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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάδειξη του φαινομένου 
της παιδικής στράτευσης καθώς και η  καταγραφή των τύπων 
των διεθνών εμπόλεμων συρράξεων και του φαινομένου της 
τρομοκρατίας. Τόσο στις ένοπλες συρράξεις και στην τρομοκρατία, 
όσο και στην καθημερινή ζωή συναντάμε αυτό το αντιθετικό ζεύγος 
παιδί στρατιώτης, καθώς αποτελεί συνεχές του φαινομένου της 
παιδικής εργασίας και εκμετάλλευσης. Θα γίνει μια σύντομη ιστορική 
αναδρομή του πολέμου και των όπλων, ώστε να μεταβούμε στην 
εισαγωγή του κυρίως θέματος της εργασίας. Αφού εξεταστούν 
οι περιπτώσεις των ένοπλων συρράξεων και τρομοκρατίας θα 
ανατρέξουμε στο φαινόμενο των παιδιών στρατιωτών, πότε αυτό 
ξεκίνησε και εάν αποτελεί κυρίως μια μάστιγα της Αφρικής. Εν 
κατακλείδι θα γίνει προσπάθεια αποτίμησης της καταστάσεως 
σήμερα και θα συμπεριληφθούν σημεία σχετικών διατάξεων και 
πρωτοκόλλων που αφορούν την παιδική στράτευση και την προστασία 
των αμάχων εν καιρώ πολέμου.
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 Εμπόλεμες συρράξεις ή αλλιώς πόλεμος. Τρομοκρατία. Αιχμάλωτοι. Χιλιάδες 
θύματα μεταξύ των οποίων παιδιά. Παιδιά τα οποία δεν παίζουν μόνο τον ρόλο 
του θύματος, αλλά και του θύτη. Κάθε λέξη αυτών των ειδεχθών καταστάσεων 
χαράζει και μια εικόνα στο μυαλό του αναγνώστη. Μια εικόνα την οποία ακόμα 
και να προσπαθήσει να ντύσει κάποιος με όλη τη δύναμη της φαντασίας του, 
εκείνη δε θα μπορέσει να μορφοποιηθεί στην πραγματικότητα που συνιστά. 

 Όλοι γνωρίζουμε ή τουλάχιστον υποθέτουμε πως ο πόλεμος υπάρχει και ταλανίζει 
την ανθρωπότητα από την απαρχή του κόσμου, πριν ακόμα ο άνθρωπος δημιουργήσει 
πολιτισμό. Όταν ακόμα εξερευνούσε τα μονοπάτια του πεπρωμένου του. Σε κάθε 
ιστορική περίοδο όμως, παρατηρούμε και μια μετατροπή στη μορφή του. Σιγά σιγά αυτή 
γινόταν όλο και πιο σύνθετη. Μα όπως σε πολλές πτυχές στη ζωή του ανθρώπου, έτσι 
και ο πόλεμος φέρουν αρκετές συνέπειες. Η μεγαλύτερη όσον αφορά τις συρράξεις, 
έγκειται στο προσκύνημα των εκατομμύριων ατόμων που θυσιάστηκαν στον βωμό τους.
 
 Παρά τα συναισθήματα που τυχαίνει να προκαλεί η παραπάνω περιγραφή, ο άνθρωπος 
κατάλαβε ίσως από νωρίς την ανάγκη για προστασία. Την προστασία οποιουδήποτε τη 
χρειαζόταν, μαζί και του εαυτού του. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε πως ο φόβος της μη 
ύπαρξης, είναι μία από τις δυνάμεις που προκαλούν στον άνθρωπο την επιθυμία για ζωή. Για 
αυτόν τον λόγο λοιπόν με την πάροδο του χρόνου άρχισε να δημιουργεί έθιμα και κανόνες, 
υποδεικνύοντας τα όρια που πρέπει να υπάρχουν και να τηρούνται. Κάπως έτσι λοιπόν από 
τα έθιμα του πολέμου, πέρασε στους κανόνες και από τους κανόνες σε ολοκληρωμένα 
συμβατικά κείμενα, που ορισμένα από αυτά τυχαίνει να κατοχυρώνονται σχεδόν από όλα 
τα κράτη παγκοσμίως. Όμως κατά τη διάρκεια όλων αυτών των αιώνων που οι διάφοροι 
πολιτισμοί ανά τον κόσμο και τους αιώνες βίωναν εχθροπραξίες, ο άνθρωπος έκανε λάθη. 

Πολλά λάθη. Ένα από αυτά ήταν η εισαγωγή στο πεδίο μάχης αθώων ψυχών, των παιδιών. 

 Η παιδική στράτευση χαρτογραφείται από την Αρχαία Ελλάδα1 και το φαινόμενό της 
βασανίζει τη διεθνή κοινότητα μέχρι και σήμερα. Σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση 
Εργασίας 182 για την Απαγόρευση των Χειρότερων Μορφών Εργασίας των Παιδιών και 
την Άμεση Δράση με Σκοπό την Εξάλειψή τους, η στρατολόγηση και χρησιμοποίηση 
παιδιών αποτελεί μια από τις χειρότερες μορφές εργασίας2,  ενώ το γραφείο του 
Ειδικού Αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ για τα Παιδιά σε Ένοπλες 
Συρράξεις εμφανίζει το φαινόμενο ως ένα από τα σοβαρότερα εγκλήματα.3

 Ο ορισμός του φαινομένου δεν προσφέρεται σε κάποιο από τα διεθνή και δεσμευτικά 
κείμενα, ωστόσο κατοχυρώθηκε από τις Αρχές του Cape Town σχετικά με την 
Πρόληψη της Στρατολόγησης Παιδιών στις Ένοπλες Δυνάμεις, της Αποστράτευσης 
και της Κοινωνικής Επανένταξης των Παιδιών Μαχητών στην Αφρική του 
1997. Επί τούτου, παιδί μαχητής στο παρόν έγγραφο ορίζεται ως «…κάθε άτομο 
μικρότερο των 18 ετών που συμμετέχει σε οποιοδήποτε είδος τακτικής ή άτακτης 
ένοπλης δύναμης ή ομάδας σε οποιοδήποτε ρόλο, συμπεριλαμβανομένων όχι μόνο των 
μαγείρων, των αχθοφόρων, των αγγελιοφόρων, αλλά και όποιων συνοδεύουν τέτοιες 
ομάδες εκτός από τα μέλη της οικογένειάς τους. Ο ορισμός περιλαμβάνει κορίτσια 
που στρατολογούνται για σεξουαλικούς σκοπούς καθώς και για αναγκαστικό γάμο. 
Επομένως δεν αναφέρεται μόνο σε ένα παιδί που κουβαλάει ή έχει κουβαλήσει όπλα». 4 

3. Office of the UN SRSG-CAC, 2009. The Six Grave Violations against Children during Armed Conflict: The Legal Founda-
tion. Working Paper No (1). [Διαδίκτυο] Διαθέσιμο στο: https://childrenandarmedconflict.un.org/publications/WorkingPa-
per-1_SixGraveViolationsLegalFoundation.pdf , σελ. 9.
4. UNICEF, 1997. Cape Town Principles and Best Practices. [Διαδίκτυο] Διαθέσιμο στο: https://www.unicef.org/emerg/
files/Cape_Town_Principles(1).pdf , ο ορισμός διατυπώνεται στην τελευταία σελίδα του εγγράφου.

1. Για την ιστορική χαρτογράφηση του φαινομένου βλ. κεφάλαιο 5.1 της παρούσης εργασίας.
2. Άρθρο 3 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας 182 για την Απαγόρευση των Χειρότερων Μορφών Εργασίας των 
Παιδιών και την Άμεση Δράση με Σκοπό την Εξάλειψή τους (Γενεύη, 17 Ιουνίου 1999), του Ν. 2918/01 (ΦΕΚ 119/Α/15-6-
01 σελ. 2027).
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 Η αναγνώριση, αναζήτηση και καταγραφή τόσο του περιβλήματος του φαινομένου 
που είναι οι συρράξεις και η τρομοκρατία, όσο και του πυρήνα του που είναι η ίδια η 
παιδική στράτευση και χρησιμοποίηση των παιδιών σε εχθροπραξίες είναι ιδιαιτέρως 
σημαντική. Μέσα από αυτή αναδεικνύεται η ανάγκη των παιδιών αρχικά για  προστασία 
από την κακομεταχείριση που υπόκεινται, όπως επίσης και για την συνακόλουθη 
εξάλειψη οποιασδήποτε μορφής παιδικής εκμετάλλευσης, και δευτερευόντως για την 
ένταξη τους στο ανάλογο νομικό πλαίσιο ώστε να προσφερθεί αυτή η απαιτούμενη 
προστασία. Βέβαια η ενασχόληση με το φαινόμενο αυτό είναι ιδιαίτερα απαιτητική, 
περίπλοκη και δύσκολη. Τους λόγους που η παιδική στράτευση ανάγεται σε ένα 
φαινόμενο πρόκληση θα τους αναλύσουμε κατά τη συνέχεια της παρούσας εργασίας.
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1/ Ιστορική αναδρομή και εξέλιξη του ΔΑΔ
1.

1.
 Φ
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 α
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ές  Ο όρος Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο (ΔΑΔ) ή αλλιώς Δίκαιο των Ένοπλων Συρράξεων (ΔΕΣ) 
είναι σχετικά πρόσφατος, καθώς χρησιμοποιήθηκε πρώτη φορά το 1949 με την υπογραφή 
των τεσσάρων Συμβάσεων της Γενεύης. Προτού όμως προχωρήσουμε στην ιστορική του 
χαρτογράφηση πρέπει πρώτα να αποσαφηνίσουμε τη φιλοσοφία που έγκειται πίσω από αυτό. 

 Όπως αναφέρει και η Μαρούδα, «το δίκαιο των ένοπλων συρράξεων (ΔΕΣ) ή διεθνές 
ανθρωπιστικό δίκαιο που εφαρμόζεται σε ένοπλες συρράξεις (ΔΑΔ) είναι ένα σύνολο κανόνων 
και αρχών συμβατικού και εθιμικού χαρακτήρα, το οποίο στοχεύει στην επίλυση ζητημάτων 
ανθρωπιστικής φύσεως που αφορούν και προκύπτουν άμεσα από τις ένοπλες συρράξεις, διεθνούς 
ή μη χαρακτήρα. Το πλέγμα των αρχών και κανόνων του επιδιώκει, αφενός, να προστατεύσει 
στη διάρκεια ένοπλης σύρραξης τα πρόσωπα που δεν μετέχουν (άμαχοι) ή δεν μετέχουν πια 
(τραυματίες, ασθενείς, ναυαγοί ή αιχμάλωτοι πολέμου) στις εχθροπραξίες. Αφετέρου, να 
περιορίσει τα μέσα και τις μεθόδους πολέμου, που μπορούν να επιλέγουν τα Μέρη στη σύρραξη.» 5
 
 Ωστόσο, ταυτόχρονα υπάρχουν και κάποιες εγγενείς αδυναμίες του κλάδου. Κατά πρώτον, 
το ΔΑΔ, δεν απαγορεύει τη χρήση βίας, ούτε αποτρέπει κάποιο από τα Μέρη της σύρραξης 
να υπερισχύσει. Παράλληλα, δεν ασχολείται με τα αίτια διεξαγωγής ενός πολέμου και 
εάν αυτός χαρακτηρίζεται δίκαιος ή άδικος.6  Επιπλέον παρά το γεγονός ότι μια ευρεία 
κατηγορία ανθρώπων εμπίπτουν στο καθεστώς προστασίας του ΔΑΔ, εντούτοις, 
αυτό δεν προστατεύει πλήρως όλα τα Μέρη που επηρεάζονται από μία σύρραξη.7

 Όμως για να προσεγγίσουμε τη φιλοσοφία του «Δικαίου του Πολέμου», θα πρέπει να 
αναφερθούμε και στις εθιμικές αρχές,8  οι οποίες δεσμεύουν τους εμπλεκόμενους σε 
μία σύρραξη. Για παράδειγμα η «υποχρέωση διάκρισης ανάμεσα σε έναν στρατιωτικό και σε 
έναν πολιτικό στόχο», κατευθύνει συνακόλουθα τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, μόνο κατά 
του πρώτου, εφόσον τα Μέρη θα πρέπει να απέχουν από οποιαδήποτε επίθεση εναντίον 
αμάχων και την περιουσία αυτών. Βέβαια στην περίπτωση που ένας στρατιωτικός στόχος 
τίθεται στο επίκεντρο δε σημαίνει ότι η επίθεση εναντίον αυτού πραγματοποιείται κατά 
βούληση. Η «αρχή του ανθρωπισμού» ρητά αποδεικνύει ότι και σε ένα πεδίο μάχης ο 
σεβασμός απέναντι στην ανθρώπινη ζωή πρέπει να τηρείται. Η χρήση βολής απέναντι 
σε έναν μαχητή θέτοντας τον εκτός μάχης, σίγουρα διασφαλίζει το στρατιωτικό 
πλεονέκτημα που αναμένεται. Ταυτόχρονα όμως, δεν προσφέρει τον μη θεμιτό και μη 
αναγκαίο σωματικό πόνο που προκαλείται από τη χρήση ορισμένων απαγορευμένων 
όπλων. Με αυτόν τον τρόπο δικαιώνονται τα μέτρα εκείνα που δεν απαγορεύονται από το 
ΔΕΣ και τα οποία θεωρούνται απαραίτητα για να εξασφαλιστεί η όσο το δυνατόν ταχύτερη 
παράδοση του εχθρού,   τηρώντας παράλληλα τον σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

 Αναφερόμενοι στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, παραθέτουμε και μία συμπληρωματική 
«αρχή αυτή της μη επίθεσης όσων έχουν τεθεί εκτός μάχης και δεν αποτελούν πλέον απειλή» 
(hors de combat). Η αρχή αυτή υποδεικνύει πως οποιοσδήποτε στρατιώτης που τύχει 
να βρεθεί στο πεδίο μάχης χτυπημένος δεν μπορεί να γίνει αντικείμενο επίθεσης. 

 Εν κατακλείδι, τελευταία αρχή του ΔΑΔ είναι η «αρχή της αναλογικότητας». Σύμφωνα 
με τη συγκεκριμένη αρχή ο εκάστοτε διοικητής ενός εκ των Μερών της σύρραξης 
δύναται να χρησιμοποιήσει τα αναγκαία μέσα και μεθόδους προς επίτευξη της 
επιθυμητής νίκης αναλογικά με το επιδιωκόμενο στρατιωτικό πλεονέκτημα.
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5. Μαρούδα, Μ. Ντ., 2011. Ανθρωπιστικό Δίκαιο που εφαρμόζεται σε ένοπλες συρράξεις. Στον τόμο: Αντωνόπουλος, Κ., 
και Μαγλιβέρας Κ., επιμ. 2011. Το Δίκαιο της Διεθνούς Κοινωνίας. Νομική Βιβλιοθήκη, Κεφάλαιο 17, σελ.  517.
6. Δηλαδή δεν αναφέρεται στους λόγους ή τη νομιμότητα της ίδιας της προσφυγής στη βία. Πρόκειται δηλαδή για 
αυτό που ονομάζουμε «jus in bello» (δίκαιο κατά τον πόλεμο). Στον αντίποδα βρίσκεται η έννοια «jus ad bellum» 
(δικαίωμα προσφυγής στον πόλεμο). Για τους λόγους διάκρισης βλ. και Μαρούδα, Μ. Ντ., 2011. Ανθρωπιστικό Δίκαιο 
που εφαρμόζεται σε ένοπλες συρράξεις. Στον τόμο: Αντωνόπουλος, Κ., και Μαγλιβέρας Κ., επιμ. 2011. Το Δίκαιο της 
Διεθνούς Κοινωνίας. Νομική Βιβλιοθήκη, Κεφάλαιο 17, σελ.  519.
7. Αναφερόμαστε ενδεικτικά στις περιπτώσεις των κατασκόπων και των μισθοφόρων, βλ. Μαρούδα, Μ. Ντ., 2011. 
Ανθρωπιστικό Δίκαιο που εφαρμόζεται σε ένοπλες συρράξεις. Στον τόμο: Αντωνόπουλος, Κ., και Μαγλιβέρας Κ., επιμ. 
2011. Το Δίκαιο της Διεθνούς Κοινωνίας. Νομική Βιβλιοθήκη, Κεφάλαιο 17, σελ.  539-540.
8. Για τις αρχές βλ. επίσης Μαρούδα, Μ. Ντ., 2011. Ανθρωπιστικό Δίκαιο που εφαρμόζεται σε ένοπλες συρράξεις. 
Στον τόμο: Αντωνόπουλος, Κ., και Μαγλιβέρας Κ., επιμ. 2011. Το Δίκαιο της Διεθνούς Κοινωνίας. Νομική Βιβλιοθήκη, 
Κεφάλαιο 17, σελ.  517 και σελ. 550-556.
9. Αυτή είναι η «αρχή της επιτακτικής στρατιωτικής αναγκαιότητας.» Άξιο αναφοράς είναι το παράδειγμα της High Com-
mand Case. Οι κατηγορίες της δίκης, μεταξύ των άλλων, περιλάμβαναν την εσκεμμένη καταστροφή χωριών που δεν 
ήταν στρατιωτικά αναγκαία. Η γραμμή υπεράσπισης δήλωνε ότι αυτή η πρακτική ήταν σε εκτέλεση διαταγής σύμφωνα 
με την οποία οι γερμανικές δυνάμεις ήταν «υποχρεωμένες» να προβούν σε μαζική καταστροφή πόλεων και χωριών. 
Το Δικαστήριο δεν δέχτηκε την διαταγή αυτή ως στρατιωτική αναγκαιότητα για την πρακτική κατεστραμμένης γης. 
https://www.loc.gov/rr/frd/Military_Law/pdf/Law-Reports_Vol-12.pdf , βλ. Μαρούδα, Μ. Ντ., 2011. Ανθρωπιστικό Δίκαιο 
που εφαρμόζεται σε ένοπλες συρράξεις. Στον τόμο: Αντωνόπουλος, Κ., και Μαγλιβέρας Κ., επιμ. 2011. Το Δίκαιο της 
Διεθνούς Κοινωνίας. Νομική Βιβλιοθήκη, Κεφάλαιο 17, σελ. 555, υποσημείωση 71.
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ΑΔ  Ο άνθρωπος, σε όλες τις ιστορικές φάσεις, είχε πάντοτε την τάση να προστατεύει τους 
αδύναμους. Μπορεί να είναι εκείνος που επινόησε τον πόλεμο ως μέσο επιβίωσης του 
(αρχικώς), είχε όμως το ένστικτο της προστασίας του αδύναμου πληθυσμού. Μέχρι 
την έλευση του ΔΕΣ όλοι οι κανόνες ήταν εθιμικοί. Κατά την περίοδο του Μεσαίωνα 
όμως τα πράγματα άρχιζαν να αλλάζουν. Οι ιππότες εφάρμοζαν συγκεκριμένους 
κανόνες στο πεδίο μάχης, καθώς όλα τα μέλη της συγκεκριμένης κάστας ήταν 
αριστοκράτες και ως εκ τούτου είχαν μακρινή συγγένεια και έδειχναν αξιοπρέπεια 
έναντι των αντιπάλων. Σε αυτό το ιστορικό σημείο δημιουργήθηκαν οι βάσεις του ΔΑΔ.10

 
 Η ανακάλυψη του Νέου Κόσμου από τους Ισπανούς κατακτητές έφερε μια νέα τροπή 
στην προστασία των αμάχων, εξαιτίας της βαρβαρότητας που επέδειξαν απέναντι τους. 
Αρκετοί διανοητές των καιρών αυτών προέβησαν σε αναζήτηση και καταγραφή κανόνων 
προστασίας των αμάχων, σημαντικότερος εξ αυτών ο Francisco de Vitoria, πατέρας του 
jus in bello.11  Θεμελιωτής όμως του Διεθνούς Δικαίου θεωρείται ο Hugo Grotius με 
το έργο του De Jure Belli ac Pacis Libri Tres,12  μια πραγματεία αρχών Φυσικού Δικαίου.

 Κατά τον 19ο αιώνα, αρχίζουν να γίνονται αναφορές σε νόμους και έθιμα για 
τη διεξαγωγή πολέμου. Ο Αμερικανικός Εμφύλιος τροφοδότησε το νέο αυτό 
ξεκίνημα. Το 1863, κατόπιν παρότρυνσης του προέδρου των Η.Π.Α., Αβραάμ Λίνκολν, 
ο καθηγητής Francis Lieber συνέταξε ένα κείμενο 157 άρθρων για τον τρόπο 
διεξαγωγής πολέμου. Το κείμενο αυτό, που έμεινε στην ιστορία ως Κώδικας Li-
eber, αποτέλεσε την πρώτη προσπάθεια καταγραφής των κανόνων και εθίμων 
διεξαγωγής ενός πολέμου. Το κείμενο ήταν τόσο πλήρες και κατανοητό που έγινε 
πρότυπο και άλλων στρατιωτικών εγχειριδίων μεταγενέστερα, όπως για παράδειγμα 
της Διακήρυξης των Βρυξελλών του 1874 και του Εγχειριδίου της Οξφόρδης.13 

 Παρά το γεγονός ότι ήδη μέχρι το 19ο αιώνα είχαν γίνει σημαντικές προσπάθειες 
καταγραφής κανόνων για την προστασία των αμάχων εν καιρώ πολέμου, η προσωπικότητα 
του Ερρίκου Ντυνάν ήταν εκείνη που καθόρισε τη γέννηση του ΔΑΔ, όπως το γνωρίζουμε 
εμείς σήμερα.14 Στο βιβλίο του  «Μια ανάμνηση από το Σολφερίνο» που δημοσιεύθηκε το 
1862 περιγράφει με αρκετά παραστατικό τρόπο τη μεγάλη σφαγή που έγινε μάρτυρας 
και προτείνει δύο ιδέες. Η πρώτη ιδέα είχε ως σκοπό τη δημιουργία ενός εθελοντικού 
σώματος σε κάθε κράτος, που θα συνοδεύει τις ιατρικές μονάδες στο πεδίο μάχης και 
θα προσφέρει υπηρεσίες.15 Η δεύτερη ιδέα ήταν η σύγκληση ενός διεθνούς συνεδρίου 
με στόχο την αποδοχή και καταγραφή συγκεκριμένων κανόνων για την ασφάλεια των 
νοσοκομείων και την περίθαλψη των τραυματιών και ασθενών στο πεδίο μάχης.16 Από 
την πρώτη ιδέα γεννήθηκε ο Ερυθρός Σταυρός. Από τη δεύτερη το Δίκαιο των Ένοπλων 
Συρράξεων (ΔΕΣ)/Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο που εφαρμόζεται σε ένοπλες συρράξεις 
(ΔΑΔ), υπό τη σύγχρονη μορφή του, με τη σύναψη της Σύμβασης της Γενεύης του 1864.17 

16

10. Πλουγάρλης, Δ., 2016. «Η ανθρώπινη ασφάλεια κατά τη διάρκεια ένοπλων συρράξεων», Διπλωματική εργασία. 
Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, σελ. 9.
11. ο.π. σελ. 11.
12. ο.π. σελ. 11.
13. Ελαφρώς τροποποιημένο: Μαρούδα, Μ. Ντ., 2011. Ανθρωπιστικό Δίκαιο που εφαρμόζεται σε ένοπλες συρράξεις. 
Στον τόμο: Αντωνόπουλος, Κ., και Μαγλιβέρας Κ., επιμ. 2011. Το Δίκαιο της Διεθνούς Κοινωνίας. Νομική Βιβλιοθήκη, 
Κεφάλαιο 17, σελ. 520-521 και Πλουγάρλης, Δ., 2016. «Η ανθρώπινη ασφάλεια κατά τη διάρκεια ένοπλων συρράξεων». 
Διπλωματική εργασία. Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, σελ. 12-13.
14. Ο Ερρίκος Ντυνάν έγινε αυτόπτης μάρτυρας της αιματοχυσίας που έγινε στην περιοχή Σολφερίνο, στις 24 Ιουνίου 
του 1859, μεταξύ της αυτοκρατορίας της Αυστρίας και της Γαλλο-Σαρδηνιακής Συμμαχίας. Η μάχη του Σολφερίνο,  θα 
είναι εκείνη που θα οριοθετήσει μια μαζική αναγέννηση ιδεών με στόχο το σεβασμό στην ανθρώπινη προσωπικότητα 
και την καταγραφή συγκεκριμένου κανονιστικού πλαισίου, μέσα από το οποίο θα επιδιώκεται η νίκη σε μια μάχη με όσο 
το δυνατόν καλύτερη μεταχείριση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, βλ. Ιωαννίδης, Π. και Μπεζουργιάννη, Η., επιμ., 2008.  
Ερυθρός Σταυρός: Θεμέλιο του Ανθρωπισμού. Πάτρα: Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σελ.17.
15. Ιωαννίδης, Π. και Μπεζουργιάννη, Η., επιμ., 2008.  Ερυθρός Σταυρός: Θεμέλιο του Ανθρωπισμού. Πάτρα: Ελληνικός 
Ερυθρός Σταυρός, σελ. 18-19.
16. ο.π. σελ. 19.
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17. Η Σύμβαση αυτή ονομάσθηκε «Σύμβαση της Γενεύης για τη Βελτίωση της Καταστάσεως των Τραυματιών των 
Στρατευμάτων στο Πεδίο Μάχης.» Αποτελείται από 10 άρθρα στα οποία αναφέρεται ο σεβασμός της ουδετερότητας 
των τραυματιών πολέμου και του νοσηλευτικού προσωπικού, το Έμβλημα του Ερυθρού Σταυρού, το οποίο αποτελείται 
ουσιαστικά από την αντιστροφή χρωμάτων της ελβετικής σημαίας (δηλαδή κόκκινος σταυρός σε λευκό φόντο) για να 
μην υπάρχει η ταύτιση του κινήματος με την χώρα καταγωγής του εμπνευστή της ιδέας, Ερρίκου Ντυνάν. Τέλος δίνεται 
έμφαση στα θύματα του πολέμου  και όχι στους νικητές, βλ. Ιωαννίδης, Π. και Μπεζουργιάννη, Η., επιμ., 2008.  Ερυθρός 
Σταυρός: Θεμέλιο του Ανθρωπισμού. Πάτρα: Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σελ. 20-21.
18. Αναθεωρήσεις του Δίκαιου της Γενεύης έγιναν το 1906, το 1929, το 1949 και το 2000 με την ένταξη Προαιρετικού 
Πρωτοκόλλου. Σημαντικότερη ήταν εκείνη του 1949 (ΣΓ’ 49) καθώς εμπεριείχε τέσσερις Συνθήκες οι οποίες 
αφορούσαν: 1) τη βελτίωση της τύχης των τραυματιών και των ασθενών των κατά ξηρά ένοπλων δυνάμεων, 2) τη 
βελτίωση της τύχης των  τραυματιών, ασθενών και ναυαγών μελών των ένοπλων δυνάμεων στη θάλασσα, 3) την 
μεταχείριση αιχμαλώτων πολέμου, άρθρο 128 και 4) την προστασία πολιτών σε καιρό πολέμου. Άξιο αναφοράς είναι 
και το Προαιρετικό Πρωτόκολλο του 2000 για την προστασία παιδιών από την εμπλοκή τους στις ένοπλες συρράξεις, 
βλ. πίνακα συμβατικών ρεθμίσεων από το 1864 στο Μαρούδα, Μ. Ντ., 2011. Ανθρωπιστικό Δίκαιο που εφαρμόζεται σε 
ένοπλες συρράξεις. Στον τόμο: Αντωνόπουλος, Κ., και Μαγλιβέρας Κ., επιμ. 2011. Το Δίκαιο της Διεθνούς Κοινωνίας. 
Νομική Βιβλιοθήκη, Κεφάλαιο 17, σελ. 522.
19. Υπάρχει και το Πρόσθετο Πρωτόκολλο III που υιοθετήθηκε το 2005 και αφορά την υιοθέτηση ενός συμπληρωματικού 
εμβλήματος, του Ερυθρού Κρυστάλλου, βλ. Ιωαννίδης, Π. και Μπεζουργιάννη, Η., επιμ., 2008.  Ερυθρός Σταυρός: Θεμέλιο 
του Ανθρωπισμού. Πάτρα: Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σελ. 35. 
20. Οι σημαντικότερες Συμβάσεις που περιλαμβάνει το Δίκαιο της Χάγης είναι: 1) η Διακήρυξη St. Petersburg του 
1868, που απαγορεύει τη χρήση συγκεκριμένων όπλων, 2) η αναθεώρηση και συμπλήρωση των Συμβάσεων της 
Χάγης του 1899 που έγινε το 1907 και 3) το Πρωτόκολλο της Γενεύης για την απαγόρευση χρήσης στον πόλεμο 
ασφυξιογόνων, δηλητηριωδών ή άλλων αερίων και βακτηριολογικών μεθόδων διεξαγωγής του πολέμου του 1925. 
Λοιπές αναθεωρήσεις και επεκτάσεις έγιναν τα έτη 1899 περί σεβασμού των κανόνων και τα έθιμα του κατά ξηρά 
πολέμου και την προσαρμογή τους στον ναυτικό πόλεμο, το 1954, 1972, 1976, 1980, 1993, 1997, 1999 και 2008, βλ. 
πίνακα συμβατικών ρεθμίσεων από το 1864 στο Μαρούδα, Μ. Ντ., 2011. Ανθρωπιστικό Δίκαιο που εφαρμόζεται σε 
ένοπλες συρράξεις. Στον τόμο: Αντωνόπουλος, Κ., και Μαγλιβέρας Κ., επιμ. 2011. Το Δίκαιο της Διεθνούς Κοινωνίας. 
Νομική Βιβλιοθήκη, Κεφάλαιο 17, σελ. 522.
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ο  Από το 1864 και μετά υπάρχει μια διαρκής διεύρυνση και εξέλιξη τόσο των διατάξεων 

των Συνθηκών και επέκτασης των καταστάσεων που εφαρμόζεται το ΔΕΣ, όσο και 
των πεδίων που έχουν δημιουργηθεί. Αναφορικά με τη διεύρυνση των διατάξεων, 
η σημαντικότερη επιτεύχθηκε το 1949, με τις τέσσερις Συμβάσεις της Γενεύης (ΣΓ’ 
49).18 Οι τέσσερις αυτές Συμβάσεις αποτελούν τη κορωνίδα των Συνθηκών καθώς 
περιλαμβάνουν όλες τις κατηγορίες προσώπων που χρήζουν προστασίας σε μία σύρραξη. 

 Όπως αναφέραμε προηγουμένως το ΔΑΔ είναι το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο που 
εφαρμόζεται στις ένοπλες συρράξεις. Στόχος του είναι η προστασία των προσώπων 
που δεν μετέχουν σε μια σύρραξη ή δε μετέχουν πια, καθώς επίσης και ο περιορισμός 
στα μέσα και τις μεθόδους πολέμου που επιλέγουν τα Μέρη σε μια σύρραξη. Αυτός ο 
διαχωρισμός ορίστηκε μέσα από δύο πεδία.19  Το πρώτο πεδίο, που αφορά την προστασία 
προσώπων και θυμάτων και εμπεριέχει τις ΣΓ’ 49  είναι το Δίκαιο της Γενεύης. Το δεύτερο 
πεδίο που ασχολείται με τα μέσα και τις μεθόδους που επιλέγουν τα Μέρη σε μια σύρραξη 
είναι το Δίκαιο της Χάγης.20  Τα δύο αυτά πεδία συγχωνεύθηκαν το 1977 με δύο Πρόσθετα 
Πρωτόκολλα. Το Πρόσθετο Πρωτόκολλο I (ΠΠ I’77) αναφέρει την ενδυνάμωση προστασίας 
θυμάτων σε διεθνή σύρραξη, ενώ το Πρόσθετο Πρωτόκολλο II (ΠΠ II’ 77) σε μη διεθνή.21 

 Σε αυτό το σημείο θα αναφερθούμε την περίφημη ρήτρα Martens, η οποία εντάχθηκε «στο 
προοίμιο της ΣΧ ΙΙ’1899 για το σεβασμό των νόμων και των εθίμων πολέμου, και επιβεβαιώθηκε 
στο ΠΠ I’77».22  Η ρήτρα Martens ή αλλιώς «δημόσια συνείδηση» παραπέμπει στο ΔΕΣ για 
αυτό και εντάχθηκε στο Δίκαιο της Χάγης. Αναφέρεται ότι «στις περιπτώσεις που δεν 
καλύπτονται από την ισχύουσα νομοθεσία  το άτομο παραμένει κάτω από την προστασία κι 
εξουσία των αρχών του ανθρωπισμού και των επιταγών της κοινής συνείδησης».23 Η ρήτρα 
Martens επιβεβαιώθηκε με την ένταξη της σε κείμενα διεθνών διασκέψεων και ουκ 
ολίγες φορές έχει γίνει αντικείμενο ερμηνευτικών προσεγγίσεων. Καθίσταται ιδιαίτερη 
και πολύτιμη καθώς παρέχει τη θεμιτή σύνδεση μεταξύ του θετικού δικαίου των νόμων 
και των εθίμων πολέμου, του φυσικού δικαίου, του ηθικού κώδικα του ΔΕΣ και καθορίζει 
ένα αντικειμενικό κριτήριο που απορρέει από τις επιταγές της δημόσιας συνείδησης.24 
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21. ο.π. σελ. 522.
22. Μαρούδα, Μ. Ντ., 2011. Ανθρωπιστικό Δίκαιο που εφαρμόζεται σε ένοπλες συρράξεις. Στον τόμο: Αντωνόπουλος, Κ., 
και Μαγλιβέρας Κ., επιμ. 2011. Το Δίκαιο της Διεθνούς Κοινωνίας. Νομική Βιβλιοθήκη, Κεφάλαιο 17, σελ. 521.
23. Προοίμιο 1(2) Συμπληρωματικού Πρωτοκόλλου των Συμφωνιών της Γενεύης της 12ης Αυγούστου 1949 για την 
προστασία των θυμάτων μη διεθνών ένοπλων συρράξεων (Πρωτόκολλο ΙΙ), (Γενεύη, 8 Ιουνίου 1977), του Ν. 2105/1992 
(ΦΕΚ Α/196/1992, σελ. 4170).
24. Μαρούδα, Μ., Ντ., 2006, Η διεθνής ευθύνη από παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Η κρατική και 
ατομική ευθύνη σε κίνηση. Αθήνα: Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, σελ. 279-284.
25. Μαρούδα, Μ. Ντ., 2011. Ανθρωπιστικό Δίκαιο που εφαρμόζεται σε ένοπλες συρράξεις. Στον τόμο: Αντωνόπουλος, 
Κ., και Μαγλιβέρας Κ., επιμ. 2011. Το Δίκαιο της Διεθνούς Κοινωνίας. Νομική Βιβλιοθήκη, Κεφάλαιο 17, σελ. 523-524.

