποιήθηκαν 

τέτοιες διερευνητικές επιτροπές (Fact Finding) αυτό έγινε με απόφαση διεθνών 

οργάνων (χωρίς την εκφρασμένη συναίνεση των εμπολέμων) είτε του Συμβουλίου 

Ασφαλείας, στο πλαίσιο των εξαναγκαστικών μέτρων του Κεφαλαίου VII του Χάρτη 

ΗΕ (Γιουγκοσλαβία, Ρουάντα), είτε του Συμβουλίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 

(Λίβανος, Σουδάν, Γάζα, Λιβύη), είτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ρωσία /Γεωργία). 

                                                             
117 Έως τον Ιούνιο του 2011 71 Κράτη είχαν αποδεχθεί την αρμοδιότητα της Επιτροπής βλ. 
http://www.ihffc.org/index.asp?Language=EN&page=recognition_general. 
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1.9.3 Η Αντιμετώπιση Παραβιάσεων του ΔΕΣ από τα Συμβαλλόμενα Μέρη 
στις ΣΓ’49 και από τη Διεθνή Κοινότητα118 

 Τα τελευταία χρόνια, οι εξελίξεις, στο πεδίο εφαρμογής του ΔΕΣ, είναι 

ραγδαίες και επιφυλάσσουν εκπλήξεις, άλλοτε θετικές, όπως είναι ο ισχυρά παρεμ-

βατικός ρόλος του Συμβουλίου Ασφαλείας (ΣΑ) μετά το 1989 ή η θεσμοθέτηση του 

Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ), άλλοτε αρνητικές, όπως η χρήση βίας από 

το ΝΑΤΟ στην πρώην Γιουγκοσλαβία (1999) και από τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο 

Βασίλειο στο Ιράκ (2003) ή το Ιράν(2006) ή επιχειρήσεις στο πλαίσιο του νέου 

θεσμού της ευθύνης προστασίας, όπως στη περίπτωση της Λιβύης (2011) με στόχο 

την προστασία του άμαχου πληθυσμού εκεί. 

  Όλη αυτή την περίοδο αναπτύσσεται μια ανθρωπιστική διπλωματία, που 

φέρνει στο προσκήνιο, πιο έντονα από ποτέ, την ανάγκη να αποδίδονται πλέον 

ευθύνες για παραβιάσεις του ΔΕΣ τόσο στα άτομα, όσο και στα κράτη, αλλά και την 

ευθύνη της Διεθνούς Κοινότητας να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις με ενεργοποίηση 

όλων των μέσων που έχει στη διάθεσή της. Έτσι, στις περιπτώσεις του Ιράκ, της 

πρώην Γιουγκοσλαβίας, της Σομαλίας, της Ρουάντα, της Σιέρρα Λεόνε, του Σουδάν, 

του Αφγανιστάν, της Λιβύης κ.λπ. οι παραβιάσεις του ΔΕΣ, θεωρήθηκαν απειλή για 

τη διεθνή ειρήνη κι ασφάλεια και επιβλήθηκαν, στα υπεύθυνα κράτη κυρώσεις, και 

για την τιμωρία των υπευθύνων ατόμων, συστάθηκαν ειδικά διεθνή δικαστήρια ή 

παραπέμφθηκαν οι καταστάσεις στο ΔΠΔ (Σουδάν, Λιβύη). 

1.9.3.1 Κοινό Άρθρο 1 ΣΓ’49  

 Εκτός όμως από την δράση των διεθνών οργανισμών ή μεμονωμένων 

κρατών, έχει ενδιαφέρον να δούμε τα μέσα που διαθέτει το ίδιο το ΔΕΣ προς τον 

σκοπό της διασφάλισης των κανόνων του, όπως αυτά περιλαμβάνονται στο κοινό 

άρθρο 1 ΣΓ’49, που προβλέπει την υποχρέωση όλων των κρατών να σέβονται και 

να διασφαλίζουν τον σεβασμό του ΔΕΣ.  

 Σύμφωνα με αυτό, εάν ένα κράτος παραβιάζει τις υποχρεώσεις του, τα άλλα 

Συμβαλλόμενα Μέρη έχουν καθήκον να επιδιώκουν την επαναφορά του στη 

δέσμευση που έχει αναλάβει, για σεβασμό των Συμβάσεων. Το καινοτόμο στοιχείο 

                                                             
118 Μαρούδα Μαρία-Ντανέλλα, «Ανθρωπιστικό Δίκαιο…», ό.π., σ.560-561. 
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του άρθρου 1 είναι, ότι η υποχρέωση διασφάλισης του σεβασμού δεν αφορά μόνο 

τα Μέρη σε μια ένοπλη σύρραξη, αλλά όλα τα κράτη, όπως επιβεβαιώνεται από τη 

διεθνή πρακτική. Τρίτα κράτη έχουν, έτσι, την υποχρέωση να λαμβάνουν κατάλληλα 

μέτρα, μονομερώς ή συλλογικά, παρεμβαίνοντας υπέρ των θιγόμενων κρατών. Η 

«θετική» αυτή υποχρέωσή τους δεν επιτάσσει η παρέμβαση να έχει συγκεκριμένο 

αποτέλεσμα. Πρόκειται, δηλαδή, για υποχρέωση μέσων και όχι αποτελέσματος.  

 Η υποχρέωση επεκτείνεται σε όλα τα Μέρη ενόπλων συρράξεων, όπως 

προκύπτει από πράξεις του ΣΑ, αλλά και Δηλώσεις και Ειδικές Συμφωνίες του 

κοινού άρθρου 3 που υπογράφουν τα Μέρη σε εσωτερικές συρράξεις, προκειμένου 

να διευρύνουν την εφαρμογή διατάξεων του ΔΕΣ, ή να δηλώσουν ότι δεσμεύονται 

να διασφαλίζουν το σεβασμό τους.119 

 Ένα ερώτημα που επιχειρεί να απαντήσει ο νέος θεσμός της «ευθύνης 

προστασίας»120 είναι, εάν η διασφάλιση του σεβασμού του ΔΕΣ περιλαμβάνει και 

τη χρήση βίας, μέσω π.χ. της ανθρωπιστικής επέμβασης, ιδίως όπου διαπιστώ-

νονται μαζικές παραβιάσεις δικαιωμάτων του ανθρώπου και ανθρωπιστικού 

δικαίου.121 Η απάντηση του Yves Sandoz, είναι κατατοπιστική: «θα ήταν αδιανόητο 

το ΔΕΣ, του οποίου η φιλοσοφία δε συνδέεται με το jus ad bellum, να μετατρέπεται 

σε πρόσχημα για στρατιωτική επέμβαση»122. 

1.9.3.2 Ποινική Καταστολή 

 Το ΔΕΣ υποχρεώνει τα συμβαλλόμενα κράτη στις ΣΓ’49 και τα Πρωτόκολλα 

να καταστέλλουν παραβιάσεις των διατάξεών τους. Η υποχρέωση αυτή συνίσταται 

στη δίωξη και τιμωρία των ατομικά υπευθύνων για εγκλήματα πολέμου, για εγκλή-

ματα κατά της ανθρωπότητας και για την γενοκτονία. Αυτή η υποχρέωση είναι διττής 

μορφής: απαιτεί το κράτος να υιοθετήσει ειδική νομοθεσία και να παραπέμψει σε 

δίκη τους υπεύθυνους ή εναλλακτικά να τους εκδώσει να δικαστούν σε άλλο κράτος. 

                                                             
119 Βλ. Ειδικές Συμφωνίες των εμπολέμων στην πρώην Γιουγκοσλαβία, Hague Statement on 
Respectfor Humanitarian Principles (παρ. 7), 1991 Memorandum of Understanding on the 
Application of IHL between Croatia and SFRY (παρ. 14) και 1992 Agreement on the application of 
IHL betweenthe Parties to the Conflict in Bosnia Herzegovina (παρ. 1) 
120 Responsibility to Protect, όπως υιοθετήθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη το 2005 (Σύνοδος Κορυφής, 
Καταληκτικό Κείμενο παρ.138-140). 
121 Μαρούδα 2006, σ.326-368. 
122 Βλ. Annals of International Medical Law, No. 33, 1986, σ.47. 
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 Στην περίπτωση ποινικής καταστολής των παραβιάσεων του ΔΕΣ το ζήτημα 

της ατομικής ποινικής ευθύνης εγείρεται σε δύο επίπεδα: ένα διεθνές κι ένα εθνικό. 

Το πρώτο, παραπέμπει στη λειτουργία των ποινικών δικαιοδοτικών οργάνων, που 

ιδρύθηκαν στη δεκαετία του 1990 και ειδικότερα στο ΔΠΔ, το πεδίο δικαιοδοσίας του 

οποίου είναι οικουμενικό. 

 Σε εθνικό επίπεδο, οι εξελίξεις στο πεδίο της ατομικής ποινικής ευθύνης, 

σήμερα αφορά τόσο τα κράτη στο έδαφος των οποίων διαπράχθηκε η παραβίαση, 

ή τα κράτη της ιθαγένειας των θυμάτων ή των φερόμενων ως δραστών, όσο και 

τρίτα κράτη στο πλαίσιο της άσκησης οικουμενικής δικαιοδοσίας, που αποτελεί έναν 

από τους πιο σημαντικούς τρόπους επιβολής του ΔΕΣ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ «2»: ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΣΥΡΡΑΞΕΙΣ:                            
ΚΑΘΕΣΤΩΣ-ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

2.1 Ιστορική Διάσταση και Εννοιολογικές Οριοθετήσεις 

2.1.1 Ιστορική Αναδρομή Στρατολόγησης και Χρησιμοποίησης Παιδιών 

 Το φαινόμενο των παιδιών μαχητών δεν είναι πρόσφατο ούτε σύγχρονο 

καθόσον υπήρξε και σε προηγούμενες εποχές. Τα παιδιά τα αρχαία χρόνια123 

χρησιμοποιούνταν ως βοηθοί των μεγαλύτερων σε ηλικία μαχητών, όπως αρματη-

λάτες, υπασπιστές, κομιστές οπλισμού ενώ και «επίλεκτοι» νέοι προετοιμάζονταν 

σε διάφορες ιστορικές περιόδους, για να γίνουν ιππότες, σαμουράι, πολεμιστές. Η 

ιστορία βρίθει παραδειγμάτων χρήσης παιδιών στον πόλεμο. 124 

 Τα παιδιά των Σπαρτιατών απομακρύνονταν από την οικογένειά τους και 

ξεκινούσαν τη σκληρή στρατιωτική εκπαίδευση125 σε ηλικία επτά ως εννέα ετών και, 

παρότι συνήθως δεν υπηρετούσαν στο πεδίο της μάχης, εκτελούσαν ωστόσο πιο 

ευτελείς εργασίες, όπως να βόσκουν κοπάδια ή να κουβαλούν ασπίδες και κιλίμια 

για τους μεγαλύτερους πολεμιστές. Τα εντατικά γυμνάσια στα οποία υποβάλλονταν 

από τη μικρή ηλικία αποσκοπούσαν στο να τα μεταμορφώσουν σε τρομερούς 

πολεμιστές μέχρι την ηλικία των 11 ετών ικανούς να στελεχώσουν τη γνωστή 

«φάλαγγα».126 

 Κατά το Μεσαίωνα, νεαρά αγόρια μαθήτευαν ως ιπποκόμοι για να υπηρετούν 

τους ιππότες αναλαμβάνοντας καθήκοντα εξοπλισμού, όπως η συντήρηση της 

πανοπλίας του ιππότη, η εκτέλεση απλών εργασιών εφοδιασμού και η διεξαγωγή 

ενός γενικού υποστηρικτικού ρόλου.127 Επίσης, πολλά από τα 30.000 παιδιά που 

συμμετείχαν στην Σταυροφορία των Παιδιών του 1212·οδηγήθηκαν στη δουλεία, 

ενώ πολλά περισσότερα πνίγηκαν στη Μεσόγειο θάλασσα παρά στην απελευθέ-

ρωση της Ιερουσαλήμ.128 Ασχέτως όμως κατάληξης, η Σταυροφορία αυτή αποτελεί 

                                                             
123 Συμπεριλαμβανομένης και της Αρχαίας Ελλάδας. 
124 Γκούντρα Π., Μεταξύ Προστασίας και Τιμωρίας, ό.π., σ. 22. 
125 Την αποκαλούμενη αγωγή. Τζέλη Μαρία-Αντωνία, Παιδιά Μαχητές, ό.π., σ. 15. 
126 Συμμετείχαν στη μάχη από την ηλικία των είκοσι ετών. 
127 Faulkner Frank, «Kindergarten killers: morality, murder and the child soldier problem», Third 
World Quarterly, Taylor & Francis, Ltd. 2001, 22:4, σ. 494. 
128 Υπάρχουν μελετητές που υποστηρίζουν ότι τελικά η υπόψη Σταυροφορία δεν πραγματοποιήθηκε: 
Singer P.W., Children at war, ό.π., σ.12. 
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ένδειξη πως η παρουσία παιδιών στο πεδίο της μάχης ή εντός των στρατιωτικών 

δυνάμεων κάθε άλλο παρά ασυνήθης ή απαγορευμένη ήταν.129 

 Γενικά όμως κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα για να συμμετάσχει κάποιος σε 

μάχη θα έπρεπε να είναι εικοσιένα ετών.130 Αυτό φυσικά δεν απέτρεψε την Ιωάννα 

της Λωραίνης (Jeanne d’Arc) που υπήρξε ένα κορίτσι στρατιώτης να τεθεί επικεφα-

λής των Γαλλικών στρατευμάτων και να ανακαταλάβει την Ορλεάνη (Orléans) της 

Γαλλίας σε ηλικία δεκαεπτά ετών. Άλλο γνωστό ιστορικό παράδειγμα είναι αυτό των 

Γενιτσάρων131 της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.  

  Στις αρχές του 19ου αιώνα, έχει υποστηριχθεί πως ο στρατός του Ναπολέοντα 

στη μάχη του Βατερλό (Waterloo) περιλάμβανε έναν αριθμό δωδεκάχρονων 

αγοριών μαχητών —κυρίως τυμπανιστών— που τοποθετήθηκαν στην πρώτη 

γραμμή του μετώπου, αποτελώντας εύκολο στόχο των αντιπάλων, ενώ αντίστοιχα 

μεγάλος αριθμός132 αγοριών χρησιμοποιήθηκε στον Αμερικανικό Εμφύλιο Πόλε-

μο.133  

 Πιο πρόσφατα, κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου (Α΄ΠΠ) 

περίπου 250.000 παιδιά, κάτω από τα δεκαοχτώ έτη, στρατολογήθηκαν στον 

βρετανικό στρατό από τα οποία περίπου το 50% έχασαν τη ζωή τους ή τραυμα-

τίστηκαν. Ανάλογα παραδείγματα υπάρχουν και από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο 

(Β΄ΠΠ) είτε από την πλευρά της Αντίστασης,134 είτε από τα φασιστικά-ναζιστικά 

καθεστώτα,135 όπου παιδιά χρησιμοποιήθηκαν σε εχθροπραξίες.136 

                                                             
129 Γκούντρα Π., Μεταξύ Προστασίας και Τιμωρίας, ό.π., σ. 23. 
130 Happold M., Child Soldiers in International Law, ό.π., σ.14. 
131 Στρατιωτικό σώμα από νέους Χριστιανούς που συγκεντρώνονταν από τις αρχές ως μια μορφή 
φόρου από μη μουσουλμανικές οικογένειες. Αποκομμένοι από τις οικογένειες τους, σμιλεύονταν σε 
ένα επίλεκτο σώμα που λογοδοτούσε μόνο στο σουλτάνο και διακρινόταν για τον φανατισμό του: 
Wikipedia, Γενίτσαροι, https://el.wikipedia.org/wiki/Γενίτσαροι (πρόσβαση Νοέμβριος 28, 2016). 
132 Υπολογίζεται ότι συμμετείχαν μεταξύ 250.000 και 400.000 νεαρών ανδρών. 
133 Γκούντρα Π., Μεταξύ Προστασίας και Τιμωρίας, ό.π., σ. 25. 
134 Όπως για παράδειγμα, η Hortense Daman, από το Βέλγιο, η οποία σε ηλικία δεκαπέντε ετών 
εντάχθηκε στις τάξεις της αντίστασης με την οικογένειά της και συμμετείχε ως αγγελιοφόρος 
μεταφέροντας γράμματα και όπλα. 
135 Στην Ιταλία υπήρχε η φασιστική ομάδα τα «Παιδιά της Λύκαινας»( Figli della Lupa), στην Ισπανία 
τα «Τόξα» (Las Flechas), ενώ στη ναζιστική Γερμανία —για τα αγόρια— η «Νεολαία του Χίτλερ ή 
Χιτλερική Νεολαία»(Hitlerjugend) και ο «Συνασπισμός Γερμανίδων Νεανίδων» (Bund Deutscher 
Mädel) —για τα κορίτσια.  
136 Τζέλη Μ. Α., Παιδιά Μαχητές, ό.π., σ. 17. Πριν τη συνθηκολόγηση της Γερμανίας, ο ναζιστικός 
στρατός έστειλε εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά ως στρατιώτες για να ενισχύσει τα στρατεύματά του: De 
Montigny Chentale, Victimes et bourreaux: Quelle protection pour les enfants combattants? Mémoire 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CE%BD%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B1%CF%81%CE%BF%CE%B9
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 Επιπλέον, υπάρχουν παραδείγματα όπου οι συγκρούσεις συνεχίζονται για 