 Παρά το μεγάλο εύρος των διατάξεων και τη συνεχόμενη αναθεώρηση και διεύρυνσή 
τους, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να λησμονηθεί ο ρόλος του εθιμικού δικαίου. 
Καθίσταται ιδιαίτερα σημαντικός καθώς σε περιπτώσεις νομικών κενών ή μη 
επικύρωσης τους από ορισμένα  Κράτη, τυγχάνει εφαρμογής κατά τη διάρκεια ένοπλων 
συρράξεων. Για παράδειγμα οι τέσσερις ΣΓ’ 49 είναι επικυρωμένες από 192 Κράτη. Κάτι 
τέτοιο όμως δεν ισχύει για τα Πρόσθετα Πρωτόκολλα του 1977 ή άλλες επιμέρους 
συμβάσεις. Για αυτό το λόγο πρέπει να εξετάζεται κάθε φορά εάν οι διατάξεις του 
ΔΕΣ που τυγχάνουν σε μια σύρραξη δεσμεύουν τα εμπλεκόμενα Μέρη. Σε περίπτωση 
μη δέσμευσής τους επεμβαίνει το εθιμικό δίκαιο. Έτσι, στη Γνωμοδότηση του ΔΔ 
για τη Νομιμότητα της Απειλής ή Χρήσης Πυρηνικών Όπλων επιβεβαιώθηκε η εθιμική 
ισχύς των ΣΧ’ 1899 και 1907, των Κανονισμών του 1907, καθώς και των ΣΓ’ 49.25 
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2/ Ιστορική αναδρομή του πολέμου, των όπλων και της διαχείρισης αμάχων: 
Από την Παλαιολιθική Εποχή ως τον Ψυχρό Πόλεμο

  Ο πόλεμος δεν είναι ένα νεοσύστατο φαινόμενο, υπάρχει και ταλανίζει την ανθρωπότητα από 
την απαρχή του κόσμου, πριν ακόμα ο άνθρωπος δημιουργήσει πολιτισμό. Σε κάθε ιστορική 
περίοδο όμως παρατηρούμε και μια μετατροπή της φύσης αυτής. Όπως υποστηρίζει 
και ο Τζον Κίγκαν «δεν υπάρχει ένας ενιαίος τύπος πολέμου, ο πόλεμος ως πόλεμος στην 
εποχή των εθνικών κρατών, όπως υπέθετε ο Κλαουσεβιτς».26  Υπάρχουν διαφορές ανάμεσα 
στους αιώνες, όχι μόνο στα μέσα και στα υλικά που χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή 
πολέμων, αλλά και στην ίδια την κουλτούρα και φιλοσοφία των (αντίπαλων) Μερών. 

 Οι πόλεμοι που μορφοποιήθηκαν κατά τους πρώιμους ιστορικούς αιώνες 
αφορούσαν αποκλειστικά και μόνο την εύρεση τροφής και την επιβίωση. Ακόμα, ο 
άνθρωπος δεν είχε ανακαλύψει τους μηχανισμούς εκείνους που θα του επέτρεπαν 
να ζει ή τουλάχιστον να αισθάνεται όσο το δυνατότερο ασφαλής μέσα σε μια ομάδα, 
κατορθώνοντας την χειραγώγηση της δυνάμεώς του μέσω της κατανόησης αυτής. 
Για αυτό το λόγο, η αρχική μορφή του πολέμου ήταν αρκετά βίαιη. Χαρακτηριστικό 
βέβαια εκείνης της εποχής ήταν ότι μέρος στις συγκρούσεις έπαιρναν μόνο τα αγόρια 
μετά την ενηλικίωση τους, χωρίς την συμμετοχή των γυναικών και των παιδιών. 
Αυτό γίνονταν γιατί οι γυναίκες αποτελούσαν το «μέσο» για την αναπαραγωγή 
και τα παιδιά ήταν οι μελλοντικοί πολεμιστές-προστάτες των φυλών τους.27

 Με το πέρας των αιώνων και με την εμφάνιση των πρώτων κοινωνιών, ο άνθρωπος 
άρχισε να ανακαλύπτει καινούριες μεθόδους αυτοπροστασίας, όπως ήταν η εξημέρωση 
των ζώων, η δημιουργία τειχών περιμετρικά της πόλης και ορισμένων οχυρών.28  Σε 
συνδυασμό μάλιστα με την εφεύρεση και ανάπτυξη της γεωργίας και τη συνακόλουθη 
μετάβαση στην εποχή του χαλκού, ο άνθρωπος άρχισε να εξελίσσει τα όπλα του που 
τότε αποτελούνταν από το διεισδυτικό τσεκούρι, το (σύνθετο) τόξο, τον τροχό, το 
άρμα κλπ.29 Με την ανάδειξη όμως της Περσικής Αυτοκρατορίας και της ελληνικής 
πόλης-κράτους εμφανίζονται για πρώτη φορά στην ιστορία οργανωμένοι στρατοί και 
πολεμικές δομές με τη σημερινή τους έννοια, με την παράλληλη επίσης τεχνολογική 
ανάπτυξη των μέσων πολέμου. Σκοπός πλέον ήταν η υπεράσπιση της εδαφικής 
επικράτειας εναντίον επεκτατικών τάσεων, ο έλεγχος του εμπορίου και η δόξα.30 

 Ακολουθεί η εποχή του Μεσαίωνα, όπου εκεί κυριάρχησε ο ιπποτισμός. Ιστορικά, 
ιππότες υπήρχαν ήδη από τον 4ο αιώνα μ.Χ. και προερχόντουσαν από την ανώτερη 
γερμανική πολεμική κάστα. Ανά τους αιώνες όμως η τάξη αυτή μετεξελίχθηκε 
μέχρι όπου έλαβε και την τελική μορφή της, εκείνης του αρματωμένου έφιππου ή 
αλλιώς του ιππότη. Μέρος αυτής της τάξης ήταν αποκλειστικά οι αριστοκράτες.31
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26. Κοτζιάς, Ν., επιμ., 1997. Η Ιστορία του Πολέμου. Αθήνα: «Νέα Σύνορα» Εκδοτικός Οργανισμός Λιβάνη, ο.π. σελ. 12.
27. Τροποποιημένο: Πλουγάρλης, Δ., 2016. «Η ανθρώπινη ασφάλεια κατά τη διάρκεια ένοπλων συρράξεων», Διπλωματική 
εργασία. Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, σελ.8.
28. Ο.π. σελ. 8.
29. United States Air Force, Air War College. Chapter 1 – The Origins of War. [Διαδίκτυο] Διαθέσιμο στο: http://www.au.af.
mil/au/awc/awcgate/gabrmetz/gabr0002.htm.
30. Ελαφρώς τροποποιημένο: Πλουγάρλης, Δ., 2016. «Η ανθρώπινη ασφάλεια κατά τη διάρκεια ένοπλων συρράξεων», 
Διπλωματική εργασία. Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, σελ.8.
31. Παγκόσμια Πολεμική Ιστορία. Μεσαιωνικός Ιππότης. [Διαδίκτυο] Διαθέσιμο στο: http://www.militaryhistory.gr/arti-
cles/view/244. Για μια πιο λεπτομερή καταγραφή και απεικόνιση των όπλων του Μεσαίωνα βλ. DeVries, K., and Smith, 
R.D., 2007. Medieval Weapons: An Illustrated History of their Impact. Santa Barbara, California: ABC-CLIO.
32.  Παγκόσμια Πολεμική Ιστορία. Μεσαιωνικός Ιππότης. [Διαδίκτυο] Διαθέσιμο στο: http://www.militaryhistory.gr/arti-
cles/view/244.
33. Παγκόσμια Πολεμική Ιστορία. Μεσαιωνικός Ιππότης. [Διαδίκτυο] Διαθέσιμο στο: http://www.militaryhistory.gr/arti-
cles/view/244.
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 Αναφορικά με τα όπλα στο πεδίο μάχης, αυτά ήταν πολύ πιο προηγμένα σε σχέση με 
άλλα των περασμένων αιώνων. Οι έφιπποι ήταν πάντοτε ντυμένοι με μια πανοπλία, 
η οποία από αλυσιδωτή που ήταν αρχικά κατέληξε να είναι μια ανθεκτική πλάκα 
μετάλλου. Αυτή η πλάκα μετάλλου ήταν δύσκολα διαχειρίσιμη, καθώς τόσο το βάρος 
της όσο και η ελαστικότητά της περιόριζε τις κινήσεις των έφιππων ιπποτών. Το 
ντύσιμο του στο πεδίο της μάχης ολοκληρωνόταν, με την χρήση κράνους το οποίο 
προστάτευε εξ΄ολοκλήρου το κεφάλι και την ασπίδα προστατεύοντας τον κορμό 
του πολεμιστή.32 Ανάλογη πρόοδο είχαν και τα όπλα εκείνης της περιόδου, τα οποία 
αποτελούνταν από λόγχες, σπαθιά, απελατικία κ.λπ.33 Σημαντική ανακάλυψη, σε επίπεδο 
τεχνολογίας όπλων, ήταν και το υγρό πυρ,34 ή ευρέως γνωστό ως ελληνικό πυρ,  το οποίο 
εμφανίστηκε κατά την εκπνοή του 7ου αιώνα μ.Χ. στην πρώιμη εποχή του Βυζαντίου.

 Σε αυτό το σημείο της ιστορίας η μεταχείριση των αμάχων διαφέρει. Από τη μία 
πλευρά οι ιππότες λόγω των πιθανών δεσμών αίματος που φέραν –εξαιτίας του 
γεγονότος ότι προέρχονταν όλοι από την ευρεία αριστοκρατική τάξη- αντιμετώπιζαν 
ο ένας τον άλλο με κάποιο βαθμό ευγένειας πιθανώς στα όρια της επιείκειας,35  
εν αντιθέσει βέβαια με τους υπόλοιπους αντιπάλους, «που θεωρούνταν ανάξιοι 
αντίπαλοι, δεν υπήρχε κανένα απολύτως πλαίσιο επιείκιας και συχνά εκτελούνταν».36

 Από την άλλη μεριά κατά την περίοδο των Σταυροφοριών στο Βυζάντιο, 
δεν λήφθηκε ποτέ υπόψιν ο αριθμός των ζωών που θα χαθεί, εξαιτίας του 
προφασιζόμενου «ιερού σκοπού» του πολέμου. Εύλογα λοιπόν θα διαπιστώσει 
κανείς ότι, από τη μια πλευρά ο χριστιανισμός έδωσε το έναυσμα για τα ηθικά όρια 
ενός πολέμου, από την άλλη μεριά υπήρξε η κινητήριος δύναμη για τη διεξαγωγή 
πολλών και μεγάλων εγκλημάτων, ερχόμενος σε αντίθεση μεταξύ αυτών.

 Κατά τους νεότερους χρόνους διαδραματίστηκαν πολλά σημαντικά και σοβαρά γεγονότα, 
εξ ’αυτών η ανακάλυψη της Αμερικής, ο Τριακονταετής Πόλεμος, η Γαλλική Επανάσταση, 
οι ναπολεόντειοι πόλεμοι, η εκβιομηχάνιση της Ευρώπης, η Παρισινή Κομμούνα, ο γαλλο-
πρωσικός πόλεμος, η ρωσική επανάσταση. Χρόνια βαμμένα με αίμα και βαρβαρότητες. 

 Οι φρικαλεότητες εκείνης της περιόδου ξεκίνησαν με την γενοκτονία των γηγενών 
κατοίκων του Νέου Κόσμου από τους Ισπανούς κατακτητές.37  Ειδικότερα όμως «από την 
εποχή του Τριακονταετούς πολέμου (1618-1648) και μετά οι ευρωπαικοί στρατοί πολεμούσαν 
ο ένας τον άλλο με τέτοια συχνότητα που αγγίζει τα όρια της έμμονης ιδέας».38  Χιλιάδες 
στρατιωτικοί και άμαχοι χάθηκαν εκείνη την εποχή, είτε επειδή ήταν θύματα του ίδιου 
του πολέμου, είτε επειδή ήταν θύματα του καταστροφικού λιμού που εκείνος επέφερε.39

34. Στα λατινικά Ignis graecus, γνωστό επίσης ως πυρ θαλάσσιον λόγω της ιδιότητάς του να μη σβήνει στο νερό. Οι 
Βυζαντινοί (εξ ’ου και η πιο ευρεία ονομασία του ελληνικό πυρ) φύλαξαν μυστικό τον τρόπο παρασκευής του και έτσι 
πολλοί μελετητές συγκρούονται για τα πραγματικά συστατικά της. Πιστεύεται όμως ότι συσχετίζεται με την πυρίτιδα 
ή αλλιώς αυτό που ονόμαζαν οι Βαβυλώνιοι «νάφθα», ένα διήθημα από επιφανειακά στρώματα [αργού] πετρελαίου. 
(Keegan 1997: 531)
35. Τροποποιημένο: Πλουγάρλης, Δ., 2016. «Η ανθρώπινη ασφάλεια κατά τη διάρκεια ένοπλων συρράξεων», Διπλωματική 
εργασία. Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, σελ.9.
36. ο.π. σελ.10.
37. Τροποποιημένο: Blanning, T.C.W., eds. 2009. Ιστορία της Σύγχρονης Ευρώπης. Γέρακας-Αθήνα: Εκδόσεις Τουρίκη, σελ. 
17.
38. Strachan, H., 2009. Στρατιωτικός Εκσυγχρονισμός. Στο: T.C.W. Blanning, eds. 2009. Ιστορία της Σύγχρονης Ευρώπης. 
Γέρακας-Αθήνα: Εκδόσεις Τουρίκη, σελ. 117.
39. Τροποποιημένο: Πλουγάρλης, Δ., 2016. «Η ανθρώπινη ασφάλεια κατά τη διάρκεια ένοπλων συρράξεων», Διπλωματική 
εργασία. Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, σελ.11.



Τα χρόνια που επήλθαν ήταν εξίσου αιματηρά. Η Γαλλική Επανάσταση άνοιξε έναν 
κύκλο πολέμων και επαναστάσεων που ακολούθησε την Ευρώπη για δύο συνεχόμενους 
αιώνες. Από την άλλη μεριά οι Ναπολεόντειοι Πόλεμοι λίγο αργότερα άφησαν 
πολυάριθμους νεκρούς στο διάβα τους. Το θετικό όμως μέσα σε αυτή τη λαίλαπα 
του πολέμου ήταν ότι ήδη από την πρώτη φάση της Γαλλικής Επανάστασης είχε 
ψηφιστεί μια ειδική διακήρυξη για τα δικαιώματα του ανθρώπου.40 Καταργήθηκαν 
παμπάλαιοι θεσμοί, όπως τα προνόμια της καταγωγής και της κοινωνικής θέσης, 
καθώς επίσης γεννήθηκαν οι βάσεις των σύγχρονων ιδεών της δημοκρατίας.

 Η βιομηχανική επανάσταση 41 συνετέλεσε στην πρόοδο της τεχνολογίας των όπλων. 
Αν και το πρώτο όπλο έκανε την εμφάνιση του στην Κίνα, γύρω στα 850 μ.Χ., άργησε 
να κάνει την εμφάνιση του στον ευρωπαϊκό χώρο,42  η οποία πραγματοποιήθηκε την 
εποχή του Μεσαίωνα, τον 14ο αιώνα. Με την εμφάνιση τους σταματά η χρήση της 
βαλλίστρας. Τα πρώτα όπλα ήταν μηχανικά και λειτουργούσαν με το πάτημα της 
σκανδάλης από τον σκοπευτή το οποίο οδηγούσε στην ανάφλεξη του μπαρουτιού 
προκειμένου να επιτευχθεί η πυροδότησή του. Κάπως έτσι ήταν τα όπλα μέχρι 
την εμφάνιση του πρώτου πολυβόλου, το οποίο έφερε τέλος στην προηγούμενη 
ιστορική περίοδο και αποτέλεσε αρχικό σχέδιο για την μετέπειτα πολεμική.
 
 Εκείνους τους χρόνους το πρόβλημα των αμάχων κατά τη διάρκεια εχθροπραξιών 
αναδείχθηκε. Όλο και περισσότεροι άρχισαν να σκοτώνονται, παρά το γεγονός ότι 
δεν λάμβαναν μέρος στον πόλεμο. Ήταν αυτό που θα λέγαμε στην καθομιλουμένη, 
«παράπλευρες απώλειες». Βέβαια αναφερθήκαμε προηγουμένως για τους άμαχους 
εκείνης της περιόδου,43  καθώς η ανάδειξη του προβλήματος αυτού, ειδικότερα κατά την 
περίοδο του Αμερικανικού Εμφυλίου, οδήγησε στην υπογραφή του Κώδικα Lieber και λίγο 
αργότερα στη δημιουργία του Ερυθρού Σταυρού και τη γένεση του Διεθνούς Ανθρωπιστικού 
Δικαίου, υπό τη σύγχρονη μορφή του, πατέρας των οποίων ήταν ο Ερρίκος Ντυνάν. 

 Όπως παρατηρούμε σε κάθε ιστορική περίοδο αλλάζει η μορφή που παίρνει ο πόλεμος. 
Από την παλαιολιθική εποχή έως τους ύστερους νεότερους χρόνους εντοπίζουμε 
εκατοντάδες αλλαγές. Σε κάθε περίοδο αναδεικνύεται αυτή η αλλαγή μέσα από τα 
εκατοντάδες χιλιάδες θύματα και την πρόοδο στην τεχνολογία των όπλων. Όπως 
επισημαίνει και η Τζέλη, « έχει παρέλθει προ πολλού ο καιρός όπου βασικές αρχές 
κατά τη διεξαγωγή των πολέμων ήταν η αναγκαιότητα, η ανθρωπιά και ο ιπποτισμός».44 

 Ο 20ος αιώνας όμως απέδειξε περίτρανα στην παγκόσμια ιστορία ότι θα 
είναι εκείνος που θα κατέχει τα ηνία των πιο καταστροφικών πολέμων και 
των πιο μεγάλων εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας. Κατά τη διάρκειά 
του δημιουργήθηκε ένας νέος τύπος πολέμου. Μιλάμε για τον ολοκληρωτικό 
πόλεμο,45  που έδωσε μορφή στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο και Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

40. Αφού καταργήθηκαν τα φεουδαλικά προνόμια, η γαλλική Εθνοσυνέλευση προχώρησε στη σύνταξη ενός χάρτη 
ελευθεριών. Η Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Πολίτη, που κατοχυρώθηκε τον Σεπτέμβρη 
του 1789, αναγνώριζε ως φυσικά δικαιώματα την ελευθερία, την ισότητα, την «αντίσταση στην καταπίεση», την 
ανεξιθρησκεία, την ελευθερία του λόγου, την ισότητα απέναντι στο νόμο. Κανείς δεν μπορούσε να φυλακιστεί ή να 
υποστεί οποιαδήποτε ποινή παρά μόνο σύμφωνα με τον νόμο. Κατοχυρώθηκε επίσης η αρχή της λαϊκής κυριαρχίας, βλ. 
(Burns 2006: 427-428).
41. Η Βιομηχανική Επανάσταση αντιπροσωπεύει μια ολόκληρη ιστορική περίοδο που διήρκησε έναν αιώνα. «Ο Κλαιβ 
Τρεμπιλκοκ την εντοπίζει σε τρία κύματα: από το 1780 έως το 1820, από το 1840 έως το 1870, και την τελευταία 
εικοσαετία πριν τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο.» ο.π. στο: Blanning, T.C.W., eds. 2009. Ιστορία της Σύγχρονης Ευρώπης. 
Γέρακας-Αθήνα: Εκδόσεις Τουρίκη, σελ. 20. Κατά τη διάρκεια αυτής σημειώθηκαν ραγδαίες τεχνολογικές, οικονομικές, 
πολιτικές και πολιτισμικές εξελίξεις. Εγκαινιάστηκε στην Αγγλία γύρω στα 1780, εξαιτίας της αρκετά ανεπτυγμένης 
για την εποχή οικονομίας της, και επεκτάθηκε με τον καιρό σε όλη την Ευρώπη, αλλά όχι πριν το 1830.
42. Kinard, J., 2003. Pistols: An Illustrated History of their Impact. Santa Barbara, California: ABC-CLIO
43. Παραπέμπουμε στο κεφάλαιο 1.2  της παρούσας εργασίας.
44. Τζέλη, Μ. Α.,  2011. Παιδιά Μαχητές και Διεθνές Δίκαιο, Αθήνα-Κομοτηνή: Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, σελ. 9.
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 Όπως αναφέρθηκε, «η εκβιομηχάνιση μετέβαλε ριζικά την τέχνη του πολέμου».46 

Πλέον στο πεδίο μάχης του 1918, όπως αναφέρει και ο Χιου Στράκαν, εμφανίζονταν 
τεθωρακισμένα άρματα μάχης, βαρύ πυροβολικό, πολυβόλα και φλογοβόλα, χημικά 
αέρια, βομβαρδιστικά μακράς ακτίνας δράσης, οβίδες φωσγενίου, υποβρύχια 
κ.λπ.47 Μάλιστα το 1915 στη δεύτερη μάχη του Υπρ, οι Γερμανοί χρησιμοποίησαν 
για πρώτη φορά αέρια χλωρίου.48 Συμπεραίνουμε λοιπόν πως «η αλματώδης 
πρόοδος της πολεμικής τεχνολογίας, σε συνδυασμό με την επιτάχυνση της διαδικασίας 
επιστράτευσης που κατέστησαν εφικτοί οι σιδηρόδρομοι, έφεραν επαναστατικές 
αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο διεξαγόταν μέχρι τότε ο πόλεμος. Το αποτέλεσμα ήταν 
η μεγαλύτερη αιματοχυσία που είχε γνωρίσει μέχρι εκείνη τη στιγμή η ανθρωπότητα».49  

 Κατά τον Α’ Παγκόσμιο όμως, συμβαίνει το εξής παράδοξο. ο αριθμός των ζωών 
του άμαχου πληθυσμού που χάθηκαν υπολογίζεται να ισούται με εκείνον των 
στρατιωτών που πολέμησαν στα πεδία μάχης. Αυτό είναι και το χαρακτηριστικό 
ενός ολοκληρωτικού πολέμου που αναφέραμε προηγουμένως. Η χρήση βίας χωρίς 
κανέναν ηθικό φραγμό μέχρι την ολοκληρωτική εξόντωση του αντιπάλου και 
ιδιαιτέρως η ένταξη του άμαχου πληθυσμού στο πλαίσιο των ένοπλων συρράξεων.

 Ο πόλεμος του 1914 ουσιαστικά δεν σταμάτησε μέχρι το 1945, δηλαδή μέχρι τη 
λήξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, παρά τη σύναψη ειρήνης των Βερσαλλιών. Η 
περίοδος που μεσολαβεί μεταξύ των δύο πολέμων ονομάζεται Μεσοπόλεμος. 
Κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου δύο ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα που 
συνέβησαν. Το ένα ήταν η ίδρυση της Κοινωνίας των Εθνών50   που είχε ως σκοπό 
τη διασφάλιση ειρήνης μέσω συλλογικών δράσεων και την προώθηση συνεργασίας 
στον οικονομικό και κοινωνικό τομέα.51  Το δεύτερο ήταν το Πρωτόκολλο της 
Γενεύης του 1925, που απαγόρευε τη χρήση ασφυξιογόνων, δηλητηριωδών ή 
άλλων αερίων και βακτηριολογικών μεθόδων διεξαγωγής ενός πολέμου.52

45. Ο ολοκληρωτικός πόλεμος εμφανίζεται κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα κατά τους Α΄ και Β’ Παγκόσμιους 
Πολέμους. Είναι ένας πόλεμος χωρίς ηθικά όρια, που έχει σαν απώτερο σκοπό την εξόντωση του αντιπάλου. Στόχος 
δεν είναι μόνο η εξολόθρευση των στρατευμάτων των εκάστοτε συμμετεχόντων, αλλά και η στρατιωτική πίεση του 
άμαχου πληθυσμού. Έτσι ο πόλεμος μπαίνει στο κατώφλι της καθημερινής ζωής των απλών πολιτών. Συνδέεται με 
την κουλτούρα της εποχής της κυριαρχίας του καπιταλισμού και της εμφάνισης των πιο ακραίων μορφών του, όπως 
είναι ο φασισμός. Ο ολοκληρωτικός πόλεμος είναι δυνατόν να εμφανιστεί διότι το επιτρέπει και η τεχνολογία που 
αναπτύσσεται στην εποχή μας, αλλά και η κυρίαρχη κουλτούρα αξιοποίησης – κατάχρησης των δυνατοτήτων που 
παρέχουν οι νέες γνώσεις και η τεχνολογία στη διάρκεια του 20ου αιώνα, βλ. Κοτζιάς, Ν., επιμ., 1997. Η Ιστορία του 
Πολέμου. Αθήνα: «Νέα Σύνορα» Εκδοτικός Οργανισμός Λιβάνη, ο.π. σελ. 17-19.
46. Blanning, T.C.W., eds. 2009. Ιστορία της Σύγχρονης Ευρώπης. Γέρακας-Αθήνα: Εκδόσεις Τουρίκη, σελ. 21. 
47. ο.π. σελ. 21. 
48. Preston, P., 2009. O Μεγάλος Εμφύλιος Πόλεμος. Στο: T.C.W. Blanning, eds. 2009. Ιστορία της Σύγχρονης Ευρώπης. 
Γέρακας-Αθήνα: Εκδόσεις Τουρίκη, σελ. 216. 
49. Blanning, T.C.W., eds. 2009. Ιστορία της Σύγχρονης Ευρώπης. Γέρακας-Αθήνα: Εκδόσεις Τουρίκη, σελ. 21. 
50. Ιδρύθηκε μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο, ύστερα από γαλλική, νοτιοαφρικανική, βρετανική και αμερικανική παρότρυνση. 
Θεωρούσαν πως η δημιουργία μιας παγκόσμιας οργάνωσης κρατών θα απέτρεπε την επανάληψη της φρίκης του 
Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Διαλύθηκε με την έναρξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, καθώς δεν ικανοποιούσε 
πλέον την ιδέα της. Παρά τη σύντομη ιστορική διάρκειά της, κάποια στιγμή έφτασε να απαρτίζει 57 μέλη. Η Κοινωνία των 
Εθνών υπήρξε ο πρόδρομος του Ο.Η.Ε: UNRIC. Πριν τα Ηνωμένα Έθνη: Η Κοινωνία των Εθνών. [Διαδίκτυο] Διαθέσιμο 
στο: https://www.unric.org/el/index.php?option=com_content&view=article&id=26272&limitstart=2.
51. UNRIC. Πριν τα Ηνωμένα Έθνη: Η Κοινωνία των Εθνών. [Διαδίκτυο] Διαθέσιμο στο: https://www.unric.org/el/index.
php?option=com_content&view=article&id=26272&limitstart=2.
52. βλ. πίνακα συμβατικών ρεθμίσεων από το 1864 στο Μαρούδα, Μ. Ντ., 2011. Ανθρωπιστικό Δίκαιο που εφαρμόζεται 
σε ένοπλες συρράξεις. Στον τόμο: Αντωνόπουλος, Κ., και Μαγλιβέρας Κ., επιμ. 2011. Το Δίκαιο της Διεθνούς Κοινωνίας. 
Νομική Βιβλιοθήκη, Κεφάλαιο 17, σελ. 522.



 Δυστυχώς όμως ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος αποδείχθηκε πιο αιματηρός από τον 
προκάτοχό του Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο και ο πιο αιματηρός όλων των εποχών στην 
ανθρώπινη ιστορία.53 Τα όπλα στο πεδίο μάχης ήταν παρόμοια με αυτά του Α’ Παγκόσμιου 
Πόλεμου, αλλά σε πιο εξελιγμένη μορφή. Τότε εμφανίστηκε για πρώτη φορά και το 
αντιαρματικό ρουκετοβόλο, με πιο γνωστό μοντέλο το αμερικάνικο Μπαζούκα. Κανένα 
όπλο όμως δε συγκρίνεται, εάν μας επιτραπεί η τοποθέτηση αυτή, με την ανακάλυψη της 
ατομικής βόμβας η οποία σκόρπισε το θάνατο σε δυο πόλεις της Ιαπωνίας, τη Χιροσίμα 
και τη Ναγκασάκι. Οι νεκροί και στις δυο πόλεις αυξάνονταν με την πάροδο του καιρού 
και οι μετέπειτα γενιές αντιμετωπίζουν μέχρι και σήμερα προβλήματα ραδιενέργειας. 

 Πέραν όμως της ανακάλυψης της ατομικής βόμβας από τις Η.Π.Α. χιλιάδες ζωές –κυρίως 
αμάχων- χάθηκαν εξαιτίας των βασανιστηρίων που προκαλούσαν οι Γερμανοί σε Εβραίους 
και Πολωνούς για τη δημιουργία του λεγόμενου «ζωτικού χώρου».54  Ακολούθησε η 
μαζική εκτέλεση Εβραίων, Αθίγγανων, ομοφυλόφιλων και ατόμων με νοητική και κινητική 
αναπηρία, τους οποίους αιχμαλώτισαν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Εξαίρεση βέβαια 
στην κατηγορία των βασανιστηρίων δεν θα μπορούσαν να αποτελούν και τα βασανιστήρια 
του Στάλιν, που λάμβαναν χώρο στα στρατόπεδα καταναγκαστικής εργασίας.55

 Οι δύο αυτοί Παγκόσμιοι Πόλεμοι έφεραν με το πέρας τους και συνέπειες. Αρχικώς πρέπει 
να αναφέρουμε πως κατά τη διάρκεια τους άλλαξε η θεωρία των διεθνών σχέσεων. 
Πλέον βάση των θεωριών αποτελούσε η έννοια της εθνικής ασφάλειας, όπως υποδείκνυε 
το παράδειγμα του ρεαλισμού.56 Βασική προτεραιότητα των κρατών είναι πλέον η 
ασφάλεια και η επιβίωση τους, καθώς επίσης και η ασφάλεια που θα παρέχει το κράτος 
προς υπεράσπιση της επικράτειάς του ενάντια σε οποιαδήποτε εξωτερική απειλή.57  Ο 
ρεαλισμός και οι εκφάνσεις του, ειδικότερα ο στρατηγικός ρεαλισμός του Schelling και ο 
νεορεαλισμός του Waltz, ήταν στενά συνδεδεμένοι με την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου. 58

 
 Η περίοδος που ακολουθεί, είναι εκείνη του Ψυχρού Πολέμου και προκύπτει ως αποτέλεσμα 
της αλλαγής των παγκόσμιων συσχετισμών δυνάμεων που προκλήθηκαν με τη λήξη του Β’ 
Παγκόσμιου Πολέμου.59  Έμπρακτα δεν έγινε καμία ένθερμη σύγκρουση μεταξύ Αμερικής 
και Ρωσίας, εκδηλώθηκαν όμως σε περιφέρειες.60  Για αυτό και επινοήθηκε ο όρος «ψυχρός 
πόλεμος». Ουσιαστικά ήταν μια έμμεση και μακρόχρονη σύγκρουση των δύο υπερδυνάμεων 
που αφορούσε την παγκόσμια κυριαρχία και τον αγώνα τους να προσελκύσουν με το 
μέρος τους όσα κράτη μπορούσαν, ειδικά αυτά που είχαν επιλέξει την ουδετερότητα. 

 Τα μέσα που χρησιμοποίησαν κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου ήταν η διαρκής 
ποιοτική και ποσοτική ανάπτυξη και συγκρότηση στρατιωτικών δυνάμεων. Κομβικό 
ρόλο έπαιξαν και τα πυρηνικά όπλα και η απειλή χρήσης τους. Πέραν όμως της 
αντιπαράθεσης των στρατιωτικών δυνάμεων, οι Η.Π.Α. και η Σοβιετική Ένωση 
εκδήλωσαν αντιπαραθέσεις και σε άλλα πεδία όπως το ιδεολογικό, το πολιτικό και το 
τεχνολογικό.  Η λήξη του Ψυχρού Πολέμου σηματοδοτήθηκε με την πτώση του τείχους 
του Βερολίνου το 1989 και τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης δυο χρόνια αργότερα.
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53. Οι Σύμμαχοι άργησαν να καταλάβουν τις προθέσεις του Χίτλερ. Στην αρχή μάλιστα θεωρούσαν ότι μπορούσαν να τον 
χρησιμοποιήσουν ως εργαλείο εναντίον της Σοβιετικής Ένωσης, για αυτό μάλιστα έδωσαν και εγγυήσεις ασφαλείας 
στην Πολωνία. Ήλπιζαν πως ο Στάλιν θα έκανε την ίδια κίνηση για τις απειλούμενες, τη δεδομένη στιγμή, από τον Χίτλερ 
χώρες, Ρουμανία και Πολωνία. Στην πράξη όμως έγινε το εντελώς αντίστροφο. Ο Χίτλερ σύναψε σύμφωνο με τον 
Στάλιν (γερμανοσοβιετικό σύμφωνο, 1939) και έτσι μπόρεσε να κινηθεί ελεύθερα προς την Πολωνία. Λίγο αργότερα, ο 
πρωθυπουργός της Αγγλίας Νέβιλ Τσάμπερλεϊν αναγκάστηκε να υποχωρήσει και να κηρύξει τον πόλεμο στη Γερμανία, 
βλ. Preston, P., 2009. O Μεγάλος Εμφύλιος Πόλεμος. Στο: T.C.W. Blanning, eds. 2009. Ιστορία της Σύγχρονης Ευρώπης. 
Γέρακας-Αθήνα: Εκδόσεις Τουρίκη, σελ. 249-251. 
54. O «ζωτικός χώρος» ή στα γερμανικά «Lebensraum» ήταν η ιδεολογική βάση του ναζισμού. Δικαιολογούσε την 
επεκτατική πολιτική της Γερμανίας στην Κεντρική-Ανατολική Ευρώπη, καθώς οι κάτοικοι των περιοχών αυτών 
θεωρούνταν μη Άριοι. 
55. Τα στρατόπεδα αυτά είναι ευρέως γνωστά ως γκούλαγκ. Γκούλαγκ όμως ονομάζεται το ακρωνύμιο της υπηρεσίας 
που είχε την εποπτεία των στρατοπέδων καταναγκαστικής εργασίας των πολιτικών αντιφρονούντων για αντισοβιετική 
δράση. 
56. Την περίοδο εκείνη είχε αποταχθεί από το δόγμα του ρεαλισμού η ανθρώπινη φύση, την οποία χρησιμοποιούσαν σαν 
βάση πολλοί θεωρητικοί του ρεαλισμού, όπως για παράδειγμα ο Morgenthau. Έμφαση δινόταν πλέον στη δομή και τη 
λειτουργία του συστήματος. (Jackson & Sørensen 2006: 135-136) 
57. Αναφερόμαστε στην έννοια της εθνικής κυριαρχίας.  Σκοπός της οποίας είναι η διατήρηση της ειρήνης και της 
ασφάλειας ενός κράτους. 
58. Τσάκωνας, Π., επιμ., 2006, «Θεωρία και Μεθοδολογία των Διεθνών Σχέσεων. Η Σύγχρονη Συζήτηση». Αθήνα: Guten-
berg. σελ. 139
59. Οι δυνάμεις του Άξονα είχαν υποστεί μια συντριπτική ήττα και έτσι δεν θα μπορούσαν να συμμετέχουν στο παιχνίδι 
των παγκόσμιων υποθέσεων. Οι εναπομένουσες Μεγάλες Δυνάμεις περιλάμβαναν τις Η.Π.Α., την Ε.Σ.Σ.Δ., τη Γαλλία και 
το Ηνωμένο Βασίλειο. Η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο όμως άρχισαν να εξαρτώνται όλο και περισσότερο από τις 
Ηνωμένες Πολιτείες. Κατά συνέπεια, εμφανίστηκε με τη λήξη του Β’ Παγκόσμιου Πόλεμου, το διπολικό σύστημα με τη 
διαμάχη των Η.Π.Α. και της Ε.Σ.Σ.Δ., έχοντας ως σκοπό την παγκόσμια πρωτοκαθεδρία.
60. Μία από αυτές τις συγκρούσεις ήταν και η κρίση των πυραύλων στην Κούβα το 1962, όπου οι δύο δυνάμεις –Η.Π.Α. 
και Ε.Σ.Σ.Δ.- έφτασαν στα όρια διεξαγωγής ενός πυρηνικού πολέμου. Αιτία αυτού ήταν η εγκατάσταση πυραύλων από τη 
μεριά της Ε.Σ.Σ.Δ. σε έδαφος της Κούβας, ως απάντηση στην εγκατάσταση πυραύλων των Η.Π.Α. στη Μεγάλη Βρετανία, 
την Ιταλία και την Τουρκία.
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ΕΣ  Η οριοθέτηση της ιστορικής αναδρομής του πολέμου και των όπλων που καταγράφηκε 
προηγουμένως από την Παλαιολιθική Εποχή μέχρι τον Ψυχρό Πόλεμο δεν αποτελεί 
τυχαία επινόηση. Από την αφετηρία της ανθρώπινης ιστορίας μέχρι και το τέλος του 
20ου αιώνα συνειδητοποιούμε την μετουσίωση του χαρακτήρα του πολέμου. Πλέον ο 
πόλεμος έχει γίνει καθημερινός, έντονος και τα όπλα εύκολα διαχειρίσιμα. Ακόμα και 
εάν δεν βρισκόμαστε οι ίδιοι σαν παρουσίες στο πεδίο μάχης, αρκεί μια αναζήτηση 
σε κάποιο ΜΜΕ, για να μεταφερθούμε και εμείς στην αρένα αιματοχυσιών. H αλλαγή 
αυτή αντικατοπτρίζεται και από την επικράτηση της έννοιας «ένοπλη σύρραξη».

 Ο όρος «ένοπλη σύρραξη» υιοθετήθηκε από τις ΣΓ’49. Έκτοτε επικρατεί στα διεθνή κείμενα 
και η επιλογή του έγινε για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος αφορά τη πραγματική υπόσταση 
της ένοπλης σύρραξης, δηλαδή «τη διαφορά που ανακύπτει ανάμεσα σε δύο κράτη και οδηγεί 
στην επέμβαση μελών των ένοπλων δυνάμεων»  ακόμη και εάν ένα από τα Μέρη αρνείται 
την ύπαρξη κατάστασης πολέμου.61 Ο δεύτερος λόγος ασχολείται με τη νομική υπόσταση 
μιας ένοπλης σύρραξης, δηλαδή την κατάσταση που θα ενεργοποιηθεί από το ΔΕΣ. Όπως 
ορίζει και το κοινό άρθρο 2 των ΣΓ’ 49, οι διεθνείς εμπόλεμες συρράξεις αναφέρονται 
«στις περιπτώσεις κηρυγμένου πολέμου ή άλλων μορφών ένοπλων συρράξεων, που μπορεί 
να εκδηλωθεί μεταξύ δύο ή περισσοτέρων κρατών».62 Με άλλα λόγια ο διαχωρισμός 
που προκύπτει από τις ΣΓ’ 49, για τη μορφή των ένοπλων συρράξεων αιτιολογεί την 
υιοθέτηση της λέξης και αναδεικνύει τις περιπτώσεις που εφαρμόζεται το ΔΕΣ.

 Η κατηγοριοποίηση αυτή των ένοπλων συρράξεων καθίσταται απαραίτητη 
προκειμένω να τεθεί το συγκεκριμένο κανονιστικό πλαίσιο που τυγχάνει 
εφαρμογής στη συγκεκριμένη σύρραξη,63 και όσον αφορά τα άτομα που τίθενται 
υπό την προστασία των Συνθηκών, και όσον αφορά τις κατευθυντήριες 
γραμμές και τις ενδεχόμενες κυρώσεις των Μερών της σύρραξης.

61. ICRC Opinion Paper, 2008. How is the Term “Armed Conflict” defined in the International Humanitarian Law?. [Διαδίκτυο] 
Διαθέσιμο στο: https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/opinion-paper-armed-conflict.pdf, σελ. 1.
62. Κοινό άρθρο 2, στις Ι, ΙΙ, ΙΙΙ & IV των ΣΓ΄ 49 (Γενεύη, 12Αυγούστου 1949), του Ν.3481/1955 (ΦΕΚ Α/3/1956). Από το ίδιο 
άρθρο ορίζεται πως «Οι Συμβάσεις εφαρμόζονται και στην περίπτωση ολικής ή μερικής κατοχής του εδάφους, ακόμα 
και αν πριν την κατοχή δεν προηγήθηκε άλλη ένοπλη αντίσταση.» Οι σχετικές ρυθμίσεις καταγράφονται στην Τέταρτη ΣΧ 
του 1907 και στην Τέταρτη ΣΓ’ 49. Όσον αφορά τον ορισμό της κατοχής, στους Κανονισμούς της Χάγης του 1907, άρθρο 
42, προβλέπεται ότι: «Έδαφος θα θεωρείται υπό κατοχή όταν τίθεται υπό την εξουσία εχθρικού στρατού. Η κατοχή 
εκτείνεται σε όλη την επικράτεια όπου έχει εγκατασταθεί και πράγματι ασκείται η εν λόγω εξουσία.» (Περράκης 1990: 
29)Σε σύγχρονες περιπτώσεις, τίθεται ζήτημα ερμηνείας των Κανονισμών του 1907 ως προς την έναρξη και λήξη 
της κατοχής, σε σχέση με τις ιδιοτυπίες των καταστάσεων στο Ιράκ και σε συνάρτηση με τον θεωρητικά προσωρινό 
χαρακτήρα της κατοχής, αφού στην πραγματικότητα χαρακτηρίζεται από μια «μονιμότητα», με ό,τι συνεπάγεται αυτό σε 
νομικό επίπεδο (πχ Κύπρος, Γάζα).
Όλο το παραπάνω απόσπασμα παραπέμπεται αυτούσιο όπως διατυπώθηκε από: Μαρούδα, Μ. Ντ., 2011. Ανθρωπιστικό 
Δίκαιο που εφαρμόζεται σε ένοπλες συρράξεις. Στον τόμο: Αντωνόπουλος, Κ., και Μαγλιβέρας Κ., επιμ. 2011. Το 
Δίκαιο της Διεθνούς Κοινωνίας. Νομική Βιβλιοθήκη, Κεφάλαιο 17, σελ. 527.
63. Δεδομένου μάλιστα ότι οι κανόνες αυτοί, των ΔΑΔ, ΔΔΑΔ και του εθνικού δικαίου διαφέρουν ανάλογα με το είδος 
της σύρραξης.
64. ICRC Opinion Paper, 2008. How is the Term “Armed Conflict” defined in the International Humanitarian Law?. [Διαδίκτυο] 
Διαθέσιμο στο: https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/opinion-paper-armed-conflict.pdf , σελ. 1. 
65. Μαρούδα, Μ. Ντ., 2011. Ανθρωπιστικό Δίκαιο που εφαρμόζεται σε ένοπλες συρράξεις. Στον τόμο: Αντωνόπουλος, Κ., 
και Μαγλιβέρας Κ., επιμ. 2011. Το Δίκαιο της Διεθνούς Κοινωνίας. Νομική Βιβλιοθήκη, Κεφάλαιο 17, σελ.  526.
66. Παράγραφος 4, άρθρο 1 Συμπληρωματικού Πρωτοκόλλου των Συμβάσεων της Γενεύης της 12ης Αυγούστου 1949 
που αναφέρεται στην προστασία των θυμάτων διεθνών ένοπλων συγκρούσεων (Πρωτόκολλο Ι), (Γενεύη, 8 Ιουνίου 
1977), του Ν. 1786/1988 (ΦΕΚ Α/125/1988, σελ.2441).
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 Όπως αναφέραμε και προηγουμένως, σύμφωνα με τη σχετική γνώμη της ΔΕΕΣ το 2008, 
διεθνής ένοπλη σύρραξη είναι «κάθε διαφορά που διεξάγεται ανάμεσα σε δύο ή περισσότερα 
κράτη και οδηγεί στην επέμβαση μελών των ένοπλων δυνάμεων, ακόμη και εάν ένα από τα 
Μέρη αρνείται την ύπαρξη κατάστασης πολέμου».64  Με αποφάσεις των Διεθνών Ποινικών 
Δικαστηρίων έχει επιβεβαιωθεί πως δεν λαμβάνεται υπόψιν η διάρκεια των συρράξεων 
και ο αριθμός των θυμάτων,65 όπως για παράδειγμα στις υπόθεση της Γιουγκοσλαβίας. 
Το άρθρο 1 στην παράγραφο 4 του ΠΠ Ι’77 έρχεται να επεκτείνει τον παραπάνω ορισμό 
αναφέροντας ότι περιλαμβάνει και «... ένοπλες συγκρούσεις κατά τις οποίες λαοί μάχονται 
κατά της αποικιοκρατικής κυριαρχίας και της ξένης κατοχής και κατά των φυλετικών 
καθεστώτων, ασκώντας το δικαίωμα τους για αυτοδιάθεση, όπως αυτό διαλαμβάνεται 
στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και στη Διακήρυξη των Αρχών του διεθνούς δικαίου που 
αφορά τις φιλικές σχέσεις και τη συνεργασία μεταξύ των κρατών σύμφωνα με τον Χάρτη 
των Ηνωμένων Εθνών…»66 Οι πλέον αναγνωρισμένες διεθνείς ένοπλες συρράξεις είναι 
ανάμεσα στο Ισραήλ και την Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (ΟΑΠ) 
και του Μαρόκο με τη Δυτική Σαχάρα.67 

2.2. 2 Ένοπλη Σύρραξη μη Διεθνούς Χαρακτήρα

 Ο όρος της ένοπλης σύρραξης μη διεθνούς χαρακτήρα εμφανίζεται και αυτός στις ΣΓ’ 
49 με την υιοθέτηση του κοινού άρθρου 3. Το κοινό άρθρο 3 ή «Σύμβαση μινιατούρα» δεν 
ορίζει την έννοια αλλά αναφέρεται «σε περιπτώσεις ένοπλων συρράξεων, που λαμβάνουν 
χώρα στην επικράτεια ενός Μέρους».68 Συμπληρωματικά του άρθρου 3, έρχεται το άρθρο 
1 στο ΠΠ ΙΙ’ 7769  να εξειδικεύσει την αναφορά αυτή ως εξής: για να οριστεί μια σύρραξη 
ως σύρραξη μη διεθνούς χαρακτήρα θα πρέπει 1) να υπάρχει μια αντιπαράθεση ανάμεσα σε 
κυβερνητικές ομάδες και αντάρτες 2) οι ένοπλες δυνάμεις να είναι υπό υπεύθυνη διοίκηση 
και 3) να ελέγχουν μέρος εδάφους που τους επιτρέπει να εφαρμόζουν το Πρωτόκολλο.70   
Επομένως συμπεραίνουμε ότι σε περιπτώσεις όπου τα Μέρη της σύρραξης αποτελούνται 
από δυνάμεις της κυβέρνησης εναντίον ομάδας ανταρτών εφαρμόζεται το κοινό 
άρθρο 3 και το ΠΠ ΙΙ’77.  Εν αντιθέτως με τις συρράξεις που αφορούν το εσωτερικό 
μιας χώρας και στις οποίες  δεν εμπλέκονται κυβερνητικές δυνάμεις, αλλά διάφορες 
άλλες ανταρτικές, φυλετικές ή εγκληματικές οργανώσεις, με σκοπό την κατάρρευση 
των δομών τότε εφαρμόζεται μόνο το κοινό άρθρο 3. Τέλος το άρθρο 2 του ΠΠ ΙΙ’77 
ορίζει πως «το Πρωτόκολλο δεν εφαρμόζεται σε καταστάσεις εσωτερικών αναταραχών και 
εντάσεων, όπως οι ταραχές, οι απομονωμένες και σποραδικές πράξεις βίας και άλλες πράξεις 
παρόμοιου χαρακτήρα, εάν δεν καθίστανται ως ένοπλες συρράξεις»,71  κάνοντας δύσκολο 
τον διαχωρισμό της εσωτερικής σύγκρουσης από τη μη διεθνή ένοπλη σύρραξη.

 Ένα παράδειγμα ένοπλης σύρραξης μη διεθνούς χαρακτήρα ήταν η σύρραξη που 
αφορούσε τις κυβερνητικές ομάδες του Σουδάν και τις αντάρτικες του Νταρφούρ. Οι 
αφρικανικοί πληθυσμοί του Νταρφούρ εξεγέρθηκαν εξαιτίας της κακομεταχείρισης που 
υφίσταντο από τους αραβικούς πληθυσμούς.

67. Μαρούδα, Μ. Ντ., 2011. Ανθρωπιστικό Δίκαιο που εφαρμόζεται σε ένοπλες συρράξεις. Στον τόμο: Αντωνόπουλος, Κ., 
και Μαγλιβέρας Κ., επιμ. 2011. Το Δίκαιο της Διεθνούς Κοινωνίας. Νομική Βιβλιοθήκη, Κεφάλαιο 17, σελ.  527.
68. Κοινό Άρθρο 3 των Ι, ΙΙ, ΙΙΙ & IV Συμβάσεων της Γενεύης της 12ης Αυγούστου 1949, του Ν. 3481/1955 (ΦΕΚ Α/3/1956 
σελ. 112, 123,133 & 164 αντίστοιχα).
69. Άρθρο 1  Συμπληρωματικού Πρωτοκόλλου των Συμφωνιών της Γενεύης της 12ης Αυγούστου 1949 που αναφέρεται 
στην προστασία των θυμάτων μη διεθνών ένοπλων συγκρούσεων (Πρωτόκολλο ΙΙ), (Γενεύη, 8 Ιουνίου 1977), του Ν. 
2105/1992 (ΦΕΚ Α/196/1992 σελ. 4170).
70. Μαρούδα, Μ. Ντ., 2011. Ανθρωπιστικό Δίκαιο που εφαρμόζεται σε ένοπλες συρράξεις. Στον τόμο: Αντωνόπουλος, 
Κ., και Μαγλιβέρας Κ., επιμ. 2011. Το Δίκαιο της Διεθνούς Κοινωνίας. Νομική Βιβλιοθήκη, Κεφάλαιο 17, σελ. ο.π. 527.
71. Άρθρο 2  Συμπληρωματικού Πρωτοκόλλου των Συμφωνιών της Γενεύης της 12ης Αυγούστου 1949 που αναφέρεται 
στην προστασία των θυμάτων μη διεθνών ένοπλων συγκρούσεων (Πρωτόκολλο ΙΙ), (Γενεύη, 8 Ιουνίου 1977) του Ν. 
2105/1992 (ΦΕΚ Α/196/1992 σελ. 4170).
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2.2.3 Κριτήρια αναγωγής εσωτερικών αναταραχών σε εμφύλια σύρραξη

 Από τι στιγμή που καθίσταται δύσκολη η αναγνώριση μιας εσωτερικής αναταραχής από 
μια εμφύλια σύρραξη θεσπίστηκαν δύο κριτήρια ώστε να επιτυγχάνεται ευκολότερα 
ο διαχωρισμός αυτός. Όπως αναφέραμε προηγουμένως προϋπόθεση αναγωγής μιας 
σύρραξης σε μη διεθνή πρέπει να έχει ως χαρακτηριστικό ένα από τα Μέρη της να 
υπάγεται σε κυβερνητική δύναμη. Για να δοθεί όμως εντολή στο στρατό να πάρει μέρος 
στη σύρραξη, οι εχθροπραξίες πρέπει να έχουν συλλογικό χαρακτήρα. Επομένως εάν ο 
χαρακτήρας των εχθροπραξιών από μεμονωμένος γίνει συλλογικός και κινητοποιηθεί 
ο στρατός –και όχι η αστυνομία- τότε θα κάνουμε λόγο για ένοπλη σύρραξη μη διεθνούς 
χαρακτήρα.72  Αυτό είναι το πρώτο κριτήριο. Το δεύτερο κριτήριο αναφέρει ότι οι «μη 
κρατικές ένοπλες ομάδες που εμπλέκονται στη βία πρέπει να θεωρούνται Μέλη σε μία ένοπλη 
σύρραξη, δηλαδή να διαθέτουν οργανωμένες ένοπλες δυνάμεις, να βρίσκονται σε συγκεκριμένη 
ιεραρχική δομή και να έχουν την ικανότητα ενέργειας στρατιωτικών πεποιθήσεων».73

2.2.4 Διεθνοποιημένη Ένοπλη Σύρραξη

 Η διεθνοποιημένη ένοπλη σύρραξη αποτελεί ουσιαστικά τον πιο πρόσφατο τύπο 
σύρραξης, και ενδεχομένως τον πιο περίπλοκο καθώς τα όρια ορισμού της είναι αρκετά 
λεπτά. Η διεθνοποίηση μιας σύρραξης επιτυγχάνεται με την έμμεση συμμετοχή τρίτων 
κρατών, κατά την οποία τα κράτη αυτά ελέγχουν ένα από τα Μέρη της εμφύλιας σύρραξης 
και ενδεχομένως επεμβαίνουν άμεσα με σκοπό τη συνδρομή ενός εκ των Μερών της.74  
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η υπόθεση των αμερικανικών στρατιωτικών και 
παραστρατιωτικών δραστηριοτήτων μέσα και εναντίον της Νικαράγουα.75 Αιτία της 
σύρραξης ήταν το γεγονός ότι, οι Η.Π.Α εκπαίδευαν, εξόπλιζαν και χρηματοδοτούσαν 
παραστρατιωτικές ομάδες της Νικαράγουα, οι οποίες υποστήριζαν την κατάρρευση της 
κυβέρνησης στη χώρα τους.
 
 «Υποστηρίζεται ότι σύμφωνα με το ΔΕΣ (κοινό άρθρο 2) η ένοπλη σύρραξη διεθνοποιείται 
εφόσον τρίτο κράτος συνδράμει μη κρατικούς δρώντες, και όχι εάν συνδράμει νόμιμη 
κυβέρνηση».76 Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις όπου υπάρχει παράλληλη ύπαρξη δύο 
τύπων συρράξεων, διεθνών και μη διεθνών, που θα μπορούσαν να θεωρηθούν στο 
σύνολο τους διεθνοποιημένη σύρραξη. Το παραπάνω ενδεχόμενο προκύπτει όταν τα 
τρίτα κράτη, που εμπλέκονται στη σύρραξη, ελέγχουν αποτελεσματικά ένα από τα 
Μέρη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι συρράξεις στη Λιβύη το 2011. Από τη 
μία πλευρά υπάρχει η διεθνής ένοπλη σύρραξη που αφορά τη Λιβύη και τα κράτη που 
συμμετέχουν στην πολυεθνική επιχείρηση. Από την άλλη πλευρά υπάρχει η μη διεθνής 
ένοπλη σύρραξη όπου αφορά το καθεστώς Gaddafi και τους αντικαθεστωτικούς. Ως εκ 
τούτου θα μπορούσε να θεωρηθεί στο σύνολό της ως διεθνοποιημένη σύρραξη.77 

72. Μαρούδα, Μ. Ντ., 2011. Ανθρωπιστικό Δίκαιο που εφαρμόζεται σε ένοπλες συρράξεις. Στον τόμο: Αντωνόπουλος, Κ., 
και Μαγλιβέρας Κ., επιμ. 2011. Το Δίκαιο της Διεθνούς Κοινωνίας. Νομική Βιβλιοθήκη, Κεφάλαιο 17, σελ.  528.
73. Ο.π. σελ. 528.
74. Ελαφρώς τροποποιημένο: ο.π. σελ. 528.
75. Νικαράγουα εναντίον Η.Π.Α. στο: ICJ, 1986. Military and Paramilitary Activities In and Against Nicaragua. [Διαδίκτυο] 
Διαθέσιμο στο: https://www.icj-cij.org/files/case-related/70/070-19860627-JUD-01-00-EN.pdf.
76. Μαρούδα, Μ. Ντ., 2011. Ανθρωπιστικό Δίκαιο που εφαρμόζεται σε ένοπλες συρράξεις. Στον τόμο: Αντωνόπουλος, 
Κ., και Μαγλιβέρας Κ., επιμ. 2011. Το Δίκαιο της Διεθνούς Κοινωνίας. Νομική Βιβλιοθήκη, Κεφάλαιο 17, σελ. ο.π.  529.
77. ο.π. σελ. 529. 
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ια  Εν αντιθέσει με τους προηγούμενους τύπους ένοπλων συρράξεων, το ΔΕΣ δεν παρέχει 

έναν ορισμό για την τρομοκρατία. Παρά το γεγονός ότι η τρομοκρατία δεν κατατάσσεται 
σε κάποιον από τους τύπους σύρραξης που έχουν καταγραφεί, δεν αποτελεί ένα νέο 
φαινόμενο και εναλλακτικά θα μπορούσε να ιδωθεί ως ένας (ανορθόδοξος) τρόπος/
τύπος πολέμου.  Η πρώτη φορά που αναφέρεται ιστορικά ο όρος τρομοκρατία 
μας ταξιδεύει τρείς αιώνες πίσω, στην περίοδο δικτατορίας του Ροβεσπιέρου. 
Χρησιμοποιήθηκε πρώτη φορά από τους Ιακωβίνους, οι οποίοι ήθελαν να μορφοποιήσουν 
με τη χρήση της λέξης τα βασανιστήρια που έκαναν προκειμένω να αναγεννηθεί η 
καινούρια αστική τάξη.78  Σταδιακά άρχιζε να ταυτίζεται με την εγκληματική δράση, 
για αυτό τον λόγο η περίοδος αυτή  έμεινε στην ιστορία ως «καθεστώς τρόμου».79

 Η Βιομηχανική Επανάσταση και το αίσθημα της εθνικής συνείδησης προσέδωσαν 
στην τρομοκρατία αυτόνομο ιδεολογικό περιεχόμενο.80 Η ανισότητα και αντίθεση 
των κοινωνικών τάξεων, η οποία οξύνθηκε κατά την εκβιομηχάνιση, οδήγησε στη 
δημιουργία εθνικιστικών και αναρχικών ομάδων. Ήδη από τον 20ο αιώνα είχαν γίνει 
αρκετές επιθέσεις, όπως για παράδειγμα η βομβαρδιστική επίθεση στη Wall Street 
το 1920.81 Παρά τις ενδείξεις του φαινομένου έπρεπε να περάσουν αρκετά χρόνια
 ώσπου να επιχειρηθεί η καταγραφή του φαινομένου και κατ’ επέκταση του ορισμού 
της,82 ώστε να μπορέσει να ενταχθεί στο αρμόδιο κανονιστικό πλαίσιο ρυθμίσεων. 
Οι ρίζες του φαινομένου όμως εντοπίζονται σε ένα μείγμα συνθηκών, οι οποίες έχουν 
μελετηθεί ήδη από το 1990. Ανεπίλυτες διαφορές μεταξύ κρατών83 εύλογα οδηγούν 
στην δημιουργία εθνοτικών ομάδων με ακραίο ιδεολογικό περιεχόμενο, σκοπός των 
οποίων είναι η βίαιη ανατροπή του πολιτεύματος και η καταναγκαστική εξάπλωση των 
πεποιθήσεων τους. Από την άλλη μεριά όμως οι προκαταλήψεις εναντίον θρησκευτικών 
και εθνικών ομάδων καθώς και η περιθωριοποίηση τους84 τόσο από τις εθνικές 
κυβερνήσεις όσο και από την παγκόσμια κοινή γνώμη οδηγούν σε εκρήξεις πολιτικής 
και τρομοκρατικής βίας. Μελετώντας τη δράση διάφορων τρομοκρατικών ομάδων θα 
διαπιστώσουμε ότι στα αίτια όξυνσης και εξάπλωσης των τρομοκρατικών δράσεων 
συγκαταλέγονται και  η οικονομική καταπίεση των χωρών,85 ο κοινωνικός αποκλεισμός 
και αδικία που βιώνουν καθώς επίσης και η πολιτική καταπίεση. Υπάρχουν δομικά 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κοινωνίες, τα οποία καθιστούν αδύνατη τη διαχείριση 
των εσωτερικών εντάσεων και κατ’ επέκταση τη διασυνοριακή επέκτασή τους.86 

 Παρά τις χιλιάδες επιθέσεις που έχουν γίνει ανά τα χρόνια, ο Ο.Η.Ε. αδυνατεί 
να αντιμετωπίσει ουσιαστικά το πρόβλημα της τρομοκρατίας με την εδραίωση 
ενός πραγματικού συστήματος συλλογικής ασφάλειας. Από τη μία πλευρά 
είναι «κατανοητή» αυτή η στάση καθώς κάθε χώρα έχει τις δικές της 
προτεραιότητες, από την άλλη όμως με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζεται το ίδιο 
το πρόβλημα και τίθεται υπό αμφισβήτηση ο ίδιος ο ρόλος των Ηνωμένων Εθνών.

78. Postmodern, 2017. Το φαινόμενο της Τρομοκρατίας: Καταβολές και ορισμός. [Διαδίκτυο] Διαθέσιμο στο: http://www.
postmodern.gr/fenomeno-tis-tromokratias-katavoles-ke-orismos/.
79. Postmodern, 2017. Το φαινόμενο της Τρομοκρατίας: Καταβολές και ορισμός. [Διαδίκτυο] Διαθέσιμο στο: http://www.
postmodern.gr/fenomeno-tis-tromokratias-katavoles-ke-orismos/.
80. Postmodern, 2017. Το φαινόμενο της Τρομοκρατίας: Καταβολές και ορισμός. [Διαδίκτυο] Διαθέσιμο στο: http://www.
postmodern.gr/fenomeno-tis-tromokratias-katavoles-ke-orismos/.
81. Encyclopaedia Brittanica. Wall Street Bombing of 1920. [Διαδίκτυο] Διαθέσιμο στο: https://www.britannica.com/event/
Wall-Street-bombing-of-1920.
82. Οι πρώτες απόπειρες ορισμού επιχειρήθηκαν την περίοδο του ’70 μέχρι την περίοδο του ’90, Kajander, M., 2007. Root 
Causes of Terrorism. Essay for Åbo Akademi: Institute of Human Rights, σελ. 8. 
83. ο.π. σελ. 7. 
84. ο.π. σελ. 7.
85. ο.π. σελ. 11. 
86. ο.π. σελ. 11. 
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περιλαμβάνει ‘το έδαφος, τη θάλασσα και τον αέρα που εμπλέκεται ή ενδέχεται να εμπλακεί 
άμεσα σε πολεμικές επιχειρήσεις’».87 Το χωρικό πλαίσιο του μετώπου φανερώνει 
ουσιαστικά το πλαίσιο εφαρμογής του ΔΑΔ. Οι ΣΓ’ 49 φανερώνουν με έμμεσο τρόπο τον 
γεωγραφικό προσδιορισμό της σύρραξης στα κοινά άρθρα 2 και 3.

 Πέρα από τα διεθνή νομικά έγγραφα είναι και η διεθνής νομολογία που παρέχει 
κατευθύνσεις σχετικά με το χρονικό και χωρικό πεδίο εφαρμογής του ΔΑΔ. Για παράδειγμα 
το Εφετείο/ΔΠΔΓ στην υπόθεση Tadic καθόρισε ότι «το ΔΑΔ εφαρμόζεται από την έναρξη 
των…εχθροπραξιών και εκτείνεται πέραν της παύσης τους, έως ότου επιτευχθεί ειρηνική 
διευθέτηση της διαφοράς. Έως τότε, το ΔΑΔ εφαρμόζεται σε όλη την εδαφική επικράτεια 
των εμπόλεμων Κρατών, ή στην περίπτωση εσωτερικών αναταράξεων, σε ολόκληρο το 
έδαφος που έχει τεθεί υπό τον έλεγχο του Μέρους [στη σύρραξη], ανεξάρτητα από το εάν 
διενεργούνται εχθροπραξίες εκεί».88  

 Εάν λοιπόν η τρομοκρατία δεν ανήκει σε κάποιον από τους τύπους ένοπλης σύρραξης, το 
κανονιστικό πλέγμα ρυθμίσεων του ΔΕΣ, δεν προβλέπει μέτρα προστασίας των αμάχων; 
Η απάντηση στην ερώτηση μόνο ρητορική θα μπορούσε να χαρακτηριστεί. Δύο από τις 
βασικές αρχές του ΔΑΔ είναι η διάκριση των πολιτικών και στρατιωτικών στόχων, 
των ατόμων που έχουν τεθεί εκτός μάχης (hors de combat) και του σεβασμού της 
ανθρώπινης ζωής. ΄Όπως επίσης προβλέπει και την απαγόρευση κράτησης ομήρων.89   
Οι αρχές του αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο του. Δεν υπάρχει καμία νομική σημασία 
του εάν ο άμαχος βρίσκεται κάτω από συνθήκες ένοπλων συρράξεων διεθνούς ή μη 
χαρακτήρα ή καθεστώτος τρομοκρατίας από τη στιγμή που απειλείται.

 Παρά το γεγονός όμως ότι δεν παρέχει συγκεκριμένο άρθρο για τον ορισμό της 
τρομοκρατίας τα ΠΠ Ι’ και ΙΙ’ του 1977 έχουν προβλέψει παραμέτρους για την 
απαγόρευση τρομοκρατικών ενεργειών κατά του άμαχου πληθυσμού με σκοπό τη διάδοση 
της τρομοκρατίας.90 Κατά το ΠΠ Ι’77, άρθρο 51 παράγραφος 2 και ΠΠ ΙΙ’ 77, άρθρο 13 
παράγραφος 2, : «Πράξεις ή απειλές βίας πρωταρχικός σκοπός των οποίων είναι η διάδοση 
του τρόμου ανάμεσα στον άμαχο πληθυσμό, απαγορεύονται».91 Από τη στιγμή που το ΔΑΔ 
εφαρμόζεται μόνο εν καιρώ πολέμου, στις αναγνωρισμένες ένοπλες συγκρούσεις, το 
φαινόμενο της τρομοκρατίας τίθεται υπό το φως των διεθνών και εγχώριων φορέων 
επιβολής νόμου.

87. Μαρούδα, Μ. Ντ., 2011. Ανθρωπιστικό Δίκαιο που εφαρμόζεται σε ένοπλες συρράξεις. Στον τόμο: Αντωνόπουλος, 
Κ., και Μαγλιβέρας Κ., επιμ. 2011. Το Δίκαιο της Διεθνούς Κοινωνίας. Νομική Βιβλιοθήκη, Κεφάλαιο 17, ο.π. σελ. 531.
88. ο.π. σελ. 532.
89. Παράγραφος 1(β), κοινό άρθρο 3 των Ι, ΙΙ, ΙΙΙ & IV Συμβάσεων της Γενεύης της 12ης Αυγούστου 1949, του Ν. 3481/1955 
(ΦΕΚ Α/3/1956 σελ. 112, 123,133 & 164 αντίστοιχα).
90. Βέβαια οι διατάξεις αυτές δεν απαγορεύουν τις νόμιμες επιθέσεις σε στρατιωτικούς στόχους, οι οποίες ενδέχεται να 
εξαπλώνουν το φόβο μεταξύ των αμάχων, αλλά καταδικάζουν τις επιθέσεις που αποσκοπούν ειδικά στην τρομοκρατία 
αμάχων - για παράδειγμα, διενέργεια εκστρατειών εκτόξευσης ή εκτόξευσης κατά των πολιτών στις αστικές περιοχές.
91. Παράγραφος 2, άρθρο 51 του Συμπληρωματικού Πρωτοκόλλου των Συμβάσεων της Γενεύης της 12ης Αυγούστου 
1949 που αναφέρεται στην προστασία των θυμάτων των ένοπλων συγκρούσεων (Πρωτόκολλο Ι), (Γενεύη, 8 Ιουνίου 
1977), του Ν. 1786/1988 (ΦΕΚ Α/125/1988 σελ. 2452) & Παράγραφος 2, άρθρο 13 του Συμπληρωματικού Πρωτοκόλλου 
των Συμβάσεων της Γενεύης της 12ης Αυγούστου 1949 που αναφέρεται στην προστασία των θυμάτων μη διεθνών 
ένοπλων συγκρούσεων (Πρωτόκολλο ΙΙ), (Γενεύη, 8 Ιουνίου 1977), του Ν. 2105/1992 (ΦΕΚ Α/196/1992 σελ. 4173).
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σε ένα φαινόμενο πρόκληση. Σύμφωνα με την ιδιαιτέρως αμφιλεγόμενη απόφαση 
του Ειδικού Δικαστηρίου για τον Λίβανο το 2011, εντοπίστηκαν τρία στοιχεία που 
βοηθούν στην οριοθέτηση του φαινομένου της τρομοκρατίας. Αυτά τα στοιχεία 
αφορούν πρωτίστως «τη διάπραξη εγκληματικών πράξεων (όπως δολοφονία, 
απαγωγή, λήψη ομήρων, εμπρησμός κλπ.) καθώς επίσης και την απειλή αυτών των 
εγκληματικών πράξεων. Εν συνεχεία συγκαταλέγεται η πρόθεση εξάπλωσης του φόβου 
στον πληθυσμό (ο οποίος γενικά συνεπάγεται με τη δημιουργία δημόσιου κινδύνου), ή 
ο εξαναγκασμός, άμεσα ή έμμεσα, μιας εθνικής ή διεθνούς αρχής να αναλάβει κάποια 
δράση ή να αποφύγει τη λήψη αυτής της δράσης».92  Τέλος αναφέρεται η ύπαρξη του 
«διακρατικού στοιχείου», ολοκληρώνοντας με αυτόν τον τρόπο έναν άτυπο ορισμό της 
τρομοκρατίας με την παράλληλη ανάδειξη τριών βασικών χαρακτηριστικών της.93

 Η ανάδειξη του φαινομένου της τρομοκρατίας ως ένα από τα σημαντικότερα 
σύγχρονα ζητήματα έγκειται ακριβώς στην πολυπλοκότητα που το χαρακτηρίζει, 
εφόσον προσφέρει νέα στοιχεία. «Το πραγματικά νέο στοιχείο είναι ο διασυνοριακός – 
και όχι ο διεθνής - χαρακτήρας αυτών των οργανώσεων».94 Αυτό πρακτικά σημαίνει πως, 
μη κρατικές ένοπλες δυνάμεις όπως η Al Qaeda, η Al Shabaab, η Boko Haram και οι 
δυνάμεις του ISIS παρόλο που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικά κράτη, δεν ελέγχουν 
ούτε ελέγχονται από αυτά. Συνυφαίνεται λοιπόν πως οι νέοι αυτοί πρωταγωνιστές 
αδυνατούν να νομιμοποιηθούν εφόσον δεν βρίσκονται πίσω οργανωμένα κράτη και 
κατά συνέπεια το διεθνές δίκαιο περί ευθύνης των κρατών95 δεν εφαρμόζεται. 

 Η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών96 καθώς και η Κομισιόν στη Σύνοδο 
των G20 –με δήλωσή τους- προτείνουν τη «μη συσχέτιση της τρομοκρατίας με τη 
θρησκεία, την εθνικότητα, των πολιτισμό και τις εθνοτικές ομάδες». Η κατηγοριοποίηση 
τέτοιων φαινομένων σε επίπεδο χωρικότητας αποτελεί σφάλμα καθώς υποδηλώνει 
ιδεολογικές προκαταλήψεις έναντι συγκεκριμένων ομάδων και αυξάνει το αίσθημα 
της κοινωνικής και πολιτισμικής ανωτερότητας ενός λαού. Είναι βέβαια πλήρως 
κατανοητό το γεγονός ότι η κατηγοριοποίηση αυτή συμβάλλει στην οργάνωση της 
γνώσης, ερευνητή και αναγνώστη. Πέραν τούτου όμως οφείλει κάποιος να μην 
εμπίπτει σε τέτοιου είδους διλήμματα, προς επίτευξη της ουσιαστικής γνώσης, 
καθώς η ουσιαστική γνώση είναι αυτή που προσφέρει και την οργάνωση της.
 
 Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να καταλήξουμε πως, από τη στιγμή που οι τρομοκρατικές 
οργανώσεις δρουν διασυνοριακά και χωρίς κάποιο συγκεκριμένο γεωγραφικό μοτίβο,97  
καθιστούν δύσκολη την αναγνώρισή τους ως τέτοιες και κατ’ επέκταση την επιβολή 
κυρώσεων. Διαφαίνεται λοιπόν πως, οι εχθροπραξίες που προκαλούν οι συγκεκριμένες 
οργανώσεις δεν στέκονται ούτε στην έννοια του μετώπου, ούτε κατ’ επέκταση στα 
ουδέτερα κράτη, στη διάκριση που εγκαθίδρυσαν οι αρχές του ΔΕΣ, αλλά και σε συμβατικά 
κείμενα επικυρωμένα από τα Κράτη που εδράζονται ή τουλάχιστον κατά μέσο όρο δρουν. 
Παρεπόμενο αυτών είναι η καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η διάλυση των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων και της δημοκρατίας, η απειλή της εδαφικής ακεραιότητας 
ενός κράτους και η αποσταθεροποίηση των νόμιμα εκλεγμένων κυβερνήσεων.