πολλά χρόνια, με ορισμένες χώρες,137 να βιώνουν και να συντηρούν εχθροπραξίες 

ακόμα και για 30 συναπτά έτη.138 Ειδικά, στο Αφγανιστάν υπάρχει μια ολόκληρη 

γενιά παιδιών που έχει μεγαλώσει με τα όπλα —πρώτα ως μέλη της αντίστασης στις 

σοβιετικές δυνάμεις και αργότερα ως μέλη των πολλών αντιμαχόμενων φραξιών139 

του Αφγανιστάν. Τόσο το κίνημα των Ταλιμπάν όσο και οι «αντιταλιμπανικές» 

δυνάμεις συνεχίζουν να στρατολογούν νεαρούς άνδρες για τον πόλεμο.140 

 Δυστυχώς, σήμερα, η διαφοροποίηση στη χρησιμοποίηση των παιδιών στον 

πόλεμο σε σχέση με το παρελθόν δεν αφορά μόνο στον πολλαπλασιασμό των περι-

πτώσεων εμφάνισης του φαινομένου και τις διαστάσεις που έχει σταδιακά από-

κτήσει η διεθνικότητά του, αλλά έγκειται περισσότερο στην «αναβάθμιση» του ρόλου 

των παιδιών κατά τη διάρκεια των ένοπλων συρράξεων. Από ένα έμμεσο και 

παθητικό ρόλο, δίκην «κομπάρσου», γίνεται πλέον αναφορά για άμεση δραστη-

ριοποίηση παιδιών σε εχθροπραξίες, σε ενεργή συμμετοχή στη διάπραξη ωμοτήτων 

και πολλών ανάλογων δράσεων, με χαρακτηριστικό τους την βιαιότητα, όταν κάποτε 

σε αντίστοιχες πράξεις υπήρξαν μόνο αυτόπτες μάρτυρες.141 

2.1.2 Η «Γεωγραφία» του Φαινομένου142 

 Σε αυτό το σημείο μπορεί να τεθεί το ερώτημα αν τελικά οι λόγοι για τους 

οποίους —η περίπτωση των παιδιών μαχητών— εμφανίζεται ιδιαίτερα έντονο σε 

συγκεκριμένες περιοχές του πλανήτη είναι καθαρά περιστασιακοί. Αν επιχειρήσει 

κάποιος να αναλύσει το υπόψη φαινόμενο θεωρώντας ότι αποτελεί αποκλειστικά 

αφρικανική «μάστιγα», οδηγείται χωρίς καμιά αμφιβολία σε μια σοβαρά παραπλα-

νητική αντιμετώπιση της υφιστάμενης πραγματικότητας. Όλες οι ήπειροι «ταλαιπω-

ρούνται». 

                                                             
prisenti comme exigence partielle de la maitrise en science politique, Université du Québec à 
Montréal,2006, σ.11. 
137 Όπως η Αγκόλα, το Αφγανιστάν, η Σρι Λάνκα, η Σομαλία και το Σουδάν. 
138 Onyango Philista, «The Impact of Armed Conflict on Children», Child Abuse Review 7, 1998, σ. 
219. 
139 Συγκροτημένη/οργανωμένη ομάδα που δρα στο εσωτερικό ενός πολιτικού κόμματος που έχει 
κοινή ιδεολογική ταυτότητα και επιδιώξεις και συνεδριάζει μυστικά για να αποφασίσει ποια στάση θα 
κρατήσει στα επίσημα κομματικά όργανα, έχοντας ως τελικό σκοπό να επικρατήσει η άποψή της: 
Wikipedia,Φράξια, https:// el.wiktionary.org/wiki/φράξια (πρόσβαση Νοέμβριος 28, 2016).  
140 Fonseka, B. «The Protection of Child Soldiers», ό.π., σ. 74. 
141 Γκούντρα Π., Μεταξύ Προστασίας και Τιμωρίας, ό.π., σ. 29. 
142 Ό.π., σ. 34-37. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CE%BD%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B1%CF%81%CE%BF%CE%B9
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 Πράγματι, το φαινόμενο των παιδιών στρατιωτών εμφανίζεται εκτεταμένο σε 

όλα τα μήκη και πλάτη της Γης και οι υπόψη μαχητές, στις περισσότερες των 

περιπτώσεων, αποτελούν σημαντικό στοιχείο Ενόπλων Δυνάμεων143 ή Ομάδων σε 

χώρες της Αφρικής, της Ασίας και της Λατινικής Αμερικής, με παράλληλη διάδοσή 

του φαινομένου και στη Μέση Ανατολή. Δεν θα πρέπει να αγνοηθεί ότι ακόμα το 

γεγονός ότι και στην «Γηραιά Ήπειρο» υπάρχουν περιπτώσεις που έδειξαν ότι όλες 

οι χώρες θα πρέπει να προφυλαχτούν ενάντια στη στρατολόγηση παιδιών στο ίδιο 

τους το έδαφος από ξένες ένοπλες ομάδες, όπως το PKK ή το LTTE.144 

 Επιπρόσθετα, με την «περιφερειοποίηση» των εμφυλίων πολέμων, ιδιαίτερα 

στην Αφρική, παρατηρείται και αντίστοιχη κατηγοριοποίηση του φαινομένου των 

παιδιών μαχητών. Συχνά παιδιά στρατιώτες στρατολογούνται από δεύτερες χώρες, 

από τις προσφυγικές κοινότητες και τυγχάνουν διασυνοριακής εμπορίας.145 Η 

ρευστή και πολλές φορές ανεξέλεγκτη πληθυσμιακή διακίνηση μέσω των συνόρων, 

καθώς και η έλλειψη ευκαιριών/επιλογών για τα παιδιά καθιστούν το πρόβλημα από 

τοπικό σε παγκόσμιο. 

 Με δεδομένα τα παραπάνω, δεν εκπλήσσει το γεγονός ότι πολλοί μπορεί να 

κρίνουν, εσφαλμένα, ότι με το πέρας των εχθροπραξιών και μετά από ένα εύλογο 

διάστημα το φαινόμενο μπορεί να περιοριστεί ή στην καλύτερη περίπτωση να 

εκλείψει. Στην πραγματικότητα, αυτό που συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες να 

συμβεί είναι η επανάληψη μιας παρόμοιας κατάστασης,146 σε κάποια άλλη περιοχή, 

προκαλώντας ένα καθεστώς «ανατροφοδότησης» μεταξύ γειτονικών χωρών και 

εχθροπραξιών, δίκην «συγκοινωνούντων δοχείων». Με αυτό τον τρόπο, ενδέχεται 

η υπόψη κατάσταση από τοπική-περιφερειακή να λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις, 

διεθνικού χαρακτήρα, όπως αυτό προκύπτει μελετώντας διαχρονικά το μοτίβο της 

«διαδρομής» του λαθρεμπορίου όπλων147 και των πλουτοπαραγωγικών πηγών,148 

                                                             
143 Αναφέρεται στις Ένοπλες Δυνάμεις μιας χώρας. 
144 Liberation Tigers of Tamil Eelam, ένοπλη ομάδα που έχει τη βάση της στην ΒΑ Σρι Λάνκα και 
μάχεται για την αποσκίρτηση της περιοχής Tamil Eelam από την Σρι Λάνκα. 
145 Για παράδειγμα, παιδιά από την Αγκόλα, την Κένυα, τη Ρουάντα και την Ουγκάντα έχουν 
πολεμήσει δίπλα στους ενήλικες χορηγούς τους στον εμφύλιο πόλεμο στη Λαϊκή Δημοκρατία του 
Κονγκό. 
146 Τα παιδιά στρατιώτες που δε βλέπουν κανένα μέλλον για τους εαυτούς τους ως πολίτες στη χώρα 
τους, μετά την κατάπαυση πυρός, μπορεί να διασχίσουν τα σύνορα και να γίνουν στρατιώτες σε 
γειτονικές χώρες. 
147 Κυρίως ελαφρών. 
148 Όπως για παράδειγμα τα «ματωμένα» διαμάντια (Blood diamonds). 
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των διακρατικών επιρροών και επεμβάσεων η οποία συνοδεύεται σχεδόν ταυτό-

χρονα και με την εμφάνιση παιδιών στρατιωτών, παρουσιάζοντας μια ομολογου-

μένως αξιοπρόσεκτη ταύτιση. 

 Θα αποτελούσε σοβαρή παράλειψη να μην τονιστεί το γεγονός ότι —από τη 

στιγμή που καθημερινά γίνεται λόγος για τις σύγχρονες μορφές πολέμου— το 

φαινόμενο των παιδιών μαχητών149 συναντάται τόσο στο πλαίσιο διεθνικών 

τρομοκρατικών οργανώσεων, όσο και σε δίκτυα οργανωμένου εγκλήματος. Με αυτό 

το σκεπτικό θα μπορούσε ορθά να ειπωθεί ότι οι ανήλικοι βομβιστές αυτοκτονίας 

που έχουν στρατολογηθεί θα πρέπει να συμπεριληφθούν στα παιδιά στρατιώτες.  

2.1.3 Εννοιολογικές Οριοθετήσεις150 

 Αρχικά, πρέπει να απαντηθεί το βασικό ερώτημα, ποιο άτομο πρέπει να 

θεωρείται παιδί και ποιο παιδί μαχητής —ανεξαρτήτου φύλου. Το ΔΔ προσπαθεί 

μέσω των συμβατικών, κυρίως, κειμένων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από μεγάλο 

αριθμό κρατών να απαντήσει. 

 Σύμφωνα με τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (ΣΔΠ) του 1989 

παιδί θεωρείται «…κάθε ανθρώπινο ον μικρότερο των δεκαοχτώ ετών, εκτός αν η 

ενηλικίωσή του επέρχεται νωρίτερα, σύμφωνα με την ισχύουσα για το παιδί νομο-

θεσία». Ο καθορισμός συγκεκριμένης ηλικίας όπου θα αναγνωρίζεται η μετάβαση 

από την παιδική ζωή στην ενήλικη, προέκυψε κατόπιν συμβιβασμού, καθόσον 

επικρατούσαν διάφορες απόψεις με την επικρατέστερη να είναι ότι συνδέεται με 

κοινωνικούς, θρησκευτικούς, νομικούς παράγοντες και τοπικές αντιλήψεις. Σημα-

ντικό ρόλο κατέχει η εθνική νομοθεσία η οποία μπορεί να μεταβάλλει το όριο ανά-

λογα με το βαθμό επηρεασμού από τους προαναφερόμενους παράγοντες.  

 Στη ΣΔΠ ορίζεται ότι το παιδί θα πρέπει να απολαμβάνει όλα τα δικαιώματα 

που περιγράφονται στην υπόψη Σύμβαση ανεξαρτήτου φυλής, γλώσσας, θρη-

σκείας, φύλου, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων του παιδιού ή των γονέων του. 

 Ο Αφρικανικός Χάρτης για τα Δικαιώματα και την Ευημερία του Παιδιού 

(ΑΧΔΕΠ) «συμβαδίζει» με τη ΣΔΠ για το όριο ενηλικίωσης. Όμως, η πράξη έδειξε, 
                                                             
149 Για το νεαρό που είναι οπαδός ισχυρής ιδεολογίας, η τρομοκρατία αποτελεί φυσική προέκταση 
της συμμετοχής τους στην ένοπλη σύρραξη. 
150 Τζέλη Μ. Α., Παιδιά Μαχητές, ό.π., σ. 18-22. 
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στην περίπτωση της Αφρικής ότι παρόλο που έχουν θεσπιστεί τα δικαιώματα του 

παιδιού, αυτό δεν τηρείται από τις χώρες. 

 Στο Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο (ΔΑΔ) δεν καθορίζεται με σαφήνεια η 

έννοια του «παιδιού» αλλά μπορεί να ειπωθεί ότι, έμμεσα, γίνεται παραπομπή στα 

Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΔτΑ) και ιδιαίτερα σε αυτά του παιδιού. Το παράδοξο 

του Διεθνούς Δικαίου (ΔΔ) είναι ότι ενώ υπάρχουν αρκετά άρθρα που προβλέπουν 

την προστασία παιδιών, κατά τη διάρκεια των εχθροπραξιών, δεν υπήρξε καμία 

απολύτως πρόβλεψη από τη Διεθνή Κοινότητα, να υιοθετηθεί είτε από τις Συμβάσεις 

της Γενεύης του 1949 (ΣΓ’49), είτε από τα Πρόσθετα Πρωτόκολλα του 1977 (ΠΠ’77) 

—παρά τους δύο Παγκοσμίους Πολέμους— ένας αποδεκτός ορισμός του νομικού 

όρου «παιδί». 

 Ειδικότερα, για την ύπαρξη ενός ορισμού για το «παιδί-μαχητής» η κατά-

σταση που επικρατεί είναι και σε αυτή την περίπτωση λίγο ρευστή. Ένας σαφής 

ορισμός περιλαμβάνεται σε ένα κείμενο, μη δεσμευτικού χαρακτήρα, στις «Αρχές 

του Κέιπ Τάουν» (Cape Town Principles and Best Practices) —που υιοθετήθηκαν 

σε Συμπόσιο για την Πρόληψη της Στρατολόγησης Παιδιών στις Ένοπλες Δυνάμεις 

και για την Αποστράτευση και Κοινωνική Επανένταξη των παιδιών μαχητών στην 

Αφρική το 1997— σύμφωνα με αυτό «κάθε άτομο, κάτω των δεκαοχτώ ετών, που 

συμμετέχει σε οποιουδήποτε είδους τακτικής ή άτακτης ένοπλης δύναμης ή ομάδας, 

σε οποιοδήποτε ρόλο, περιλαμβανομένων αλλά όχι μόνο μαγείρων, αχθοφόρων, 

αγγελιοφόρων και οποιουδήποτε άλλου που ακολουθεί τις ομάδες αυτές, πέραν των 

συγγενικών τους προσώπων. Ο ορισμός συμπεριλαμβάνει τα κορίτσια που στρατο-

λογούνται για σεξουαλικούς λόγους καθώς και για αναγκαστική σύζευξη». Βλέπουμε 

λοιπόν, ότι ο παραπάνω ορισμός αναφέρεται, όχι μόνο σε ένα παιδί που φέρει ή δε 

φέρει όπλο αλλά και στο «κορίτσι-μαχητή», φαινόμενο που είναι άρρηκτα συνδε-

δεμένο με αυτό της στρατολόγησης και χρησιμοποίησης παιδιών σε ένοπλες 

συρράξεις, στο οποίο ίσως η Διεθνής Κοινότητα να μην έχει επιδείξει τη δέουσα 

προσοχή. 
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2.2 Το Νομικό Πλαίσιο της Στρατολόγησης Παιδιών 

2.2.1 Τα Παιδιά ως Προστατευμένα151 Πρόσωπα/Αμαχοι κατά τη Διάρκεια 
Ενόπλων Συγκρούσεων152 

 «…Τα παιδιά είναι αθώα…Είναι λιγότερο προετοιμασμένα να προσαρ-

μοσθούν ή να ανταποκριθούν στις συρράξεις…λιγότερο υπεύθυνα για τους πολέ-

μους, ωστόσο ανέχονται δυσανάλογα τις υπερβολές τους…Είναι πραγματικά θύματα 

χωρίς να φέρουν ευθύνη για τον πόλεμο. Εκτός αυτού, αντιπροσωπεύουν την ελπίδα 

και το μέλλον όλης της κοινωνίας καταστρέφοντας τα παιδιά, καταστρέφουμε την [ίδια 

την] κοινωνία» 

Olara A. Otunu                                                                                                                                   

Ειδικός Αντιπρόσωπος ΓΓ/ΗΕ153  

 Το ΔΔ, όπως έχει ήδη αναφερθεί περιέχει διατάξεις154 για την προστασία των 

παιδιών ως προσώπων που δεν λαμβάνουν μέρος155 σε εχθροπραξίες κατά τη 

διάρκεια αυτών αλλά και σε περίπτωση κατοχής. Σε περίπτωση που δεν έχει 

επικυρωθεί η IV ΣΓ’49 ή τα Πρωτόκολλα τότε, ισχύει το κοινό άρθρο 3 στις ΣΓ’49, 

το οποίο προσφέρει ορισμένους κανόνες προστασίας και αναγνωρίζεται από το 

Διεθνές Εθιμικό Δίκαιο. 

 Επιπρόσθετα, η Διακήρυξη156 σχετικά με την προστασία των Γυναικών και 

των Παιδιών σε Έκτακτες Καταστάσεις και Ένοπλες Συρράξεις του 1974, ζητά από 

τα κράτη μέλη να φροντίσουν, με κάθε μέσο, οι δύο παραπάνω κατηγορίες αμάχων 

όποτε βρίσκονται σε κατάσταση εχθροπραξιών157 ή σε κατεχόμενα εδάφη να μη 

στερηθούν ασύλου, τροφής, φαρμακευτικής περίθαλψης ή άλλων αναπαλλοτρίω-

των δικαιωμάτων —η οποία εναρμονίζεται και με τις υπόλοιπες πηγές του ΔΔ, όπως 

η Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1948 (ΟΔΔΑ), η 

                                                             
151 Σύμφωνα με το άρθρο 4 της IVΣΓ’49 προστατευόμενο πρόσωπο θεωρείται «κάθε άτομο το οποίο, 
οποιαδήποτε στιγμή και με οποιονδήποτε τρόπο, εν καιρώ πολέμου ή κατοχής, βρίσκεται υπό τον 
έλεγχο ενός Μέρους στη σύρραξη ή κατέχουσας  δύναμης της οποίας δεν αποτελεί υπήκοο». 
152 Τζέλη Μ. Α., Παιδιά Μαχητές, ό.π., σ. 23-27. 
153 Για τα παιδιά στις ένοπλες συγκρούσεις. 
154 Σχετικά με τη μεταχείριση αμάχων προβλέπονται στα άρθρα 27 (IV ΣΓ΄49), 50-75 I ΠΠ΄77 και 13 
II ΠΠ΄77.  
155 Έμμεσα ή άμεσα. 
156 Σε επίπεδο ΔτΑ. 
157 Όπως αγώνες για ειρήνη, αυτοδιάθεση, ανεξαρτησία.  
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Διακήρυξη για τα Δικαιώματα του Παιδιού του 1959— αλλά και η «επέκτασή» της, η 

Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού του 1989 (ΣΔΠ).  

 Σχετικά προβλέπουν και Περιφερειακές Συμβάσεις, όπως η Ευρωπαϊκή 

Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, η Αμερικανική Σύμβαση για τα Δικαιώ-

ματα του Ανθρώπου, ο Αφρικανικός Χάρτης για τα Δικαιώματα των Ανθρώπων και 

των Λαών και ο Αφρικανικός Χάρτης για τα Δικαιώματα και την Ευημερία του 

Παιδιού (ΑΧΔΕΠ).  

2.2.2 Η Στρατολόγηση Παιδιών: Υποχρεωτική-Αναγκαστική-Εθελοντική 

2.2.2.1 Συμβάσεις Γενεύης του 1949158 

 Υφίσταται ένα ιδιαίτερο καθεστώς στον κόσμο για την στράτευση ενός 

παιδιού στις Ένοπλες Δυνάμεις μιας χώρας αφού η στρατολόγησή του μπορεί να 

είναι —με νόμο του κράτους— «υποχρεωτική» , «αναγκαστική», δηλαδή με τη βία 

και «εθελοντική». Το ΔΔ, αφενός μεν απαγορεύει τις πρώτες δύο περιπτώσεις, 

αφετέρου δε υπάρχει η δυνατότητα σε ένα παιδί δεκαπέντε ετών να καταταχτεί 

εθελοντικά. 

 Σύμφωνα με το άρθρο 51 της IVΣΓ’49 απαγορεύεται η υποχρεωτική 

στρατολόγηση των προστατευόμενων προσώπων στις Ένοπλες Δυνάμεις159 καθώς 

και η άσκηση πίεσης ή προπαγάνδας για την επίτευξη εθελοντικών κατατάξεων. Ο 

λόγος που δεν αναφέρονται συγκεκριμένα τα παιδιά, αλλά γίνεται λόγος για 

«προστατευμένα πρόσωπα», οφείλεται στο γεγονός ότι εκείνη την κρίσιμη περίοδο 

(1949), μετά το πέρας του Β΄ΠΠ, την ανθρωπότητα την απασχολούσαν, αναλογικά, 

πιο σημαντικά ζητήματα από τα οποία έπρεπε να προστατευτεί ο άμαχος πλη-

θυσμός όπως οι μαζικές απελάσεις, η λιμοκτονία, οι αρρώστιες, η καταναγκαστική 

εργασία. 

2.2.2.2 Πρώτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο του 1977160 

 Όπως αναφέρθηκε, στο Ι ΠΠ’77 προβλέπεται η απαγόρευση της στρατο-

λόγησης και συμμετοχής των παιδιών σε ένοπλες συρράξεις. Στο άρθρο 77, ορίζεται 

                                                             
158 Τζέλη Μ. Α., Παιδιά Μαχητές, ό.π., σ. 27-28. 
159 Ισχύει και τις βοηθητικές δυνάμεις κατοχής. 
160 Τζέλη Μ. Α., Παιδιά Μαχητές, ό.π., σ. 29-31. 
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ότι «Τα Εμπόλεμα Μέρη θα λαμβάνουν όλα τα εφικτά μέτρα, με τρόπο, ώστε τα 

παιδιά τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει την ηλικία των δεκαπέντε ετών να μη 

παίρνουν μέρος σε εχθροπραξίες και συγκεκριμένα θα αποφεύγουν να τα στρατο-

λογούν στις Ένοπλες Δυνάμεις τους. Κατά τη στρατολόγηση προσώπων που έχουν 

συμπληρώσει την υπόψη ηλικία αλλά όχι εκείνη των δεκαοχτώ ετών, τα εμπόλεμα 

μέρη θα επιδιώκουν να δίνουν προτεραιότητα στα παιδιά που είναι μεγαλύτερα».  

 Το παραπάνω σημαίνει, πρακτικά, ότι τα υπόψη Μέρη υποχρεώνονται να μη 

στρατολογούν —υποχρεωτικά ή εθελοντικά— παιδιά κάτω από την ηλικία των δεκα-

πέντε ετών. Συνεχίζοντας το σχολιασμό του άρθρου 77, θα πρέπει να αναφερθούμε 

στα παρακάτω 2 σημεία: 

 α. Ο όρος «εφικτά μέτρα» προσδίδει «ασάφεια» ή και «χαλαρότητα», θα 

μπορούσε να ειπωθεί, καθόσον αποτελεί όρο λιγότερο υποχρεωτικό για τα ενδια-

φερόμενα κράτη που επιθυμούσαν να αποφύγουν δεσμεύσεις για την εθελοντική 

συμμετοχή παιδιών σε εχθρικές συγκρούσεις, κατά τη σύναψη του Πρωτοκόλλου. 

 β. Δεν γίνεται καμία αναφορά στην «έμμεση»161 συμμετοχή των παιδιών, η 

οποία, περιλαμβάνει παρόμοιο κίνδυνο —εξίσου σημαντικό— με την συμμετοχή σε 

εχθροπραξίες, στην πρώτη γραμμή, φέροντας ατομικό οπλισμό. 

2.2.2.3 Δεύτερο Πρόσθετο Πρωτόκολλο του 1977162 

 Το υπόψη Πρωτόκολλο περιλαμβάνει πιο πλήρεις υποχρεώσεις για τα εμπό-

λεμα μέρη. Σε σχέση με το Πρώτο, η πιο σημαντική διαφορά είναι η απαγόρευση 

τόσο της άμεσης όσο και της έμμεσης συμμετοχής παιδιών, κάτω των δεκαπέντε 

ετών, σε εχθροπραξίες και από τις Ένοπλες Δυνάμεις ή Ομάδες. Ωστόσο, δεν 

υπάρχει καμία διάταξη που να υποχρεώνει τα κράτη να απέχουν από τη στρατο-

λόγηση παιδιών κάτω των δεκαοχτώ ετών. Ενώ και εδώ απαγορεύεται η 

αναγκαστική και εθελοντική στρατολόγηση των παιδιών.  

                                                             
161 Όπως για παράδειγμα αγγελιοφόροι, μεταφορείς πυρομαχικών ή τροφίμων και την τέλεση 
δολιοφθορών. 
162 Ό.π., σ. 31-32. 
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2.2.2.4 Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού 163 

 Στην Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (ΣΔΠ) διακρίνουμε πολλές 

ομοιότητες σε διατάξεις που αφορούν στα παιδιά καθόσον στο άρθρο 32 ορίζεται 

ότι τα συμβαλλόμενα μέρη θα πρέπει «…να λάβουν όλα τα εφικτά μέτρα ώστε να 

διασφαλίσουν ότι άτομα κάτω των δεκαπέντε ετών δε θα συμμετάσχουν άμεσα στις 

εχθροπραξίες».  

 Επιπλέον, σε επόμενο άρθρο (38) γίνεται αναφορά για το σεβασμό και τη 

διασφάλιση των κανόνων του ΔΑΔ που έχουν σχέση με την προστασία των 

παιδιών, κατά τη διάρκεια των ενόπλων συγκρούσεων. Αυτό εφαρμόζεται, τόσο σε 

καιρό ειρήνης, όσο και πολέμου επιβάλλοντας, κράτη που δεν βρίσκονται σε σύρρα-

ξη, σε υποχρεώσεις.  

2.2.2.5 Αφρικανικός Χάρτης για τα Δικαιώματα και την Ευημερία του Παι-
διού164   

 Θα αποτελούσε σοβαρή παράλειψη να μην τονιστεί, στο παρόν πόνημα, ότι 

ο Αφρικανικός Χάρτης για τα Δικαιώματα και την Ευημερία του Παιδιού (ΑΧΔΕΠ) —

σε επίπεδο διατάξεων που αφορούν το παιδί— βρίσκεται ένα βήμα πιο μπροστά 

από τα υπόλοιπα διεθνή δεσμευτικά κείμενα. 

 Πιο συγκεκριμένα, ζητάει από τα συμβαλλόμενα κράτη να λάβουν τα απα-

ραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουν ότι κανένα παιδί, κάτω των δεκαοχτώ ετών, δε 

θα συμμετέχει άμεσα σε εχθροπραξίες και τα κράτη να αποφεύγουν να τα στρατο-

λογούν. Εκτός από το όριο ηλικίας που αυξάνεται, ο Χάρτης επεκτείνεται περαιτέρω 

καλώντας τα κράτη να τον εφαρμόζουν και σε κατάσταση εσωτερικών ενόπλων 

συρράξεων —προφανώς για να διασφαλιστεί περισσότερο η προστασία των παι-

διών— σε αντίθεση με το II ΠΠ΄77 που ορίζει ότι δεν εφαρμόζεται σε εσωτερικές 

εντάσεις. 

 Ωστόσο, παρά τα όσα θετικά αναφέρθηκαν για το Χάρτη, αποτελεί μια πραγ-

ματικότητα το γεγονός ότι τα τελευταία είκοσι χρόνια η στρατολόγηση παιδιών, κάτω 

                                                             
163 Ό.π., σ. 32-33. 
164 Ό.π., σ. 33-34. 
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των δεκαοχτώ ετών συναντάται σε όλες τις εσωτερικές ένοπλες συρράξεις στην 

Αφρική. 

2.2.2.6  Δεύτερο Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη ΣΔΠ165 

 Έπειτα από μια περίπου δεκαετία, το 2000 —από τότε που ζήτησε ο ΑΧΔΕΠ 

από τα κράτη να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλιστεί ότι κανένα 

παιδί, κάτω από τα δεκαοχτώ έτη, δε θα συμμετέχει άμεσα σε εχθροπραξίες και δε 

θα μπορεί να στρατολογηθεί— με το Δεύτερο Προαιρετικό Πρωτόκολλο (II 

Προαιρ.Πρωτ.ΣΔΠ) αυξήθηκε το όριο της υποχρεωτικής στρατολόγησης, στις Ένο-

πλες Δυνάμεις των κρατών μερών και της άμεσης συμμετοχής σε εχθροπραξίες, 

στα δεκαοχτώ έτη. 

 Από την άλλη πλευρά όμως, στο ζήτημα της εθελοντικής στρατολόγησης στα 

υπόψη άρθρα του ΙΙ Προαιρ.Πρωτ.ΣΔΠ γίνεται αναφορά σε αριθμό συγκεκριμένων 

εγγυήσεων-υποχρεώσεων των κρατών για να υλοποιηθεί αυτή —όπως να λάβουν 

ειδικά μέτρα προστασίας για παιδιά, κάτω από τα δεκαοχτώ έτη, να εξασφαλίζουν 

ότι η υπόψη στρατολόγηση είναι, όχι μόνο «γνήσια» εθελοντική, αλλά πραγμα-

τοποιείται με την εν γνώσει συγκατάθεση των γονέων (ή των νόμιμων κηδεμόνων) 

και τέλος, τα πρόσωπα αυτά πρέπει να παρέχουν αξιόπιστη απόδειξη της ηλικίας 

τους, πριν γίνουν δεκτά στις εθνικές Ένοπλες Δυνάμεις166— οπότε δημιουργούνται 

εύλογα απορίες σχετικά με τι συμβαίνει στην πραγματικότητα με χώρες που στρα-

τολογούν αυτά παιδιά και τα χρησιμοποιούν σε εχθροπραξίες με άσχημα από-

τελέσματα πολλές φορές παρά τα πιθανά μέτρα προστασίας ή αν υπάρχει κατάλ-

ληλο σύστημα καταγραφής γεννήσεων.  

 Αξιοσημείωτο, είναι ότι το υπόψη Πρωτόκολλο αναφέρει για «ένοπλες ομά-

δες που διαφέρουν από τις Ένοπλες Δυνάμεις ενός κράτους», χωρίς να περιορίζει 

τον ορισμό «ένοπλης ομάδας», μόνο σε αντικυβερνητικές ένοπλες ομάδες αλλά να 

κάνει λόγο «γενικά» σε ένοπλες ομάδες που διαφέρουν από αυτές του κράτους στις 

                                                             
165 Ό.π., σ. 36-40. 
166 Γενική Συνέλευση ΟΗΕ, Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού 
σε σχέση με την ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη, απόφαση 54/263 της 25.5.2000, 
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4bcbf87b2 (πρό-
σβαση Δεκέμβριος 26, 2016). 

http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4bcbf87b2
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οποίες απαγορεύει, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, να στρατολογούν και να 

χρησιμοποιούν παιδιά σε εχθροπραξίες, κάτω από την ηλικία των δεκαοχτώ ετών. 

 Σε συνέχεια των παραπάνω, το Πρωτόκολλο καλεί τα κράτη μέρη να ποινι-

κοποιήσουν παρόμοιες πρακτικές, προχωρώντας δηλαδή σε δίωξη και τιμωρία των 

ανταρτών που έχουν στρατολογήσει ή χρησιμοποιήσει παιδιά, κάτω από τα δεκα-

οχτώ έτη, σε εχθροπραξίες. 

 Τέλος, στο πλαίσιο του Διεθνούς Ποινικού Δικαίου, το Διεθνές Ποινικό Δικα-

στήριο στην ιδρυτική του πράξη του 1998 (Καταστατικό Ρώμης) έχει ορίσει ότι, 

αποτελεί «έγκλημα πολέμου», όχι μόνο η υποχρεωτική ή η εθελοντική στρατο-

λόγηση παιδιών, κάτω από τα δεκαπέντε έτη, στις Ένοπλες Δυνάμεις ή ομάδες, 

αλλά και η χρησιμοποίησή τους για άμεση συμμετοχή σε εχθροπραξίες όταν πρό-

κειται για ένοπλες συρράξεις διεθνούς ή μη διεθνούς χαρακτήρα.  

2.2.2.7  Οι Περιπτώσεις των ΗΠΑ και Μ. Βρετανίας στη Στρατολόγηση 
Παιδιών σε Καιρό Ειρήνης167 

 Τόσο οι ΗΠΑ όσο και η Μ. Βρετανία έχουν επικυρώσει το ΙΙ 

Προαιρ.Πρωτ.ΣΔΠ σε αντίθεση με τη ΣΔΠ που έχει επικυρωθεί μόνο από τη 

δεύτερη. Αυτό, πρακτικά, σημαίνει ότι για τις ΗΠΑ ισχύει, για την άμεση συμμετοχή 

σε εχθροπραξίες, η ηλικία των δεκαοχτώ ετών, ενώ για την εθελοντική στρατο-

λόγηση, άρα και την έμμεση συμμετοχή, ισχύει η ηλικία των δεκαεπτά ετών. 

Επιπλέον, σύμφωνα με τις ΗΠΑ στις στρατιωτικές σχολές εισέρχεται εθελοντικά, 

στην ηλικία των δεκαεπτά ετών, ένα μικρό ποσοστό (4%) από το οποίο, το 80% των 

εθελοντών, έχουν συμπληρώσει τα δεκαοχτώ έτη, κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής 

τους. Για το ζήτημα της άμεσης συμμετοχής σε εχθροπραξίες, οι ΗΠΑ θεωρούν ότι 

αυτό δε σημαίνει έμμεση συμμετοχή, όπως η συλλογή πληροφοριών ή η μεταφορά 

πυρομαχικών. 