32

92. Special Tribunal for Lebanon. 2011. Interlocutory Decision on the Applicable Law: Terrorism, Conspiracy, Homicide, Per-
petration, Cumulative Charging, para. 85, pp. 49-50. 
93. ο.π. para. 85, pp. 49-50. 
94. Μαρούδα, Μ. Ντ., 2015. Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο. Αθήνα: Εκδόσεις Ι. Σιδέρης, σελ. 208. 
95. Άρθρα για την Ευθύνη των Κρατών από Διεθνών Άδικες Ενέργειες, άρθρο 2. [Διαδίκτυο] Διαθέσιμο στο: https://
docplayer.gr/30648299-Arthra-gia-tin-eythyni-ton-kraton.html. 
96. UN GA Res. 60/288 (A/RES/60/288) και European Commission, 2017. G20 Leaders’ Statement on Countering Terrorism. 
[Διαδίκτυο] Διαθέσιμο στο: http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-1955_en.htm.
97. Όπως σημειώσαμε και στο υποκεφάλαιο 3.2, όπως φανερώνουν εμμέσως τα κοινά άρθρα 2 και 3 των ΣΓ’49 αλλά και 
όπως αναφέρει το Ειδικό Δικαστήριο για τον Λίβανο.
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»  Τι γίνεται λοιπόν με τον λεγόμενο «παγκόσμιο πόλεμο κατά της τρομοκρατίας;». Αρχικά 
πρέπει να αναφέρουμε ότι είναι ένας όρος που δημιουργήθηκε με σκοπό την πρόληψη 
και καταπολέμηση των τρομοκρατικών εχθροπραξιών. Η χρήση του γίνεται τόσο 
στην καθομιλουμένη όσο και σε διεθνή κείμενα.98 Αποτέλεσε όμως πεδίο σημαντικών 
αντιπαραθέσεων κυρίως μεταξύ των κρατών και της ΔΕΕΣ. Από τη μια μεριά τα κράτη 
-και κυρίως οι Η.Π.Α., μετά την γνωστότερη τρομοκρατική επίθεση, εκείνη της 11ης 
Σεπτεμβρίου 2001 στους δίδυμους πύργους- ταυτίζουν την τρομοκρατία με το έγκλημα 
και εφαρμόζουν τον όρο «παγκόσμιος πόλεμος κατά της τρομοκρατίας». Από την 
άλλη μεριά η ΔΕΕΣ κατατάσσει την τρομοκρατία σε φαινόμενο και δηλώνει ότι «ούτε 
πρακτικά ούτε νομικά γίνεται να διεξαχθεί πόλεμος εναντίον ενός φαινομένου».99 Κατά 
αυτό το σκεπτικό, θα ήταν πιο σωστό να κατοχυρωθεί χρήση του όρου «ο αγώνας κατά 
της τρομοκρατίας» έναντι του «πολέμου κατά της τρομοκρατίας». Για αυτό τον λόγο 
χρήσιμη θα ήταν η ανασκόπηση του νομικού χαρακτηρισμού υπό το πρίσμα του ΔΑΔ.100

 Όπως αναφέραμε και προηγουμένως ο προσδιορισμός του «μετώπου» εμφανίζει 
πολυπλοκότητες στο πλαίσιο εφαρμογής του διεθνούς δικαίου όσον αφορά τις 
περιπτώσεις τρομοκρατίας. Το ενδιαφέρον είναι ότι αυτή η διευρυμένη μορφή «μετώπου» 
είναι συχνά αντιφατική. Για παράδειγμα, οι Η.Π.Α. ακολουθούν μια ευρύτατη ερμηνεία ως 
προς το «μέτωπο» των εχθροπραξιών σε χώρες που δραστηριοποιείται η Al Qaeda, ενώ 
την ίδια στιγμή θεωρούν το αμερικανικό έδαφος «εκτός ζώνης επιχειρήσεων».101  Ειδικά 
εάν εξετάσουμε τη σύρραξη μεταξύ των Η.Π.Α. και της de facto εξουσίας των Taliban 
στο Αφγανιστάν -  συμπεριλαμβανομένων και μελών της Al Qaeda- θα παρατηρήσουμε 
ότι δεν υπάρχει κανένα σαφές γεωγραφικό και χρονικό πλαίσιο του «πολέμου».102 

 Αναφερόμαστε στις παράνομες κρατήσεις αιχμαλώτων πολέμου στην αμερικανική βάση 
του Γκουαντάναμο, από πλευράς των Η.Π.Α. Επί προεδρίας George W. Bush, η αμερικανική 
διοίκηση αρνήθηκε το καθεστώς αιχμαλώτου πολέμου σε όλους τους κρατούμενους 
ανεξαρτήτου ηλικίας καθώς χαρακτηρίστηκαν ως a priori τρομοκράτες.103 Για να γίνει 
αυτό οι Η.Π.Α. αρνήθηκαν την εφαρμογή των ΣΓ’49 όσον αφορά τους αιχμαλώτους 
πολέμου, μέλη των Taliban και της Al Qaeda και έκαναν χρήση όρων που δεν βρίσκουν 
αντίκτυπο στο ΔΕΣ όπως αυτός του «παράνομου/εχθρικού μαχητή».104 Με αυτόν τον 
τρόπο διασφάλισαν την επ’αόριστον κράτησή τους στο Στρατόπεδο X-Ray. 

 

98. BBC Greek, 2002. Οι ορισμοί της τρομοκρατίας. [Διαδίκτυο] Διαθέσιμο στο: http://www.bbc.co.uk/greek/news/021107_
terror1.shtml.
99. ICRC Blog, 2017. What does humanitarian law say about terrorism?. [Διαδίκτυο] Διαθέσιμο στο: https://blogs.icrc.org/
ilot/2017/08/14/humanitarian-law-say-terrorism/.  Ο όρος (παγκόσμιος) πόλεμος κατά της τρομοκρατίας διατυπώθηκε 
πρώτη φορά από τον πρώην Πρόεδρο των ΗΠΑ George W. Bush. Κατά την προεδρία του Barack Obama, έπαψε να γίνεται 
χρήση του όρου αυτού, βλ. ICRC. War on Terror. [Διαδίκτυο] Διαθέσιμο στο: https://casebook.icrc.org/glossary/war-terror.
100. ICRC Blog, 2017. What does humanitarian law say about terrorism?. [Διαδίκτυο] Διαθέσιμο στο: https://blogs.icrc.org/
ilot/2017/08/14/humanitarian-law-say-terrorism/.  
101. Μαρούδα, Μ. Ντ., 2011. Ανθρωπιστικό Δίκαιο που εφαρμόζεται σε ένοπλες συρράξεις. Στον τόμο: Αντωνόπουλος, 
Κ., και Μαγλιβέρας Κ., επιμ. 2011. Το Δίκαιο της Διεθνούς Κοινωνίας. Νομική Βιβλιοθήκη, Κεφάλαιο 17, σελ.  533, υποσ. 
44.  
102. Στο βαθμό που οι εχθροπραξίες δεν λαμβάνουν χώρα στο Αφγανιστάν, στο Ιράκ και τα σύνορα του με το Πακιστάν. 
103. Μαρούδα, Μ. Ντ., 2011. Ανθρωπιστικό Δίκαιο που εφαρμόζεται σε ένοπλες συρράξεις. Στον τόμο: Αντωνόπουλος, 
Κ., και Μαγλιβέρας Κ., επιμ. 2011. Το Δίκαιο της Διεθνούς Κοινωνίας. Νομική Βιβλιοθήκη, Κεφάλαιο 17, σελ.  544 & 
Τζέλη, Μ. Α.,  2011. Παιδιά Μαχητές και Διεθνές Δίκαιο. Αθήνα-Κομοτηνή: Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, σελ. 107.
104. Μαρούδα, Μ. Ντ., 2011. Ανθρωπιστικό Δίκαιο που εφαρμόζεται σε ένοπλες συρράξεις. Στον τόμο: Αντωνόπουλος, 
Κ., και Μαγλιβέρας Κ., επιμ. 2011. Το Δίκαιο της Διεθνούς Κοινωνίας. Νομική Βιβλιοθήκη, Κεφάλαιο 17, σελ.  544 & 
Τζέλη, Μ. Α.,  2011. Παιδιά Μαχητές και Διεθνές Δίκαιο. Αθήνα-Κομοτηνή: Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, σελ. 108.



 Τραγικό σημείο αποτελούν και οι δηλώσεις του τότε Υπουργού Άμυνας των Η.Π.Α., Don-
ald Rumsfeld, όπου χαρακτήριζε τους αιχμάλωτους του Γκουαντάναμο ως «παράνομους 
μαχητές», οι οποίοι «δεν έχουν κανένα δικαίωμα στις ΣΓ’49», συμπληρώνοντας όμως ότι οι 
αιχμάλωτοι αυτοί θα μεταχειρίζονται «ως επί το πλείστον… με τρόπο που προσιδιάζει στις ΣΓ’ 
49, στο βαθμό που θεωρείται κατάλληλος ».105 Η στάση των Η.Π.Α. θεωρήθηκε ακατάλληλη 
από κυβερνήσεις και ανθρωπιστικές οργανώσεις. Για αυτό τον λόγο ο Λευκός Οίκος με 
Ενημερωτικό Δελτίο ανακοίνωσε ότι, η μεταχείριση των κρατουμένων συμβαδίζει –
τουλάχιστον για τα μέλη των Taliban, καθώς το Αφγανιστάν έχει υπογράψει τις Συνθήκες- 
με τις ΣΓ’49. Παρόλα αυτά δεν τους αναγνωρίζεται το δικαίωμα αιχμαλώτων πολέμου 
και η μεταχείρισή τους θα γίνεται απλά με σεβασμό στον άνθρωπο.106

 Αιτία όλων αυτών ήταν η προσπάθεια της αμερικανικής κυβέρνησης και μερίδας 
επιστημόνων και αναλυτών να παρακάμψουν το ΔΕΣ προς όφελός τους.107 Για αυτό το 
λόγο επινόησαν και όρους όπως οι «παράνομοι μαχητές». Βέβαια ακόμα και αν λογίζεται 
ένας μαχητής παράνομος ή εχθρικός θα συνεχίσει να προστατεύεται από το άρθρο 4 της 
τέταρτης ΣΓ’ 49.108 Η ΔΕΕΣ και το ΔΠΔΓ αναλύοντας την 3η και 4η Σύμβαση της Γενεύης 
σημείωσαν ότι σε κανένα σημείο των Συμβάσεων δεν αναφέρονται εξαιρέσεις από την 
προστασία των αιχμαλώτων πολέμου.109 Ακόμα και εάν το καθεστώς του αιχμάλωτου 
τίθεται υπό αμφισβήτηση, το άρθρο 5 της ΣΓ’ 49 προβλέπει ότι οι κατηγορούμενοι 
μπορούν να θεωρούνται αιχμάλωτοι πολέμου μέχρι την έκδοση της ετυμηγορίας τους 
από το αρμόδιο δικαστήριο, το οποίο θα αποτελείται από τρία μέρη.110 

 Υπό την προεδρία του Barack Obama επιτεύχθηκε ορισμένη πρόοδος στο θέμα των 
κρατούμενων του Γκουαντάναμο. Πρωτίστως άρχισε να γίνεται η χρήση του όρου 
«εχθρικός μαχητής» ως ένδειξης υποστήριξης στις διατάξεις του ΔΑΔ.111 Έπειτα ο τέως 
Πρόεδρος των Η.Π.Α. προέβη σε εντολή τερματισμού της λειτουργίας του Γκουαντάναμο 
έως τις 22 Ιανουαρίου 2010.112 Παρόλα αυτά συνεχίστηκε η κράτηση των αιχμαλώτων 
μέχρι και το 2010, παρά την περίοδο λήξης του χρονικού ορίου που είχε ανακοινώσει ο 
Barack Obama.113 

105. Choplak, E., American University Washington College of Law, 2002. Dealing with Detainees at Guantanamo Bay: Human-
itarian and Human Rights Obligations under the Geneva Conventions.
[Διαδίκτυο] Διαθέσιμο στο: https://digitalcommons.wcl.american.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.
gr/&httpsredir=1&article=1456&context=hrbrief  σελ. 1.
106. White House Fact Sheet, 2002. Status of Detainees at Guantanamo. [Διαδίκτυο] Διαθέσιμο στο: https://2001-2009.
state.gov/p/sca/rls/fs/7910.htm.
107. Μαρούδα, Μ. Ντ., 2011. Ανθρωπιστικό Δίκαιο που εφαρμόζεται σε ένοπλες συρράξεις. Στον τόμο: Αντωνόπουλος, 
Κ., και Μαγλιβέρας Κ., επιμ. 2011. Το Δίκαιο της Διεθνούς Κοινωνίας. Νομική Βιβλιοθήκη, Κεφάλαιο 17, σελ.  544.
108. Τζέλη, Μ. Α.,  2011. Παιδιά Μαχητές και Διεθνές Δίκαιο. Αθήνα-Κομοτηνή: Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, σελ. 108-109, 
υποσ. 310.
109. ο.π. σελ. 108-109, υποσ. 310.
110. Choplak, E., American University Washington College of Law, 2002. Dealing with Detainees at Guantanamo Bay: Human-
itarian and Human Rights Obligations under the Geneva Conventions. [Διαδίκτυο] Διαθέσιμο στο: https://digitalcommons.
wcl.american.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.gr/&httpsredir=1&article=1456&context=hrbrief  σελ. 
2-3.
111. Τζέλη, Μ. Α.,  2011. Παιδιά Μαχητές και Διεθνές Δίκαιο. Αθήνα-Κομοτηνή: Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, σελ. 108-109. 
112. (former) President Barack Obama, the White House Executive Order 13492. Review and Disposition of Individuals De-
tained at the Guantanamo Bay Naval Base and Closure of Detention Facilities. [Διαδίκτυο] Διαθέσιμο στο: https://www.gpo.
gov/fdsys/pkg/CFR-2010-title3-vol1/pdf/CFR-2010-title3-vol1-eo13492.pdf .
113. Τζέλη, Μ. Α.,  2011. Παιδιά Μαχητές και Διεθνές Δίκαιο. Αθήνα-Κομοτηνή: Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, σελ. 109-110. 
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4/ Μαχητής, Αιχμάλωτος Πολέμου & Άμαχος
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4.
1.

 Μ
αχ

ητ
ής  Καθίσταται προφανές ότι δεν δύνανται όλα τα πρόσωπα ενός κράτους να λάβουν μέρος 

στις ένοπλες συρράξεις και εχθροπραξίες που διεξάγει η χώρα τους εναντίον κάποιας 
άλλης (ή άλλων). Από τη μία πλευρά ο πόλεμος αφορά το κράτη και του πολιτικούς και 
στρατιωτικούς λόγους της σύρραξης, από την άλλη πλευρά στο πεδίο μάχης εμφανίζεται 
ο άνθρωπος. Για αυτό το λόγο γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ «μαχητή» και «άμαχου». 
Ειδικότερα μετά την μεταπολεμική περίοδο εμφανίζεται πληθώρα συγκρούσεων, 
η οποία αυτόματα αναδεικνύει τη χρησιμότητα που έχει ο διαχωρισμός αυτός. 

 Ο ορισμός του μαχητή στις ένοπλες συρράξεις είναι σχετικά πρόσφατος και 
περιλαμβάνει κατηγορίες προσώπων που ανήκουν στις Ένοπλες Δυνάμεις μιας χώρας, 
για αυτό το λόγο τους αναγνωρίζεται το δικαίωμα συμμετοχής στις ένοπλες συρράξεις. 
Περιλαμβάνει πρωτίστως τα μέλη των τακτικών ένοπλων δυνάμεων μέρους της 
σύρραξης114  και δευτερευόντως (άρθρο 43 ΠΠ Ι’ 77115) «μέλη ειδικών αστυνομικών 
δυνάμεων και σωμάτων εθελοντών, εθνοφρουράς συμπαρατασσομένων στις τακτικές 
δυνάμεις, και μέλη οργανωμένων αντιστασιακών οργανώσεων, ή άλλων παραστρατιωτικών 
(militia) που εντάσσονται στις ένοπλες δυνάμεις, αρκεί να συμμορφώνονται προς τις ακόλουθες 
τέσσερις προϋποθέσεις (ΔΕΟΣ): 1) να βρίσκονται υπό υπεύθυνη Διοίκηση, 2) να φέρουν 
διακριτό Έμβλημα αναγνωρίσιμο από απόσταση, 3) να φέρουν τα Όπλα τους φανερά, και 4) να 
Συμμορφώνονται κατά τις επιχειρήσεις τους προς του νόμους και τα έθιμα του πολέμου».116 

114. Άρθρο 4 Σύμβασης της Γενεύης περί μεταχειρίσεως των αιχμαλώτων πολέμου, (Γενεύη, 12 Αυγούστου 1949), του 
Ν. 3481/1955 (ΦΕΚ Α/2/1956, σελ. 133-134).
115. Άρθρο 43 Πρόσθετου Πρωτοκόλλου Ι στις Συμβάσεις της Γενεύης της 12ης Αυγούστου 1949 που αναφέρονται στην 
προστασία των θυμάτων διεθνών ένοπλων συγκρούσεων. (Γενεύη, 8 Ιουνίου 1977), του Ν. 1786/1988 (ΦΕΚ Α/125/1988 
σελ. 2450).
116. Μαρούδα, Μ. Ντ., 2011. Ανθρωπιστικό Δίκαιο που εφαρμόζεται σε ένοπλες συρράξεις. Στον τόμο: Αντωνόπουλος, 
Κ., και Μαγλιβέρας Κ., επιμ. 2011. Το Δίκαιο της Διεθνούς Κοινωνίας. Νομική Βιβλιοθήκη, Κεφάλαιο 17, ο.π. σελ.  537-
538. 
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 Α
ιχ

μά
λω

το
ς 

Π
ολ

έμ
ου  Αρχικά οι κανόνες προστασίας των αιχμαλώτων πολέμου (ΑΧΠ) ήταν εθιμικής 

φύσεως, μέχρι την υιοθέτηση των Συμβάσεων της Χάγης.117 Η τελική οριστικοποίηση 
του καθεστώτος ΑΧΠ παρέχεται από την υιοθέτηση της ΙΙΙ ΣΓ’ 49 και συμπληρώνεται 
περαιτέρω από το ΠΠ Ι’77. «Με τις διατάξεις αυτές αναγνωρίζεται ουσιαστικά η ασυλία των 
μαχητών που ‘εξουσιοδοτούνται’ από τα κράτη τους να πάρουν μέρος στις εχθροπραξίες και 
οι οποίοι εάν συλληφθούν ή παραδοθούν, δεν επιτρέπεται να κατηγορηθούν για την συμμετοχή 
τους στον πόλεμο».118  

 Το καθεστώς ΑΧΠ ισχύει μόνο στις διεθνείς ένοπλες συρράξεις και η γενική αρχή του 
είναι ότι «κάθε μέλος των ένοπλων δυνάμεων Μέρους στη σύρραξη είναι μαχητής και εάν 
συλληφθεί από το αντίπαλο Μέρος αναγνωρίζεται ως αιχμάλωτος πολέμου».119 Η διαδικασία 
αναγνώρισης ενός μαχητή σε ΑΧΠ ακολουθεί δύο στάδια. Το πρώτο αφορά τη στιγμή 
που θα συλληφθεί ο μαχητής, και παρέχεται από τις διατάξεις του ταυτάριθμου άρθρου 
2 των ΣΓ’49.  Το δεύτερο στάδιο διατυπώνεται από το άρθρο 4 της ΙΙΙ ΣΓ’49 και αφορά τις 
προϋποθέσεις που καθιστούν τον μαχητή και κατά συνέπεια τον ΑΧΠ.120  Σε περίπτωση 
αμφιβολίας του καθεστώτος ΑΧΠ και μέχρι τη σύσταση και απόφαση του αρμόδιου 
δικαστηρίου, εφαρμόζεται το άρθρο 5 της ΙΙΙ ΣΓ’49, όπου δεσμεύει την Κρατούσα Αρχή 
να αναγνωρίζει κάθε κρατούμενο μαχητή ως ΑΧΠ.121 

 Όσον αφορά τις ΜΔΕΣ και τις εσωτερικές αναταραχές, συγκρούσεις και εξάρσεις βίας, 
το καθεστώς ΑΧΠ δεν εφαρμόζεται. Εφαρμόζονται το κοινό άρθρο 3 των ΣΓ’49 και το 
άρθρο 5  του ΠΠ ΙΙ’77,122 που προβλέπουν τις ελάχιστες εγγυήσεις μεταχείρισης και 
σεβασμού της ανθρώπινης ζωής. Η ΔΕΕΣ όμως από τη μεριά της αναλαμβάνει διάφορες 
αρμοδιότητες που αφορούν τους κρατούμενους, μέσω της Υπηρεσίας Αναζητήσεων εν 
καιρώ μη διεθνών ένοπλων συρράξεων.123 Σε εσωτερικές αναταραχές, συγκρούσεις και 
εξάρσεις βίας, η ΔΕΕΣ για άλλη μια φορά αναλαμβάνει «με ειδική συμφωνία την επιτήρηση 
των συνθηκών κράτησης όλων των κρατουμένων ασφαλείας (security detainees)».124 

 

117. Μαρούδα, Μ. Ντ., 2011. Ανθρωπιστικό Δίκαιο που εφαρμόζεται σε ένοπλες συρράξεις. Στον τόμο: Αντωνόπουλος, 
Κ., και Μαγλιβέρας Κ., επιμ. 2011. Το Δίκαιο της Διεθνούς Κοινωνίας. Νομική Βιβλιοθήκη, Κεφάλαιο 17, ο.π. σελ.  541. 
118. Ο.π. σελ.541.
119. Ο.π. σελ. 541. 
120. Άρθρο 4 Σύμβασης της Γενεύης περί μεταχειρίσεως των αιχμαλώτων πολέμου, (Γενεύη, 12 Αυγούστου 1949), του 
Ν. 3481/1955 (ΦΕΚ Α/2/1956, σελ. 133-134).
121. Άρθρο 5 Σύμβασης της Γενεύης περί μεταχειρίσεως των αιχμαλώτων πολέμου, (Γενεύη, 12 Αυγούστου 1949), του 
Ν. 3481/1955 (ΦΕΚ Α/2/1956, σελ. 134).
122. Άρθρο 5 του Συμπληρωματικού Πρωτοκόλλου ΙΙ των Συμφωνιών της Γενεύης της 12ης Αυγούστου 1949 για την 
προστασία των θυμάτων μη διεθνών ένοπλων συρράξεων, (Γενεύη 8 Ιουνίου 1977), του Ν. 2105/1992 (ΦΕΚ Α/196/1992 
σελ. 4171).
123. Μαρούδα, Μ. Ντ., 2011. Ανθρωπιστικό Δίκαιο που εφαρμόζεται σε ένοπλες συρράξεις. Στον τόμο: Αντωνόπουλος, 
Κ., και Μαγλιβέρας Κ., επιμ. 2011. Το Δίκαιο της Διεθνούς Κοινωνίας. Νομική Βιβλιοθήκη, Κεφάλαιο 17, ο.π. σελ.  542.
124. ο.π. σελ. 542. 
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3.

 Ά
μα

χο
ς  Από τη στιγμή όμως που ο πόλεμος χτύπησε το κατώφλι των ανθρώπων και τον συμπαρέσυρε 

στο ατέρμονο και -πολλές φορές- άνευ λόγου παιχνίδι αιματοχυσίας που συνιστά, έγινε 
σαφής η ανάγκη του διαχωρισμού τους από τους μαχητές. Οι πολεμικές επιχειρήσεις 
κατά αμάχων ποτέ δεν αναγνωρίζονται ως μια αποδεκτή μέθοδος διεξαγωγής ενός 
πολέμου. Ούτε βέβαια και η αναγκαστική χρησιμοποίηση τους από τα εμπλεκόμενα Μέρη. 

 Το άρθρο 50 του ΠΠ Ι’ 77 ορίζει ότι: 1) άμαχος είναι αυτός που δεν εμπίπτει στον ορισμό 
του μαχητή,125 ο οποίος προβλέπεται από τα άρθρα 4 της ΙΙΙ ΣΓ’ 49 και 43 του ΠΠ Ι’77. Σε 
περίπτωση αμφιβολίας του καθεστώτος αμάχου, το άτομο θα συνεχίζει να θεωρείται 
ως άμαχος,126 2) ο άμαχος πληθυσμός περιλαμβάνει όλα τα άτομα που είναι πολίτες και 3) 
η παρουσία μαχητών μέσα στον πληθυσμό των αμάχων, δεν στερεί από τον άμαχο πληθυσμό 
τον χαρακτηρισμό του ως τέτοιο.127 Επίσης, κατά το άρθρο 44 παράγραφος 3 του ΠΠ Ι’77, 
«οι μάχιμοι υποχρεούνται να διακρίνονται από τον άμαχο πληθυσμό κατά τη διάρκεια των 
εχθροπραξιών».128 Αναγνωρίζονται πάρα ταύτα περιπτώσεις όπου είναι δυσδιάκριτη η φύση 
των εχθροπραξιών και έτσι δεν είναι δυνατή η ανταπόκριση τους στο παραπάνω άρθρο. Ο 
γενικός κανόνας είναι ότι οι άμαχοι δεν μπορούν να λάβουν μέρος στις εχθροπραξίες και εάν 
το κάνουν χάνουν την προστασία τους για όσο διάστημα διαρκεί η άμεση συμμετοχή τους. 
Όμως σε περίπτωση αμφιβολίας για το καθεστώς τους συνεχίζουν να θεωρούνται άμαχοι.

 Αυτή λοιπόν είναι η διάκριση που γίνεται από τις ΣΓ’49 και του ΠΠ Ι’ 77 όσον αφορά 
τους μαχητές, τους αιχμάλωτους πολέμου και τους άμαχους. Είδαμε όμως την 
καταστροφική τροπή που έχει πάρει ο πόλεμος. Είδαμε ότι ενδέχεται να πάρουν μέρος 
στις συρράξεις άμαχοι. Τι γίνεται όμως στην περίπτωση που χρησιμοποιηθεί ένα 
παιδί ως μέρος της σύρραξης; Εάν είναι αναγκαστική η ένταξη του στο πεδίο μάχης, 
αποτελεί παράβαση των Συνθηκών της Γενεύης και των Πρόσθετων Πρωτοκόλλων, 
εφ’ όσον τα Μέρη της σύρραξης, ή ένα από αυτά τα έχει υπογράψει. Εάν όμως γίνει 
εθελοντικά; Υπάρχει διαφορά στην αναγκαστική και εθελοντική ένταξη των παιδιών 
στο πεδίο μάχης; Αυτά τα ερωτήματα μας εισάγουν αυτόματα στο οξύμωρο της 
έννοιας παιδί στρατιώτης, το οποίο θα αναλυθεί στη συνέχεια της παρούσης εργασίας.

125. Παράγραφος 1, άρθρο 50 Πρόσθετου Πρωτοκόλλου Ι στις Συμβάσεις της Γενεύης της 12ης Αυγούστου 1949 που 
αναφέρονται στην προστασία των θυμάτων διεθνών ένοπλων συγκρούσεων. (Γενεύη, 8 Ιουνίου 1977), του Ν. 1786/1988 
(ΦΕΚ Α/125/1988 σελ. 2451).
126. Παράγραφος 1, άρθρο 50 Πρόσθετου Πρωτοκόλλου Ι στις Συμβάσεις της Γενεύης της 12ης Αυγούστου 1949 που 
αναφέρονται στην προστασία των θυμάτων διεθνών ένοπλων συγκρούσεων. (Γενεύη, 8 Ιουνίου 1977), του Ν. 1786/1988 
(ΦΕΚ Α/125/1988 σελ. 2451).
127. Παράγραφος 2 και 3 αντίστοιχα, άρθρο 50 Πρόσθετου Πρωτοκόλλου Ι στις Συμβάσεις της Γενεύης της 12ης 
Αυγούστου 1949 που αναφέρονται στην προστασία των θυμάτων διεθνών ένοπλων συγκρούσεων. (Γενεύη, 8 Ιουνίου 
1977), του Ν. 1786/1988 (ΦΕΚ Α/125/1988 σελ. 2451).
128. Παράγραφος 3, άρθρο 44 Πρόσθετου Πρωτοκόλλου Ι στις Συμβάσεις της Γενεύης της 12ης Αυγούστου 1949 που 
αναφέρονται στην προστασία των θυμάτων διεθνών ένοπλων συγκρούσεων. (Γενεύη, 8 Ιουνίου 1977), του Ν. 1786/1988 
(ΦΕΚ Α/125/1988 σελ. 2450).
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5/ Παιδική Στράτευση

 Παιδί στρατιώτης. Σα να λέμε θύμα θύτης.129 Το οξύμωρο της έννοιας συμπυκνώνει όλη 
την αντιφατικότητα της ύπαρξης των μεγαλύτερων ίσως θυμάτων στην ιστορία της 
ανθρωπότητας. Γιατί το παιδί είναι το μεγαλύτερο θύμα. Δεν επινοεί πολέμους, δεν εξελίσσει 
όπλα. Πλέον όμως έχει γίνει ο παλμός του πολέμου, η κινητήρια δύναμη της κάννης. Δε θα 
παραξενευτεί κανένας, εάν στις ειδήσεις δει ένα παιδί να κουβαλάει πολεμικό εξοπλισμό. 
Ένα παιδί να πατάει τη σκανδάλη και να ακινητοποιεί για πάντα το επόμενο θύμα του. 

 Η μελέτη της ιστορίας δείχνει ότι το φαινόμενο της παιδικής στράτευσης εμφανιζόταν 
περισσότερο σαν τυχαίο περιστατικό παρά σαν κανόνας.130 Βέβαια όπως έχουμε 
αναφέρει αρκετές φορές η μορφή του πολέμου άλλαξε. Μαζί με αυτόν άλλαξε και η ζωή 
των ανθρώπων, οι ανάγκες τους, η ίδια η ψυχοσύνθεσή τους. Από μια σκοπιά αποτελεί 
«λογική εξέλιξη» αυτό το «τυχαίο» της παιδικής στράτευσης να έρθει και να μετουσιωθεί 
σε μια ασύλληπτη νόρμα.131 Από μια άλλη όμως καθίσταται αδιανόητο το γεγονός ότι 
τη θέση στυγερών δολοφόνων την έχουν αναλάβει οι αθώες ψυχές των παιδιών.

 Υπάρχει όμως και ένα άλλο σημείο που χρήζει αποσαφήνισης. Το φαινόμενο της 
παιδικής στράτευσης εμφανίζει γεωγραφικά όρια ή όχι; Όπως αναφέραμε και 
στην περίπτωση της τρομοκρατίας αποτελεί σφάλμα τόσο του αναγνώστη όσο και 
του ερευνητή να υποκύπτει σε γεωγραφικούς περιορισμούς προς επίτευξη της 
κατηγοριοποίησης της γνώσης. Ασφαλώς αυτή η κατηγοριοποίηση είναι που την 
κάνει περισσότερο κατανοητή και προσβάσιμη, αλλά εάν θέλουμε να παραμείνουμε 
ουδέτεροι, ώστε να είναι και η γνώση που προάγουμε ουσιαστική, σαν ερευνητές 
οφείλουμε να μην εγκλωβιζόμαστε σε τέτοιους είδους κατηγοριοποιήσεις. Η ταύτιση 
φαινομένων όπως η τρομοκρατία και η παιδική στράτευση με φυλετικές, εθνοτικές 
και θρησκευτικές, ή άλλες τέτοιου είδους, ομάδες και παραδόσεις αυτόματα 
υποδηλώνει ιδεολογικές προκαταλήψεις και αυξάνει το αίσθημα της κοινωνικής 
ανωτερότητας ενός λαού δημιουργώντας στρεβλώσεις στην ίδια την κοινωνία.132  

 Υπάρχει η πεποίθηση ότι η παιδική στράτευση εντοπίζεται κυρίως σε ομάδες της 
αφρικανικής ηπείρου.133 Όμως, όπως επισημαίνει και η Γκούντρα με ένα πολύ εύστοχο 
παράδειγμα «εάν είναι η ‘βαρβαρότητα’ των πολέμων της Αφρικής που προκαλεί το 
φαινόμενο των παιδιών στρατιωτών, τότε εξίσου βάρβαρη, πρωτόγονη και απολίτιστη 
ήταν η Ευρώπη κατά τους δύο Παγκόσμιους Πολέμους, τους τελευταίους γενικευμένους 
πολέμους που βίωσε στο έδαφός της».134 Λίγο αργότερα θα υποστηρίξει ότι, «ο 
πολιτισμός ενός λαού και μιας κοινωνίας διαφαίνεται από τη συνειδητή μεταχείριση που 
απολαμβάνουν τα ασθενέστερα μέλη του και όχι απλώς και μόνο από τη συγκυριακή».135 
129. Η διττή αυτή σύλληψη των παιδιών στρατιωτών ως ταυτόχρονα θυμάτων και θυτών, καταπιεστών και 
καταπιεζομένων, δε διεκδικεί κανένα μερίδιο πρωτοτυπίας. Τουναντίον, θα μπορούσε να θεωρηθεί ακόμα 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 θέματος. Ενδεικτικά αναφέρουμε: 1) Τζέλη, Μ. Α.,  2011. 
Παιδιά Μαχητές και Διεθνές Δίκαιο. Αθήνα-Κομοτηνή: Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2) Γκούντρα, Π., 2011. «Μεταξύ 
Προστασίας και Τιμωρίας» Ή «Προστατεύοντας Θύματα και Θύτες», Διπλωματική Εργασία. Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας, 3) Arzoumanian, N. & Pizzutelli, F., 2003. Victimes et bourreaux : questions de responsabilité liées à la probléma-
tique des enfants-soldats en Afrique, No. 852, 3) De Montigny, C., 2006. Victimes et bourreaux: Quelle protection pour les en-
fants combatants? Mémoire présenté comme exigence partielle de la maîtrise en science politique. Montréal: Université du 
Québec, 4) Wessells, M. G., 1998. Children, Armed Conflict and Peace. Journal of Peace Research, vol. 35 no.5, 5) Wessells, 
M., 2006. Child Soldiers. From Violence to Protection. Cambridge&London: Harvard University Press, 6) Singer, P.W., 2005. 
Children at War. New York: Pantheon Books, 7) Happold, M., 2005. “Child Soldiers in International Law”. Manchester: Man-
chester University Press, 8) Happold, M. 2008. “Child Soldiers: Victims or Perpetrators?”. University of La Verne Law Review 
Vol 29, 9) Twum-Danso, A., 2003. Africa’s Young Soldiers. The Co-Option of Childhood, ISS, Monograph 82.
130. Γκούντρα, Π., 2011. «Μεταξύ Προστασίας και Τιμωρίας» Ή «Προστατεύοντας Θύματα και Θύτες», Διπλωματική 
Εργασία. Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. σελ. 11.
131. Ελαφρώς τροποποιημένο, Legrand, J. C., 1999. Lessons Learned from UNICEF Field Programmes for the Prevention of 
Recruitment, Demobilization and Reintegration of Child Soldiers. [Διαδίκτυο] Διαθέσιμο στο: https://www.researchgate.net/
publication/265190028_Lessons_Learned_from_UNICEF_Field_Programmes_For_the_Prevention_of_Recruitment_Demobi-
lization_and_Reintegration_of_Child_Soldiers  
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 Η παιδική στράτευση κατατάσσεται σε ένα άκρως ιδιαίτερο φαινόμενο καθώς 
εσωκλείει μέσα τις δύο άκρως αντιφατικές έννοιες, του παιδιού από τη μία πλευρά 
και του στρατιώτη από την άλλη. Το φαινόμενο ανάγεται στις χειρότερες μορφές 
παιδικής εργασίας και εκμετάλλευσης (άρθρο 3, ILO).136 Τι το καθιστά όμως τόσο 
ιδιαίτερο; «Παραδοσιακά τα παιδιά θεωρούνται αθώοι ή ατυχή θύματα πολέμου και όχι 
δρώντες. Στις σύγχρονες εθνικό-πολιτικές συρράξεις ωστόσο, τα παιδιά θεωρούνται όλο και 
περισσότερο πολιτικοί δρώντες και ταυτόχρονα θυματοποιούνται σε μαζική κλίμακα εξαιτίας 
των επιθέσεων, της απώλειας γονέων, των ναρκών, της μετακίνησης πληθυσμού, και της 
σεξουαλικής βίας».137 Για αυτό το λόγο «στα παιδιά στρατιώτες δεν αναγνωρίζονται ούτε 
τα χαρακτηριστικά που σχετίζονται γενικά με την παιδική ηλικία (όπως το ευάλωτο), αλλά 
ούτε και αυτά που είναι απαραίτητα για έναν ενήλικα στρατιώτη (το αίσθημα ευθύνης, η ηθική 
του πολέμου)».138 Εύλογα συμπεραίνουμε πως το μόνο πράγμα που προσθέτει είναι το 
χαρακτηριστικό της αναλωσιμότητας τους. 