 Στην περίπτωση της Μ. Βρετανίας —η οποία βασίζεται για την επάνδρωση 

των Ενόπλων Δυνάμεών της στην εθελοντική στρατολόγηση— η κατάταξη μπορεί 

να γίνει από την ηλικία των δεκαέξι ετών, εθελοντικώς, ενώ άμεση συμμετοχή σε 

εχθροπραξίες λαμβάνουν άτομα που έχουν φτάσει τα δεκαοχτώ έτη, εκτός και αν 

                                                             
167 Τζέλη Μ. Α., Παιδιά Μαχητές, ό.π., σ. 43-47. 
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απαιτηθεί —λόγω πραγματικής στρατιωτικής ανάγκης— άτομα μικρότερης ηλικίας 

να έχουν άμεση συμμετοχή. 

 Διαπιστώνεται από τα παραπάνω, ότι κράτη, όπως ΗΠΑ και Ηνωμένο 

Βασίλειο, μπορούν «ερμηνεύοντας» διαφορετικά τις υφιστάμενες διατάξεις του ΔΔ 

να θέσουν το εθνικό τους συμφέρον, στην συγκεκριμένη περίπτωση, πάνω από τα 

παιδιά καταδεικνύοντας με εμφανή τρόπο το κενό που υπάρχει στο ΔΔ.  

2.2.3 Μη Διεθνείς Ένοπλες Συρράξεις και Παιδιά Μαχητές 

2.2.3.1 Εισαγωγικά168 

 Στη σημερινή διεθνή πραγματικότητα, οι ένοπλες συρράξεις συνιστούν, πρω-

τίστως, συγκρούσεις εσωτερικής φύσεως μεταξύ μιας κυβέρνησης (διά των 

Ενόπλων Δυνάμεών της) και μιας ή περισσοτέρων ενόπλων —οργανωμένων ή και 

μη οργανωμένων— ομάδων ανταρτών ή και μεταξύ αυτών των ομάδων. Η δυσκολία 

του ζητήματος των μη διεθνών ενόπλων συρράξεων (ΜΔΙΕΣ) οφείλεται στο γεγονός 

της μη αναγνώρισης, εκ μέρους των κυβερνήσεων, μιας εσωτερικής ένοπλης 

σύρραξης με μια ομάδα αντικαθεστωτικών, θεωρώντας τη μια απλή εσωτερική 

αναταραχή. Γι’ αυτό το λόγο, το σχετικό ΔΑΔ δεν έχει αναπτυχθεί στον ίδιο βαθμό 

με τις διεθνείς ένοπλες συρράξεις (ΔΙΕΣ). 

 Επιπλέον, οι ΜΔΙΕΣ μπορεί να αποτελούν όχι μόνο συρράξεις παρόμοιες με 

μια ΔΙΕΣ, αλλά και συγκρούσεις με ομάδες χωρίς καμία οργάνωση, ιεραρχία ή και 

άσκηση ελέγχου σε ορισμένο έδαφος, το οποίο έχει αντίκτυπο στον άμαχο 

πληθυσμό, καθόσον είναι αισθητή, σχεδόν πάντα, η έλλειψη βούλησης για 

εφαρμογή και σεβασμό των κανόνων του ΔΑΔ. Εξάλλου, πως είναι δυνατό να 

θεωρείται ότι μπορεί να εφαρμοστεί το σχετικό ΔΑΔ, όταν οι υπόψη ομάδες δεν 

αναγνωρίζουν τους συμβατικούς κανόνες που έχουν επικυρωθεί από Κυβέρνηση 

εναντίον της οποίας μάχονται. 

 Λόγω της αλλαγής του μοτίβου και της φύσης των συγκρούσεων, όπως έχει 

αναφερθεί, τα παιδιά όχι μόνο έχουν αυξημένο κίνδυνο ναι γίνουν στόχοι169 των 

συγκρούσεων αλλά να ασκήσουν και τα ίδια βία170. Ένα παιδί στρατιώτης μπορεί 
                                                             
168 Ό.π., σ. 47-49. 
169 Θύματα.  
170 Θύτες.  
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να χαρακτηριστεί ένα άτομο που η ηλικία του είναι κάτω των 18 ετών που άμεσα ή 

έμμεσα συμμετέχει σε ένοπλη ομάδα κατά τη διάρκεια ΜΔΙΕΣ. Εκατοντάδες χιλιάδες 

παιδιά εμπλέκονται σε ΜΔΙΕΣ σε όλο τον κόσμο, ωστόσο είναι δύσκολο να γίνει 

ακριβής εκτίμηση του αριθμού τους στην πραγματικότητα.171  

 Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη το 2011, 316 περιπτώσεις παιδιών αναφέρ-

θηκαν στο Αφγανιστάν, η πλειοψηφία των οποίων αποδόθηκε σε ένοπλες ομάδες, 

κυρίως των Ταλιμπάν. Παιδιά στρατολογήθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν από για τη 

διεξαγωγή επιθέσεων αυτοκτονίας και τοποθέτησης αυτοσχέδιων εκρηκτικών 

μηχανισμών καθώς και για τη μεταφορά εμπορευμάτων. Το ίδιο χρονικό διάστημα, 

11 παιδιά σκοτώθηκαν από τη διεξαγωγή επιθέσεων αυτοκτονίας , εκ των οποίων 

ένα οκτάχρονο κορίτσι. Άξιο αναφοράς αποτελεί το γεγονός ότι στις περισσότερες 

των περιπτώσεων πολλά από τα παιδιά που διέπραξαν τις παραπάνω επιθέσεις 

αυτοκτονίας δεν το γνώριζαν.172  

 Κατά την προαναφερθείσα περίοδο, υπήρξαν 185 τεκμηριωμένα περιστατικά 

επιθέσεων σε σχολεία συμπεριλαμβανομένων και 51 επιθέσεων αυτοκτονίας, 35 

εμπρησμών σχολείων, 34 περιστατικών εκφοβισμού εκπαιδευτικών, 32 

υποχρεωτικού κλεισίματος σχολείων με τη βία και τέλος 32 δολοφονίες ή απαγωγές 

εκπαιδευτικού προσωπικού. 

 Σύμφωνα με την ΜΚΟ «Child Soldiers International»,173 παιδιά εμπλέκονται 

σε ένοπλες συγκρούσεις όχι μόνο με τη συμμετοχή τους σε αντάρτικες ομάδες αλλά 

και από την πλευρά των κρατών καθώς πολλές φορές συναντάται το φαινόμενο να 

είναι μέλη των εθνικών στρατών και των σωμάτων ασφαλείας τους. Η διαδικασία 

στρατολόγησής τους μπορεί να γίνει είτε μέσω επίσημων διαύλων προσλήψεων είτε 

μέσω άτυπων πρακτικών που ενδέχεται να προκύψουν ώστε να «απορροφηθούν» 

από τις Ένοπλες Δυνάμεις χωρίς ουδέποτε να καταγραφεί επισήμως αυτή η 

                                                             
171 Γενικός Γραμματέας Η.Ε., Children and armed Conflict, Report of the Secretary-General στη 
Γενική Συνέλευση των ΗΕ 26 Απρ 12, http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/ 
2012/261 (πρόσβαση Νοέμβριος 25, 2016). 
172 Σύμφωνα με Έκθεση του ΟΗΕ, αναφέρεται ότι το Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) χρησιμοποιεί παιδιά με 
νοητική (καθ)υστέρηση στις επιθέσεις τους οι τρομοκράτες του ISIS, http://www.iefimerida.gr/news/ 
284252/oie-o-isis-hrisimopoiei-os-kamikazi-aytoktonias-dianoitika-kathysterimena-paidia#ixzz4V9Z 
Js8d4 (Πρόσβαση Δεκέμβριος 26, 2016). 
173 Παλιότερα ήταν γνωστή ως «Coalition to Stop the Use of Child Soldiers» Wikipedia, Child Soldiers 
International, https://en.wikipedia.org/wiki/Child_Soldiers_International (Πρόσβαση Δεκέμβριος 26, 
2016). 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/
http://www.iefimerida.gr/news/%20284252/oie-o-isis-hrisimopoiei-os-kamikazi-aytoktonias-dianoitika-kathysterimena-paidia#ixzz4V9Z%20Js8d4
http://www.iefimerida.gr/news/%20284252/oie-o-isis-hrisimopoiei-os-kamikazi-aytoktonias-dianoitika-kathysterimena-paidia#ixzz4V9Z%20Js8d4
http://www.iefimerida.gr/news/%20284252/oie-o-isis-hrisimopoiei-os-kamikazi-aytoktonias-dianoitika-kathysterimena-paidia#ixzz4V9Z%20Js8d4
https://en.wikipedia.org/wiki/Child_Soldiers_International
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ιδιόμορφη στρατολόγηση ή επιστράτευση. Η παρουσία των παιδιών στις Ένοπλες 

Δυνάμεις ενός κράτους παρουσιάζουν πολλούς κινδύνους που συνδέονται με την 

ένοπλη σύγκρουση, καθόσον αυτά αποτελούν στόχο επιθέσεων από το αντίπαλο 

«στρατόπεδο». Τέλος, δεδομένο θεωρείται ότι σύμφωνα με το Διεθνές 

Ανθρωπιστικό Δίκαιο θεωρούνται στρατιώτες ανεξάρτητα από την ηλικία η τον ρόλο 

τους.174 

 Σε χώρες όπως η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, η Μυανμάρ, το Σουδάν και 

η Υεμένη, παρά το γεγονός ότι έχει συσταθεί στην εθνική νομοθεσία ως ελάχιστο 

όριο ηλικίας για την πρόσληψη στις Ενόπλων Δυνάμεων τα 18 έτη, στην πράξη το 

ζήτημα της ηλικίας αγνοείται συστηματικά. Τα παιδιά σε αυτές τις χώρες είναι συχνά 

στόχος των Ενόπλων Δυνάμεων και σε ορισμένες περιπτώσεις εξαναγκάζονται να 

ενταχθούν σε αυτές. Επειδή η παρουσία των παιδιών στις Στρατιωτικές Σχολές δεν 

αναγνωρίζεται επίσημα δεν εφαρμόζονται μέτρα ενάντια στην πρόσληψη τους. 

Ακόμα και σε χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και οι Ηνωμένες Πολιτείες της 

Αμερικής επιτρέπεται η εθελοντική στράτευση στις ηλικίες των 16 και 17 ετών, 

αντίστοιχα. Και οι δυο προαναφερθείσες χώρες έχουν πολιτικές που περιορίζουν 

αλλά δεν απαγορεύουν εντελώς την χρήση των παιδιών στις εχθροπραξίες και 

έχουν θεσπίσει συστήματα παρακολούθησης των ηλικιών και των θέσεων 

στρατιωτών ώστε να αποφεύγεται να πάρουν μέρος σε εχθροπραξίες άτομα κάτω 

από την ηλικία των 18. 

 Στην περίπτωση του Μεξικού μαθητές Στρατιωτικών Σχολών είχαν εμπλακεί 

σε επιχειρήσεις ενάντια στο οργανωμένο έγκλημα και στα καρτέλ ναρκωτικών. 

Σύμφωνα με την έκθεση της Μεξικανικής Γραμματείας Εθνικής Άμυνας, 5609 

μαθητές συμμετείχαν στην καταστροφή των καλλιεργειών ναρκωτικών το 2009. Η 

μεξικάνικη κυβέρνηση αρνήθηκε την συμμετοχή ατόμων ηλικίας κάτω των 18 ετών 

στις παραπάνω δραστηριότητες και υποστηρίζοντας παράλληλα ότι ο πόλεμος κατά 

των ναρκωτικών δεν θεωρείται ένοπλη σύγκρουση.175 

                                                             
174 Γενικός Γραμματέας Η.Ε., Children and armed Conflict, Report of the Secretary-General στη 
Γενική Συνέλευση των ΗΕ, 26 Απρ 12, http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol= S/ 
2012/261 (Πρόσβαση Νοέμβριος 25, 2016). 
175 Γενικός Γραμματέας Η.Ε., Children and armed Conflict, Report of the Secretary-General στη 
Γενική Συνέλευση των ΗΕ, 26 Απρ 12, http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol= S/ 
2012/261 (Πρόσβαση Νοέμβριος 25, 2016). 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol
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 Συνήθως τα παιδιά από την ηλικία των 13 έως 18 ετών είναι οι άμεσοι στόχοι 

στράτευσης, παρόλο που έχουν αναφερθεί και περιπτώσεις παιδιών πολύ 

μικρότερης ηλικίας. Ο κυριότερος λόγος που προτιμώνται παιδιά αυτής της ηλικίας 

είναι επειδή είναι ευκολότερο να βρίσκονται υπό έλεγχο, να τα χειρίζονται ανάλογα 

και φυσικά να μην αποτελούν απειλή για τους στρατιωτικούς ηγέτες. Τα παιδιά δεν 

είναι πλήρως ανεπτυγμένα πνευματικά και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να είναι πιο 

άφοβα και να παίρνουν περισσότερα ρίσκα, όταν απαιτηθεί, σε σύγκριση με τους 

ενήλικες. Αποτελούν φθηνό εργατικό δυναμικό για τις Ένοπλες Δυνάμεις αφού 

αμείβονται με χαμηλό η καθόλου μισθό. Ένα ακόμα πλεονέκτημα των παιδιών σε 

σχέση με τους ενήλικες θεωρείται η σωματική τους διάπλαση καθώς λόγω του 

μεγέθους τους δεν γίνονται πάντα ορατά από τον αντίπαλο και είναι ευκολότερο να 

προκαλέσουν δολιοφθορές. Επιπρόσθετα, η χρήση των παιδιών σε συρράξεις 

αποτελεί ηθικό δίλημμα για τις αντιμαχόμενες πλευρές για το αν θα μπορέσουν να 

πυροβολήσουν ένα παιδί.176 

2.2.3.2 Το νομικό πλαίσιο της στρατολόγησης παιδιών στις ΜΔΙΕΣ177 

 Το ΙΙ ΠΠ’77 περιλαμβάνει υποχρεώσεις πιο απόλυτες για τα εμπόλεμα μέρη 

σε αντίθεση με το Ι ΠΠ’77 για τις ΔΙΕΣ. Ισχύει όμως για αυτά τα κράτη που το έχουν 

επικυρώσει, το οποίο έχει επέκταση και στις αντίστοιχες ένοπλες ομάδες που δρουν 

σε αυτά. 

 Γενικά, το άρθρο 4 του ΙΙ ΠΠ’77 αφορά τις «ευρύτερα αποδεκτές αρχές των 

πολιτισμένων κρατών» και εφαρμόζεται στον άμαχο πληθυσμό. Στην περίπτωση 

παιδιών, το άρθρο 4 απαγορεύει την —αναγκαστική και εθελοντική— στρατολόγησή 

τους καθώς και την —άμεση ή έμμεση—συμμετοχή σε εχθροπραξίες, όταν αυτά 

βρίσκονται σε ηλικία μικρότερη των δεκαπέντε ετών. Η «ειδική» προστασία γι’ αυτά 

ισχύει, εφόσον συλληφθούν, ενώ δεν προβλέπεται στο υπόψη άρθρο επίσημη 

σύσταση προς τα εμπόλεμα μέρη για απόχη από στρατολόγηση όσων παιδιών δεν 

έχουν συμπληρώσει τα δεκαοχτώ έτη, όταν είναι εφικτό.  

                                                             
176 Γενικός Γραμματέας Η.Ε., Children and armed Conflict, Report of the Secretary-General στη 
Γενική Συνέλευση των ΗΕ, 26 Απρ 12, http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/ 
2012/261 (Πρόσβαση Νοέμβριος 25, 2016). 
177 Τζέλη Μ. Α., Παιδιά Μαχητές, ό.π., σ. 49-54. 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/
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 Σύμφωνα όμως με τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ) 

ορισμένοι κανόνες του ΔΑΔ που ισχύουν για ΜΔΙΕΣ, όπως η προστασία παιδιών, η 

απαγόρευση της στρατολόγησης και η απόδοση ειδικής προστασίας και σε-βασμού 

σε αυτά, αποτελούν κανόνες Εθιμικού ΔΑΔ. 

 Σε επίπεδο ΔτΑ, η πρώτη παράγραφος του άρθρου 38 της ΣΔΠ, αναφέρεται 

στο σεβασμό και τη διασφάλιση των κανόνων το ΔΑΔ που αφορούν στην προστασία 

των παιδιών σε εχθροπραξίες (ΔΙΕΣ-ΜΔΙΕΣ). Επομένως, σύμφωνα με το 

χαρακτήρα «lex specialis» του ΔΑΔ, το άρθρο 4 του ΙΙ ΠΠ’77 θα πρέπει να εφαρμό-

ζεται σε «αμφίβολες» περιπτώσεις για την επίτευξη μεγαλύτερης ασφάλειας σε 

αυτά.  

 Ο ΑΧΔΕΠ, όπως έχει ήδη αναφερθεί —σε αντίθεση με το ΙΙ ΠΠ’77— εκτός 

ότι αυξάνει το όριο ηλικίας για τη συμμετοχή σε εχθροπραξίες, στα δεκαοχτώ έτη, 

ζητάει από τα συμβαλλόμενα κράτη, να εφαρμόζουν τους υφιστάμενους κανόνες και 

σε περιπτώσεις εσωτερικών ενόπλων συρράξεων, εντάσεων και συγκρούσεων με 

σκοπό να επεκταθεί η προστασία των παιδιών. 

 Στην ίδια περίπου γραμμή, το ΙΙ Προαιρ.Πρωτ.ΣΔΠ ορίζει ότι «οι ένοπλες 

ομάδες που διαφέρουν από τις Ένοπλες Δυνάμεις ενός κράτους οφείλουν, υπό 

οποιεσδήποτε περιστάσεις, να μην στρατολογούν, αλλά και να μην χρησιμοποιούν 

κατά τη διάρκεια εχθροπραξιών άτομα κάτω των δεκαοχτώ ετών»,178 ενώ στα άρθρα 

1, 2, 3 και 5 του υπόψη Πρωτοκόλλου αναφέρονται στην υποχρεωτική ή εθελοντική 

στρατολόγηση και χρησιμοποίηση των παιδιών από τις Ένοπλες Δυνάμεις ενός 

κράτους μέρους. 

 Οι τελευταίες διατάξεις, φαίνεται, ότι αφήνουν τη χρησιμοποίηση παιδιών, 

κάτω των δεκαοχτώ ετών, στην διακριτική ευχέρεια των κρατών και αναλόγως των 

συνθηκών και αναγκών τους. 

 Επιπλέον, στο πλαίσιο του άρθρου 4 του ΙΙ Προαιρ.Πρωτ.ΣΔΠ παρουσιάζουν 

ενδιαφέρον τα παρακάτω στοιχεία: 

                                                             
178 Το ΙΙ ΠΠ’77 ορίζει κάτω των δεκαπέντε ετών. 
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 α. Επεκτείνεται ο ορισμός της «ένοπλης ομάδας» και σε αυτές τις ομάδες 

που συνεργάζονται ή συμμαχούν με την κυβέρνηση ενός κράτους μέρους (δεν 

βρίσκονται όμως υπό τον έλεγχο των Ενόπλων Δυνάμεών της). 

 β. Τα κράτη μέρη καλούνται να λάβουν τα αναγκαία νομικά μέτρα για την 

ποινική δίωξη και τιμωρία των ανταρτών και των ατόμων που μπορεί να έχουν συνε-

ργαστεί με την ίδια την κυβέρνηση και έχουν στρατολογήσει ή χρησιμοποιήσει παι-

διά κάτω των δεκαοχτώ ετών σε εχθροπραξίες.  

 Καταλήγοντας, παρόλο που μπορεί να ειπωθεί ότι τόσο το σχετικό ΔΑΔ για 

ΜΔΙΕΣ όσο και το ΔΔ των ΔτΑ περιλαμβάνουν συμπληρωματικές διατάξεις σχετικές 

με το ζήτημα των παιδιών —που βρίσκονται σε ηλικία μεταξύ δεκαπέντε και 

δεκαοχτώ ετών— είναι απορίας άξιο, σε ποιες περιπτώσεις εφαρμόζεται ο ένας 

κανόνας του Δικαίου και σε ποιες ο άλλος με σκοπό την, όσο το δυνατόν, καλύτερη 

προστασία αυτών. Σε περίπτωση παιδιών μικρότερης ηλικίας από τα δεκαπέντε έτη 

υπάρχουν κατάλληλοι προστατευτικοί κανόνες που παραπέμπουν στο Διεθνές Εθι-

μικό Δίκαιο. 

2.2.3.3 Η Άμεση Συμμετοχή Παιδιών Μαχητών σε Εχθροπραξίες και Συνέ-
πειες179 

 Σύμφωνα με τη ΔΕΕΣ, άμεση συμμετοχή παιδιών σε εχθροπραξίες νοείται 

όταν: 

 α. Τελούνται πράξεις που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στον αντίπαλο με 

κύριο σκοπό την αποδυνάμωση της εχθρικής στρατιωτικής δύναμης. 

 β. Υπάρχει άμεση αιτιώδης συνάφεια μεταξύ της πράξης που τελείται και 

της βλάβης που προκαλείται. 

 γ. Η πράξη είναι σχεδιασμένη να επιφέρει, άμεσα, βλάβη στον αντίπαλο. 

 Επομένως, όταν ένα παιδί μαχητής συμμετέχει άμεσα —ακόμα και με την 

έμμεση, θεωρείται ότι είναι ενταγμένο στο στρατιωτικό δυναμικό της ένοπλης 

                                                             
179 Τζέλη Μ. Α., Παιδιά Μαχητές, ό.π., σ. 56-57. 
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ομάδας— σε μάχη μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπο με εχθρικά πυρά, καθόσον είναι 

ιδιαίτερα δύσκολο να τα διακρίνει κανείς από τις αντίπαλες δυνάμεις. 

2.2.4 Η Στρατολόγηση των Παιδιών και το Διεθνές Εθιμικό Δίκαιο180 

 Σύμφωνα με τα δύο ΠΠ’77, στο πλαίσιο του ΔΕΔ, απαγορεύεται —τόσο σε 

ΔΙΕΣ όσο και σε ΜΔΙΕΣ— η υποχρεωτική, εθελοντική ή αναγκαστική στρατολόγηση 

από Ένοπλες Δυνάμεις ή ομάδες και η άμεση συμμετοχή σε εχθροπραξίες για 

παιδιά κάτω των δεκαπέντε ετών. Σημαντικό στοιχείο κατάδειξης της εθιμικής φύσης 

της απαγόρευσης της στρατολόγησης και της συμμετοχής αποτελεί το γεγονός ότι 

μνημονεύεται και στο Καταστατικό Ρώμης του ΔΠΔ. 

 Επιπρόσθετα, μετά και την επικύρωση του ΙΙ Προαιρ.Πρωτ.ΣΔΠ φαίνεται ότι 

η απαγόρευση της υποχρεωτικής στρατολόγησης προσώπων, κάτω των δεκαοχτώ 

ετών, στις Ένοπλες Δυνάμεις περνάει στο επίπεδο του ΔΕΔ. Ενώ, για την 

απαγόρευση της εθελοντικής κατάταξης από δεκαπέντε ως δεκαεπτά δεν ισχύει το 

ίδιο. 

 Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ) για το εθιμικό ΔΑΔ, το 

2005, περιλαμβάνει ως εθιμικό κανόνα την απαγόρευση, αφενός μεν της στρατο-

λόγησης στις Ένοπλες Δυνάμεις ή ομάδες, τόσο σε ΔΙΕΣ, όσο και σε ΜΔΙΕΣ, 

αφετέρου δε και της —άμεσης και της έμμεσης— συμμετοχής181 σε αυτές.  

2.3 Το Νομικό Πλαίσιο της Μεταχείρισης των Παιδιών Μαχητών 

2.3.1 Τα Παιδιά Μαχητές: Έμμεση, Άμεση και Ενεργή Συμμετοχή σε Εχθρο-
πραξίες182 

 Στο πλαίσιο μιας ΔΙΕΣ, τα παιδιά μαχητές έχουν την ίδια προστασία, όπως 

όλοι οι μαχητές, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις των Ι ΠΠ’77 και των τριών 

ΣΓ’49. Τα μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων ενός κράτους θεωρούνται μαχητές, 

συμμετέχουν άμεσα σε μάχη και δε δύνανται να διωχθούν ποινικά για πράξεις που 

                                                             
180 Ό.π., σ. 66-68. 
181 Εφόσον δεν καθορίζει σαφώς το είδος της συμμετοχής σε ΜΔΙΕΣ. 
182 Τζέλη Μ. Α., Παιδιά Μαχητές, ό.π., σ. 69-73. 
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τελέσθηκαν, σύμφωνα με το ΔΑΔ. Σε περίπτωση σύλληψης χαίρουν το καθεστώς 

του αιχμαλώτου πολέμου, σύμφωνα με την ΙΙΙ ΣΓ’49. 

 Επομένως, τα παιδιά που στρατολογούνται αναγκαστικά ή κατατάσσονται 

εθελοντικά στις Ένοπλες Δυνάμεις ενός κράτους και βρίσκονται σε ηλικία κάτω των 

δεκαπέντε ετών φέρουν το καθεστώς μαχητή —κατά παράβαση του άρθρου 77 του 

Ι ΠΠ’77— καθόσον το καθεστώς τους προσδιορίζεται από τα κριτήρια που προσδί-

δουν το καθεστώς του μαχητή στους στρατιώτες των Ενόπλων Δυνάμεων των αντι-

πάλων κρατών. 

 Σχετικά με τη φύση της συμμετοχής των παιδιών σε εχθροπραξίες αναφέ-

ρονται τα παρακάτω: 

 α. Το κοινό άρθρο 3 στις ΣΓ’49 κάνει λόγο σε άτομα που δεν έχουν ενεργή 

συμμετοχή. 

 β. Η απόφαση 2675/1970 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών 

(ΓΣ/ΗΕ) ορίζει ότι πρέπει πάντα να γίνεται διαχωρισμός, ανάμεσα στα πρόσωπα 

που έχουν ενεργή συμμετοχή και στον άμαχο πληθυσμό. 

 γ. Τα δύο ΙΙ ΠΠ’77, διαχωρίζουν τον άμαχο πληθυσμό από τα άτομα που 

έχουν άμεση συμμετοχή. 

 δ. Δεδομένου της απόφασης 2675 της ΓΣ/ΗΕ, σε σχέση με τα δύο παρα-

πάνω Πρωτόκολλα, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι η ενεργή και η άμεση συμμετοχή 

σε εχθροπραξίες αποτελούν έννοιες ταυτόσημες. 

 ε. Στο πλαίσιο του ΔΠΔ και αναφορικά με το έγκλημα πολέμου της στρα-

τολόγησης ή της χρησιμοποίησης παιδιών κάτω των δεκαπέντε ετών, γίνεται μνεία 

σε ενεργή συμμετοχή, η οποία έλαβε ευρύτερη έννοια σε αντίθεση με την άμεση 

συμμετοχή. 

 Κλείνοντας, φαίνεται ότι το ΔΕΔ κινείται προς την κατεύθυνση της απα-

γόρευσης της συμμετοχής παιδιών, κάτω των δεκαπέντε ετών, στις ένοπλες 

συγκρούσεις. 
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2.3.1.1 Το Κορίτσι ως Παιδί Μαχητής183 

 Τα κορίτσια, στο πλαίσιο των ενόπλων συρράξεων, είτε κατατάσσονται 

εθελοντικά, είτε απάγονται από Ένοπλες Δυνάμεις ή ομάδες αποτελούν σημαντικό 

αποδέκτη αλόγιστης βίας. Η «χρησιμότητά» τους δεν περιορίζεται μόνο στις κλασ-

σικές αγγαρείες184 που η πατριαρχική κοινωνία —σύμφωνα με τα ήθη, έθιμα και τις 

παραδόσεις της— επέβαλε, αλλά καλούνται να συμμετάσχουν, έμμεσα ή άμεσα, σε 

εχθροπραξίες ακόμα και χωρίς τη θέλησή τους, με την απειλή θανάτου. 

 Η κακοποίησή τους είναι συνεχής και εκτείνεται σε ευρύτερο φάσμα από την 

αντίστοιχη των αγοριών, με σημαντικότερη τη σεξουαλική κακοποίηση,185 η οποία 

πολλές φορές «συνοδεύεται», είτε από μεταδιδόμενα νοσήματα —που αναμφίβολα 

προσθέτουν ένα επιπλέον βάρος για να αντέξουν στην υπόλοιπη ζωή τους— είτε 

από ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες στιγματίζοντας186 όχι μόνο το θύμα, αλλά και τους 

απογόνους του, με συνέπεια να αναγκάζονται να παραμένουν στην Ένοπλη Δύναμη 

ή ομάδα. 

 Οι λόγοι που μπορούν να οδηγήσουν ένα κορίτσι στην εθελοντική κατάταξη 

είναι, κατά βάση, παρόμοιοι με τους αντιστοίχους των αγοριών. Επιπλέον, νομίζουν 

ότι θα αποκομίσουν κάποια οφέλη που —μετά την κατάταξή τους το μετανιώνουν— 

έχουν να κάνουν με την: 

 α. Εκπαίδευση που συχνά παρέχεται σε ορισμένες ομάδες. 

 β. Αίσθηση της οικογένειας, αφού πολλές φορές μέσα στο σπίτι τους 

γίνονται αποδέκτες σεξουαλικής κακοποίησης και καταπίεσης. 

 γ. Αποκόμιση εμπειριών/ικανοτήτων για το μέλλον τους. 

 Επιπλέον, τα κορίτσια έχουν να αντιμετωπίσουν και τις συνέπειες της 

συμμετοχής τους μετά το τέλος των εχθροπραξιών, όταν θα πρέπει να επανε-

νταχθούν στην τοπική τους κοινωνία. Τα προβλήματα δεν σταματούν όμως σε αυτό 

                                                             
183 Ό.π., σ. 81-88. 
184 Παρέχουν υπηρεσίες τύπου καθαριότητας, μαγειρέματος και σεξουαλικής επαφής. 
185 Σε ορισμένες περιπτώσεις η υπόψη κακοποίηση, υπό τη μορφή βιασμού έχει αποδέκτες και τα 
αγόρια μαχητές. 
186 Τα παιδιά που προέρχονται από «γονείς αντάρτες» χαρακτηρίζονται από την τοπική κοινωνία ως 
«παιδιά αντάρτες». 
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το σημείο, αφού στα υφιστάμενα προγράμματα επανένταξης δεν προβλέ-πεται, 

συνήθως, η συμμετοχή κοριτσιών, καθόσον το κριτήριο ένταξης σ’ αυτά είναι η 

κατάθεση των όπλων των παιδιών που πολλές φορές τα κορίτσια δε φέρουν. Η 

ένταξή τους, στα υπόψη προγράμματα επιβάλλεται, διότι τα φυσικά και ψυχολογικά 

τραύματα που φέρουν είναι εξίσου σοβαρά —αν όχι περισσότερα— από τα 

αντίστοιχα των αγοριών μαχητών. 

2.3.2 Προγράμματα Αφοπλισμού - Αποστράτευσης - Επανένταξης187 

 Με την Έκθεση Machel του 1996 δόθηκε έμφαση στο σημαντικό ρόλο που 

μπορεί να διαδραματίσει το τρίπτυχο «Αφοπλισμός-Αποστράτευση-Επανένταξη»188 

στην ομαλή «επιστροφή» των παιδιών μαχητών στην κανονικότητα της ζωής τους 

πίσω στο κοινωνικό τους περιβάλλον. Για να ενταχθούν όμως στα υπόψη 

προγράμματα πρέπει να αναγνωριστεί η στρατολόγηση και η συμμετοχή των 

παιδιών αυτών, σε εχθροπραξίες. 

 Η διαδικασία αποστράτευσης είναι δύσκολη, διότι τα παιδιά μαχητές πρέπει 

να εγκαταλείψουν μια «ιδιόμορφη» ζωή, η οποία περιλάμβανε εξουσία, δύναμη, 

ναρκωτικά και την οποία είχαν συνηθίσει για να εισέλθουν σε μια προγραμματισμένη 

ζωή απεξάρτησης από τα παραπάνω. Επιπλέον, έχουν να αντιμετωπίσουν τον 

στιγματισμό, την καχυποψία, τις κατηγορίες της τοπικής κοινωνίας, τις τύψεις για τα 

εγκλήματα που πιθανώς να έχουν διαπράξει, ενώ παράλληλα πάσχουν από 

ψυχολογικά τραύματα και συμπτώματα μετατραυματικών διαταραχών άγχους. Η 

αντίστοιχη κατάσταση για τα κορίτσια, όπως αναλύθηκε παραπάνω, είναι ακόμα πιο 

δύσκολη, ειδικά αν έχουν φέρει στον κόσμο, «παιδιά ανταρτών». 

 Τα προγράμματα επανένταξης έχουν σκοπό την ανεύρεση των χαμένων 

οικογενειών, την επανένωση των παιδιών με τις οικογένειές τους, ενώ όταν αυτό δεν 

είναι εφικτό, θα πρέπει η κοινωνική πρόνοια του κράτους να αναλάβει ενεργό ρόλο. 

Προτεραιότητα, για τα υπόψη προγράμματα, αποτελούν η συνέχιση της μόρφωσης 

των παιδιών, η επαγγελματική κατάρτιση των μεγαλύτερων ώστε να μην 

εξαναγκαστούν σε μία, εκ νέου, στρατολόγηση. Στα υπόψη προγράμματα πρέπει 

                                                             
187 Τζέλη Μ. Α., Παιδιά Μαχητές, ό.π., σ. 125-130. 
188 Disarmament Demobilization Reintegration γνωστό και ως DDR. 



53 

να λάβουν μέρος όλα τα παιδιά μαχητές, ανεξαρτήτως καθηκόντων που τους είχαν 

ανατεθεί,189 διότι όλα βίωσαν τη φρίκη του πολέμου. 