 Παρά το γεγονός ότι τα παιδιά αυτά ενδέχεται δυστυχώς να είναι στυγεροί δολοφόνοι, 
δεν πρέπει να λησμονούμε ότι δεν τους δόθηκε ποτέ η ευκαιρία να αναδείξουν τη θαμμένη 
παιδικότητα τους. Δεν πρέπει να λησμονούμε επίσης, ότι οι καθημερινές τους εικόνες 
είναι βομβαρδισμένα τοπία και όπλα και για αυτό το λόγο δεν έμαθαν ποτέ τι σημαίνει 
να είσαι ανέμελος και ξέγνοιαστος. Προστατεύοντας τα παιδιά, όλα τα παιδιά, δίνουμε 
ελπίδα. Πάντα αναζητάμε στη ζωή μας σκοπούς που μας δίνουν ελπίδα. Ο ένας βρέθηκε, 
και είναι το ίδιο παιδί, το κάθε παιδί. Η διάσωση τους αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία να 
δοθεί ένα τέλος σε οποιαδήποτε μορφή εκμετάλλευσης κατά οποιουδήποτε.  

132. Τροποποιημένο: Γκούντρα, Π., 2011. «Μεταξύ Προστασίας και Τιμωρίας» Ή «Προστατεύοντας Θύματα και Θύτες», 
Διπλωματική Εργασία. Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, σελ. 12-13. 
133. Για την παραπάνω επιχειρηματολογία παραθέτουμε την μονογραφία του T. W. Bennett βλ. Bennett, T. W., 1998. Us-
ing Children in Armed Conflict: A Legitimate African Tradition? Criminalizing the Recruitment of Child Soldiers. [Διαδίκτυο] 
Διαθέσιμο στο: https://oldsite.issafrica.org/uploads/Mono32.pdf  
134. Γκούντρα, Π., 2011. «Μεταξύ Προστασίας και Τιμωρίας» Ή «Προστατεύοντας Θύματα και Θύτες», Διπλωματική 
Εργασία. Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ο.π σελ.13.
135. ο.π σελ.14.
136. ILO, 2000. Convention concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of 
Child Labour. [Διαδίκτυο] Διαθέσιμο στο: https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_
ILO_CODE:C182.
137. Wessells, M. G., 1998. Children, Armed Conflict and Peace. Journal of Peace Research, vol. 35 no.5, [Διαδίκτυο] 
Διαθέσιμο στο: https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0022343398035005006. 
138. Arzoumanian, N. & Pizzutelli, F., 2003. Victimes et bourreaux : questions de responsabilité liées à la problématique des 
enfants-soldats en Afrique, No. 852, σελ. 828, οπ. αναφ. στο Γκούντρα, Π., 2011. «Μεταξύ Προστασίας και Τιμωρίας» Ή 
«Προστατεύοντας Θύματα και Θύτες», Διπλωματική Εργασία. Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. σελ.19.



5.
1 

Ισ
το

ρι
κή

 Ε
πι

σκ
όπ

ησ
η  Όπως αναφέραμε προηγουμένως το φαινόμενο της παιδικής στράτευσης δεν είναι 

πρόσφατο, αντιθέτως οι ρίζες του εδράζονται στην περίοδο της Αρχαίας Ελλάδας, και 
πιο συγκεκριμένα στην σπαρτιατική κοινωνία του 8ου αιώνα.139 Εκείνη την περίοδο οι 
Σπαρτιάτες πολίτες είχαν, την ιερή κατ’ αυτούς, υποχρέωση να στρατευτούν από την ηλικία 
των 7 ετών προκειμένου να ξεκινήσουν τη στρατιωτική τους εκπαίδευση με σκοπό να 
γίνουν μετά την ενηλικίωσή τους οι μελλοντικοί πολεμιστές-υπερασπιστές της πόλης τους.

 Σύμφωνα με τη Twum-Danso «όπως υποδηλώνει και το όνομά της, πολλά παιδιά 
συμμετείχαν και στη Σταυροφορία των Παιδιών το 1212, στην πραγματικότητα πολλά παιδιά 
από αυτά, γύρω στα 30,000 Σταυροφόροι, πουλήθηκαν ως σκλάβοι και ακόμα περισσότερα 
πνίγηκαν στη Μεσόγειο Θάλασσα».140 Λίγα χρόνια αργότερα, όπως αναφέρει ο Faulk-
ner,  «κατά την περίοδο του Μεσαίωνα τα παιδιά χρησιμοποιήθηκαν ως ακόλουθοι των 
ιπποτών στο πεδίο μάχης. Οι δουλειές που τους ανέθεταν ήταν η περιποίηση του ιππότη και 
της στολής του, των όπλων, μέριμνα για την τροφοδότηση των όπλων κατά την διάρκεια 
της μάχης, ορισμένα διοικητικά καθήκοντα με γενικό υποστηρικτικό ρόλο, καθώς επίσης 
λειτουργούσαν ως κατάσκοποι, παρατηρητές, αγγελιοφόροι και τυμπανιστές».141 Για πολλούς 
μελετητές και η Ιωάννα της Λωρραίνης αποτελεί ένα παράδειγμα παιδιού στρατιώτη.142

 «Φημολογείται επίσης ότι και κατά τους ναπολεόντειους πολέμους χρησιμοποιήθηκαν 
δωδεκάχρονα αγόρια ως στρατιώτες».143 Εκείνη την περίοδο αρκετά γνωστή αποτελεί 
και η περίπτωση των Γενίτσαρων κατά την διάρκεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. 
Οι Γενίτσαροι αποτελούνταν από νέα παιδιά χριστιανικών συνήθως οικογενειών. 
«Αντιπροσώπευαν το 1/5 των αιχμαλώτων πολέμου, ανήκαν στους δούλους του 
σουλτάνου, και είτε ήταν όμηροι σε νεοκατακτημένες περιοχές, είτε είχαν αγοραστεί από 
το παλάτι σε σκλαβοπάζαρα, είτε τέλος προέρχονταν από το περιβόητο παιδομάζωμα».144

 Όπως αναφέρει και η Τζέλη «κατά τον 19ο αιώνα μικρά αγόρια συμμετείχαν σε αρκετές 
εχθροπραξίες μεταξύ των οποίων ο Κριμαϊκός Πόλεμος και Αμερικανικός Εμφύλιος 
Πόλεμος. Παιδιά από δώδεκα έως δεκαπέντε ετών χρησιμοποιήθηκαν επίσης, κατά 
τη διάρκεια του πολέμου των Boers στη Νότιο Αφρική και λέγεται μάλιστα ότι ένα 
δωδεκάχρονο αγόρι ήταν εκείνο που σκότωσε τον Βρετανό Διοικητή Ύπατο Επίτροπο 
Sir George Colley στη μάχη του Majuba Hill κατά τον πρώτο πόλεμο των Boers το 1882».145

 «Πιο πρόσφατα, αρκετά διαδεδομένες είναι οι ιστορίες αγοριών που ψεύδονταν για 
την ηλικία τους, ώστε να συμμετέχουν στον στρατό ως ένδειξη πατριωτισμού κατά τη 
διάρκεια των Α’ και Β’ Παγκόσμιων Πολέμων.»146 «Κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκόσμιου 
Πολέμου περίπου 250.000 παιδιά κάτω των 18 ετών στρατολογήθηκαν στον βρετανικό 
στρατό εκ των οποίων ένα ποσοστό της τάξεως του 50% σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν. 
Στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο παιδιά είτε από την πλευρά της αντίστασης είτε από την 
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139. Τζέλη, Μ. Α.,  2011. Παιδιά Μαχητές και Διεθνές Δίκαιο. Αθήνα-Κομοτηνή: Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, σελ.15 και 
Γκούντρα, Π., 2011. «Μεταξύ Προστασίας και Τιμωρίας» Ή «Προστατεύοντας Θύματα και Θύτες», Διπλωματική Εργασία. 
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140. Twum-Danso, A., 2003. Africa’s Young Soldiers. The Co-Option of Childhood, ISS, Monograph 82 [Διαδίκτυο] Διαθέσιμο 
στο: https://issafrica.s3.amazonaws.com/site/uploads/Mono82.pdf  Chapter 1, p. 13.
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22 n.4, p. 494 [Διαδίκτυο] Διαθέσιμο στο: https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/01436590120071759?needAc-
cess=true.
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144. Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη. 2007. Γενίτσαροι. [διαδίκτυο] Διαθέσιμο στο: http://con-
stantinople.ehw.gr/forms/fLemma.aspx?lemmaId=10984 
145. Τζέλη, Μ. Α.,  2011. Παιδιά Μαχητές και Διεθνές Δίκαιο. Αθήνα-Κομοτηνή: Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, σελ.17.
146. Twum-Danso, A., 2003. Africa’s Young Soldiers. The Co-Option of Childhood, ISS, Monograph 82 [Διαδίκτυο] Διαθέσιμο 
στο: https://issafrica.s3.amazonaws.com/site/uploads/Mono82.pdf  Chapter 1, σελ. 13.
147. Τζέλη, Μ. Α.,  2011. Παιδιά Μαχητές και Διεθνές Δίκαιο. Αθήνα-Κομοτηνή: Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, σελ.18.
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πλευρά των φασιστικών καθεστώτων χρησιμοποιήθηκαν επίσης στις εχθροπραξίες. Στην 
Ιταλία υπήρχε η φασιστική ομάδα «τα Παιδιά της Λύκαινας» (Figli della lupa), στην Ισπανία 
«τα Τόξα» (Las Flechas) ενώ στη Ναζιστική Γερμανία «Οι Νέοι του Χίτλερ» (Hitlerjurend) 
όπως επίσης και ο «Συνασπισμός Γερμανίδων Νεανίδων» (Bund Deutscher Mädel)».147

 Από την ιστορική αναδρομή αυτή δε θα μπορούσε να παραληφθεί και η αντάρτικη ομάδα 
Lord’s Resistance Army (LRA), όπου κινητοποιείται στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, το 
Σουδάν και την Ουγκάντα με αρχηγό της τον Joseph Kony. Ο Kony αποτελεί έναν από τους 
χειρότερους εγκληματίες του κόσμου και ανήκει στη λίστα των πλέον καταζητούμενων 
από το ICC. Δεν μάχεται για κανέναν σκοπό, μάχεται για να διατηρήσει τη δύναμή του 
και ουκ ολίγες φορές έχει προασπιστεί την ειρήνη προκειμένω να κερδίσει συμμάχους. 
Κατηγορείται για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά του ανθρώπου μεταξύ 
των οποίων: δολοφονίες, απάνθρωπη συμπεριφορά και σκόπιμη επίθεση εναντίον 
άμαχων πολιτών, λεηλασία, βιασμούς κοριτσιών, σεξουαλική υποδούλωσή τους και 
χρησιμοποίηση τους για τεκνοποίηση, υποδούλωση και αναγκαστική στρατολόγηση 
παιδιών καθώς επίσης και απάνθρωπες ενέργειες με απώτερο σκοπό την πρόκληση 
πόνου και τραυμάτων.148 Ο Kony και η ομάδα συνεχίζουν να δρουν μέχρι και σήμερα.

 Ένα άλλο παράδειγμα όπου συναντάμε τα παιδιά στο ρόλο του στρατιώτη είναι « κατά 
τη διάρκεια της Ισραηλινο-Παλιστινιακής διένεξης, καθώς επίσης την περίοδο του 1980 
όπου το καθεστώς των Taliban τα χρησιμοποίησε εναντίον των σοβιετικών δυνάμεων».149 
Η έρευνα του HRW υποδεικνύει ότι «οι Taliban εκπαιδεύουν και παρατάσσουν παιδιά σε 
διάφορες στρατιωτικές επιχειρήσεις όπως η παραγωγή και τοποθέτηση αυτοσχεδιαζομένων 
εκρηκτικών μηχανισμών. Μάλιστα, στην επαρχία Kunduz, οι Taliban χρησιμοποιούν όλο και 
περισσότερα μεντρέσες150  ή ισλαμικά θρησκευτικά σχολεία, για να παρέχουν στρατιωτική 
εκπαίδευση σε παιδιά ηλικίας 13-17, πολλά από τα οποία παρατάσσονται στη μάχη».151 Επιπλέον, 
σύμφωνα με τους Achvarina και Reich, «έρευνες δείχνουν ότι οι Taliban στρατολογούν 
παιδιά για τονΦ ρόλο των αντιστασιακών και πιθανώς για να γίνουν “βόμβες αυτοκτονίας”».152 

 Σύμφωνα με τη Twum-Danso και όσα αναφέραμε σε προηγούμενα κεφάλαια, θα 
μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε την περίοδο των Μεγάλων Πολέμων, ως την περίοδο 
του φαινομένου της παιδικής στράτευσης  (“era of the child soldier”) . Συνδυαστικά με την 
περίοδο που ακολούθησε από τον Ψυχρό Πόλεμο και ύστερα παρατηρούμε -καθώς επίσης 
βιώνουμε- και την αλλαγή που έχουν υποστεί οι συρράξεις, οι οποίες έγιναν ως επί το 
πλείστον ενδοκρατικές.153 «Είναι πλέον πασίγνωστο ότι, από τη δεκαετία του 1980 και μετά, 
εκατοντάδες χιλιάδες παιδιών κατετάγησαν εθελούσια ή εξαναγκαστικά στους κυβερνητικούς 
στρατούς, τις δυνάμεις των ανταρτών, τις παραστρατιωτικές ομάδες και τις πολιτοφυλακές».154 

 Η βία πλέον είναι δύσκολα διαχειρίσιμη διότι δεν υπάρχει κάποιο μοτίβο στις 
εχθροπραξίες αυτές, αλλά μια μόνιμη αστάθεια. Οι παραπάνω παράγοντες 
καθιστούν δύσκολη την αναγνώριση και τον διαχωρισμό του άμαχου από 
τον στρατιώτη, καθώς επίσης βοηθούν ομάδες όπως ο LRA και οι Taliban να 
εκμεταλλεύονται τις αθώες ψυχές, τόσο των αγοριών όσο και των κοριτσιών.155

148. ICC, 2004. Alleged war crimes and crimes against humanity committed in the context of a conflict between the Lord’s 
Resistance Army (LRA) and the national authorities in Uganda since 1 July 2002 (when the Rome Statute entered into force). 
[Διαδίκτυο] Διαθέσιμο στο: https://www.icc-cpi.int/uganda.
149. Achvarina, H. & Reich, S. F., 2006. No Place to Hide: Refugees, Displaced Persons and the Recruitment of Child Soldiers, 
International Security, vol. 31 no. 1, pp 127-164, [Διαδίκτυο] Διαθέσιμο στο: http://individual.utoronto.ca/achvarina/materi-
als/Achvarina_Reich_IS_31_1.pdf.
150. Μεντρέσες είναι τα μουσουλμανικά ιδρύματα που χρησιμοποιούνται για προαγωγή της θρησκευτικής και κοσμικής 
γνώσης.
151. HRW, 2016. Afghanistan: Taliban Child Soldier Recruitment Surges. Children Trained in Madrasas to Fight, Plant IEDs. 
[Διαδίκτυο] Διαθέσιμο στο: https://www.hrw.org/news/2016/02/17/afghanistan-taliban-child-soldier-recruitment-surges 
152. Achvarina, H. & Reich, S. F., 2006. No Place to Hide: Refugees, Displaced Persons and the Recruitment of Child Soldiers, 
International Security, vol. 31 no. 1, pp 127-164, [Διαδίκτυο] Διαθέσιμο  στο: http://individual.utoronto.ca/achvarina/materi-
als/Achvarina_Reich_IS_31_1.pdf  
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και σε επίπεδο Διακηρύξεων και Κατευθυντηρίων Αρχών, η διεθνής κοινότητα 
φαίνεται να αδυνατεί να δράσει καταλυτικά έναντι του φαινομένου της 
παιδικής στράτευσης. Αυτό συμβαίνει για πολλούς λόγους, τα αίτια των οποίων 
καθίστανται δύσκολα προς ολοκληρωτική ή τουλάχιστον ικανοποιητική επίλυση.156 

 Αρχικώς, η  φτώχεια αποτελεί έναν από αυτούς τους λόγους. Σαν φαινόμενο, έχει 
απασχολήσει ιδιαιτέρως τη διεθνή κοινότητα καθώς φέρει συνέπειες με πολιτικό και 
οικονομικό περιεχόμενο, για αυτό το λόγο αποτελεί και έναν από τους παράγοντες που 
παροτρύνουν την συνέχιση του φαινομένου της παιδικής στράτευσης. Σε όρους απόλυτης 
φτώχειας157 καθίσταται αναπόφευκτο οι ίδιες οι οικογένειες να στέλνουν τα παιδιά τους 
στις ένοπλες ομάδες προκειμένου να εξασφαλίσουν την απαραίτητη τροφή και για τα ίδια, 
αλλά και για την οικογένεια τους. Οι ίδιες οι οικογένειες είναι ανίκανες να προσφέρουν 
τα απαραίτητα αγαθά για την επιβίωση τους και εξαιτίας του χαμηλού εισοδήματος τους, 
αλλά και επειδή «κατά τη διάρκεια των εχθροπραξιών δημιουργούνται σημαντικές ελλείψεις 
σε τρόφιμα που πολλές φορές οδηγούν σε λιμούς, καθώς καταστρέφονται οι παραγωγικές 
δυνατότητες και η υποδομή των χωρών που βρίσκονται σε κατάσταση ένοπλης σύρραξης… 
Έτσι η στρατιωτική μονάδα αναλαμβάνει τον ρόλο της οικογένειας in loco parentis».158

 
 Όταν συνδυάζονται η φτώχεια και οι εχθροπραξίες αποτελούν «τον κύριο λόγο 
αποσύνθεσης του κοινωνικού ιστού και της τάξης μετά τη λήξη τους».159 Παιδιά μένουν 
ορφανά160  και ως εκ τούτου για να προστατέψουν τον εαυτό τους -θα μπορούσαμε να το 
περιγράψουμε ως λογική εξέλιξη δεδομένης της καταστάσεώς τους- στρέφονται προς 
την εθελοντική στράτευσή τους. Πέραν από την απόγνωση που αισθάνονται τα παιδιά 
ως ανυπεράσπιστα άτομα που έχουν ανάγκη προστασία, αυτού του είδους η εθελοντική 
στράτευση φανερώνει την άγνοια από τη μεριά τους, αλλά και την εκμετάλλευση αυτής 
της άγνοιας και από τη μεριά των ένοπλων ομάδων και από τη μεριά των κυβερνήσεων.161

 Ένα πρόβλημα που προκύπτει από το φαινόμενο της φτώχειας, το οποίο αποτελεί και 
αιτιατό στοιχείο του φαινομένου της παιδικής στράτευσης είναι η έλλειψη στοιχειώδους 
εκπαίδευσης και κατ’ επέκταση επαγγελματικής αποκατάστασης. Για παράδειγμα η ΛΔΚ 
αποτελεί τη φτωχότερη χώρα στον πλανήτη και μια από τις χώρες που μαστίζονται 
από το φαινόμενο της παιδικής στράτευσης. Όταν το προβλεπόμενο κατά κεφαλήν 
εισόδημα για το 2018 αγγίζει τα 468 αμερικανικά δολάρια μόνο, κάνοντας τη διαίρεση 
διαπιστώνουμε ότι τη μέρα αναλογούν σε μια οικογένεια 1,28 δολάρια.162 Οι συνθήκες 
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153. Twum-Danso, A., 2003. Africa’s Young Soldiers. The Co-Option of Childhood, ISS, Monograph 82 [Διαδίκτυο] Διαθέσιμο 
στο: https://issafrica.s3.amazonaws.com/site/uploads/Mono82.pdf  Chapter 1, p. 13.
154. De Montigny, C., 2006. Victimes et bourreaux: Quelle protection pour les enfants combatants? Mémoire présenté com-
me exigence partielle de la maîtrise en science politique. Montréal: Université du Québec, όπ. αναφ. στο Γκούντρα, Π. (2011). 
«Μεταξύ Προστασίας και Τιμωρίας» Ή «Προστατεύοντας Θύματα και Θύτες», Διπλωματική Εργασία. Θεσσαλονίκη: 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. σελ. 2.
155. Twum-Danso, A., 2003. Africa’s Young Soldiers. The Co-Option of Childhood, ISS, Monograph 82 [Διαδίκτυο] Διαθέσιμο 
στο: https://issafrica.s3.amazonaws.com/site/uploads/Mono82.pdf  Chapter 1, p. 13.
156. Για τα αίτια της παιδικής στράτευσης ακολουθούμε τη συλλογιστική πορεία της: Τζέλη, Μ. Α.,  2011. Παιδιά Μαχητές 
και Διεθνές Δίκαιο. Αθήνα-Κομοτηνή: Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, σελ.3-11.
157. Σαν ορισμός η φτώχεια σημαίνει το ανεπαρκές εισόδημα σε συνδυασμό με τη φυσική ευημερία μιας κοινωνίας, 
τον πλούτο της και το ΑΕΠ της. Χωρίζεται σε απόλυτη και σχετική. Ο όρος απόλυτη φτώχεια χρησιμοποιείται κυρίως 
για τις αναπτυσσόμενες χώρες και ορίζει το ποσοστό του πληθυσμού που ζει με λιγότερο από ένα ποσοστό δολαρίων 
την ημέρα. Η σχετική φτώχεια αναφέρεται περισσότερο στις ευρωπαϊκές χώρες και αφορά την αντίθεση οικονομικής 
κατάστασης μεταξύ των ομάδων/μελών της κοινωνίας. UNESCO. Poverty. [Διαδίκτυο] Διαθέσιμο στο: http://www.unes-
co.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/international-migration/glossary/poverty/.  
158. Τζέλη, Μ. Α.,  2011. Παιδιά Μαχητές και Διεθνές Δίκαιο. Αθήνα-Κομοτηνή: Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, σελ. ο.π. 
σελ.3-4.
159. ο.π. σελ. 4.
160. Achvarina, H. & Reich, S. F., 2006. No Place to Hide: Refugees, Displaced Persons and the Recruitment of Child Soldiers, 
International Security, vol. 31 no. 1, pp 127-164, [Διαδίκτυο] Διαθέσιμο  στο: http://individual.utoronto.ca/achvarina/materi-
als/Achvarina_Reich_IS_31_1.pdf.
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αυτές έχουν ως αποτέλεσμα οι οικογένειες που κατοικούν σε περιοχές που μαστίζονται 
από φαινόμενα, που προσιδιάζουν στην παιδική στράτευση,163 να μην μπορούν να 
καλύψουν τα εκπαιδευτικά έξοδα των παιδιών τους, ώστε αυτά να ακολουθήσουν 
μια στοιχειώδη εκπαίδευση.164 Αν και αποτελεί αδιανόητο ακόμα για μεγάλο κομμάτι 
του πληθυσμού, ακόμη και αυτή η στοιχειώδης εκπαίδευση, εάν υπήρχε, θα ερχόταν 
αυταπόδεικτα να βοηθήσει τις οικογένειες να ανταπεξέλθουν σε μεγάλο βαθμό στην 
σκληρή πραγματικότητα των ένοπλων συρράξεων. Αυτός είναι και ο λόγος που τα παιδιά 
δεν μπορούν πια να λάβουν κατάλληλη εκπαίδευση και να εφοδιασθούν με τις ικανότητες 
εκείνες που θα τους εξασφαλίσουν στο μέλλον επαγγελματική αποκατάσταση.165

 Στη συνέχεια όπως θα διατυπώσει και η Τζέλη, οι καταυλισμοί των προσφύγων και των 
εσωτερικά εκτοπισμένων ατόμων (Internally Displaced People-IDPs) χρησιμοποιούνται 
επίσης ως πηγές στρατολόγησης παιδιών.166  Σύμφωνα με την UNHCR το 57% των ατόμων 
που βρίσκονται σε προσφυγικούς καταυλισμούς στην Αφρική αποτελείται από παιδιά.167   
Χωρίς την ύπαρξη κάποιου αποτρεπτικού μέσου τα παιδιά, είτε ορφανά είτε όχι, καθίστανται 
στις ευάλωτες ομάδες στρατολόγησης και από κυβερνήσεις και από αντάρτικες ομάδες. 
Για αυτό τον λόγο, εάν συνεχίσουν οι προσφυγικοί καταυλισμοί να είναι ανεπαρκώς 
φυλασσόμενοι, θα συνεχίσουν να αυξάνονται και τα ποσοστά στρατολόγησης των παιδιών.168

 
 Επιπλέον η συνεχόμενη και ταχεία τεχνολογική ανάπτυξη, ειδικά στον τομέα των 
φορητών και ελαφρών όπλων, αποτελεί έναν ακόμα λόγο που ευδοκιμεί η παιδική 
στράτευση. Τα όπλα αποτελούν τον πιο άμεσο τρόπο εκδήλωσης βίας, και εάν πέσουν 
στα λάθος χέρια αυτόματα άγουν στην καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
αλλά και του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου. Η τεχνολογική εξέλιξη τους και κατά 
συνέπεια η διευκόλυνση που αναδύεται από αυτή την εξέλιξη αυξάνει τις βίαιες 
(ένοπλες) συγκρούσεις. «Το γεγονός αυτό οδήγησε ορισμένα κράτη να συμπεριλάβουν 
στο εμπόριο όπλων κριτήρια τελικής χρήσης (‘end use criteria’) από το κράτος που τα 
παραλαμβάνει, βασισμένων στα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΔτΑ) και στο Διεθνές 
Ανθρωπιστικό Δίκαιο (ΔΑΔ). Ωστόσο, η πολιτική απέχει μακράν από την εφαρμογή της στην 
πράξη, καθώς οι χώρες με τις μεγαλύτερες εξαγωγές όπλων δεν την ακολουθούν».169 

161. Τροποποιημένο: Τζέλη, Μ. Α.,  2011. Παιδιά Μαχητές και Διεθνές Δίκαιο. Αθήνα-Κομοτηνή: Εκδόσεις Αντ. Ν. 
Σάκκουλα, σελ. ο.π. σελ.3-4.
162. Focus Economics, 2018. The Poorest Countries in the World. [Διαδίκτυο] Διαθέσιμο στο: https://www.focus-econom-
ics.com/blog/the-poorest-countries-in-the-world#GDP%20per%20capita%202016-2022.
163. Ιδωμένα δηλαδή υπό το πρίσμα της παιδικής εκμετάλλευσης και καταναγκαστικής εργασίας. 
164. A/51/306, 1996. παρ. 39-40.
165. Ελαφρώς τροποποιημένο: Happold, M., 2005. “Child Soldiers in International Law”. Manchester: Manchester University 
Press, pp. 13, οπ. αναφ. στο. Τζέλη, Μ. Α.,  2011. Παιδιά Μαχητές και Διεθνές Δίκαιο. Αθήνα-Κομοτηνή: Εκδόσεις Αντ. Ν. 
Σάκκουλα, σελ.4.
166. Τζέλη, Μ. Α.,  2011. Παιδιά Μαχητές και Διεθνές Δίκαιο. Αθήνα-Κομοτηνή: Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, σελ.5.
167. UNHCR, 2001. “Refugee Children in Africa: Trends and Patterns in the Refugee Population in Africa below the Age of 18 
Years, 2000”. [Διαδίκτυο] Διαθέσιμο στο: http://www.unhcr.org/statistics/STATISTICS/3b9378e42d.pdf.
168. Achvarina, H. & Reich, S. F., 2006. No Place to Hide: Refugees, Displaced Persons and the Recruitment of Child Soldiers, 
International Security, vol. 31 no. 1, pp 127-164, [Διαδίκτυο] Διαθέσιμο  στο: http://individual.utoronto.ca/achvarina/materi-
als/Achvarina_Reich_IS_31_1.pdf.     
169. Boivin, A., 2005. Complicity and Beyond: International Law and the Transfer of Small Arms and Light Weapons. ICRC, 
87 (859) p. 468, οπ. αναφ. στο Τζέλη, Μ. Α.,  2011. Παιδιά Μαχητές και Διεθνές Δίκαιο. Αθήνα-Κομοτηνή: Εκδόσεις Αντ. 
Ν. Σάκκουλα, σελ.6.



 Στο πλαίσιο αποτροπής παράνομης διακίνησης φορητών και ελαφρών όπλων ή διακίνησής 
τους σε χώρες γνωστές για τη χρήση τους με απώτερο σκοπό την πρόκληση βίας και 
σωματικού πόνου, γίνονται προσπάθειες κατοχύρωσης μιας Συνθήκης Εμπορίας Όπλων, 
η οποία θα απαγορεύει αυτή την εξαγωγή. Στο σκεπτικό της Συνθήκης για την Εμπορία 
Όπλων γεννήθηκε το Σχέδιο Σύμβασης Πλαισίου για την Εμπορία Όπλων του 2004 (Draft 
Framework Convention –Arms Trade Treaty/ATT), το οποίο στο άρθρο 3 περιλαμβάνεται η 
αρχή «όχι όπλα για κατάχρηση», ορίζεται ότι «τα Συμβαλλόμενα Μέρη δεν θα εξουσιοδοτούν 
διεθνή μεταφορά όπλων σε περιπτώσεις που γνωρίζουν ή οφείλουν να γνωρίζουν ότι τα 
όπλα αυτά πιθανόν να χρησιμοποιηθούν 1. κατά παράβαση του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών 
(ΧάρτΗΕ)170  ή αντίστοιχους κανόνες του Διεθνούς Εθιμικού Δικαίου (ΔΕΔ) και ιδιαίτερα 
εκείνων που αφορούν την απαγόρευση της απειλής ή της χρήσης βίας στις διεθνείς σχέσεις των 
κρατών, 2. [ότι είναι πιθανό να χρησιμοποιηθούν] για την διάπραξη σοβαρών παραβιάσεων των 
ΔτΑ, 3. για την διάπραξη σοβαρών παραβιάσεων του ΔΑΔ σε διεθνείς και μη διεθνείς ένοπλες 
συρράξεις και 4. για την διάπραξη γενοκτονίας ή εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας».171 

 Σύμφωνα με το Δίκαιο της Διεθνούς Ευθύνης του Κράτους (ΔΔΕΚ), εάν κάποιο κράτος, το 
οποίο θέλει να χορηγήσει όπλα σε κάποια χώρα, της οποίας είναι γνωστή η εγκληματική 
της δραστηριότητα και η παράνομη χρήση των όπλων αυτών, το συγκεκριμένο κράτος 
καθίσταται υπεύθυνο για διευκόλυνση και πρόθεση διευκόλυνσης του κράτους εκείνου που 
κάνει τη χρήση τον όπλων που του χορηγήθηκαν.172 Επιπλέον «ένα κράτος θα φέρει ευθύνη, 
εάν παρέχει βοήθεια ή υποστήριξη για τη διατήρηση μιας παράνομης κατάστασης».173 Σε αυτό 
το σημείο πρέπει να επισημάνουμε ότι, «το άρθρο 41 του ΧάρτΗΕ ορίζει ότι, τα κράτη έχουν 
τη νομική υποχρέωση να τηρούν τους εμπορικούς αποκλεισμούς που επιβάλλει το Συμβούλιο 
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών ΣΑ/ΗΕ, καθώς επίσης να εφαρμόζουν τα αναγκαία μέτρα για 
την εξασφάλιση της τήρησής τους και από τα άτομα που βρίσκονται υπό τη δικαιοδοσία τους».174 

 Τέλος, όπως έχουμε υποστηρίξει πολλές φορές στην παρούσα εργασία, η φύση 
των συρράξεων και ο τρόπος διεξαγωγής των εχθροπραξιών, έχει αλλάξει. Πλέον 
ο πόλεμος, από τον 20ο αιώνα και έπειτα, βρίσκεται στο κατώφλι της καθημερινής 
ζωής των ατόμων. Παλαιότερα, υπήρχε σεβασμός στο έθιμο του πολέμου, και από 
τη μεριά των νικητών, αλλά και από τη μεριά των ηττημένων. Για αυτό το λόγο δεν 
είναι τυχαία η διαπίστωση που αναφέρει μεταξύ άλλων μελετητών και η Τζέλη, 
όπου υποστηρίζει ότι, «έχει παρέλθει προ πολλού ο καιρός όπου βασικές αρχές κατά 
τη διεξαγωγή των πολέμων ήταν η αναγκαιότητα, η ανθρωπιά και ο ιπποτισμός».175 
Όπως αναφέρεται προηγουμένως, ύστερα από την περίοδο των Μεγάλων 
Πολέμων, αλλά και του Ψυχρού Πολέμου, οι εχθροπραξίες από διακυβερνητικές 
μετουσιώθηκαν σε ενδοκρατικές.176  Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχουν μόνιμες 
συγκρούσεις στο εσωτερικό κρατών με κυβερνήσεις και παρακρατικές ομάδες.