 Ιδιαίτερα σημαντικό θεωρείται το γεγονός, ότι τα προγράμματα DDR των 

Ηνωμένων Εθνών και οι τεχνικές που ακολουθούνται για την ομαλή αποστράτευση 

και επανένταξη των παιδιών μαχητών στην κοινωνία θα πρέπει να είναι συμβατά, 

στο μέτρο του δυνατού, με τους διάφορους κοινωνικούς, ιστορικούς, πολιτικούς και 

πολιτισμικούς παράγοντες κάθε χώρας. Για να επιτευχθεί η ομαλή και αποτε-

λεσματική λειτουργία των προγραμμάτων απαιτείται η διάθεση οικονομικών πόρων, 

ο συντονισμός και η συνεργασία μεταξύ του προσωπικού που εργάζεται σ’ αυτά και 

των κυβερνήσεων καθώς και η εκπαίδευση των ειρηνευτικών δυνάμεων και των 

δυνάμεων διατήρησης της ειρήνης, σε θέματα που έχουν να κάνουν με το ζήτημα 

των παιδιών μαχητών και της προστασίας των δικαιωμάτων αυτών. 

 Τέλος, κριτήριο μη επιτυχούς λειτουργίας των προγραμμάτων DDR θα από-

τελέσει πιθανή επαναστρατολόγηση πρώην παιδιών μαχητών μόλις βγουν από το 

κέντρο αναμόρφωσης και επανένταξης και πριν προλάβουν να επιστρέψουν στις 

οικογένειές τους.  

2.4 Tο Παιδί Μαχητής: Θύμα Παραβίασης των Δικαιωμάτων του ή Εγκλημα-
τίας Πολέμου 190 

 «Δεν πρέπει να εθελοτυφλούμε μπροστά στο γεγονός πως τα παιδιά στρατιώ-

τες είναι θύματα και θύτες. Μερικές φορές γίνονται δράστες των πλέον βάρβαρων 

βίαιων πράξεων. Όμως, ασχέτως των εγκλημάτων για τα οποία κατηγορούνται τα 

παιδιά, η κύρια ευθύνη βαραίνει εμάς, τους ενήλικες». 

                 Αρχιεπίσκοπος Desmond M. Tutu 

 Οι ένοπλες ομάδες (αντάρτες), στρατολογούν παιδιά γιατί επηρεάζονται πιο 

εύκολα, είναι πιο υπάκουα και πιο «εύπλαστα». Μαθαίνουν γρήγορα να εκτελούν 

εντολές ανωτέρων για να επιβιώσουν, ενώ πολύ συχνά καταναλώνουν ναρκωτικές 

ουσίες και αλκοόλ —με τη βία— για να μειωθούν οι αναστολές και αντιδράσεις τους. 

                                                             
189 Μάγειρες, μεταφορείς, αγγελιοφόροι, αντικείμενα του σεξ. 
190 Τζέλη Μ. Α., Παιδιά Μαχητές, ό.π., σ. 217-226. 
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Με αυτό τον τρόπο μετατρέπονται σε «πολεμικές μηχανές». Οπότε, τίθεται το 

ερώτημα, πως θα πρέπει να αντιμετωπιστούν από τις αρχές της χώρας. 

 Αν τα παιδιά βρίσκονται σε ηλικία μικρότερη από τα δεκαπέντε έτη, θεωρού-

νται περισσότερο θύματα παρά θύτες. Γι’ αυτό, πολλοί υποστηρίζουν ότι πρέπει να 

τεθεί αυτή η ηλικία ως όριο στην επιβολή ποινικής ευθύνης, αφού το παιδί μέχρι τη 

συγκεκριμένη ηλικία δεν έχει την πλήρη επίγνωση των πράξεών του και πρέπει να 

χορηγείται αμνηστία. Επιβάλλεται σ’ αυτή την περίπτωση, να ληφθούν άμεσα μέτρα 

για τη συμμετοχή τους σε προγράμματα DDR. 

 Στην Έκθεση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών (ΓΓ/ΗΕ) για την 

εγκαθίδρυση του Ειδικού Δικαστηρίου για τη Σιέρα Λεόνε, αναγνωρίστηκε η δυσκο-

λία ποινικής δίωξης των πρώην παιδιών μαχητών, διότι στην προκειμένη περίπτω-

ση,191 υπήρχαν αποδείξεις ότι ήταν, ταυτόχρονα, θύτες και θύματα. Έγινε αναφορά 

στις διαφορετικές απόψεις που υπήρχαν μεταξύ της κυβέρνησης της χώρας —

επιθυμούσε την επιβολή ποινής— και διεθνών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων 

(ΜΚΟ) που ήταν πολέμιοι της επιβολής ποινής.  

 Οι κυβερνήσεις των χωρών συχνά επιδιώκουν την επιβολή ποινής σε πρώην 

παιδιά μαχητές για εγκλήματα που αναμφίβολα έχουν διαπράξει, όταν βρίσκονταν 

στις τάξεις ένοπλων ομάδων ανταρτών. Οι ποινές που επιβάλλονται —για συγκε-

κριμένα εγκλήματα— έχουν βάση στο εσωτερικό δίκαιο των υπόψη χωρών. 

Συνήθως τα παιδιά, κάτω των δεκαοχτώ ετών δικάζονται σε στρατιωτικά δικαστήρια, 

τα οποία όμως δε συμβαδίζουν με τους διεθνώς εγκαθιδρυμένους κανόνες σχετικά 

με τη δικαιοσύνη ανηλίκων. Η εκάστοτε εθνική νομοθεσία θα πρέπει να προβλέπει, 

ρητά, το όριο ηλικίας για την επιβολή ποινικής ευθύνης, ενώ σε περίπτωση 

απουσίας, οι εθνικές αρχές οφείλουν να θεσπίσουν σχετικό νόμο. 

 Στην περίπτωση των εσωτερικών ενόπλων συρράξεων, οι κυβερνήσεις —οι 

νόμιμα εγκαθιδρυμένες— έχουν το δικαίωμα τιμωρήσουν όσους «σηκώσουν» όπλο 

εναντίον τους. Κατά συνέπεια, αντάρτες μπορεί να βρεθούν, ένοχοι για προδοσία 

                                                             
191 Τα παιδιά αυτά είχαν διαπράξει ειδεχθή εγκλήματα, όπως βασανιστήρια, ακρωτηριασμούς, 
βιασμούς και φόνους —ακόμα και σε βάρος συγγενών τους— αφού όμως πρωτύτερα είχαν απαχθεί, 
στρατολογηθεί με τη βία και είχαν υπομείνει πολλά σωματικά και ψυχολογικά βασανιστήρια. 
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και σε περίπτωση που σκοτώσουν αντίπαλο κατά τη διάρκεια της μάχης να κατηγο-

ρηθούν για φόνο (σε αντίθεση με τις ΜΔΙΕΣ). 

2.4.1 Μαρτυρία Παιδιού Μαχητή από Σιέρα Λεόνε 

 Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα παιδιών μαχητών αναφέρεται στην αγγλική 

εφημερίδα, «The Telegraph»,192 όπου σε άρθρο της παρουσιάζει τη «δίνη» του 

εμφυλίου πολέμου στη Σιέρα Λεόνε, μέσα από ιστορίες νεαρών κοριτσιών που 

αιχμαλωτίστηκαν, κακοποιήθηκαν και υποχρεωτικά στρατολογήθηκαν. Ο εμφύλιος 

ξέσπασε το 1991 στο δυτικό αφρικανικό κρατίδιο, με την εξέγερση της αντάρτικης 

ομάδας «Revolutionary United Front» (RUF) εναντίον της διεφθαρμένης τότε 

ηγεσίας και τερματίστηκε το 2002, με την παρέμβαση των Ηνωμένων Εθνών και την 

υποστήριξη της Μ. Βρετανίας. Ο αιματηρός απολογισμός του πολέμου ήταν 50.000 

νεκροί και, σύμφωνα με τον αρθρογράφο, υπολογίζεται ότι σε αυτόν ενεπλάκησαν 

δέκα με είκοσι χιλιάδες κορίτσια —30% του συνόλου των παιδιών μαχητών— 

ηλικίας από οχτώ μέχρι δεκαοχτώ ετών. (Friedman-Rudovsky 13) 

 Το άρθρο περιγράφει την φρικαλεότητα που έζησε ένα κορίτσι 12 ετών, της 

Laura, το οποίο αιχμαλωτίστηκε από τους αντάρτες όταν αυτοί εισέβαλαν στο χωριό 

της, Binkolo. Η Laura, όπως και πολλά άλλα κορίτσια της ηλικίας της, εξαναγκά-

στηκε να πολεμήσει στο πλευρό των ανταρτών, ενώ επί της ουσίας ήταν αιχμάλωτη 

πολέμου, υπέστη σεξουαλική κακοποίηση, αποτέλεσμα της οποίας ήταν και η από-

κτήση τέκνου. Οι αντάρτες άρχισαν τη βίαιη στρατολόγηση κοριτσιών, προκειμένου 

να αναθέσουν σ’ αυτά βοηθητικές εργασίες, όπως καθαριότητες και προπαρασκευή 

φαγητού, καθιστώντας έτσι πιο φυσική και συνεπώς υποφερτή τη δική τους καθη-

μερινότητα κατά τη διάρκεια του πολέμου. Ωστόσο, πολλά κορίτσια συμμετείχαν και 

σε ένοπλες συρράξεις. 

 Τα προβλήματα, όμως, των κοριτσιών δεν τελείωσαν με τη λήξη του εμφύλιου 

πολέμου. Αντιθέτως, κατά την επανένταξή τους αντιμετώπισαν πολλά προβλήματα, 

ξεκινώντας από το γεγονός ότι δεν ήταν αποδεκτά ακόμα και από τις οικογένειές 

τους, καθόσον κάποιοι γονείς θεωρούσαν ότι οι κόρες τους πολέμησαν στο πλευρό 

                                                             
192 Jean Friedman-Rudovsky, The women who bear the scars of Sierra Leone's civil war, The 
Telegraph:http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/sierraleone/10450619
/The-women-who-bear-the-scars-of-Sierra-Leones-civil-war.html (πρόσβαση Δεκέμβριος 24, 2016). 

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/sierraleone/10450619/The-women-who-bear-the-scars-of-Sierra-Leones-civil-war.html
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/sierraleone/10450619/The-women-who-bear-the-scars-of-Sierra-Leones-civil-war.html
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των ανταρτών με τη θέλησή τους, ενώ κάποιοι άλλοι ένιωθαν ντροπιασμένοι από το 

γεγονός ότι οι κόρες τους βιάστηκαν από τους αντάρτες. 

 Αποτέλεσμα των παραπάνω, ήταν τα κορίτσια μαχητές να αποκλείστούν από 

τις σχολικές σπουδές και παρόλο που υπήρχε θεωρητικά μέριμνα για την επανέντα-

ξή τους, όπως κατ’ οίκο εκπαίδευση και επιδότηση για έναρξη επιχειρηματικής 

δραστηριότητας, λίγα κορίτσια επωφελήθηκαν. Μάλιστα, σημειώνεται ότι μόλις 506 

κορίτσια —σε σύγκριση με τα επτά χιλιάδες περίπου αγόρια— συμμετείχαν σε 

προγράμματα αφοπλισμού, αποστράτευσης και επανένταξης (DDR), επειδή τα 

κορίτσια δεν είχαν στη φάση αυτή υπό την κατοχή τους όπλο προς παράδοση. 

 Ωστόσο, στα χρόνια που ακολούθησαν οργανώθηκαν διάφορες δράσεις από 

τοπικούς και διεθνείς φορείς και μη κυβερνητικούς οργανισμούς για την 

αποκατάσταση της ειρήνης στη Σιέρα Λεόνε και την αρμονική επανένταξη των 

κοριτσιών μαχητών στη διχασμένη κοινωνία.  

  



57 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ «3»: ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ 

3.1 Διεθνείς Πράξεις και Μηχανισμοί Προστασίας των Διεθνών – Περιφερει-

ακών Οργανισμών 

3.1.1 Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών 

 Με τη ΣΔΠ σε ισχύ πήρε «σάρκα και οστά» το ενδιαφέρον της Διεθνούς 

Κοινότητας για τα παιδιά κατά τη διάρκεια των ενόπλων συρράξεων. Το όργανο που 

έθεσε το ζήτημα ήταν η Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Παιδιού (ΕΔΠ), η οποία 

ήταν υπεύθυνη να ελέγχει και να εποπτεύει τη συμμόρφωση των κρατών μερών με 

τις διατάξεις του ΣΔΠ. Μέσω της υπόψη Επιτροπής, προτάθηκε όχι μόνο ο 

σχεδιασμός ενός Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη ΣΔΠ για τον περαιτέρω περιο-

ρισμό παιδιών σε εχθρικές συγκρούσεις, αλλά και η διενέργεια έρευνας, από τον 

Γενικό Γραμματέα των ΗΕ (ΓΓ/ΗΕ), για την βελτίωση της προστασίας των παιδιών 

από τις συνέπειες των εχθροπραξιών. 

  Τα επόμενα χρόνια δημιουργήθηκαν από την Γενική Συνέλευση (ΓΣ/ΗΕ) και 

το Συμβούλιο Ασφαλείας (ΣΑ/ΗΕ) μηχανισμοί, για την προστασία των παιδιών και 

τον έλεγχο της στρατολόγησης και συμμετοχής παιδιών σε εχθρικές συρράξεις.193 

3.1.1.1 Συμβούλιο Ασφαλείας194 

  Την τελευταία δεκαετία, το ΣΑ/ΗΕ έχει λάβει σοβαρά υπόψη το ρόλο των 

παιδιών στις ένοπλες συγκρούσεις. Μεγάλη έμφαση έχει δοθεί στην προστασία των 

παιδιών, προκειμένου να διατηρηθεί η διεθνής ειρήνη και ασφάλεια.  

 Η προστασία των παιδιών απέκτησε αξιόλογη διεθνής προσοχή μετά από 

την αρχική Έκθεση Machel G. (1996) και η ΓΣ/ΗΕ πρότεινε στον ΓΓ/ΗΕ να διορίσει 

Ειδικό Εκπρόσωπο για τα παιδιά και τις ένοπλες συρράξεις ώστε να ενεργεί και να 

προωθεί τα δικαιώματα των παιδιών. 

 Το Συμβούλιο Ασφαλείας εισήγαγε το ψήφισμα 1071/1996 που αφορούσε τη 

Λιβερία, με το οποίο καταδίκαζε την πρακτική της στρατολόγησης, εκπαίδευσης και 

                                                             
193 Τζέλη Μ. Α., Παιδιά Μαχητές, ό.π., σ. 135-136. 
194 Ό.π., σ. 135-156. 
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ανάπτυξης παιδιών στο πεδίο της μάχης. Ενώ, σε επόμενα ζήτησε, όχι μόνο τον 

άμεσο τερματισμό της πρακτικής αυτής, αλλά και την αποστράτευση των παιδιών.  

 Με το ψήφισμα/απόφαση 1261/1991, τονίσθηκε η ανάγκη συνεχούς 

προσπάθειας για να σταματήσουν να χρησιμοποιούνται παιδιά ως στρατιώτες, το 

οποίο αντίκειται στο Διεθνές Δίκαιο και στην Σύμβαση 182 της Διεθνούς Οργάνωσης 

Εργασίας195 (ΔΟΕ), η οποία απαγορεύει την αναγκαστική ή την υποχρεωτική 

εργασία, συμπεριλαμβανομένης και της αναγκαστικής ή υποχρεωτικής στρατο-

λόγησης παιδιών για χρήση τους σε ένοπλες συγκρούσεις καθώς και στο 

Καταστατικό της Ρώμης του ΔΠΔ, το οποίο χαρακτήριζε ως «έγκλημα πολέμου» την 

στρατολόγηση παιδιών, κάτω από την ηλικία των δεκαπέντε ετών, σε εθνικές 

Ένοπλες Δυνάμεις, για να συμμετάσχουν ενεργά στις εχθροπραξίες. 

 Επιπλέον, στο παραπάνω ψήφισμα, ζητήθηκε από τις εμπλεκόμενες 

πλευρές να τερματίσουν την υπόψη πρακτική και να συμμορφωθούν με τις διεθνείς 

υποχρεώσεις τους και από τον ΓΓ/ΗΕ να διασφαλίσει την καλύτερη εκπαίδευση του 

προσωπικού των ΗΕ, που συμμετέχει σε επιχειρήσεις ειρήνευσης, διατήρησης και 

οικοδόμησης της ειρήνης αναφορικά με την προστασία, την ευημερία και τα 

δικαιώματα του παιδιού. 

 Το ΣΑ/ΗΕ, με τη συγκεκριμένη απόφαση, καλούσε τα κράτη μέρη σε ένοπλες 

συρράξεις να λαμβάνουν: 

 α. Υπόψη την προστασία, ευημερία και τα δικαιώματα των παιδιών στα 

στάδια των διαπραγματεύσεων και οικοδόμησης της ειρήνης. 

 β. Όλα τα εφικτά μέτρα για την μείωση των συνεπειών στα παιδιά. 