 Εξ αυτής της αλλαγής λοιπόν, διαφαίνεται ένα σκεπτικό που ενστερνίζει την άποψη ‘όσο 
περισσότεροι, τόσο το καλύτερο’. Προς αποφυγήν οποιασδήποτε παρανόησης, από τη μία 
πλευρά πηγάζει μια ‘αύρα’ λογικής στην προηγηθείσα άποψη. Από την άλλη μεριά όμως 
προκύπτει ότι, μέσα από τη βουλιμία των μερών για θρίαμβο, αυξάνεται ο αριθμός του 
άμαχου πληθυσμού και ειδικότερα παιδιών που συμμετέχουν στις αντιπαλότητες τους. 
Η φτώχεια, η έλλειψη στοιχειώδους εκπαίδευσης και επαγγελματικής αποκατάστασης 
καθώς επίσης και η τεχνολογική ανάπτυξη συγκεκριμένων τύπων όπλων ευνοεί όλο το 
κλίμα διαιώνισης, όχι μόνο τις παιδικής στράτευσης, αλλά και άλλων (εγκληματικών) 
φαινομένων. Η διαχωριστική δε γραμμή, εθελούσια ή αναγκαστική στράτευση, θα μπορούσε 
να θεωρηθεί ως μια ισχνή κλωστή, όπου όπως αυτή έτσι και οι διαφορές μεταξύ εθελοντικής 
και αναγκαστικής στράτευσης καθίστανται, αρκετές φορές, αδύνατες προς παρατήρηση.
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 Παρά όμως το γεγονός ότι είναι δυσδιάκριτη η διαφορά των δύο «τύπων» στράτευσης και το 
γεγονός ότι δέκτες των κυρώσεων είναι τα παιδιά, οι έρευνες που έχουν γίνει, φανερώνουν 
ότι η στράτευση των ανηλίκων προέρχεται περισσότερο από μια αυτόβουλη απόφαση 
τους παρά από μια καταναγκαστική.177 Βέβαια το κατά πόσο αυτή η απόφαση προέρχεται 
αυτόβουλα, είναι μια μακροσκελής συζήτηση καθώς 1. τα παιδιά που μάχονται ίσως να μην 
έχουν κατακτήσει ένα ώριμο υπόβαθρο προσωπικής κρίσης και 2. επειδή τους το επιβάλλουν 
οι συνθήκες που βιώνουν, τις οποίες αναφέραμε στο παρόν κεφάλαιο της εργασίας.178

 

170. 26.6.1945 (59 Sta. 1031; TS 993; 3 Bevans 1153).
171. Boivin, A., 2005. Complicity and Beyond: International Law and the Transfer of Small Arms and Light Weapons. ICRC, 
87 (859) pp. 492-493, οπ. αναφ. στο Τζέλη, Μ. Α.,  2011. Παιδιά Μαχητές και Διεθνές Δίκαιο. Αθήνα-Κομοτηνή: Εκδόσεις 
Αντ. Ν. Σάκκουλα σελ.6.
172. ελαφρώς τροποποιημένο, Τζέλη, Μ. Α.,  2011. Παιδιά Μαχητές και Διεθνές Δίκαιο. Αθήνα-Κομοτηνή: Εκδόσεις Αντ. 
Ν. Σάκκουλα, σελ.7.
173. International Law Commission, 2001. “Draft Articles on the Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts”, 
[53 UN GAOR Supp. (No.10) at 43, UN Doc. A/56/10 (2001)], άρθρα 16 και 41(2). Μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση απαγορεύει 
τη μεταφορά μικρών όπλων σε κράτη μη μέλη, υπό το άρθρο 3(β) της «Συμφωνίας Κοινής Δράσης για τα Φορητά και 
Ελαφρά Όπλα» (Joint Action on Small and Light Weapons Agreement) της 17ης Δεκεμβρίου 1998, οπ. αναφ. στο Τζέλη, Μ. 
Α.,  2011. Παιδιά Μαχητές και Διεθνές Δίκαιο. Αθήνα-Κομοτηνή: Εκδόσεις Αντ. Ν Σάκκουλα, σελ.7.
174. Τζέλη, Μ. Α.,  2011. Παιδιά Μαχητές και Διεθνές Δίκαιο. Αθήνα-Κομοτηνή: Εκδόσεις Αντ. Ν Σάκκουλα, ο.π. σελ.7.
175. ο.π σελ.9
176. Twum-Danso, A., 2003. Africa’s Young Soldiers. The Co-Option of Childhood, ISS, Monograph 82 [Διαδίκτυο] Διαθέσιμο 
στο: https://issafrica.s3.amazonaws.com/site/uploads/Mono82.pdf  Chapter 1, p. 13. 
177. Brett, R., 2003. “Adolescents Volunteering for Armed Forces or Armed Groups”. ICRC, vol. 85, n. 852, pp. 857-866 
[Διαδίκτυο] Διαθέσιμο στο: https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/irrc_852_brett.pdf
178. Διότι είναι εντελώς διαφορετικό το πλαίσιο «εθελοντικής στράτευσης» όταν τοποθετείται σε μια χώρα που 
μαίνεται από ακραίες καταστάσεις όπως αυτές της φτώχειας, όταν υπάρχει έλλειψη στοιχειώδους εκπαίδευσης 
και επαγγελματικής αποκατάστασης συνοδευόμενες πάντα από μια τεχνολογία όπλων που ακμάζει με το πέρας 
του δευτερολέπτου, και διαφορετικό όταν χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και οι Η.Π.Α. έχουν κατεβάσει το 
ηλικιακό όριο εισόδου στο στρατό. Όπως θα επισημάνει και η De Montigny, οι Η.Π.Α. και το Ηνωμένο Βασίλειο παρά 
το γεγονός ότι δεν βιώνουν πόλεμο στο έδαφος τους, στρατολογούν ανήλικα παιδιά στους στρατούς τους  [ελαφρώς 
τροποποιημένο, De Montigny, C., 2006. Victimes et bourreaux: Quelle protection pour les enfants comatants? Mémoire 
présenté comme exigence partielle de la maîtrise en science politique. Montréal: Université du Québec, p. 17]. Ο Wessells 
στο βιβλίο του “Child Soldiers. From Violence to Protection” θα αναφέρει ότι, «μέχρι πρόσφατα το Ηνωμένο Βασίλειο 
επέτρεπε σε 17χρονους να εισέρχονται στη μάχη, ενώ συνεχίζει να στρατολογεί 16χρονους και 17χρονους με γονική 
άδεια. Επίσης, οι Η.Π.Α. χρησιμοποιούν την (εθελοντική) στράτευση παιδιών ώστε να διατηρήσουν μια σταθερή ροή 
νεοσύλλεκτων προετοιμασμένων για μάχη μέχρι την ηλικία των 18 και να αποφύγουν την επανεισαγωγή της πολιτικά 
μη δημοφιλούς πρακτικής της υποχρεωτικής στράτευσης.» [ Wessells, M., 2006. Child Soldiers. From Violence to Protec-
tion. Cambridge&London: Harvard University Press, p. 17] Συμπερασματικά παραθέτουμε την άποψη της Udombana, όπου 
η συγγραφέας δηλώνει ότι, «είναι λογικά αβάσιμο και ιδιαιτέρως απαράδεκτο η ηλικία στρατολόγησης στο στρατό να 
είναι μικρότερη από την ηλικία της ποινικής ευθύνης ή την ηλικία ψήφου. Επίσης, είναι ηθικά λάθος να επιβάλλεις ή να 
επιτρέπεις σε αυτούς που δεν μπορούν να επηρεάσουν τις πολιτικές αποφάσεις να παίρνουν τα όπλα για τη χώρα τους 
ή για άλλες ομάδες, με ή χωρίς γονική συναίνεση.» [Udombana, N. J., 2006. “War Is Not A Child’s Play! International Law 
and the Prohibition of Children’s Involvement in Armed Conflicts”. Temple International & Comparative Law Journal, 20 (1), 
pp. 57-109]. Σχετικά με την πρακτική στράτευσης ανηλίκων από το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Η.Π.Α. βλ. και Τζέλη, Μ. Α.,  
2011. Παιδιά Μαχητές και Διεθνές Δίκαιο. Αθήνα-Κομοτηνή: Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, σελ. 43-47.
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ά  Όλες οι προαναφερθείσες αιτίες καθιστούν δύσκολη την αναγνώριση ταυτοποίησης της 
εθελοντικής και αναγκαστικής στρατολόγησης ανηλίκων, καθώς επίσης συντελούν και 
στην διαιώνιση του φαινομένου της παιδικής στράτευσης. Παρ’ όλα αυτά υπάρχει ένας 
ακόμα λόγος που υποβοηθάται όλο αυτό το πλαίσιο αναγνώρισης και συνέχειας του 
φαινομένου. Αναφερόμαστε στο ερώτημα που γεννάται μέσα από τη μελέτη της παιδικής 
στράτευσης, το οποίο δεν είναι άλλο από το ποιο άτομο θεωρείται παιδί. Το ΔΑΔ δεν 
παρέχει κάποιον διαθέσιμο ορισμό της έννοιας του παιδιού, για αυτό το λόγο στρεφόμαστε 
σε άλλα διεθνή κείμενα όπως για παράδειγμα η ΣΔΠ.  Σύμφωνα λοιπόν με τη Σύμβαση 
για τα Δικαιώματα του Παιδιού  (ΣΔΠ) του 1989 παιδί θεωρείται, «…κάθε ανθρώπινο ον 
μικρότερο των δεκαοχτώ ετών, εκτός εάν η ενηλικίωση του επέρχεται νωρίτερα, σύμφωνα 
με την ισχύουσα για το παιδί νομοθεσία».179 Αυτή λοιπόν η διαφορετική νομοθεσία που 
στεγάζει κάθε κράτος αναφορικά με τον προσδιορισμό του ορίου ενηλικίωσης, καθιστά 
τα παιδιά ευάλωτα ως προς την ένταξή τους σε φαινόμενα όπως η παιδική στράτευση. 
Παρ’ όλα αυτά οι αιτίες αυτές δεν συντελούν μόνο στη γέννηση και συνέχεια τέτοιων 
φαινομένων, διευρύνουν επιπροσθέτως και τον γεωγραφικό χάρτη που τα συναντάμε.180

 Για αυτούς τους λόγους θα ήταν ερευνητικό ατόπημα να καταλογίσουμε το φαινόμενο 
ως μια μάστιγα που συναντάται μόνο στην Αφρική. Όλες οι ήπειροι ταλανίζονται από 
την παιδική στράτευση είτε αυτή προέρχεται αναγκαστικά είτε εθελοντικά. Κατά 
τους Achvarina και Reich, «Με πρότυπο την ομάδα Lord’s Resistance Army ως την ακραία 
μορφή αναπαράστασης του προβλήματος, τα παιδιά στρατιώτες έχουν καταστεί κύριο 
συστατικό των στρατιωτικών δυνάμεων σε ολόκληρη την Αφρική, την Ασία και τη Λατινική 
Αμερική, καθώς επίσης παίζουν σημαντικό στρατηγικό ρόλο στη Μέση Ανατολή».181 
Ο Legrand κάνει επίσης μια εστιασμένη έρευνα182  του φαινομένου της παιδικής 
στράτευσης στις παρακάτω χώρες: Αγκόλα, ΛΔΚ, Λιβύη, Μοζαμβίκη, Ρουάντα, Σιέρα 
Λεόνε, Σουδάν καθώς επίσης και Κολομβία, Ελ Σαλβαδόρ, Σρι Λάνκα και Ουγκάντα.183 
Σύμφωνα με τον συγγραφέα, «η συχνότητα (ενν. της συμμετοχής παιδιών σε ένοπλες 
ομάδες) είναι υψηλότερη σε Αφρική και Ασία, ενώ ακολουθούν η Λατινική Αμερική 
και η Ευρώπη».184 Λίγο αργότερα αναφέρει πως υπάρχουν «πρόσφατα παραδείγματα 
στην Ευρώπη που έχουν καταδείξει πως καμία χώρα δεν έχει κάνει de facto εγγυήσεις 
ενάντια στη στρατολόγηση παιδιών στο ίδιο το έδαφός της, όπως το PKK ή το LTT».185

 Σε περιπτώσεις ενδέχεται μια σύρραξη να ξεπερνά τα γεωγραφικά όρια μιας χώρας, 
και έτσι το φαινόμενο να λαμβάνει χαρακτήρα περιφερειακό. Όπως θα αναφέρει ο 
Wessells, «ένα παιδί στρατιώτης στη Λιβερία μια δεδομένη στιγμή μπορεί στη συνέχεια 
να γίνει παιδί στρατιώτης στη Σιέρα Λεόνε, στην Ακτή Ελεφαντοστού ή σε άλλες 
γειτονικές χώρες. Η διαπερατότηα των συνόρων, οι ρευστές πληθυσμιακές μετακινήσεις, 
καθώς και η έλλειψη  πολιτικών ευκαιριών για τα παιδιά καθιστούν το φαινόμενο των 
παιδιών στρατιωτών ένα περιφερειακό πρόβλημα που υπερβαίνει τα εθνικά σύνορα».186 
Επίσης, «ακόμη και αν οι πολεμικές αναμετρήσεις σε μια χώρα έχουν λάβει τέλος, τα 
παιδιά στρατιώτες που δεν βλέπουν κανένα μέλλον για τους εαυτούς τους ως πολίτες 
μπορεί να διασχίσουν τα σύνορα και να γίνουν στρατιώτες σε γειτονικές χώρες».187

179. OHCHR, 1989. Convention on the Rights of the Child. [Διαδίκτυο] Διαθέσιμο στο: https://www.ohchr.org/en/profession-
alinterest/pages/crc.aspx 
180. Για την καταγραφή της γεωγραφικής διασποράς των παιδιών στρατιωτών ακολουθούμε τη συλλογιστική πορεία 
της Γκούντρα, Π., 2011. «Μεταξύ Προστασίας και Τιμωρίας» Ή, «Προστατεύοντας Θύματα και Θύτες». Διπλωματική 
Εργασία. Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, σελ. 34-37
181. Achvarina, V. & Reich, S. F., 2006. ο.π. σελ. 129.
182. Legrand, J. C., 1999. Lessons Learned from UNICEF Field Programmes for the Prevention of Recruitment, Demobiliza-
tion and Reintegration of Child Soldiers. [Διαδίκτυο] Διαθέσιμο στο: https://www.researchgate.net/publication/265190028_
Lessons_Learned_from_UNICEF_Field_Programmes_For_the_Prevention_of_Recruitment_Demobilization_and_Reintegra-
tion_of_Child_Soldiers  p. 3
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 Ωστόσο, παρατηρείται περαιτέρω κλιμάκωση, και πέραν του εθνικού και 
περιφερειακού επιπέδου, το φαινόμενο της στρατολόγησης ανηλίκων λαμβάνει 
επίσης διεθνικό χαρακτήρα.  Η περίπτωση του Lal Sena στο Νεπάλ αποτελεί 
ακριβές παράδειγμα της διεθνοποίησης του προβλήματος, καθώς χρησιμοποιούνται 
«νεαρά αγόρια και κορίτσια μαχητές μετά την εκπαίδευση και συμβουλευτική που 
δέχθηκε από άλλες αντάρτικες/τρομοκρατικές οργανώσεις, όπως το Φωτεινό 
Μονοπάτι στο Περού (Shining Path) και ινδικές ομάδες μαχητών».188 Όπως συμπεραίνει 
ο Singer, «η περίπτωση αυτή αποτελεί ένδειξη πως υπάρχουν εκπαιδευτικές 
διαδρομές μέσω των οποίων έχει διαδοθεί το δόγμα των παιδιών στρατιωτών».189

 Τέλος σε αυτό το σημείο πρέπει να σημειωθεί ότι αυτές οι εκπαιδευτικές 
διαδρομές ανήκουν στο ευρύτερο κομμάτι της τρομοκρατίας. Η ίδια η 
τρομοκρατία και γενικότερα το οργανωμένο έγκλημα έχουν ως αποτέλεσμα την 
τροφοδότηση των ακραίων ιδεολογιών και δίνουν πάτημα τόσο στη συνέχισή 
τους, όσο και στη διαιώνιση του προβλήματος της στρατολόγησης ανηλίκων. 

183. Αναφορικά με τη σύρραξη στην Ουγκάντα πρέπει να σημειωθεί ότι αναφέρεται στη λογοτεχνία ως «ένας πόλεμος 
παιδιών εναντίον παιδιών» όπου «οι μικρότεροι αποτελούν περίπου το 90% των στρατιωτών του Lord’s Resistance 
Army.» Σύμφωνα με τον Ο.Η.Ε. «από τότε που ξεκίνησε η επανάσταση το 1980, περίπου στα 30,000 παιδιά απήχθησαν με 
σκοπό να εργαστούν ως παιδιά στρατιώτες και αχθοφόροι, ή να υπηρετήσουν ως «σύζυγοι» των επαναστατών και να 
γεννήσουν τα παιδιά τους. » Βλ. Achvarina, H. & Reich, S. F., 2006. No Place to Hide: Refugees, Displaced Persons and the 
Recruitment of Child Soldiers, International Security, vol. 31 no. 1, pp 127-164, [Διαδίκτυο] Διαθέσιμο  στο: http://individual.
utoronto.ca/achvarina/materials/Achvarina_Reich_IS_31_1.pdf . Παραπομπή 13.
184. Legrand, J. C., 1999. Lessons Learned from UNICEF Field Programmes for the Prevention of Recruitment, Demobiliza-
tion and Reintegration of Child Soldiers. [Διαδίκτυο] Διαθέσιμο στο: https://www.researchgate.net/publication/265190028_
Lessons_Learned_from_UNICEF_Field_Programmes_For_the_Prevention_of_Recruitment_Demobilization_and_Reintegra-
tion_of_Child_Soldiers  p.4.
185. o.π., σελ. 12.
186. Wessells, M., 2006. Child Soldiers. From Violence to Protection. Cambridge & London: Harvard University Press, p. 17. 
οπ. αναφ. στο Γκούντρα, Π., 2011, σελ. 36.
187. Wessells, M., 2006. Child Soldiers. From Violence to Protection. Cambridge & London: Harvard University Press, p. 3,  οπ. 
αναφ. στο Γκούντρα, Π., 2011, σελ. 36.
188. Wessells, M., 2006. Child Soldiers. From Violence to Protection. Cambridge & London: Harvard University Press, p. 3,  οπ. 
αναφ. στο Γκούντρα, Π., 2011, σελ. 36.
189. Singer, P.W., 2005. Children at War. New York: Pantheon Books, p. 33, οπ. αναφ. στο Γκούντρα, Π., 2011, σελ. 36.
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τη  Το ΔΑΔ δεν προβλέπει τον ορισμό του παιδιού, οπότε για την ανίχνευσή του στρεφόμαστε 
στα ΔτΑ190 και ειδικότερα στη ΣΔΠ και τον ΑΧΔΕΠ.191  Πάρα ταύτα όμως υπάρχουν αρκετά 
άρθρα στις ΣΓ’49 και στα Ι και ΙΙ ΠΠ’77 που αφορούν την προστασία των παιδιών κατά 
τη διάρκεια των εχθροπραξιών. Αναφορικά όμως με τον ορισμό του παιδιού μαχητή, 
αυτός δεν κατοχυρώνεται ούτε στη ΣΔΠ ούτε στον ΑΧΔΕΠ, παρόλο που και τα δύο 
νομικά κείμενα κάνουν αναφορά στη συμμετοχή των παιδιών στις ένοπλες συρράξεις. 

 Ο ορισμός του παιδιού στρατιώτη κατοχυρώθηκε από τις Αρχές του Cape Town 
σχετικά με την Πρόληψη της Στρατολόγησης Παιδιών στις Ένοπλες Δυνάμεις, της 
Αποστράτευσης και της Κοινωνικής Επανένταξης των Παιδιών Μαχητών στην 
Αφρική του 1997. Επί τούτου, παιδί μαχητής στο παρόν έγγραφο ορίζεται ως «…κάθε 
άτομο μικρότερο των 18 ετών που συμμετέχει σε οποιοδήποτε είδος τακτικής ή άτακτης 
ένοπλης δύναμης ή ομάδας σε οποιοδήποτε ρόλο, συμπεριλαμβανομένων όχι μόνο των 
μαγείρων, των αχθοφόρων, των αγγελιοφόρων, αλλά και όποιων συνοδεύουν τέτοιες 
ομάδες εκτός από τα μέλη της οικογένειάς τους. Ο ορισμός περιλαμβάνει κορίτσια 
που στρατολογούνται για σεξουαλικούς σκοπούς καθώς και για αναγκαστικό γάμο. 
Επομένως δεν αναφέρεται μόνο σε ένα παιδί που κουβαλάει ή έχει κουβαλήσει όπλα».192 

190. Τα οποία εφαρμόζονται και εν καιρώ ειρήνης, αλλά και εν καιρώ πολέμου. 
191. OAU Doc. CAB/LEG/24.9/49 (1990) σε ισχύ από 29 Νοεμβρίου 1999: Αφρικανικός Χάρτης για τα Δικαιώματα και την 
Ευημερία του Παιδιού του 1990. Ο ΑΧΔΕΠ κατά το άρθρο 2 ορίζει το παιδί ως «…κάθε ανθρώπινο ον μικρότερο των 18 
ετών», σελ. 2-3. Επιπρόσθετα κατά το άρθρο 3 (1) ορίζεται πως «…κάθε παιδί δικαιούται να απολαμβάνει τα δικαιώματα 
και ελευθερίες που έχουν αναγνωριστεί και κατοχυρωθεί σε αυτόν τον Χάρτη ανεξάρτητα από τη φυλή, το χρώμα, το 
φύλο, τη γλώσσα, τη θρησκεία, των πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων του παιδιού ή των γονέων του/της ή των νόμιμων 
κηδεμόνων του/της για λόγους εθνικής και κοινωνικής προέλευσης, ευημερίας, γέννησης ή οποιασδήποτε άλλης 
κατάστασης.» βλ. και Παράγραφος 1, άρθρο 2 Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, (Νέα Υόρκη, 20 Νοεμβρίου 
1989), του Ν. 2101/1992 (ΦΕΚ Α/192/1992, σελ.4116).
192. UNICEF, 1997. Cape Town Principles and Best Practices. [Διαδίκτυο] Διαθέσιμο στο: https://www.unicef.org/emerg/
files/Cape_Town_Principles(1).pdf.
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6/ Νομικό Πλαίσιο Στρατολόγησης: Προστασία

 Παρά το γεγονός ότι δεν είναι πρόσφατο το φαινόμενο της στρατολόγησης ανηλίκων, 
η αντιμετώπιση του ανιχνεύεται στην πρόσφατη ιστορία του διεθνούς δικαίου. Όσον 
αφορά το ΔΑΔ, όπως θα επισημάνει ο Happold, «από τις τέσσερις Συμβάσεις τις 
Γενεύης του 1949, μόνο η IV ΣΓ’49  «περί προστασίας των πολιτών εν καιρώ πολέμου»,193 

όπως επίσης και τα Ι και ΙΙ ΠΠ’77 για διεθνείς και μη διεθνείς συρράξεις αντίστοιχα, 
περιλαμβάνουν διατάξεις που αναφέρονται στην προστασία των παιδιών ως κατηγορίες 
του άμαχου πληθυσμού και ομάδες που χρήζουν ειδικής φροντίδας και μεταχείρισης . 
Σε περίπτωση μη επικύρωσης της IV ΣΓ’49 και των Ι και ΙΙ ΠΠ’77, εφαρμόζεται το κοινό 
άρθρο 3,194 το όποιο ορίζει πως τα Μέρη πρέπει να προσφέρουν τουλάχιστον ορισμένους 
ελάχιστους κανόνες προστασίας κατά τη διάρκεια των ένοπλων συρράξεων ή κατοχής. 

 Όσον αφορά τα ΔτΑ,195 υπάρχει μια πληθώρα διακηρύξεων και διατάξεων. Πέρα 
από τη ΣΔΠ την οποία αναφέραμε προηγουμένως υπάρχει η προγενέστερη της 
Διακήρυξη για τα Δικαιώματα του Παιδιού του 1959, η Οικουμενική Διακήρυξη 
για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου του 1948 (ΟΔΔΑ), η Διακήρυξη σχετικά με την 
Προστασία των Γυναικών και των Παιδιών σε Έκτακτες Καταστάσεις και σε Ένοπλες 
Συρράξεις του 1974, το Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα 
του Παιδιού, σε σχέση με την ανάμειξη παιδιών σε ένοπλη σύρραξη του 2000. Σε 
περιφερειακό επίπεδο συμβάσεων υπάρχει η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα 
του Ανθρώπου του 1950 (ΕΣΔΑ), η Αμερικανική Σύμβαση για τα Δικαιώματα του 
Ανθρώπου του 1969 (ΑΣΔΑ), ο Αφρικανικός Χάρτης για τα Δικαιώματα των Ανθρώπων 
και των Λαών του 1981 (ΑΧΔΑΛ) και τέλος ο ΑΧΔΕΠ που αναφέραμε προηγουμένως.

193. Happold, M. 2008. “Child Soldiers: Victims or Perpetrators?”. University of La Verne Law Review Vol 29. p. 63.
194. Το κοινό άρθρο 3 στις ΣΓ’49 έχει και εθιμικό χαρακτήρα εξαιτίας της αναγνώρισής του από το ΔΕΔ.
195. Τα ΔτΑ εφαρμόζονται τόσο εν καιρώ ειρήνης, όσο και εν καιρώ πολέμου. Οι ΣΓ’49 και ΠΠ’77 εφαρμόζονται μόνο 
εν καιρώ πολέμου. Στην άνω παράγραφο σχετική για ΔτΑ και για διατάξεις σε περιφερειακό επίπεδο ακολουθούμε τη 
συλλογιστική πορεία της Τζέλη, Μ. Α., 2011. Παιδιά Μαχητές και Διεθνές Δίκαιο». Αθήνα-Κομοτηνή: Εκδόσεις Αντ. Ν. 
Σάκκουλα, σελ. 25-27.
196. Εφ’ εξής η πλαγιογράφηση  των άρθρων της παρούσης εργασίας γίνεται με δική μας πρωτοβουλία.   
197. Παράγραφος 1, άρθρου 14 Σύμβασης της Γενεύης περί προστασίας των πολιτών εν Καιρώ πολέμου. Της 12ης 
Αυγούστου 1949, του Ν.3481/1955 (ΦΕΚ Α/3/1956 σελ. 164).
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 Ο Happold αναφέρει τρία είδη στράτευσης: την υποχρεωτική στράτευση, την αναγκαστική 
και την εθελοντική. Υποχρεωτική είναι η στρατολόγηση που επιβάλλει το κράτος δια το 
νόμου στον πολίτη που έχει την εκάστοτε ιθαγένεια του κράτους αυτού. Η αναγκαστική 
στρατολόγηση είναι αυτή που γίνεται δια της βίας από ένοπλες δυνάμεις και ομάδες, 
ενώ εθελοντική είναι εκείνη που τα πρόσωπα επιλέγουν αυτόβουλα την ένταξη τους σε 
ένοπλες δυνάμεις και ομάδες. 

 Με εξαίρεση το κοινό άρθρο 3 των ΣΓ’49, που μπορεί να εφαρμοστεί σε περίπτωση μη 
κύρωσης των ΣΓ’49 και των Ι και ΙΙ ΠΠ’77, μόνο η IV ΣΓ’49 αναφέρεται στην προστασία των 
παιδιών εν καιρώ πολέμου. Γενικώς για την προστασία των αμάχων εν καιρώ πολέμου, 
με μόνη ρήτρα την κύρωση των Συνθηκών, προβλέπεται το άρθρο 27 της IV ΣΓ’49. 
Συγκεκριμένα για τα δικαιώματα των παιδιών και ό,τι συνεπάγεται με αυτά αναφέρουμε 
τα σημαντικότερα εξ αυτής άρθρα: 

    | Άρθρον 14 IV ΣΓ’49 «Εν καιρώ ειρήνης……κάτω των επτά ετών» για τις υγειονομικές ζώνες 
και περιοχές ασφαλείας αναφορικά με τα παιδιά από δεκαπέντε ετών και κάτω.197 

    | Άρθρον 24 IV ΣΓ’49 «Τα εν συρράξει Μέρη……..ή δι’ άλλον τίνος μέσου» σχετικά με τα 
ειδικά μέτρα υπέρ των παιδιών κάτω των δεκαπέντε ετών που είναι ορφανά ή 
εγκαταλελειμμένα, την μεταφορά τους σε ουδέτερο έδαφος και την περίθαλψη τους σε 
αυτό και τέλος την αναγνώρισή τους μέσω ταυτότητας ή άλλου μέσου.198  

    | Άρθρον 25 IV ΣΓ’49 «Πάντα τα άτομα…….εις ένα κατά μήνα» για την αποστολή και λήψη 
αλληλογραφίας μεταξύ των μελών μιας οικογένειας.199 

    | Άρθρον 26 IV ΣΓ’49 «Έκαστον των εις την σύρραξιν….. δια την ασφάλειά του» για την 
αναζήτηση και επανένωση των μελών της οικογένειας.200  

    | Άρθρον 50 IV ΣΓ’49 «Η κατέχουσα Δύναμις……των συνεπειών του πολέμου» για την 
εκπαίδευση, την αναγνώριση ταυτότητας τους, τη συντήρησή τους, εξακρίβωση της 
οικογενειακής τους κατάστασης με αμφίβολη ταυτότητα και αποτροπή παρεμπόδισης 
εκ μέρους της κατέχουσας Δύναμης.201 

    | Άρθρον 51 IV ΣΓ’49 «Η κατέχουσα Δύναμις……ή ημιστρατιωτικόν» για την απαγόρευση 
(καταναγκαστικής) εργασίας σε παιδιά κάτω των 18 ετών.202 

    | Άρθρον 68 IV ΣΓ’49 «Εν ουδεμία περιπτώσει……της παραβάσεως» για την απαγόρευση της 
επιβολής θανατικής ποινής σε παιδιά κάτω των δεκαοχτώ.203  

    | Άρθρον 94 IV ΣΓ’49 «Η κατακρατούσα Δύναμις…….και τους εφήβους» για την ψυχαγωγία, 
την εκπαίδευση και την άθληση των κρατουμένων.204

198. Παράγραφοι 1,2,3 άρθρου 24 Σύμβασης της Γενεύης περί προστασίας των πολιτών εν Καιρώ πολέμου. Της 12ης 
Αυγούστου 1949, του Ν.3481/1955 (ΦΕΚ Α/3/1956 σελ. 167).
199. Παράγραφος 1, άρθρου 25 Σύμβασης της Γενεύης περί της προστασίας των πολιτών εν Καιρώ πολέμου. Της 12ης 
Αυγούστου 1949, του Ν.3481/1955 (ΦΕΚ Α/3/1956 σελ. 167).
200. Παράγραφος 1, άρθρου 26 Σύμβασης της Γενεύης περί της προστασίας πολιτών εν Καιρώ πολέμου. Της 12ης 
Αυγούστου 1949, του Ν.3481/1955 (ΦΕΚ Α/3/1956 σελ. 168).
201. Παράγραφοι 1,2,3,4,5 άρθρου 50 Σύμβασης της Γενεύης περί προστασίας των πολιτών εν Καιρώ πολέμου. Της 
12ης Αυγούστου 1949, του Ν.3481/1955 (ΦΕΚ Α/3/1956 σελ. 170-171).
202. Παράγραφοι 1,2,3,4 άρθρου 51 Σύμβασης της Γενεύης περί προστασίας των πολιτών εν Καιρώ πολέμου. Της 12ης 
Αυγούστου 1949, του Ν.3481/1955 (ΦΕΚ Α/3/1956 σελ. 171).
203. Παράγραφος 4, άρθρου 68 Σύμβασης της Γενεύης περί της προστασίας πολιτών εν Καιρώ πολέμου. Της 12ης 
Αυγούστου 1949, του Ν.3481/1955 (ΦΕΚ Α/3/1956 σελ. 173).
204. Παράγραφοι 1,2,3,4 άρθρου 94 Σύμβασης της Γενεύης περί προστασίας των πολιτών εν Καιρώ πολέμου. Της 12ης 
Αυγούστου 1949, του Ν.3481/1955 (ΔΕΚ Α/3/1956 σελ. 176-177).



 Βέβαια αυτά είναι κάποια από τα άρθρα που προβλέπονται από την IV ΣΓ’49 για 
την προστασία των παιδιών ως κομμάτι του άμαχου πληθυσμού. Σε περίπτωση 
στρατολόγησης τους, κατά την παρούσα Σύμβαση τα παιδιά στρατιώτες δεν 
προστατεύονται καθώς σύμφωνα με το άρθρο 4 της IV ΣΓ’49 τα προστατευόμενα 
υπό τις Ι,ΙΙ & ΙΙΙ ΣΓ’49 πρόσωπα δεν τυγχάνουν εφαρμογής κατά την έννοια της 
παρούσης συμβάσεως.205 Το μόνο άρθρο που έχει περιεχόμενο αναφορικό ως προς την 
στρατολόγηση ανηλίκων είναι το άρθρο 51 της IV ΣΓ’49 όπου προβλέπει την απαγόρευση 
της αναγκαστικής εργασίας και κατ’ επέκταση στράτευσης σε παιδιά κάτω των 18 ετών. 