 γ. Ειδικά μέτρα για την προστασία των παιδιών, ειδικά των κοριτσιών, από 

το βιασμό ή άλλη μορφή σεξουαλικής κακοποίησης, λόγω φύλου. 

 Παράλληλα, καλεί όλα τα κράτη μέρη και όργανα των ΗΕ να: 

                                                             
195 International Labour Organization (ILO). 
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 α. Εντατικοποιήσουν τις προσπάθειες για το τερματισμό της στρατο-

λόγησης και χρησιμοποίησης παιδιών σε ένοπλες συρράξεις μέσω πολιτικών ή 

άλλων μέσων. 

 β. Διευκολύνουν τη διαδικασία DDR, για τα παιδιά που έχουν χρησιμο-

ποιηθεί, ως στρατιώτες.  

 Το ψήφισμα/απόφαση του ΣΑ/ΗΕ 1314 /2000, παρακινούσε τα κράτη μέλη 

να υπογράψουν και να επικυρώσουν το ΙΙ Προαιρ.Πρωτ.ΣΔΠ. Καταδίκαζε τη συνει-

δητή στόχευση των παιδιών σε καταστάσεις ένοπλης σύγκρουσης και τόνιζε την 

αρνητική επίδραση των ένοπλων συγκρούσεων στα παιδιά καθώς και τις μακρο-

πρόθεσμες συνέπειες που έχει για την ειρήνη, την ασφάλεια και την ανάπτυξη.  

 Ακολούθησαν δύο ακόμα αποφάσεις, που σχετίζονταν με την κατάσταση στη 

ΛΔΚ, στις οποίες εξέφραζε τη ανησυχία, μεταξύ άλλων, για τη διασυνοριακή στρατο-

λόγηση και τις απαγωγές παιδιών και καλούσε όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές να 

τερματίσουν τη στρατολόγηση και τη χρησιμοποίηση των παιδιών βοηθώντας πα-

ράλληλα τη UNISEF και τις ανθρωπιστικές οργανώσεις για την γρήγορη αποστρά-

τευση των παιδιών, την επιστροφή στις οικογένειές τους και την επανένταξή τους. 

 Πολύ σημαντικό γεγονός αποτελεί η υποβολή της ετήσιας έκθεσης του ΓΓ/ΗΕ 

το 2001, ο οποίος συμπεριέλαβε για πρώτη φορά, κατόπιν εντολής του ΣΑ/ΗΕ, μια 

«λίστα» με τα μέρη/ομάδες ένοπλων συρράξεων τα οποία στρατολογούν ή χρησι-

μοποιούν παιδιά, κατά παράβαση των διεθνών υποχρεώσεων, με σκοπό την εξα-

σφάλιση της λογοδοσίας των υπευθύνων. Σ’ αυτή τη λίστα αναφέρθηκαν είκοσι τρία 

μέρη, τα οποία συμμετείχαν σε συρράξεις που είχαν ξεσπάσει σε πέντε χώρες.196  

 Ο ΓΓ/ΗΕ, στο πλαίσιο της ετήσιας περιοδικής υποβολής έκθεσής του, πρό-

τεινε το 2003 να συμπεριληφθούν στις επιχειρήσεις ελέγχου τα ειδεχθή εγκλήματα 

κατά των παιδιών, όπως η στρατολόγηση και η χρησιμοποίησή τους ως μαχητές 

καθώς και την ανάπτυξη ενός δικτύου ελέγχου διαφόρων οργάνων και φορέων τα 

οποία θα συνεισφέρουν στην παραπάνω διαδικασία. Τα όργανα αυτά είναι το 

ΣΑ/ΗΕ, οι ειρηνευτικές αποστολές των ΗΕ και οι ομάδες που δημιουργούνται για 

συγκεκριμένες χώρες, το σύστημα ΔτΑ των ΗΕ, εθνικές κυβερνήσεις, περιφερειακοί 

                                                             
196 Αφγανιστάν, Μπουρούντι, ΛΔΚ, Λιβερία και Σομαλία. 
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οργανισμοί. Ζήτησε επίσης να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να 

διασφαλιστεί η ποινική δίωξη των υπευθύνων, για εγκλήματα κατά των παιδιών από 

το ΔΠΔ. 

 Σε περίπτωση που υπάρχει μηδενική πρόοδος εκ μέρους των εμπολέμων 

μερών, ο ΓΓ/ΗΕ πρότεινε στο ΣΑ/ΗΕ να αναλάβει τα παρακάτω συγκεκριμένα 

μέτρα: 

 α. Επιβολή ταξιδιωτικών περιορισμών σε αρχηγούς Ενόπλων Δυνάμεων ή 

ομάδων καθώς επίσης και αποκλεισμό από δομές εξουσίας και χορήγησης αμνη-

στίας. 

 β. Απαγόρευση εξαγωγής ή προμήθειας όπλων. 

 γ. Απαγόρευση παροχής στρατιωτικής βοήθειας. 

 δ. Περιορισμούς στη ροή χρηματοδοτικών πόρων στα ενδιαφερόμενα μέρη. 

 Λόγω της συνεχιζόμενης μηδαμινής προόδου στο υπόψη πεδίο, με τα 

εμπόλεμα μέρη να συνεχίζουν να παραβιάζουν τις διατάξεις του ΔΔ σχετικά με τα 

παιδιά —χωρίς ποινική δίωξη— το ΣΑ/ΗΕ ζήτησε από τον ΓΓ/ΗΕ, με την απόφαση 

1539/2004, να επινοήσει ένα «σχέδιο δράσης», για ένα συστηματικό και περιεκτικό 

Μηχανισμό Ελέγχου και Υποβολής Εκθέσεων (ΜΕΥΕ), ο οποίος θα χρησιμοποιεί 

την πραγματογνωμοσύνη του συστήματος των ΗΕ, των εθνικών κυβερνήσεων και 

λοιπών φορέων παρέχοντας επίκαιρες, αντικειμενικές, ακριβείς και αξιόπιστες 

πληροφορίες για τη στρατολόγηση και χρησιμοποίηση των παιδιών σε εχθρο-

πραξίες, ώστε να ληφθούν κατάλληλα δραστικά μέτρα, όπως για παράδειγμα αυτά 

που περιγράφονται παραπάνω. 

 Ο ΓΓ/ΗΕ για το «σχέδιο δράσης», με σκοπό ένα αποτελεσματικό ΜΕΥΕ, ανέ-

φερε ότι με την εγκαθίδρυσή του αυτός ο μηχανισμός θα πρέπει να ασχοληθεί με τα 

παρακάτω ζητήματα: 

 α. Την παρακολούθηση των πιο σοβαρών υποθέσεων. 

 β. Τα διεθνή και περιφερειακά πρότυπα που θα αποτελέσουν τη βάση για 

τον έλεγχο. 
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 γ. Την παρακολούθηση της δράσης των εμπόλεμων μερών. 

 δ. Τη συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών σε επίπεδο χωρών.  

 ε. Την αναθεώρηση και ενοποίηση των πληροφοριών καθώς και την προ-

ετοιμασία εκθέσεων σε επίπεδο κορυφής. 

 Ο ΓΓ/ΗΕ επισήμανε κάποιες παραβιάσεις που θα πρέπει να χαίρουν 

ιδιαίτερης προσοχής και να τους δίνεται προτεραιότητα, οι οποίες αφορούν σε: 

 α. Δολοφονίες ή ακρωτηριασμούς παιδιών. 

 β . Στρατολόγηση ή χρησιμοποίηση παιδιών μαχητών 

 γ. Επιθέσεις εναντίον σχολείων ή νοσοκομείων. 

 δ. Βιασμοί ή άλλες μορφές σεξουαλικής βίας εναντίον παιδιών. 

 ε. Απαγωγές παιδιών. 

 στ. Άρνηση πρόσβασης ανθρωπιστικής βοήθειας για τα παιδιά. 

3.1.1.2 Γενική Συνέλευση  

 Σε αντίθεση με το ΣΑ/ΗΕ, η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών (ΓΣ/ΗΕ) 

έχει λάβει κάποιες πολύ σημαντικές αποφάσεις, όσον αφορά την προστασία των 

παιδιών στρατιωτών σε περίπτωση που αυτά έρθουν αντιμέτωπα με τον νόμο. 

 Ωστόσο, οφείλουμε να επισημάνουμε πως, σε αντίθεση με τις αποφάσεις του 

ΣΑ/ΗΕ, οι αποφάσεις της ΓΣ/ΗΕ δεν έχουν δεσμευτική ισχύ για τα κράτη μέλη του 
Οργανισμού. Γι' αυτό και η ΓΣ/ΗΕ, καλεί τα κράτη μέλη, είτε «να προσαρμόσουν [...] 

την εθνική νομοθεσία, την πολιτική και την πρακτική τους [...] στους Κανόνες»,197 είτε 

«να εφαρμόσουν τις Κατευθυντήριες Γραμμές στο εθνικό δίκαιο, στην πολιτική και 

                                                             
197 Βλ. UN GA Res. 40/33 (A/RES/40/33) της 29ης Νοεμβρίου 1985, παράγραφος 5, όπως 
αποδίδεται στα ελληνικά στο: Σκάρα, Ρ. & Λεωνίδα, Μ. (2005) Συλλογή Συμβάσεων και διεθνών 
κειμένων για τα δικαιώματα του παιδιού. Αθήνα&Κομοτηνή: Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, σελ. 333. 
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την πρακτική»,198 είτε «να ενσωματώνουν τους Κανόνες στη νομοθεσία τους ή να 

την τροποποιούν σύμφωνα με αυτούς».199 

 Η πρώτη απόφαση της ΓΣ/ΗΕ που αφορούσε μόνο τα παιδιά και τις ένοπλες 

συρράξεις ήταν η υπ’ αριθμ. 48/157 το 1993, η οποία αποτέλεσε την αφετηρία μιας 

συνεχιζόμενης δέσμευσης των πολιτικών οργάνων των ΗΕ, σχετικά με το ζήτημα 

της συμμετοχής των παιδιών στις εχθροπραξίες και τις συνέπειες του φαινομένου. 

 Ο ΓΓ/ΗΕ, μετά από αίτημα της ΓΣ/ΗΕ, διόρισε ένα εμπειρογνώμονα, ο οποίος 

σε συνεργασία με το Κέντρο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και τη UNISEF θα υπέ-

βαλε μια ολοκληρωμένη μελέτη, αναφορικά με την κατάσταση των παιδιών κατά τη 

διάρκεια των εχθροπραξιών. Ο ΓΓ/ΗΕ ακολουθώντας τη σύσταση της ΓΣ/ΗΕ διόρισε 

τη Graça Machel από τη Μοζαμβίκη για τη διεξαγωγή της μελέτης, η οποία ολοκλη-

ρώθηκε μετά από δύο χρόνια με τα γνωστά αποτελέσματα.200 

3.1.1.2.1 Ειδικός Αντιπρόσωπος του ΓΓ/ΗΕ για τα Παιδιά και τις Ένοπλες 
Συρράξεις. 

 Η ΓΣ/ΗΕ καλωσόρισε την Έκθεση της Graça Machel και έλαβε γνώση των 

συστάσεών της. Με τη σειρά της συνέστησε στο ΓΓ να διορίσει Ειδικό Αντιπρόσωπο 

για τον αντίκτυπο των εχθροπραξιών στα παιδιά. 

 Ο Ειδικός Αντιπρόσωπος έχει ως στόχο να:201 

                                                             
198 Βλ. UN GA Res. 45/112 (A/RES/45/112) της 14ης Δεκεμβρίου 1990, παράγραφος 4, όπως 
αποδίδεται στα ελληνικά στο: Σκάρα, Ρ. & Λεωνίδα, Μ. (2005), ό.π., σελ. 432. 
199 Βλ. UN GA Res. 45/113 (A/RES/45/113) της 14ης Δεκεμβρίου 1990, Μέρος Ι, Κανόνας 7, όπως 
αποδίδεται στα ελληνικά στο: Σκάρα, Ρ. & Λεωνίδα, Μ. (2005), ό.π., σελ. 449. Ως προς την ανάγκη 
ενσωμάτωσής στους στην εθνική νομοθεσία ώστε να αποκτήσουν δεσμευτική ισχύ, οι Κανόνες και 
οι Κατευθυντήριες Γραμμές των Ηνωμένων Εθνών ομοιάζουν με τις ΔΣΕ της Δ.Ο.Ε., οι οποίες, όπως 
προαναφέραμε στο κεφάλαιο περί διεθνούς εργατικού δικαίου, αποτελούν νομοθετική εξουσία υπό 
αίρεση. Σε αντίθεση, όμως, με τις ΔΣΕ, η μη ενσωμάτωση και εφαρμογή από τα κράτη- μέλη των 
Κανόνων και των Κατευθυντήριων Γραμμών των Ηνωμένων Εθνών δε συνιστά παράβαση των 
συμβατικών υποχρεώσεων αυτών, ούτε εγείρει τη νομική ευθύνη του κράτους. Ως προς το 
χαρακτηριστικό τους αυτό, οι Κανόνες και οι Κατευθυντήριες Γραμμές των Ηνωμένων Εθνών 
ομοιάζουν προς τα δικαιώματα δεύτερης γενιάς, δηλαδή τα οικονομικά, πολιτικά και πολιτιστικά 
δικαιώματα, των οποίων η εφαρμογή είναι προοδευτική και όχι απόλυτη και δεν ενέχουν νομική 
αξίωση έναντι του κράτους, αν και, όπως αναφέραμε στο πρώτο μέρος, αυτό έχει αρχίσει σταδιακά 
να αλλάζει. 
200 Τζέλη Μ. Α., Παιδιά Μαχητές, ό.π., σ. 161-163. 
201 Τζέλη Μ. Α., Παιδιά Μαχητές, ό.π., σ. 163-164. 
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 α. Αξιολογήσει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί, τα μέτρα που έχουν ληφθεί 

και τις δυσκολίες που έχουν προκύψει, αναφορικά με την προστασία των παιδιών. 

 β. Ευαισθητοποιήσει τα κράτη μέλη, να προωθήσει τη συλλογή πληρο-

φοριών και να ενθαρρύνει την ανάπτυξη της δικτύωσης. 

 γ. Εργασθεί στενά με την ΕΔΠ, τα σχετικά όργανα των ΗΕ, ειδικευμένους 

οργανισμούς καθώς και ΜΚΟ. 

 δ. Προωθήσει τη διεθνή συνεργασία για τη διασφάλιση του σεβασμού των 

δικαιωμάτων των παιδιών σε παρόμοιες καταστάσεις και να συμβάλει στο συντο-

νισμό των προσπαθειών όλων των φορέων. 

 Ο Ειδικός Αντιπρόσωπος συνέταξε την πρώτη του Έκθεση το 1998 ανακοι-

νώνοντας τρεις σημαντικές δράσεις που θα συνέβαλαν στην επίτευξη των στόχων 

του:202 

 α. Προστασία μέσω δημόσιας συνηγορίας.203  

 β. Προώθηση συγκεκριμένων πρωτοβουλιών εν μέσω συνεχιζόμενων συρ-

ράξεων.204 

 γ. Κινητοποίηση συντονισμένων «απαντήσεων» στις ανάγκες που προ-

κύπτουν μετά τις συρράξεις.205 

3.1.2 Περιφερειακό Επίπεδο 

3.1.2.1 Η Ευρωπαϊκή Ένωση 

 Η προστασία, η προώθηση και ο σεβασμός των ΔτΑ αποτελούν για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και ιδιαίτερα για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική 

Ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ) ένα από τους βασικούς άξονες για την επίτευξη ουσιώδους 

συμβολής στη διεθνή ειρήνη και σταθερότητα. Αυτή η προστασία θα επιτευχθεί 

εφόσον εφαρμόζονται όλες οι σχετικές διεθνείς συμβάσεις, τις οποίες έχουν 

                                                             
202 Τζέλη Μ. Α., Παιδιά Μαχητές, ό.π., σ. 168. 
203 Παρέχοντας με αυτό τον τρόπο τη δυνατότητα σε παιδιά-θύματα να βγουν μπροστά και να 
ευαισθητοποιήσουν τη διεθνή κοινή γνώμη. 
204 Δρώντας ως ενδιάμεσος μεσολαβητής. 
205 Δίνοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στα προγράμματα DDR. 
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επικυρώσει τα κράτη. 206 

 Η ΕΕ έχοντας ως στόχο την ευαισθητοποίηση και την ενίσχυση των προ-

σπαθειών της για τα παιδιά και τις ένοπλες συρράξεις υιοθέτησε τις «Κατευ-

θυντήριες Γραμμές για τα Παιδιά και τις Ένοπλες Συρράξεις». Παράλληλα, δεσμεύ-

τηκε στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των επιπτώσεων των ενόπλων συρρά-

ξεων στα παιδιά με τη λήψη κατάλληλων μέτρων για την προστασία τους και την 

τήρηση της διεθνούς νομιμότητας.207 Το 2006 υιοθετήθηκε η «Στρατηγική για την 

Εφαρμογή των Κατευθυντήριων Γραμμών» μέσω της παρακολούθησης208 —από 

Τοπικά Δίκτυα Προστασίας των Παιδιών και τις υπάρχουσες Ομάδες Εργασίας για 

τον Έλεγχο και την Υποβολή Εκθέσεων— και της συνεργασίας, με τις χώρες που 

εμπλέκονται σε εχθροπραξίες και τα αρμόδια όργανα του ΟΗΕ.209 

 Το 2008, οι Κατευθυντήριες Γραμμές αναθεωρήθηκαν ώστε να συμβαδίζουν 

με τις νέες εξελίξεις και αφορούσαν:210 

 α. Στον εντοπισμό καταστάσεων όπου θα απαιτηθεί η ανάληψη δράσης 

από την ΕΕ. Ο εντοπισμός θα επιτυγχάνεται με τη συνεχή παρακολούθηση, υπο-

βολή εκθέσεων και αξιολογήσεων από τους επικεφαλής αποστολών πολιτικών 

επιχειρήσεων, στρατιωτικούς διοικητές (μέσω της δομής διοίκησης) και τους 

ειδικούς εντεταλμένους της ΕΕ. Στις περιοδικές εκθέσεις θα αναλύονται οι επιπτώ-

σεις μιας ένοπλης σύρραξης ή μιας επαπειλούμενης σύρραξης στα παιδιά, βάσει 

των έξι παραβιάσεων που έχουν ορίσει τα ΗΕ και έχουν αναφερθεί παραπάνω 

καθώς και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την αντιμετώπισή τους. 

 β. Στα μέσα που θα έχει στη διάθεσή της η ΕΕ, για την ανάληψη δράσης. 

Όπως για παράδειγμα, ο πολιτικός διάλογος, τα διαβήματα, η πολυμερής συνερ-

γασία για τη χρηματοδότηση διάφορων σχεδίων, προγραμμάτων (DDR), οι επιχει-

ρήσεις διαχείρισης κρίσεων, η κατάρτιση των οργάνων της ΕΕ, σχετικά με την προ-

στασία του παιδιού και η επιβολή στοχευμένων211 μέτρων έναντι χωρών που δε 

                                                             
206 Τζέλη Μ. Α., Παιδιά Μαχητές, ό.π., σ. 185-186. 
207  Ό.π., σ. 187. 
208 Monitoring. 
209 Ό.π., σ. 188. 
210 Ό.π., σ. 189-190. 
211 Ό.π., σ. 190. 
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συμμορφώνονται με τους διεθνείς κανόνες. 

 Όπως και με τις αποφάσεις του ΣΑ/ΗΕ, η μόνη διάταξη των Κατευθυντήριων 

Γραμμών της ΕΕ σχετικά με τα Παιδιά σε Ένοπλες Συγκρούσεις που σχετίζεται με 

το ζήτημα της τιμωρίας αναφέρεται στη συμμετοχή των παιδιών σε μεταβατικά 

πλαίσια δικαιοσύνης. Χωρίς ωστόσο να δίνεται καμία περαιτέρω διευκρίνιση σχετικά 

με τη μορφή της συμμετοχής των παιδιών σε αυτά τα πλαίσια. Θα μπορούσαν να 

συμμετέχουν, τόσο ως θύτες, όσο και ως θύματα ή μάρτυρες. Οφείλουμε βέβαια να 

επισημάνουμε πως η ΕΕ έχει υιοθετήσει Κατευθυντήριες Γραμμές οι οποίες σχετί-

ζονται πιο άμεσα με το ζήτημα της τιμωρίας.212 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
212 Βλ. Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τη Θανατική Ποινή (έγγρ. 9199/98) και Κατευθυντήριες 
γραμμές της ΕΕ όσον αφορά το βασανισμό και άλλες μορφές σκληρής, απάνθρωπης ή εξευτελιστικής 
μεταχείρισης ή ποινής (έγγρ. 7369/01) και έγγραφο εργασίας για την εφαρμογή των κατευθυντηρίων 
γραμμών (έγγρ. 15437/θ2). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ «4»: ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – 
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

4.1 Διαπιστώσεις – Συμπεράσματα 

 Η αλλαγή των χαρακτηριστικών των ένοπλων συγκρούσεων με την πάροδο 

του χρόνου, οδήγησε και σε ανάλογη διαμόρφωση των επιπτώσεων των εχθρο-

πραξιών στα παιδιά. Τα παιδιά δεν λογίζονται πλέον ως «απλοί παρατηρητές», 

αλλά βρίσκονται στο «στόχαστρο», σκόπιμα. Οι πόλεμοι δεν αφορούν πλέον μόνο 

σε διαμάχες μεταξύ κρατών αλλά επεκτείνονται και σε συγκρούσεις στο εσωτερικό 

τους. Αυτή ακριβώς η αλλαγή στη φύση των συγκρούσεων, αποτελεί βασικό 

παράγοντα για τον οποίο οι στόχοι δεν προσδιορίζονται πάντα με σαφήνεια, οδη-

γώντας πολλές φορές στον αποπροσανατολισμό και στη στρέβλωση. Θα μπορούσε 

να ειπωθεί ότι η στόχευση αμάχων αποτελεί ένα εναλλακτικό και αποτελεσματικό 

τρόπο για τη δημιουργία χάους και φόβου σε μια περιοχή που θα έχει ως φυσικό 

επακόλουθο μετατόπιση213 του πληθυσμού. 

 Οι ένοπλες συρράξεις είναι δύσκολα διαχειρίσιμες για τους ανθρώπους,214 οι 

οποίοι καλούνται να τις αντιμετωπίσουν και να επιβιώσουν μέσα σε αυτές. Είναι 

γνωστό, άλλωστε, τα ψυχολογικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν, ακόμα και 

σήμερα, οι βετεράνοι των πρόσφατων πολέμων (Βιετνάμ, Ιράκ, Αφγανιστάν) μετά 

την επιστροφή τους στις πατρίδες τους, παρόλο την συμμετοχή τους σε ειδικά προ-

γράμματα επανένταξης, είναι δύσκολο να ενσωματωθούν στην κοινωνία. Στην 

περίπτωση των παιδιών, το υπόψη πρόβλημα εμφανίζεται πολύ πιο έντονο λόγω 

της ευάλωτης φύσης τους και του «νεαρού» της ηλικίας τους. Τα παιδιά επηρεά-

ζονται πολύ περισσότερο, καθόσον δεν έχουν την απαιτούμενη πνευματική και 

ψυχολογική ανάπτυξη ώστε να αντιμετωπίσουν τέτοιες καταστάσεις. Οι ένοπλες 

συγκρούσεις έχουν σοβαρές επιπτώσεις στα παιδιά όχι μόνο κατά τη διάρκεια τους, 

αλλά και μετά καθώς υπονομεύονται τα θεμέλια της ζωής τους σε πολλές και δια-

φορετικές πτυχές.215 

                                                             
213 Εσωτερική ή εξωτερική. 
214 Ενήλικες. 
215 Machel, G., Promotion and protection of the rights of the children: Impact of armed conflict on 
children. Note by the Secretary-General (Resolution No. A/51/306). ανακτήθηκε από τον διαδικτυακό 
τόπο Ηνωμένων Εθνών (UN/UNISEF) για τις Επιπτώσεις των Ένοπλων Συρράξεων στα Παιδιά, 
http://www.unicef.org/graca/a51-306_en.pdf, (Η μετάφραση είναι προσωπική). 

http://www.unicef.org/graca/a51-306_en.pdf


67 

 Ένα από τα πράγματα που προσπάθησε να καταδείξει η ανάλυση της 

παρούσας μονογραφής —στο μέτρο του δυνατού— είναι, ότι υφίσταται μεγάλος 

αριθμός διεθνών συμβατικών πράξεων, εθιμικών κανόνων που ανήκουν σε διάφο-

ρους τομείς του Διεθνούς Δικαίου και ρυθμίζουν το ζήτημα των παιδιών στρατιωτών 

σε εχθροπραξίες. Η παρεχόμενη προστασία φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:216 

 

 Η κατάσταση σήμερα στο Διεθνές Δίκαιο, το Εθιμικό Διεθνές Δίκαιο απα-

γορεύει τη στρατολόγηση παιδιών κάτω των 15 ετών τόσο από κρατικούς όσο και 

από μη κρατικούς δρώντες, αλλά η απαγόρευση για παιδιά μεταξύ των 15 και 18 

ετών, παραμένει ένα «ακανθώδες» ζήτημα. Διαπιστώνεται ότι, υπάρχουν ασάφειες 

όσον αφορά την εθελοντική στρατολόγηση και την έμμεση συμμετοχή στις εχθρο-

πραξίες. Πολλές φορές, η ασάφεια μιας ρύθμισης παρέχει ένα πολύ ευρύτερο 
                                                             
216 Γκούντρα Π., Μεταξύ Προστασίας και Τιμωρίας, ό.π., σ.236. 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ 
ΚΕΙΜΕΝΟ 

ΠΕΔΙΟ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ  
15 ΕΤΗ/18 ΕΤΗ 

ΕΙΔΟΣ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ/ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΑΜΕΣΗ/ΕΜΜΕΣΗ 

Πρόσθετο 
Πρωτόκολλο Ι 

Διεθνείς 
ένοπλες 

συρράξεις 
V  V  V  

Πρόσθετο 
Πρωτόκολλο ΙΙ 

Μη διεθνείς 
ένοπλες 

συρράξεις 
V  V V (εμμέσως) V V 

ΣΔΠ 
Πλην 

εσωτερικών 
αναταραχών 

V  V  V  

Προαιρετικό 
Πρωτόκολλο ΣΔΠ 

(ένοπλες δυνάμεις) 

Πλην 
εσωτερικών 
αναταραχών 

V V V (18 έτη) V (15-18 έτη) V (18 έτη)  

Προαιρετικό 
Πρωτόκολλο ΣΔΠ 
(ένοπλες ομάδες) 

Πλην 
εσωτερικών 
αναταραχών 

 V V V V V 

Αφρικανικός 
Χάρτης Πάντα  V V(αγγλικό 

κείμενο) 
V (γαλλικό 
κείμενο) 

V  

ΔΣΕ 182 Ειρήνη  V V  V V 

Καταστατικό 
ΕΔΣΛ 

Μη διεθνείς 
ένοπλες 

συρράξεις 
V  V V 

V V 

(ενεργός 
συμμετοχή) 

Καταστατικό ΔΠΔ 
Διεθνείς και μη 

ένοπλες 
συρράξεις 

V  V V 
V V 

(ενεργός 
συμμετοχή) 
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περιθώριο ερμηνείας.  

 Αποτελεί μια πραγματικότητα ότι, η πολιτική βούληση χρειάζεται και στο 

επίπεδο της εφαρμογής των συμβατικών πράξεων και της ανάληψης δράσεων από 

τη Διεθνή Κοινότητα για την αντιμετώπιση του εξεταζόμενου φαινομένου. Την 

τελευταία δεκαετία έλαβαν χώρα σημαντικές εξελίξεις εντός των Διεθνών Οργανι-

σμών, Εθνικών Κυβερνήσεων καθώς και λοιπών εμπλεκόμενων φορέων —τόσο σε 

τοπικό, όσο και περιφερειακό επίπεδο— αναφορικά με την πάταξη του φαινομένου 

της στρατολόγησης και χρησιμοποίησης των παιδιών στρατιωτών σε ένοπλες 

συρράξεις, όπως η υιοθέτηση σχετικών αποφάσεων, η δημιουργία θεσμών/οργά-

νων, η διενέργεια ελέγχων και η ανάληψη πολιτικών/στρατιωτικών δράσεων.  

 Το θετικό λοιπόν είναι, ότι στην παρούσα χρονική στιγμή διαφαίνεται ότι τα 

παιδιά στρατιώτες έχουν βγει πλέον από την αφάνεια και την άγνοια και αποτελούν 

θέμα που απασχολεί έντονα τη Διεθνή Κοινότητα.  

4.2 Προοπτικές 

 Ένα από τα αντικείμενα που οφείλει η Διεθνή Κοινότητα να δώσει μεγάλη 

βαρύτητα, διότι συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες να συμβεί, είναι η αποτροπή — 

με κάθε δυνατό μέσο/δράση— της επανάληψης, σε μια άλλη περιοχή, του 

φαινομένου της στρατολόγησης και χρησιμοποίησης παιδιών στρατιωτών σε 

ένοπλη σύρραξη προκαλώντας με αυτό τον τρόπο ένα καθεστώς «ανατροφο-

δότησης» μεταξύ γειτονικών χωρών, η οποία ενδέχεται να λάβει μεγαλύτερες 

διαστάσεις, διεθνικού χαρακτήρα.  

 Η παρουσία σχεδόν ταυτόχρονα «εστιών» λαθρεμπορίου όπλων και πλουτο-

παραγωγικών πηγών μπορεί να αποτελέσει ένα ασφαλή «οδηγό» για την πρόληψη, 

αποφυγή ή και καταπολέμηση του υπόψη φαινομένου. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 «Ο πόλεμος παραβιάζει κάθε δικαίωμα του παιδιού —το δικαίωμα στη ζωή, 

το δικαίωμα να είναι με την οικογένεια και την κοινότητα, το δικαίωμα στην υγεία, το 

δικαίωμα στην ανάπτυξη της προσωπικότητας και το δικαίωμα στην ανατροφή και 

στη προστασία».  

         Graça Machel  

 Τα παιδιά, σήμερα, παρά τις συνεχείς προσπάθειες της Διεθνούς Κοινότητας 

παραμένουν εγκλωβισμένα σε μία κατάσταση που στις περισσότερες των περι-

πτώσεων δεν έχουν επιλέξει. Οι συνθήκες που βιώνουν τα οδηγούν με αργά και 

σταθερά βήματα σε απώλεια της παιδικότητάς τους. Πολύ συχνά γίνονται υποχείρια 

επικίνδυνων ανθρώπων που στο πρόσωπό τους βλέπουν ένα μελλοντικό εκτελεστή 

των εντολών θανάτου τους. Αποτελούν θύματα της εγκληματικής φύσης των 

ανθρώπων, άσχετα αν ορισμένα έχουν καταταγεί εθελοντικά. 

 Τα διδάγματα217 από τους πολέμους που έχουν λάβει χώρα τον προηγού-

μενο αιώνα κατέδειξαν με τον πιο κατηγορηματικό και τραγικό τρόπο πόσο αναγκαίο 

είναι να υπάρχουν Συνθήκες για την προστασία των παιδιών, οι οποίες πρέπει όχι 

μόνο να επικυρώνονται από όλες τις χώρες αλλά και να υπάρχουν αξιόπιστοι 

μηχανισμοί εποπτείας και διασφάλισης εφαρμογής των διατάξεων των Συνθηκών. 

 Οικογένειες και κοινότητες χωρίζονται και οι τραυματικές εμπειρίες που δη-

μιουργούνται στα παιδιά μπορεί να έχουν μακροχρόνιες επιπτώσεις στη σωματική, 

συναισθηματική, διανοητική καθώς και την κοινωνική ζωή τους. Το να κάνει «επα-

νεκκίνηση» μια κοινωνία μετά το πέρας μιας ένοπλης σύγκρουσης δεν είναι εύκολο 

ειδικά όταν τα παιδιά έχουν ζήσει το μεγαλύτερο μέρος της παιδικής τους ηλικία 

κάτω από βίαιες επιθέσεις. Αυτή η συστηματική και ανεξέλεγκτη, τις περισσότερες 

των περιπτώσεων, έκθεση των παιδιών σε ένοπλες συρράξεις μπορεί να έχει επί-

δράση στην κατανόηση του παιδιού αναφορικά με τη βίαιη συμπεριφορά των 

ανθρώπων, να πάρει λανθασμένες παραστάσεις χωρίς να μπορεί να διακρίνει όχι 

μόνο το σωστό από το λάθος αλλά και να αδυνατεί να εκτιμήσει την ίδια τη ζωή.  

                                                             
217 lesson learned. 
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 Το να περιοριστεί αυτός ο φαύλος κύκλος της βίας χρειάζονται εκτενείς 

προσπάθειες, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Τα παιδιά που έχουν 

βιώσει ένοπλες συγκρούσεις, δεν πρέπει να θεωρούνται μόνο θύματα αλλά και να 

εκλαμβάνονται ως «ενεργοί» συμμετέχοντες στη διαδικασία ανοικοδόμησης της 

κοινωνίας, μετά το πέρας της σύρραξης. Αυτός ο νέος «ρόλος» που θα κληθούν να 

«παίξουν» θα τα βοηθήσει να επαναπροσδιοριστούν ως οντότητες να «βρουν» τη 

χαμένη ταυτότητάς τους και στο τέλος να καταφέρουν να δημιουργήσουν ένα μέλλον 

πιο ευοίωνο και για τις επόμενες γενιές. 

                                                        «Σε κάθε περίπτωση, αυτά τα παιδιά αποτελούν 
                                                                        θύματα των πολέμων των ενηλίκων». 

 

Σύνολο Λέξεων: 20325 
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