 Παρατηρούμε λοιπόν πως, παρά το γεγονός ότι επιστρατεύτηκαν αρκετά ανήλικα 
παιδιά κατά την περίοδο των Α’ και Β’ Παγκοσμίων Πολέμων, δεν δόθηκε ιδιαίτερη 
προσοχή στο φαινόμενο της παιδικής στράτευσης. Από τη μια πλευρά όπως 
καθίσταται προφανές από τις πολλαπλές συνέπειες των πολέμων, η ενασχόληση 
με το φαινόμενο της στρατολόγησης ανηλίκων δεν αποτελούσε προτεραιότητα. 
Από την άλλη πλευρά υπήρχε άρνηση από την πλευρά των κρατών να τεθεί υπό 
αμφισβήτηση  η εθνική τους κυριαρχία και ειδικά η κυριαρχία επί των πολιτών τους 
καθώς - σύμφωνα με τη διαδεδομένη για εκείνη την εποχή αντίληψη- το διεθνές 
ανθρωπιστικό δίκαιο δεν πρέπει να επεμβαίνει στους κανόνες του κράτους.206 

 Ως γενικό συμπέρασμα μνημονεύουμε την διατύπωση του Howard Mann, «σε 
γενικές γραμμές η γενική προστασία του άμαχου πληθυσμού μπορεί να θεωρηθεί 
ως συμπεριλαμβανομένη της αρχής της μη επίθεσης…το ίδιο ισχύει και για την 
ειδική προστασία που παρέχεται σε συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού».207 

205. Παράγραφος 4, άρθρου 4, Σύμβασης της Γενεύης περί προστασίας των πολιτών εν Καιρώ πολέμου. Της 12ης 
Αυγούστου 1949, του Ν.3481/1955 (ΦΕΚ Α/3/1956 σελ. 164). Βλ. και παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου σχετικά με το 
ποια είναι τα προστατευόμενα πρόσωπα.
206. Ελαφρώς τροποποιημένο, Arzoumanian, N., & Pizzutelli, F., 2003. “Victimes et Bourreaux….”. υποσημείωση 31, σελ. 832.
207. Τροποποιημένο,  Mann, H., 1987. International Law and Child Soldier. British Institute of International and Comparative 
Law, vol. 36 (1), pp. 44.
208. Ο ορισμός τους αναφέρεται στο κοινό άρθρο 2 των ΣΓ’ 49. Εκ των δύο ΠΠ’77 προβλέπονται από το Ι.
209. Αναφέρονται στο κοινό άρθρο 3 των ΣΓ’49. Εκ των δύο ΠΠ’77 προβλέπονται από το ΙΙ.
210. Mann, H., 1987. International Law and Child Soldier. British Institute of International and Comparative Law, vol. 36 (1), 
pp. 44.
211. Παράγραφος 1, άρθρου 8 του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου των Συμβάσεων της Γενεύης της 12ης Αυγούστου 1949 
που αναφέρεται στην προστασία των θυμάτων των ένοπλων συγκρούσεων. (Πρωτόκολλο Ι) (Γενεύη, 8 Ιουνίου 1977), 
του Ν. 1786/1988 (ΦΕΚ Α/125/1988 σελ. 2442)
212. Παράγραφος 1, άρθρου 70 του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου των Συμβάσεων της Γενεύης της 12ης Αυγούστου 1949 
που αναφέρεται στην προστασία των θυμάτων των ένοπλων συγκρούσεων. (Πρωτόκολλο Ι) (Γενεύη, 8 Ιουνίου 1977), 
του Ν. 1786/1988 (ΦΕΚ Α/125/1988 σελ. 2457)
213. Παράγραφοι 1 και 5 αντίστοιχα, άρθρου 77 του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου των Συμβάσεων της Γενεύης της 12ης 
Αυγούστου 1949 που αναφέρεται στην προστασία των θυμάτων των ένοπλων συγκρούσεων. (Πρωτόκολλο Ι) (Γενεύη, 
8 Ιουνίου 1977), του Ν. 1786/1988 (ΦΕΚ Α/125/1988 σελ. 2459)
214. Παράγραφοι 1,2,3 άρθρου 78 του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου των Συμβάσεων της Γενεύης της 12ης Αυγούστου 
1949 που αναφέρεται στην προστασία των θυμάτων των ένοπλων συγκρούσεων. (Πρωτόκολλο Ι) (Γενεύη, 8 Ιουνίου 
1977), του Ν. 1786/1988 (ΦΕΚ Α/125/1988 σελ. 2459)
215. Παράγραφοι 2 και 3, άρθρου 77 του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου Ι των Συμβάσεων της Γενεύης της 12ης Αυγούστου 
1949 που αναφέρεται στην προστασία των θυμάτων των ένοπλων συγκρούσεων. (Πρωτόκολλο Ι) (Γενεύη, 8 Ιουνίου 
1977), του Ν. 1786/1988 (ΦΕΚ Α/125/1988 σελ. 2459).
216. Arzoumanian, N., & Pizzutelli, F., 2003. “ Victimes et Bourreaux….” ο.π. σελ. 833.
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77  Αντιθέτως με τις ΣΓ’49 στα Ι & ΙΙ ΠΠ’77 υπάρχουν διατάξεις που αναφέρονται 

συγκεκριμένα, όχι μόνο στην προστασία των παιδιών γενικά και στην απαγόρευση 
στρατολόγησης τους, αλλά και συμμετοχής αυτών σε ένοπλες συρράξεις. Ουσιαστικά 
είναι τα δύο αυτά Πρόσθετα Πρωτόκολλα του 1977 τα οποία ανέδειξαν την προσοχή 
που πρέπει να δοθεί στο ιδιαίτερο αυτό φαινόμενο της στρατολόγησης ανηλίκων, τόσο 
σε διεθνείς ένοπλες συρράξεις,208 όσο και σε μη διεθνείς.209  Όπως θα επισημάνει και ο 
Mann, «η επίτευξη απαγόρευσης της στρατολόγησης τόσο στις διεθνείς όσο και στις μη 
διεθνείς συρράξεις ήταν ένα μεγάλο βήμα μπροστά για το ανθρωπιστικό δίκαιο».210  Πιο 
συγκεκριμένα κατά το Ι ΠΠ’77, αναφορικά με την προστασία παιδιών:

    | Άρθρο 8 Ι ΠΠ’77 «(α) τραυματίες και ασθενείς……από κάθε εχθροπραξία» σχετικά με τα 
νεογνά που χρήζουν ιατρικής περίθαλψης.211

    | Άρθρο 70 Ι ΠΠ’77 «Εάν ο αστικός πληθυσμός……η ειδική προστασία» σχετικά με τις δράσεις 
προστασίας και την προτεραιότητα των παιδιών.212  

    | Άρθρο 77 Ι ΠΠ’77 «Τα παιδιά θα αποτελούν…….ή οποιουδήποτε άλλου λόγου» & «Η θανατική 
ποινή…..διαπράξεως του αδικήματος» σχετικά με τη γενική προστασία των παιδιών και 
την απαγόρευση θανατικής ποινής.213

    | Άρθρο 78 Ι ΠΠ’77 «Κανένα εμπόλεμο Μέρος……και τόπος ενταφιασμού» σχετικά με την 
εκκένωση των παιδιών, του όρους αυτής, την πρόβλεψη παροχής εκπαίδευσης εφ’ 
όσον είναι μακριά από τον τόπο καταγωγής το παιδί καθώς επίσης και κατευθυντήριες 
γραμμές σχετικά με τον επαναπατρισμό του παιδιού ακόμα και εάν αυτό έχει φύγει από 
τη ζωή.214 

 Όσον αφορά την απαγόρευση στρατολόγησης και συμμετοχής των παιδιών σε συρράξεις 
διεθνούς χαρακτήρα από το Ι ΠΠ 77, άρθρο 77(2) & (3) αντιστοίχως , προβλέπεται ότι:

    |  «Τα εμπόλεμα Μέρη θα λαμβάνουν όλα τα εφικτά μέτρα εις τρόπον ώστε τα παιδιά τα οποία 
δεν έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 15 ετών να μην λαμβάνουν απ’ ευθείας μέρος στις 
εχθροπραξίες και, συγκεκριμένα, θα αποφεύγουν να τα στρατολογούν στις ένοπλες δυνάμεις 
τους. Κατά τη στρατολόγηση μεταξύ εκείνων των προσώπων που έχουν συμπληρώσει την 
ηλικία των 15 ετών αλλά όχι εκείνη των 18 ετών, τα εμπόλεμα Μέρη θα επιδιώκουν να δίνουν 
προτεραιότητα σε εκείνα τα οποία είναι μεγαλύτερα.» 

    |  «Εάν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, παρά τις διατάξεις τις παραγράφου 2, τα παιδιά τα οποία 
δεν έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 15 ετών λαμβάνουν απ’ ευθείας μέρος σε εχθροπραξίες 
και περιπίπτουν στην εξουσία του αντίπαλου μέρους, θα συνεχίζουν να επωφελούνται της 
ειδικής προστασίας που παρέχεται από το παρόν άρθρο, ανεξάρτητα του αν είναι αιχμάλωτοι 
πολέμου ή όχι».215

 Αρχικώς, βλέπουμε πως κατά την παράγραφο 2 ορίζεται ως κατώτατη ηλικία τα 15 
έτη, καθώς επίσης αναφέρεται πως τα εμπόλεμα Μέρη πρέπει να λαμβάνουν όλα τα 
εφικτά μέτρα προς αποφυγή της στρατολόγησης αυτής. Κατά τους Arzoumanian & Piz-
zutelli, «τα Μέρη της σύρραξης θα θεωρηθούν υπεύθυνα σε περίπτωση στρατολόγησής 
παιδιών κάτω των 15 ετών, ενώ δε θα θεωρηθούν υπεύθυνα για την άμεση συμμετοχή αυτών 
σε εχθροπραξίες, αν για παράδειγμα τα μέτρα που λήφθηκαν αποδειχθούν ανεπαρκή».216 Η 
αναφορά στην στρατολόγηση ανηλίκων κάτω των 15 ετών γίνεται και στην εθελοντική 
και στην αναγκαστική στράτευση αυτών.



 Όσον αφορά τη διατύπωση ‘εφικτά μέτρα’ διίστανται οι απόψεις. Για παράδειγμα κατά τον 
Druba, «είναι ασαφής η διατύπωση ‘λαμβάνω όλα τα εφικτά μέτρα’ καθώς επιτρέπει την 
υπεκφυγή του ζητήματος της γενικής απαγόρευσης.»217 Από την άλλη μεριά υπάρχει η 
άποψη του Mann όπου, « οι Bothe, Partsch και Solf στην έκθεση τους για το προσχέδιο των ΠΠ’77 
θεωρούν πως η λέξη ‘εφικτά’ χρησιμοποιήθηκε για να τροποποιηθεί η έκταση των φερόμενων 
υποχρεώσεων και να τονιστεί ο ρόλος της στρατιωτικής αναγκαιότητας.218 Ορίζουν τη λέξη 
[…] ως έννοια ‘η οποία μπορεί να εφαρμοστεί πρακτικά ή δεν μπορεί να εφαρμοστεί πρακτικά, 
λαμβάνοντας υπόψιν όλες τις συνθήκες τη δεδομένη στιγμή, συμπεριλαμβανομένων και όσων 
σχετίζονται  με την επιτυχία των πολεμικών επιχειρήσεων».219 Η άποψη του Mann είναι 
‘κατανοητή’ αναφορικά με το τι μπορεί και τι δεν μπορεί να εφαρμοστεί, ειδικότερα από 
τεχνικής άποψης εν καιρώ συρράξεων. Θα ήταν παράπτωμα όμως να μην δεχτούμε την 
υπεκφυγή που προτείνει ο Druba, καθώς διαφαίνεται όντως η έλλειψη απαγόρευσης 
και επιτακτικότητας της διάταξης, ειδικά 1. για τα παιδιά που βρίσκονται μεταξύ 15 
έως 18 ετών και 2. για την εθελοντική παρά για την αναγκαστική στράτευσή τους. 

 Στο ίδιο κλίμα σύγχυσης, θα μπορούσαμε να υποθέσουμε πως εξαιτίας της γενικής 
διατύπωσης της στρατολόγησης, η διάταξη καθ’ όλη την έκτασή της αναφέρεται στην 
απαγόρευση και της αναγκαστικής και της εθελοντικής στράτευσης. Όπως διατυπώσαμε 
κάτι τέτοιο ισχύει μόνο για τα παιδιά κάτω των 15. Αναλύοντας την οδηγούμαστε 
στο συμπέρασμα πως  άλλη νύξη υπέρ της εθελοντικής και έμμεσης στράτευσης 
δεν γίνεται.  Παρεπόμενο αυτού είναι η επισήμανση της άμεσης και αναγκαστικής 
στράτευσης παιδιών, εννοώντας μόνο την παρουσία αυτών ως πολεμιστές στο πεδίο 
μάχης. Δε γίνεται καμία νύξη σχετικά με την έμμεση και εθελοντική στράτευση, η 
οποία αποτελεί και αυτή μέρος του φαινομένου της στρατολόγησης ανηλίκων.220  
Η απουσία αναφοράς της εθελοντικής και έμμεσης στράτευσης από το παρόν 
Πρωτόκολλο, όπως επίσης και το γεγονός ότι ο όρος ‘εφικτά μέτρα’ αναφέρεται 
μόνο στα ανήλικα κάτω των 15 ετών, κατατάσσει τα παιδιά 15 έως 18 απροστάτευτα.

 Πέραν τούτου όμως, θα μπορούσαμε να πούμε ότι κατά κάποιον τρόπο ενθαρρύνεται η 
στράτευση παιδιών 15 έως 18, σε σύγκριση βέβαια με την ρητά απαγορευμένη στράτευση των 
κάτω των 15. Η διάσταση αυτή της συγκεκριμένης διάταξης «αποτελεί προϊόν συμβιβασμού 
προς χάριν των κρατών εκείνων  που επιθυμούσαν αύξηση του κατώτατου ορίου ηλικίας 
για τη συμμετοχή των παιδιών στις εχθροπραξίες.»221 Επιπλέον, «δίνεται η δυνατότητα στη 
ΔΕΕΣ να τονίζει στα εμπόλεμα Μέρη να μην στρατολογούν παιδιά κάτω των δεκαοχτώ ετών 
για ανθρωπιστικούς λόγους, στοιχείο που δεν υπάρχει στις μη διεθνείς ένοπλες συρράξεις».222

 Τέλος, όσον αφορά την παράγραφο 3 η απαγόρευση της διάταξης αναφέρεται 
«όχι μόνο στα παιδιά που βρίσκονται υπό τον έλεγχο ενός αντίπαλου μέρους 
στις συρράξεις αλλά κυρίως στα παιδιά του κάθε κράτους μέρους ξεχωριστά. Η 
διάταξη προβλέπει την προστασία όλων των παιδιών που βρίσκονται στο έδαφος 
των μερών στη σύρραξη, είτε βρίσκονται υπό κατοχή είτε όχι, είτε εμπίπτουν 
στην κατηγορία των προστατευόμενων προσώπων της IV ΣΓ’49 είτε όχι».223 
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217. Druba, V., 2002. “The Problem of Child Soldiers”. International Review of Education, Vol. 48 (3-4), σελ. 272, οπ. αναφ. στο 
Γκούντρα, Π., 2011, σελ. 77.
218. Αυτό σημαίνει δηλαδή πως η στρατιωτική αναγκαιότητα υπερέχει της προστασίας. 
219. Mann, H., 1987. International Law and Child Soldier. British Institute of International and Comparative Law, vol. 36 (1), 
pp. 44-45.
220. Όπως για παράδειγμα την χρησιμοποίηση αυτών ως αχθοφόροι, αγγελιοφόροι, ‘βόμβες αυτοκτονίας’.
221. Happold, M., 2000. “Child Soldiers in International Law”. Manchester University Press, οπ. αναφ. στο Τζέλη, Μ. Α., 2011. 
Παιδιά Μαχητές και Διεθνές Δίκαιο. Αθήνα-Κομοτηνή: Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, σελ.30 βλ. παραπομπή 89.
222. Τζέλη, Μ. Α., 2011. Παιδιά Μαχητές και Διεθνές Δίκαιο. Αθήνα-Κομοτηνή: Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, σελ.30.
223. Happold, M., 2000. “Child Soldiers in International Law”. Manchester University Press.  Οπ. αναφ. στο Τζέλη, Μ. Α., 2011. 
Παιδιά Μαχητές και Διεθνές Δίκαιο. Αθήνα-Κομοτηνή: Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, σε.31 βλ. παραπομπή 94. 
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77  Το ΙΙ ΠΠ’77 έκανε μεγαλύτερη πρόοδο σε σχέση και με τις ΣΓ’49 και με το Ι ΠΠ’77. Όσον 
αφορά την προστασία των παιδιών ως κατηγορία του άμαχου πληθυσμού προβλέπεται ότι:

    | Άρθρο 4 ΙΙ ΠΠ’77 «Τα παιδιά πρέπει να τυγχάνουν της μέριμνας…..που έχουν χωρίσει 
προσωρινά» αναφορικά για την μόρφωση των παιδιών και την επανένωση των 
οικογενειών καθώς επίσης, «θα λαμβάνονται μέτρα….και ευημερίας τους». αναφορικά με 
την απομάκρυνση των παιδιών από την περιοχή των εχθροπραξιών.224 

    | Άρθρο 6 ΙΙ ΠΠ’77 «Δεν θα απαγγέλλεται θανατική ποινή…..με μικρά τέκνα» αναφορικά για 
την απαγόρευση θανατικής ποινής σε παιδιά κάτω των 18 ετών.225

 Όσον αφορά τα παιδιά και τη συμμετοχή τους στις εχθροπραξίες κατοχυρώνεται από το 
άρθρο 4 του ΙΙ ΠΠ’77 ότι:

|  «Τα παιδιά που δεν έχουν συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο έτος της ηλικίας τους δεν θα 
στρατολογούνται στις ένοπλες δυνάμεις ή ομάδες ούτε θα επιτρέπεται να λαμβάνουν μέρος 
στις εχθροπραξίες».

|  «Η ειδική προστασία, που προβλέπεται στο παρόν Άρθρο για παιδιά που δεν έχουν 
συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο έτος της ηλικίας τους, θα παραμένει εφαρμοστέα σε αυτά, 
ακόμη και εάν λαμβάνουν ενεργό μέρος στις εχθροπραξίες, παρά τις διατάξεις τις παραγράφου 
(γ), και καθίστανται αιχμάλωτοι».226  

Ξεκινώντας πρέπει να σημειώσουμε πως η διάταξη αφορά μόνο τα παιδιά από 15 ετών 
και κάτω. Δεν γίνεται καμία αναφορά στα ανήλικα παιδιά από 15 έως 18, θέτοντας τα 
αυτή τη φορά εκτός ειδικής προστασίας από το παρόν Πρωτόκολλο. Όπως διατυπώνει 
και η Γκούντρα, «κατά συνέπεια, σε περίπτωση σύλληψής τους, τα παιδιά στρατιώτες ηλικίας 
15-18 ετών δεν απολαμβάνουν καμίας γενικής ή ειδικής προστασίας, πέραν των βασικών 
αρχών ανθρωπισμού κατά τη μεταχείρισή τους από την εχθρική δύναμη. Επιπλέον, αν ανήκουν 
στις ένοπλες ομάδες και συλληφθούν από τις ένοπλες δυνάμεις του κράτους, κινδυνεύουν να 
κατηγορηθούν για αυτή τη συμμετοχή τους στις εχθροπραξίες ή για εσχάτη προδοσία».227 

 Βέβαια όσον αφορά τη στρατολόγηση των 15 και κάτω, απαγορεύεται τόσο άμεσα όσο 
και έμμεσα καθώς επισημαίνεται στο κείμενο και η απαγόρευση στρατολόγησης και η 
απαγόρευση συμμετοχής στις εχθροπραξίες, ανάγοντας ταυτοχρόνως τον χαρακτήρα 
της διάταξης σε απόλυτο. Αυτή η ρητή απαγόρευση αναφέρεται μόνο στις μη διεθνείς 
ένοπλες συρράξεις (όπως άλλωστε και το σύνολο του ΙΙ ΠΠ’77)  και έχει ως αποτέλεσμα 
τη δημιουργία ενός παράδοξου. Η Van Bueren θα διατυπώσει αυτό το παράδοξο μέσα 
από την εξής πρόταση: «Τα κράτη φαίνεται να υποθέτουν πως η έμμεση συμμετοχή 
στις διεθνείς ένοπλες συρράξεις είναι πιο ασφαλής από την έμμεση συμμετοχή στους 
εμφύλιους πολέμους».228 Η διατύπωση επομένως της διάταξης και το παράδοξο που 
σημειώνεται έχει ως αποτέλεσμα να εμφανίζεται μια νομική προτεραιότητα υπέρ των 
μη διεθνών ένοπλων συρράξεων.
224. Παράγραφος 3 (α)-(β) και (ε) αντιστοίχως, του Συμπληρωματικού Πρωτοκόλλου των Συμφωνιών της Γενεύης της 
12ης Αυγούστου 1949 για την προστασία των θυμάτων μη διεθνών ένοπλων συρράξεων. (Πρωτόκολλο ΙΙ) (8 Ιουνίου 
1977), του Ν. 2105/1992 (ΦΕΚ Α/196/1992 σελ. 4171).
225. Παράγραφος 4, άρθρου 6, του Συμπληρωματικού Πρωτοκόλλου των Συμφωνιών της Γενεύης της 12ης Αυγούστου 
1949 για την προστασία των θυμάτων μη διεθνών ένοπλων συρράξεων. (Πρωτόκολλο ΙΙ) (8 Ιουνίου 1977), του Ν. 
2105/1992 (ΦΕΚ Α/196/1992 σελ. 4172).
226. Παράγραφος 3 (γ)(δ), άρθρου 4, του Συμπληρωματικού Πρωτοκόλλου των Συμφωνιών της Γενεύης της 12ης 
Αυγούστου 1949 για την προστασία των θυμάτων μη διεθνών ένοπλων συρράξεων. (Πρωτόκολλο ΙΙ) (8 Ιουνίου 1977), 
του Ν. 2105/1992 (ΦΕΚ Α/196/1992 σελ. 4171).
227. Γκούντρα, Π., 2011. «Μεταξύ Προστασίας και Τιμωρίας» Ή «Προστατεύοντας Θύματα και Θύτες», Διπλωματική 
Εργασία. Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. ο.π. σελ. 83.
228. Van Bueren, G., 1994. The International Legal Protection of Children in Armed Conflicts. International and Comparative 
Law Quarterly, vol. 43(4), p. 815.



 Το άρθρο 4 ισχύει και για τις ένοπλες δυνάμεις ενός κράτους, αλλά και για τις ένοπλες 
ομάδες σε μη διεθνείς ένοπλες συρράξεις. Μια ακόμα σημαντική παράμετρος του 
είναι αυτή που προβλέπεται από την παράγραφο 3, κατά την οποία ακόμη και εάν 
μετέχουν τα παιδιά κάτω των 15 ετών σε εχθροπραξίες μη διεθνούς χαρακτήρα, 
θα προστατεύονται από το παρόν Πρωτόκολλο. Ως συμπέρασμα, το σύνολο των 
διατάξεων του ΙΙ ΠΠ’77 είναι πιο πλήρες και νομικά απόλυτο σε σχέση με το Ι 
ΠΠ’77, με μοναδικό μειονέκτημα την παράληψη αναφοράς ειδικής και/ή γενικής 
προστασίας των παιδιών που εμπίπτουν ηλικιακά μεταξύ του 15ου έως 18ου έτους. 

58



59

6.
4 

Σύ
μβ

ασ
η 

γι
α 

τα
 Δ

ικ
αι

ώ
μα

τα
 τ

ου
 Π

αι
δι

ού
 κ

αι
 Α

φ
ρι

κα
νι

κό
ς 

Χά
ρτ

ης
 γ

ια
 τ

α 
Δ

ικ
αι

ώ
μα

τα
 κ

αι
 τ

ην
 Ε

υη
με

ρί
α 

το
υ 

Π
αι

δι
ού  Σε επίπεδο ΔτΑ δύο από τα σημαντικότερα επιτεύγματα είναι η Σύμβαση για τα 

Δικαιώματα του παιδιού (ΣΔΠ) και ο Αφρικανικός Χάρτης για τα Δικαιώματα και την 
Ευημερία του Παιδιού (ΑΧΔΕΠ). Όσον αφορά την ΣΔΠ το σημαντικότερο άρθρο της είναι 
το άρθρο 38 που αναφέρει την προστασία των παιδιών αναφορικά με την στράτευσή 
τους και κατ’ επέκταση την ένταξη τους στις εχθροπραξίες. Πιο συγκεκριμένα:
 
| Τα Συμβαλλόμενα Κράτη παίρνουν όλα τα δυνατά μέτρα για να διασφαλίσουν ότι τα πρόσωπα 
κάτω των δεκαπέντε ετών δεν θα συμμετέχουν άμεσα στις εχθροπραξίες.

| Τα Συμβαλλόμενα Κράτη απέχουν από την επιστράτευση στις ένοπλες δυνάμεις τους κάθε 
προσώπου κάτω των δεκαπέντε ετών. Κατά την επιστράτευση ανάμεσα σε πρόσωπα άνω 
των δεκαπέντε ετών αλλά κάτω των δέκα οκτώ ετών, τα Συμβαλλόμενα Κράτη προσπαθούν 
να δίνουν προτεραιότητα στα πρόσωπα μεγαλύτερης ηλικίας.

| Τα Συμβαλλόμενα Κράτη, σύμφωνα με την υποχρέωση που έχουν , δυνάμει του Διεθνούς 
Ανθρωπιστικού Δικαίου, να προστατεύουν τον άμαχο πληθυσμό σε περίπτωσης ένοπλης 
σύρραξης, παίρνουν όλα τα δυνατά μέτρα για την προστασία και φροντίδα των παιδιών, που 
θίγονται από ένοπλη σύρραξη.229

 Παρά τη σημασία της Σύμβασης και του ιδίου άρθρου δεν έγινε καμία ουσιαστική 
αλλαγή στην διάταξη του άρθρου 77(2) του Ι ΠΠ΄77. Ομοίως στο συγκεκριμένο άρθρο 
η στρατολόγηση είναι ρητώς απαγορευμένη για τα παιδιά κάτω των δεκαπέντε ετών 
αφήνοντας εκτεθειμένα τα παιδιά μεταξύ 15 με 18 ετών. Δεν γίνεται καμία νύξη στις 
ένοπλες ομάδες παρά μόνο στις ένοπλες δυνάμεις που υπάρχουν σε κάθε κράτος. 
Αναφορικά με την απαγόρευση στράτευσης των παιδιών κάτω των δεκαπέντε ετών 
κυρώνεται μόνο η απαγόρευση της άμεσης στράτευσης. Τα τρία αυτά στοιχεία δηλαδή, 
η προτεραιότητα στράτευσης των παιδιών 15 με 18 ετών έναντι των 15 και κάτω, 
η παράλειψη αναφοράς ένοπλων ομάδων καθώς επίσης και η απουσία διάταξης της 
έμμεσης στρατολόγησης δημιουργούν νομικά κενά στην προστασία παιδιών κατά την 
παρούσα Σύμβαση.

 Βέβαια από την πρώτη παράγραφο του άρθρου 38 της ΣΔΠ αναφέρεται η νομική 
υποχρέωση των συμβαλλόμενων κρατών να σέβονται και να διασφαλίζουν το σεβασμό 
στους κανόνες του ΔΑΔ των οποίων η προστασία επεκτείνεται και στα παιδιά. Τέλος 
ένα ακόμα σημαντικό στοιχείο του άρθρου 38 είναι το γεγονός ότι εσωκλείει τόσο τις 
διακρατικές όσο και τις ένοπλες συρράξεις σε αυτές τις τρεις παραγράφους του.

 Εν αντιθέσει με την ΣΔΠ, ο ΑΧΔΕΠ προχώρησε ένα βήμα παραπέρα και ζήτησε από τα 
Συμβαλλόμενα Μέρη να εφαρμόζουν όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να διασφαλισθεί 
ότι κανένα παιδί δεν θα λαμβάνει απευθείας μέρος στις εχθροπραξίες και ότι τα 
Συμβαλλόμενα Μέρη θα απέχουν ειδικά από την στρατολόγηση κάθε παιδιού. Πριν 
όμως αναλύσουμε το άρθρο 22 σχετικά με τα προλεγόμενα, θα παραθέσουμε το άρθρο 
2 του ΑΧΔΕΠ, καθότι εμπεριέχει τον ορισμό του παιδιού και κατ’ επέκταση της παιδικής 
ηλικίας. Συγκεκριμένα:

| Για τους σκοπούς του παρόντος Χάρτη, παιδί σημαίνει κάθε ανθρώπινο ον κάτω της ηλικίας 
των δεκαοχτώ ετών.230

229. Παράγραφοι (2), (3), (4) άρθρο 38 Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (Νέα Υόρκη 20 Νοεμβρίου 1989), του 
Ν.2101/1992 (ΦΕΚ Α/192/1992 σελ. 4116).
230. Αρθρο (2) του Αφρικανικού Χάρτη  για τα Δικαιώματα και την Ευημερία του Παιδιού , OAU Doc. CAB/LEG/24.9/49 
(1990). [Διαδίκτυο] Διαθέσιμο στο : http://www.achpr.org/instruments/child/#a48 
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 Ο παραπάνω ορισμός παρέχει την ίδια προστασία σε όλα τα παιδιά από 18 ετών και κάτω, εν 
αντιθέσει με την ΣΔΠ όπου γίνεται ειδική μνεία στα παιδιά 15 και κάτω με προτεραιότητα 
στρατολόγησης εκείνων 15 έως 18 ετών. Όσον αφορά το άρθρο 22 κατοχυρώνεται ότι:

| Τα Κράτη Μέλη του παρόντος Χάρτη θα λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα 
ώστε να διασφαλίσουν πως κανένα παιδί δεν θα λαμβάνει άμεσα μέρος στις 
εχθροπραξίες και θα απέχουν ειδικά από την στρατολόγηση οποιουδήποτε παιδιού.

| Τα Κράτη Μέλη του παρόντος Χάρτη, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις τους υπό το Διεθνές 
Ανθρωπιστικό Δίκαιο, θα προστατεύουν τον άμαχο πληθυσμό κατά τις ένοπλες συρράξεις και 
θα λαμβάνουν όλα τα εφικτά μέτρα ώστε να διασφαλίσουν την προστασία και φροντίδα των 
παιδιών που επηρεάζονται από τις ένοπλες συρράξεις. Αυτοί οι κανόνες θα εφαρμόζονται για 
τα παιδιά σε καταστάσεις εσωτερικών ένοπλων συρράξεων, εντάσεων και αναταράξεων.231

Πέρα από την αύξηση του ορίου ηλικίας σαν δικλίδα ασφαλείας όλων των παιδιών, στην 
παράγραφο (2) του συγκεκριμένου άρθρου γίνεται αντικατάσταση της διατύπωσης 
«εφικτών μέτρων» με εκείνη των «απαραίτητων μέτρων» μετατρέποντας σε 
απόλυτη την υποχρέωση των Συμβαλλόμενων Μερών να παρέχουν οτιδήποτε είναι 
αναγκαίο για την προστασία των παιδιών αυτών. Επιπλέον κατά την παράγραφο (2) 
απαγορεύεται μόνο η άμεση συμμετοχή των παιδιών και ειδικότερα η στρατολόγησή 
τους. Παρατηρούμε λοιπόν πως παρά την κάθετη απαγόρευση της διάταξης 
δεν γίνεται μέριμνα για την έμμεση συμμετοχή και στρατολόγηση των παιδιών.

 Όπως αναφέραμε στη ΣΔΠ η οποία επέκτεινε το εύρος εφαρμογής της, έτσι και 
ο ΑΧΔΕΠ προβαίνει σε μία εξίσου σημαντική διάταξη για το εύρος εφαρμογής 
του. Διότι κατά την παράγραφο (3) κατοχυρώνεται ότι ο Χάρτης ενεργοποιείται 
και σε περιπτώσεις εντάσεων και αναταραχών όπου διαπράττονται εντός της 
εδαφικής επικράτειας μιας χώρας. Η διάταξη αυτή αποτελεί σημαντική παράμετρο 
καθώς το ΔΑΔ και τα ΔτΑ δεν ρυθμίζουν εσωτερικές εντάσεις και αναταραχές.232

 Ένα ακόμα σημαντικό κεκτημένο του Χάρτη είναι η 
κατοχύρωση του άρθρου 21 (1) (2) όπου πρεσβεύεται ότι :

| Τα Κράτη Μέλη του παρόντος Χάρτη θα λάβουν όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε να 
εξαλείψουν επιβλαβείς κοινωνικές και πολιτιστικές πρακτικές που επηρεάζουν την 
ευημερία, αξιοπρέπεια, την φυσιολογική ανάπτυξη και εξέλιξη του παιδιού και συγκεκριμένα: 

α) αυτά τα έθιμα και τις πρακτικές που είναι επιζήμιες για την υγεία ή τη ζωή του παιδιού
β) αυτά τα έθιμα και τις πρακτικές που επιβάλλουν διακρίσεις του παιδιού βάσει του φύλου 
ή άλλης κατάστασης. 

| Ο γάμος παιδιών και η μνηστεία κοριτσιών και αγοριών θα απαγορεύεται και 
αποτελεσματική δράση, συμπεριλαμβανομένης της νομοθετικής, θα ληφθεί 
προκειμένω να οριστεί η κατώτατη ηλικία γάμου στα 18 έτη και να καταστεί 
υποχρεωτική η καταχώρηση όλων των γάμων στα επίσημα μητρώα.233

 Κατά το άνωθεν άρθρο του ΑΧΔΕΠ δηλώνεται η υπεροχή του ιδίου σε 
σχέση με οποιοδήποτε έθιμο και πρακτική, τα οποία δεν συμβαδίζουν με τα 
δικαιώματα και την ευημερία του παιδιού, θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή του.
231. Παράγραφοι (2), (3) του Αφρικανικού Χάρτη  για τα Δικαιώματα και την Ευημερία του Παιδιού,  OAU Doc. CAB/
LEG/24.9/49 (1990). [Διαδίκτυο] Διαθέσιμο στο : http://www.achpr.org/instruments/child/#a48.
232. Arzoumanian, N., & Pizzutelli, F., 2003. “ Victimes et Bourreaux….” ο.π. σελ. 836, βλ. υποσημείωση 46.
233. Παράγραφοι (1),(2) άρθρου  21 ) του Αφρικανικού Χάρτη  για τα Δικαιώματα και την Ευημερία του Παιδιού, OAU Doc. 
CAB/LEG/24.9/49 (1990). [Διαδίκτυο] Διαθέσιμο στο : http://www.achpr.org/instruments/child/#a48.
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η  Το Προαιρετικό Πρωτόκολλο της ΣΔΠ σε σχέση με την ανάμειξη παιδιών σε ένοπλη 

σύρραξη, υιοθετήθηκε το 2000 και αποτελεί σταθμό όσον αφορά την προστασία παιδιών 
σχετικά με την ένταξη τους σε ένοπλες δυνάμεις και κατ’ επέκταση την ένταξη αυτών 
σε εχθροπραξίες. Ήδη από την ονομασία του Πρωτοκόλλου αντιλαμβανόμαστε ότι όλες 
οι διατάξεις θα αναφέρονται αποκλειστικά στην ανάμειξη του παιδιού σε εχθροπραξίες 
και δεν θα καθίστανται τμήματα ενός ευρύτερου θέματος. Εν αντιθέσει με τη ΣΔΠ, 
το Προαιρετικό σε αυτή Πρωτόκολλο του 2000 ανεβάζει το όριο ηλικίας στα 18 έτη 
αναφορικά με την άμεση συμμετοχή των παιδιών στις εχθροπραξίες:

| Τα Κράτη-Μέρη θα λαμβάνουν κάθε εφικτό μέτρο για να εξασφαλίζουν ότι τα μέλη των 
ένοπλων δυνάμεων τους που δεν έχουν κλείσει ακόμα τα 18 δεν θα λαμβάνουν άμεσα μέρος 
σε εχθροπραξίες. 

| Τα Κράτη-Μέρη θα εξασφαλίζουν ότι τα πρόσωπα που δεν έχουν κλείσει ακόμα τα 18 δεν θα 
επιστρατεύονται υποχρεωτικά στις ένοπλες δυνάμεις τους.234 

 Παρά το γεγονός ότι υπάρχει αυτή υποχρέωση απαγόρευσης άμεσης στράτευσης 
όσων είναι κάτω των 18, το Πρόσθετο Πρωτόκολλο δεν κατοχυρώνει αυτόν τον 
απόλυτο χαρακτήρα που κατοχυρώνει για παράδειγμα ο ΑΧΔΕΠ, ομοίως βέβαια (ενν. 
το Πρωτόκολλο) με την ΣΔΠ και το Ι ΠΠ’77. Η χρήση του όρου ‘εφικτά μέτρα’ μας 
παραπέμπει στο συμπέρασμα αυτό. Εάν γινόταν αντικατάστασή του -όπως έγινε στην 
περίπτωση του ΑΧΔΕΠ- με τον όρο ‘απαραίτητα μέτρα’, τότε θα αναφερόμασταν για 
τον απόλυτο χαρακτήρα της διάταξης. Επιπλέον το άρθρο 1 αναφέρει συγκεκριμένα 
για την άμεση στρατολόγηση και ένταξη παιδιών από μέρος των ένοπλων δυνάμεων 
και δε γίνεται αναφορά στην έμμεση στράτευση και ένταξη τους. Κατά την παράγραφο 
2 όμως πραγματοποιείται σημαντική απαγόρευση στην υποχρεωτική στράτευση των 
παιδιών κάτω των 18 ετών εκ μέρους των ενόπλων δυνάμεων μιας χώρας, σημαντική 
παράμετρος που δεν είχε διατυπωθεί ξεκάθαρα από τις προγενέστερες διατάξεις.

 Όσον αφορά την εθελοντική στράτευση των παιδιών πρεσβεύεται από το παρόν 
Πρωτόκολλο ότι:

| Τα Κράτη-Μέρη θα αυξήσουν την ελάχιστη ηλικία για την εθελοντική κατάταξη προσώπων 
στις εθνικές τους ένοπλες δυνάμεις από εκείνη που ορίζεται στο Άρθρο 38 παράγραφος 3 της 
Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές που περιλαμβάνονται 
σε αυτό το άρθρο και αναγνωρίζοντας ότι σύμφωνα με τη Σύμβαση πρόσωπα κάτω της ηλικίας  
των 18 ετών δικαιούνται ειδικής προστασίας. 

| Κάθε Κράτος-Μέρος θα καταθέσει μια δεσμευτική διακήρυξη με την κύρωση ή προσχώρησή 
του στο παρόν Πρωτόκολλο, όπου θα ορίζεται η ελάχιστη επιτρεπόμενη ηλικία για την 
εθελοντική κατάταξη στις εθνικές του ένοπλες δυνάμεις και θα περιγράφονται οι εγγυήσεις 
που έχει αναλάβει για την εξασφάλιση ότι αυτή η κατάταξη δεν θα είναι καταναγκαστική ή 
υποχρεωτική. 

234. Άρθρο 1 & 2 αντίστοιχα, Προαιρετικού Πρωτοκόλλου της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε σχέση με 
την ανάμιξη παιδιών σε ένοπλη σύρραξη (Νέα Υόρκη, 25 Μαΐου 2000), του Ν. 3080/2002 (ΦΕΚ Α/312/2002 σελ. 6325).
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| Τα Κράτη-Μέρη  που επιτρέπουν την εθελοντική κατάταξη στις εθνικές 
του ένοπλες δυνάμεις σε πρόσωπα κάτω της ηλικίας των 18 ετών θα 
διατηρούν σε ισχύ εγγυήσεις που θα εξασφαλίζουν τουλάχιστον ότι:
α) αυτή η κατάταξη είναι γνήσια εθελοντική,
β) αυτή κατάταξη πραγματοποιείται με την εν γνώσει 
συγκατάθεση των γονέων ή νόμιμων κηδεμόνων του προσώπου,
γ) αυτά τα πρόσωπα έχουν πληροφορηθεί πλήρως τα καθήκοντα 
που περιλαμβάνονται σε μία τέτοια στρατιωτική θητεία, 
δ) αυτά τα πρόσωπα παρέχουν αξιόπιστη απόδειξη της 
ηλικίας του πριν γίνουν δεκτά στις εθνικές ένοπλες δυνάμεις.  

| Κάθε Κράτος-Μέρος μπορεί να ενισχύσει τη διακήρυξή του οποτεδήποτε με 
σχετική γνωστοποίηση απευθυνόμενη στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων 
Εθνών, ο οποίος θα ενημερώσει τα Κράτη-Μέρη. Αυτή η γνωστοποίηση 
θα ισχύσει από την ημερομηνία λήψης της από τον Γενικό Γραμματέα

| Η απαίτηση της αύξησης της ηλικίας της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου δεν ισχύει 
για σχολεία που βρίσκονται υπό τον έλεγχο ή διευθύνονται από τις ένοπλες δυνάμεις των 
Κρατών-Μερών, σύμφωνα με τα Άρθρα 28 και 29 της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού.235

 Διαβάζοντας το παραπάνω άρθρο του Πρωτοκόλλου, συνειδητοποιούμε πως και σε 
αυτό δεν γίνεται κάθετη απαγόρευση της εθελοντικής στράτευσης παιδιών. Σαν γενικό 
άξονα ηλικιακού ορίου έχουμε την απόλυτη απαγόρευση στράτευσης παιδιών κάτω 
των 15. Αποτέλεσμα τούτου είναι (όπως αναφέρεται άλλωστε κατά την παράγραφο 
3) το γεγονός ότι παιδιά μεταξύ 16 έως 18 μπορούν εθελοντικά να στρατεύονται υπό 
τις προϋποθέσεις α, β, γ & δ οι οποίες όμως αποτυπώνονται ως απαραίτητες εγγυήσεις 
από την μεριά των Κρατών-Μερών για την εθελοντική στράτευση των ανηλίκων.

 Η ηλικία εθελοντικής στράτευσής τους θα γίνεται τουλάχιστον στα 16 τους έτη αφού 
προβλέπεται αύξηση του ηλικιακού ορίου (παράγραφος 1 της παρούσας Σύμβασης) από τη 
διάταξη που πρεσβεύεται κατά την παράγραφο 38 της ΣΔΠ. Γενικότερα κατοχυρώνεται 
ή υπενθυμίζεται236 ότι πρόσωπα κάτω της ηλικίας των 18 ετών δικαιούνται ειδικής 
προστασίας. Κατά αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι εξαιτίας αυτής 
της ειδικής προστασίας που τίθενται τα παιδιά από 18 και κάτω δεν θα πρέπει να 
στρατολογούνται από τις ένοπλες δυνάμεις ενός κράτους, συμπεριλαμβανομένης της 
εθελοντικής στράτευσης. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν παύει να είναι μη δεσμευτικό από την 
πλευρά των Κρατών-Μερών αφήνοντας στη δική τους κρίση την παραπάνω παράμετρο.237

 Κατά την παράγραφο 2 κατοχυρώνεται ότι τα Κράτη-Μέρη είναι υποχρεωμένα 
να προβούν σε κατάθεση δεσμευτικής διακήρυξης σχετικά με τον καθορισμό της 
ελάχιστης επιτρεπόμενης ηλικίας, ώστε να διασφαλιστεί ότι η στράτευση μεταξύ 16 
έως 18 δεν είναι καταναγκαστική ή υποχρεωτική.238 Εν συνεχεία στην παράγραφο 3, 
παρά το γεγονός ότι δεν είναι ρητά απαγορευτική η εθελοντική στρατολόγηση των 
παιδιών κάτω των 18, κατοχυρώνονται σημαντικές εγγυήσεις. Οι εγγυήσεις αυτές θα 
εξασφαλίζουν ότι η εθελοντική στρατολόγηση επιτυγχάνεται με όλα τα απαραίτητα 
μέσα ούτως ώστε αυτή να είναι γνησίως αληθινή. Για να είναι γνησίως αληθινή η 
εθελοντική στρατολόγηση, πρέπει να υπάρχει απαραιτήτως η συναίνεση γονέα ή νόμιμου 
κηδεμόνα, τα πρόσωπα να είναι πλήρως ενημερωμένα αναφορικά με τα καθήκοντα που 
θα τους ανατεθούν και τέλος να αποδεικνύεται με αξιόπιστα έγγραφα η ηλικία τους.239

235. Παράγραφοι (1)(2)(3)(4) & (5) αντίστοιχα, άρθρου 3,  Προαιρετικού Πρωτοκόλλου της Σύμβασης για τα Δικαιώματα 
του Παιδιού σε σχέση με την ανάμιξη παιδιών σε ένοπλη σύρραξη (Νέα Υόρκη, 25 Μαΐου 2000), του Ν. 3080/2002 (ΦΕΚ 
Α/312/2002 σελ. 6325).
236. ‘Υπενθυμίζεται’ από την άποψη ότι το παιδί ορίζεται ως, «κάθε ανθρώπινο ον κάτω της ηλικίας των 18 ετών, 
εκτός και εάν η ενηλικίωση του επέρχεται νωρίτερα σύμφωνα με την ισχύουσα για το παιδί νομοθεσία., οπότε ως 
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 Οι παράμετροι αυτές αποτελούν τη δικλίδα ασφαλείας των παιδιών (όσο και των 
κρατών μάλλον) που επιθυμούν και υποστηρίζουν την εθελοντική στράτευση καθώς 
όπως παρατηρεί και η Τζέλη, «το γεγονός ότι ζητείται η διασφάλιση της υποχρεωτικής 
και μόνο στρατολόγησης στα δεκαοκτώ έτη, ενώ τίθεται χαμηλότερο ηλικιακό όριο για την 
εθελοντική στρατολόγηση, θέτει το εύλογο ερώτημα του τι συμβαίνει στην πραγματικότητα 
με χώρες που και στρατολογούν παιδιά κάτω των δεκαοκτώ ετών και τα χρησιμοποιούν 
κατά τη διάρκεια εχθροπραξιών με άσχημα αρκετές φορές αποτελέσματα παρά τα πιθανά 
προστατευτικά μέτρα που λαμβάνουν, όπως επίσης και του τι συμβαίνει όταν δεν υπάρχει ένα 
κατάλληλο σύστημα καταγραφής γεννήσεων».240

 Επιπλέον κατά την παράγραφο 4 παρέχεται η δυνατότητα στα Κράτη-Μέρη να 
ισχυροποιήσουν τη διακήρυξη σχετικά με τον καθορισμό της ηλικίας αναφορικής στην 
εθελοντική στράτευση με αντίστοιχη γνωμοδότηση στον ΓΓ/ΗΕ, ο οποίος εν συνεχεία 
θα προβεί σε ενημέρωση όλων των Κρατών-Μερών που έχουν κυρώσει ή προσχωρήσει 
στο παρόν Πρωτόκολλο. 

 Τέλος, κατά την παράγραφο 5 του Πρωτοκόλλου πραγματοποιείται μια εξαίρεση σχετικά 
με την εθελοντική στρατολόγηση. Αναφέρεται ότι το ηλικιακό όριο που κατοχυρώθηκε 
κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δεν δύναται προς εφαρμογή όσον 
αφορά τις ένοπλες δυνάμεις των Κρατών-Μερών οι οποίες διευθύνουν στρατιωτικά 
σχολεία.241Επομένως εάν κάποιο παιδί θελήσει να καταταχθεί εθελοντικά σε μια τέτοια 
σχολή, μπορεί να το κάνει βάσει της άνωθεν διατάξεως χωρίς το Κράτος-Μέρος να 
υποστεί κάποια κύρωση. Η μόνη υποχρέωση είναι το παιδί να είναι από 15 ετών και 
πάνω. 

 Συνεχίζοντας παραθέτουμε το άρθρο 4, το οποίο ρυθμίζει τις διατάξεις της παραγράφου 
5, του άρθρου 3, αναφορικά με τις ένοπλες ομάδες που υπάρχουν στα κράτη. Συγκεκριμένα:

| Ένοπλες ομάδες, που διαφέρουν από τις ένοπλες δυνάμεις ενός Κράτους, δεν θα πρέπει υπό 
καμία συνθήκη να στρατολογούν ή να χρησιμοποιούν σε εχθροπραξίες πρόσωπα κάτω της 
ηλικίας των 18 ετών.

| Τα Κράτη-Μέρη θα λαμβάνουν κάθε εφικτό μέτρο για να εμποδίσουν αυτή τη στρατολόγηση 
και χρήση, συμπεριλαμβανομένης της υιοθέτησης νομικών μέτρων, όπως απαιτούνται για την 
απαγόρευση και δημιουργία του αξιόποινου χαρακτήρα αυτών των πρακτικών.

| Η εφαρμογή του παρόντος άρθρου δεν θα επηρεάσει τη νομική υπόσταση οποιουδήποτε 
μέρους ένοπλης σύρραξης.242

προστατευόμενα μέλη χρήζουν ειδικής προστασίας.
237. Ελαφρώς τροποποιημένο, Τζέλη, Μ. Α., 2011. Παιδιά Μαχητές και Διεθνές Δίκαιο. Αθήνα-Κομοτηνή: Εκδόσεις Αντ. 
Ν. Σάκκουλα, σελ.38.
238. Βάσει των εγγυήσεων που περιγράφονται κατά την παράγραφο 3. 
239. Σύμφωνα με τις παραμέτρους α,β,γ,δ κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου. 
240. Τζέλη, Μ. Α., 2011. Παιδιά Μαχητές και Διεθνές Δίκαιο. Αθήνα-Κομοτηνή: Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, σελ.37-38.
241. Κατά τα άρθρα 28 & 29 της ΣΔΠ.
242. Παράγραφοι (1)(2)&(3), άρθρου 4 Προαιρετικού Πρωτοκόλλου της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε 
σχέση με την ανάμιξη παιδιών σε ένοπλη σύρραξη (Νέα Υόρκη, 25 Μαΐου 2000), του Ν. 3080/2002 (ΦΕΚ Α/312/2002 
σελ. 6325).
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 Με την καταχώρηση και κατοχύρωση του άρθρου 4, το Πρωτόκολλο του 2000 κάνει ένα 
βήμα μπροστά σε σχέση με τους προκατόχους του. Το άνωθεν άρθρο δημιουργεί  μια απόλυτη 
απαγόρευση να μην στρατολογούν και να μην χρησιμοποιούν παιδιά σε εχθροπραξίες οι ένοπλες 
ομάδες -γενικώς- τα οποία είναι κάτω των 18 ετών. Δεν προβλέπεται καμία πιθανή παράμετρος 
στράτευσής τους, όπως γινόταν για παράδειγμα στο προηγούμενο άρθρο κατά την παράγραφο 3.

 Κατά την παράγραφο 2 δηλώνεται η υποχρέωση των Κρατών-Μερών του Πρωτοκόλλου να 
λαμβάνουν όλα τα εφικτά μέτρα ακόμα συμπεριλαμβανομένων των νομικών μέτρων προς 
αποφυγή της στρατολόγησης από ένοπλες ομάδες. Δια αυτού συνεπάγεται ότι επιβάλλονται 
κυρώσεις σε όποιον στρατολογήσει ή χρησιμοποιήσει σε εχθροπραξίες παιδιά κάτω των 
18 ετών. Παρ’ όλα αυτά η χρησιμοποίηση του όρου ‘εφικτά μέτρα’ έρχεται σε αντίθεση 
με την όλη προσπάθεια απαγόρευσης της παιδικής στράτευσης. Ίσως βέβαια να έγινε 
εσκεμμένα αυτή η τοποθέτηση εξαιτίας του γεγονότος ότι ειδικότερα οι παραστρατιωτικές 
ομάδες έχουν το χαρακτηριστικό του ελιγμού από διάφορες διαδικασίες ελέγχου διότι 
δεν υπάγονται ουσιαστικά σε κάποιο κράτος, ακόμα και εάν δρουν στην επικράτειά του. 
Τέλος, κατοχυρώνεται από τη διάταξη της παραγράφου 3 ότι η εφαρμογή του παρόντος 
άρθρου δεν θα επηρεάσει το νομικό καθεστώς κάποιου εκ των μερών της σύρραξης.

 Κλείνοντας τον σχολιασμό των κύριων άρθρων του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου της 
Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε σχέση με την ανάμειξη παιδιών σε ένοπλη 
σύρραξη, θα μπορούσαμε να κάνουμε λόγο για ένα αρκετά πλήρες περιεχόμενο. Ιδιαίτερη 
σημασία έχει το γεγονός ότι στη μεγαλύτερη έκταση του υποχρεώνει τα Κράτη-Μέρη και δεν 
τα προτρέπει. Μέσω των διατάξεών του γίνεται προσπάθεια να αναπτυχθούν νόρμες γύρω 
από το θέμα της στρατολόγησης ανηλίκων. Βέβαια χρειάζεται ακόμα αρκετή προσπάθεια 
ώστε να αποτραπεί και η εθελοντική στρατολόγηση σε παιδιά από 18 ετών και κάτω, αν 
και κάτι τέτοιο εδράζεται πρωτίστως στη νομική δικαιοδοσία του εκάστοτε κράτους.

243. ICRC, 2005. Customary International Humanitarian Law. Volume 1: Rules. Cambridge: Cambridge University Press, p. 
xv.
244. Για παράδειγμα οι ΗΠΑ έχουν κυρώσει και τις τέσσερις Συνθήκες της Γενεύης χωρίς όμως να έχουν κυρώσει 
κανένα από τα δύο Πρόσθετα Πρωτόκολλα του 77, βλ. ICRC. Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 Au-
gust 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), 8 June 1977. [Διαδίκτυο] 
Διαθέσιμο στο: https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/States.xsp?xp_viewStates=Xpages_NORMStatesParties&xp_
treatySelected=470  και ICRC. Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protec-
tion of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II), 8 June 1977. [Διαδίκτυο] Διαθέσιμο στο: https://ihl-data-
bases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/States.xsp?xp_viewStates=XPages_NORMStatesParties&xp_treatySelected=475.
245. ICRC, 2005. Customary International Humanitarian Law. Volume 1: Rules. Cambridge: Cambridge University Press, p. 
xvi. Η μετάφραση είναι δική μας.
246. ο.π. σελ. 482 και 485 αντίστοιχα.
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Σ  Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Διεθνής Επιτροπής Ερυθρού Σταυρού, Δρ. Jacob Kel-
lenberger, ο ρόλος του ΔΕΔ είναι πολύ σημαντικός για πολλούς λόγους. Αρχικά,  «οι 
νόμοι του πολέμου γεννήθηκαν από την αντιπαράθεση των ένοπλων δυνάμεων στο 
πεδίο μάχης. Μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα, αυτοί οι κανόνες παρέμειναν εθιμικής 
φύσης, και αναγνωρίστηκαν επειδή υπήρχαν από αμνημονεύτων χρόνων και επειδή 
ανταποκρίνονταν στις ανάγκες του πολιτισμού».243 Όπως καταλαβαίνουμε λοιπόν βάση 
όλων κανονιστικών πλαισίων είναι ουσιαστικά το έθιμο, το οποίο μετουσιώθηκε στο 
μεγαλύτερο ποσοστό του σε ένα ευρύ φάσμα νόμων. Συνεχίζοντας ο Dr. Jacob Kellen-
berger θα αναφέρει τους τρεις λόγους που καθιστούν το ΔΕΔ σημαντικό:

 Αυτή η αξιοσημείωτη πρόοδος στην κωδικοποίηση του διεθνούς ανθρωπιστικού 
δικαίου, δεν πρέπει ωστόσο, να μας προκαλεί να αγνοήσουμε το διεθνές εθιμικό δίκαιο. 
Υπάρχουν τρεις λόγοι για τους οποίους αυτό το νομικό πλαίσιο παραμένει εξαιρετικά 
σημαντικό. 

 Πρώτον, ενώ οι Συμβάσεις της Γενεύης απολαμβάνουν σήμερα οικουμενικής αφοσίωσης, 
κάτι τέτοιο δεν ισχύει για άλλες σημαντικές συνθήκες, συμπεριλαμβανομένων των 
Πρόσθετων Πρωτοκόλλων. Αυτές οι συνθήκες εφαρμόζονται μόνο μεταξύ ή εσωτερικά 
των Κρατών που τις έχουν επικυρώσει.244 Οι κανόνες του διεθνούς εθιμικού δικαίου, 
από την άλλη μεριά, οι οποίοι μερικές φορές αναφέρονται ως ‘γενικό’ διεθνές δίκαιο, 
δεσμεύουν όλα τα Κράτη και όπου είναι σχετικοί, όλα τα μέρη της σύρραξης, χωρίς να 
υπάρχει ανάγκη επίσημης προσχώρησης. 

 Δεύτερον, το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο που εφαρμόζεται στις μη διεθνείς ένοπλες 
συρράξεις δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες προστασίας που απορρέουν από αυτές τις 
συγκρούσεις. Όπως παραδέχτηκαν οι διπλωματικές διασκέψεις που τα υιοθέτησαν, 
το άρθρο 3 κοινό στις Συμβάσεις της Γενεύης και το Πρωτόκολλο ΙΙ συμπληρωματικό 
αυτών των Συνθηκών, αντιπροσωπεύουν μόνο το πιο στοιχειώδες σύνολο κανόνων. 
Η πρακτική των κρατών υπερβαίνει αυτό που τα ίδια τα Κράτη αποδέχθηκαν στις 
διπλωματικές διασκέψεις, δεδομένου ότι οι περισσότεροι συμφωνούν ότι η ουσία 
των εθιμικών κανόνων σχετικά με τη διεξαγωγή εχθροπραξιών ισχύει σε όλες τις 
συγκρούσεις, διεθνείς και μη διεθνείς. 

 Τέλος, το διεθνές εθιμικό δίκαιο μπορεί να βοηθήσει στην ερμηνεία του συμβατικού 
δικαίου. Καθίσταται καλά εδραιωμένη αρχή ότι μια συνθήκη πρέπει να ερμηνεύεται 
καλή τη πίστει και λαμβάνοντας δεόντως υπόψιν τους σχετικούς κανόνες του διεθνούς 
δικαίου.245

 Με πιο απλά λόγια, δεν πρέπει να λησμονούμε ποτέ την παρουσία και ισχύ του ΔΕΔ καθώς 
πέρα από τη βοήθεια που προσέδωσε στο ευρύτερο νομοθετικό πλαίσιο, σε περίπτωση 
νομικών κενών, όπως στο παράδειγμα που αναφέρεται η μη κύρωση των ΠΠ’77 από τις 
ΗΠΑ, παρεμβαίνει το ΔΕΣ -και τα εθιμικά άρθρα και κανόνες του-. Αφουγκραζόμενοι τη 
σημαντικότητα και βοήθεια που προσφέρουν οι εθιμικοί κανόνες, θα παραθέσουμε τρεις 
από αυτούς, οι οποίοι σχετίζονται απολύτως με την παιδική στράτευση.

·Κανόνας 136. Τα παιδιά δεν πρέπει να στρατολογούνται στις ένοπλες δυνάμεις ή 
ομάδες.  

·Κανόνας 137. Τα παιδιά δεν πρέπει να επιτρέπεται να συμμετέχουν στις 
εχθροπραξίες.246
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 Αν και διατυπώνονται ξεχωριστά οι δύο αυτοί κανόνες, τους παραθέτουμε μαζί εξαιτίας 
της σύνδεσης που έχουν. Στην περίληψη τους αναφέρεται αρχικώς ότι, «η πρακτική των 
Κρατών τους θεμελιώνει ως νόρμες του διεθνούς εθιμικού δικαίου, οι οποίες εφαρμόζονται 
τόσο σε διεθνείς, όσο και σε μη διεθνείς ένοπλες συρράξεις».247 Ο λόγος της ‘εθιμικότητάς’ 
τους βασίζεται στο γεγονός ότι έχουν αναγνωριστεί και από πολλά συμβατικά κείμενα, 
από πρακτικές κρατών και από στρατιωτικούς κανονισμούς.248 Δύο ακόμα σημαντικά 
στοιχεία των παραπάνω άρθρων είναι το γεγονός ότι η αθέτηση και των δύο αποτελούν 
παραβιάσεις του ΔΑΔ και συνιστούν εγκλήματα πολέμου249  καθώς επίσης η στρατολόγηση 
και συμμετοχή των παιδιών αποτελούν κομμάτι των χείριστων μορφών  παιδικής εργασίας.250 

 Το περιεχόμενο και των δύο κανόνων είναι γενικό. Αναφορικά με τον κανόνα 136 απαγορεύεται 
η στρατολόγηση παιδιών και από τις ένοπλες δυνάμεις ενός κράτους, αλλά και από τις ένοπλες 
ομάδες. Ελλείψει επιθετικού προσδιορισμού αναφορικό στο είδος στρατολόγησης συμπεραίνεται 
ότι απαγορεύονται και οι τρεις ‘τύποι’ αυτής, η υποχρεωτική, η αναγκαστική και η εθελοντική. 
Κατά αυτόν τον τρόπο ο κανόνας εσωκλείει μέσα του και όλους τους τύπους συρράξεων, είτε 
αυτές είναι διεθνείς, είτε μη διεθνείς, είτε διεθνοποιημένες είτε τέλος, εσωτερικές αναταράξεις.

 Στο ίδιο μοτίβο διατύπωσης ο κανόνας 137 απαγορεύει τη συμμετοχή των παιδιών στις 
εχθροπραξίες γενικά. Απουσία πάλι επιθετικού προσδιορισμού αναφορικό στη συμμετοχή 
των παιδιών εν τοιαύτη περιπτώσει, συμπεραίνουμε ότι ο κανόνας απαγορεύει την 
τελευταία, είτε στην άμεση μορφή της, είτε στην έμμεση. Η γενική αυτή διατύπωση 
ευνοεί το συμπέρασμα ότι απαγορεύεται και η άμεση και η έμμεση στράτευση. Είναι 
ιδιαιτέρως σημαντική, καθώς σε λοιπά κείμενα γίνεται μνεία αναφορικά υπέρ της πρώτης, 
αφήνοντας σχεδόν απροστάτευτα τα παιδιά που έχουν δευτερεύοντα βοηθητικό ρόλο στη 
διεξαγωγή εχθροπραξιών. Αδιαμφισβήτητα η έμμεση στράτευση είναι εξίσου σημαντική 
με την άμεση, και ως εκ τούτου ο εθιμικός κανόνας 137 καθίσταται ιδιαίτερης σημασίας.

 Η μόνη προβληματική που εντοπίζεται στους δύο αυτούς κανόνες είναι ο καθορισμός του ορίου 
ηλικίας, κατά τον οποίο τα παιδιά μπορούν να στρατολογούνται και να λαμβάνουν μέρος στις 
εχθροπραξίες. Σύμφωνα με τους ερευνητές, «παρόλο που δεν υπάρχει, μέχρι στιγμής, μια ενιαία 
πρακτική σχετικά με την ελάχιστη ηλικία συμμετοχής στις εχθροπραξίες, υπάρχει συμφωνία 
πως αυτή δεν πρέπει να γίνεται κάτω από τα 15 έτη».251 Ωστόσο, γίνονται προσπάθειες από 
διάφορα Κράτη και Οργανισμούς υπέρ της αύξησης του κατώτερου ορίου ηλικίας στα 18 έτη.252

247. ο.π. σελ. 482 και 485 για τον κανόνα 136 και 137 αντίστοιχα.
248. ο.π. σελ. 483 και 486 για τον κανόνα 136 και 137 αντίστοιχα, βλ. επίσης και τις υποσημειώσεις αυτών.
249. ο.π. σελ. 568-603, βλ. Κανόνα 156: Σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου συνιστούν εγκλήματα 
πολέμου. Η στρατολόγηση και χρησιμοποίηση των παιδιών εμπίπτει στο πλαίσιο αναφοράς του συγκεκριμένου κανόνα, 
συγκεκριμένα των παιδιών εκείνων που η ηλικία τους ξεκινά από τα 15 έτη και κάτω.
250. Πιο συγκεκριμένα, λίγο πριν την υιοθέτηση του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη ΣΔΠ, σχετικά με την ανάμειξη 
παιδιών σε εχθροπραξίες, τέθηκε ξανά στο προσκήνιο το ζήτημα της παιδικής στράτευσης. Στο πλαίσιο της ΔΟΕ, 
προτάθηκε η προσθήκη του φαινομένου στράτευσης και συμμετοχής των παιδιών σε εχθροπραξίες ως μια από 
τις χειρότερες μορφές παιδικής εργασίας. Ειδικότερα, το άρθρο 3 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας 182 για την 
Απαγόρευση των Χειρότερων Μορφών Εργασίας των Παιδιών και την Άμεση Δράση με Σκοπό την Εξάλειψή τους, της 
ΔΟΕ, ορίζει πως, για τους σκοπούς της Σύμβασης αυτής, η έκφραση «οι χειρότερες μορφές εργασίας των παιδιών» 
περιλαμβάνει: α) όλες τις μορφές δουλείας ή ανάλογες πρακτικές με την δουλεία, όπως η πώληση και το δουλεμπόριο 
παιδιών, η δέσμευση λόγω χρεών και η αναγκαστική εργασία (και η δουλοπαροικία), καθώς και η αναγκαστική ή 
υποχρεωτική εργασία, περιλαμβανομένης και της υποχρεωτικής ή αναγκαστικής στράτευσης των παιδιών, με σκοπό 
την χρησιμοποίησή τους σε ένοπλες συγκρούσεις, β) τη χρησιμοποίηση, τη δέσμευση και την προαγωγή παιδιού στην 
πορνεία […] δ) εργασίες, οι οποίες, από τη φύση τους ή κάτω από τις συνθήκες που εκτελούνται, είναι πιθανό να βλάψουν 
την υγεία, την ασφάλεια ή την ηθική του παιδιού. Βλ. άρθρο 3 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας 182 για την Απαγόρευση 
των Χειρότερων Μορφών Εργασίας των Παιδιών και την Άμεση Δράση με Σκοπό την Εξάλειψή τους (Γενεύη, 17 Ιουνίου 
1999), του Ν. 2918/01 (ΦΕΚ 119/Α/15-6-01 σελ. 2027).
251. ICRC, 2005. Customary International Humanitarian Law. Volume 1: Rules. Cambridge: Cambridge University Press, σελ. 
185 και 188 για τους κανόνες 136 και 137 αντίστοιχα.
252. ο.π. σελ. 185 και 188 αντίστοιχα.
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Λε
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ε  Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) γεννήθηκε στη Ρώμη το 1998, από το άρθρο 5 
του Καταστατικού του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου της Ρώμης. Αποτελεί το πρώτο 
νόμιμο ποινικό δικαστήριο στον κόσμο,253 και θεωρείται απότοκο των δικαστηρίων 
της Νυρεμβέργης και του Τόκυο. Η δικαιοδοσία του Δικαστηρίου περιορίζεται στα 
σοβαρότερα εγκλήματα που ενδιαφέρουν τη διεθνή κοινότητα στο σύνολό της.254 Έχει 
τη δικαιοδοσία, σύμφωνα με το Καταστατικό του, να αντιμετωπίζει τις καταστάσεις 
των εγκλημάτων της γενοκτονίας, των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, των 
εγκλημάτων πολέμου και τέλος του εγκλήματος της επίθεσης.255 Αφορά τα πρόσωπα 
που είναι ατομικώς υπεύθυνα για την διάπραξη των παραπάνω εγκλημάτων και όχι τις 
κυβερνήσεις, τις ένοπλες δυνάμεις και ομάδες στο σύνολό τους. Όπως αναφέρεται, το 
ΔΠΔ δεν μπορεί να επιτύχει μόνο του τους σκοπούς του. Αποτελεί το έσχατο δικαστήριο, 
το οποίο επιθυμεί να συμπληρώσει και όχι να αντικαταστήσει τα εθνικά ποινικά 
δικαστήρια.256 Δρα λοιπόν σύμφωνα με την αρχή της συμπληρωματικότητας. Επιπλέον, 
πρεσβεύει τις αρμοδιότητες 1. Ratione materiae, δηλαδή το πεδίο εφαρμογής του, 2. Rati-
one personae, δηλαδή τα Μέρη που λαμβάνουν μέρος στις συρράξεις και τέλος 3. Ratione 
temporis, δηλαδή το γεγονός ότι αναλαμβάνει τα γεγονότα που διαπράχθηκαν αφού αυτό 
τέθηκε σε ισχύ, και αφορά τα Κράτη που έγιναν Μέρη στο παρόν Καταστατικό.257

 Γενικότερα το ΔΠΔ δεν είναι τόσο εξελιγμένο όσο τα υπόλοιπα είδη διεθνούς δικαίου, 
σε σχέση με το φαινόμενο της παιδικής στράτευσης. Εντούτοις, κατά το άρθρο 8 
του Καταστατικού του, το οποίο αναφέρεται στα εγκλήματα πολέμου, μεριμνείται η 
στράτευση και χρησιμοποίηση παιδιών τόσο στις διεθνείς, όσο και στις μη διεθνείς 
ένοπλες συρράξεις.258 

253. ICC. About Section. [Διαδίκτυο] Διαθέσιμο στο: https://www.icc-cpi.int/about.
254. Άρθρο 5 Καταστατικού της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (Ρώμη, 17 Ιουλίου 1998), του Ν. 3003/2002 
(ΦΕΚ Α/75/2002, σελ. 1241).
255. Άρθρο 5 Καταστατικού της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (Ρώμη, 17 Ιουλίου 1998), του Ν. 3003/2002 
(ΦΕΚ Α/75/2002, σελ. 1241).
256. Άρθρο 1 Καταστατικού της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (Ρώμη, 17 Ιουλίου 1998), του Ν. 3003/2002 
(ΦΕΚ Α/75/2002, σελ. 1241).
257. Τζέλη, Μ. Α., 2011. Παιδιά Μαχητές και Διεθνές Δίκαιο. Αθήνα-Κομοτηνή: Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, ο.π. σελ. 262.
258. Α) Ειδικότερα για τις διεθνείς ένοπλες συρράξεις: τμήμα xxvi, παράγραφος 2 (β), άρθρου 8 Καταστατικού της 
Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, (Ρώμη, 17 Ιουλίου 1998), του Ν. 3003/2002 (ΦΕΚ Α/75/2002, σελ. 1244). Βλ. 
επίσης και άρθρο 77 (2) ΠΠ Ι’77 ως νομική βάση. Β) Για τις μη διεθνείς ένοπλες συρράξεις: τμήμα vii, παράγραφος 2(ε), 
άρθρου 8 Καταστατικού της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, (Ρώμη, 17 Ιουλίου 1998), του Ν. 3003/2002 
(ΦΕΚ Α/75/2002, σελ. 1244). Βλ. επίσης και άρθρο 4 (3)(γ) του ΠΠ ΙΙ’77 ως νομική βάση. Σαν γενικά σχόλια αναφορικά με 
το παρόν άρθρο του Καταστατικού: Διατηρείται το ηλικιακό όριο των 15 ετών και κάτω, απαγορεύεται η αναγκαστική 
και υποχρεωτική στράτευση –ελλείψει προσδιορισμού- όπως και η ενεργή, τόσο σε διεθνείς όσο και σε μη διεθνείς 
ένοπλες συρράξεις. Μάλιστα –όσον αφορά τις μη διεθνείς ένοπλες συρράξεις- γίνεται και διαχωρισμός από τις 
εσωτερικές αναταραχές και εξάρσεις βίας στο εσωτερικό των κρατών. Σε αυτή την περίπτωση το Καταστατικό δεν 
εφαρμόζεται.
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 Όσον αφορά την εγκαθίδρυση ενός διεθνούς ποινικού δικαστηρίου, αυτή –όπως άλλωστε 
διαφαίνεται και από την χρονολογία σύστασής του- άργησε να κάνει την εμφάνισή 
της στη διεθνή σκηνή. Μέχρι το 1998 ωστόσο, είχαν πραγματοποιηθεί ορισμένα ad 
hoc δικαστήρια, διότι υπήρχε η ανάγκη ποινικοποίησης όλων των προαναφερθέντων 
εγκλημάτων που υπάγονται πλέον στη δικαιοδοσία του ΔΠΔ.  Ειδικότερα δε μετά 
το πέρας του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου, και την σύσταση του Διεθνούς Στρατιωτικού 
Δικαστηρίου της Νυρεμβέργης και του Τόκυο, αυτή η ανάγκη έγινε εντονότερη.

 Τα ad hoc στρατιωτικά δικαστήρια της Νυρεμβέργης και του Τόκυο, δεν αναφέρουν διατάξεις 
σχετικά με τη στρατολόγηση και χρησιμοποίηση των παιδιών στο πεδίο μάχης. Όπως 
αναφέραμε προηγουμένως, παρά το γεγονός ότι ήταν γνωστό το φαινόμενο της παιδικής 
στράτευσης, τα κράτη εκείνη την περίοδο είχαν άλλες προτεραιότητες για τις οποίες έπρεπε 
να μεριμνήσουν.  Εντούτοις, λίγα χρόνια αργότερα, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την 
Πρώην Γιουγκοσλαβία (ΔΠΔΓ)259 κάνει γενική αναφορά στην ποινικοποίηση εξαναγκασμού 
αιχμαλώτου πολέμου ή πολίτη να υπηρετεί στις ένοπλες δυνάμεις του εχθρού. Διάταξη 
η οποία περιλαμβάνει τα παιδιά μαχητές, χωρίς βέβαια να προβαίνει σε αναφορά τους.

 Την ίδια εποχή που πραγματοποιείται το ΔΠΔΓ, συστήθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη 
και το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για τη Ρουάντα (ΔΠΔΡ).260 Παρά το γεγονός 
ότι η Ρουάντα αποτελεί μία από τις χώρες που εμφανίζεται το φαινόμενο της 
παιδικής στράτευσης, εντούτοις δεν αναφέρεται σε κάποιο άρθρο του καταστατικού 
μέριμνα για τη στρατολόγηση και χρησιμοποίηση παιδιών σε ένοπλες συρράξεις. 

 Από όλα τα ad hoc δικαστήρια που είχαν συσταθεί, σημαντικότερο καθίσταται το Ειδικό Δικαστήριο 
για τη Σιέρρα Λεόνε (ΕΔΣΛ). Το ΕΔΣΛ ιδρύθηκε ύστερα από τη σύναψη Συμφωνίας εκ μέρους 
της κυβέρνησης της Σιέρα Λεόνε και των Ηνωμένων Εθνών, υπό την Απόφαση 1315 (2000) 
του ΣΑ/ΗΕ, 261αφού πρωτίστως ο πρώην Πρόεδρος της χώρας Ahmad Tejan Kabbah προέβη 
σε σύσταση επιστολής στον τότε ΓΓ/ΗΕ Kofi Anan. Καθίσταται ιδιαίτερης σημασίας καθώς για 
πρώτη φορά κάποιο διεθνές ποινικό δικαστήριο κατοχυρώνει στο Καταστατικό του ως έγκλημα 
πολέμου τη στρατολόγηση και χρησιμοποίηση παιδιών σε ένοπλες συρράξεις. Ειδικότερα κατά 
το άρθρο 4 του Καταστατικού του ΕΔΣΛ σχετικά με άλλες σοβαρές παραβιάσεις του ΔΑΔ:

* Το Ειδικό Δικαστήριο θα έχει την εξουσία να ασκήσει δίωξη στα πρόσωπα που 
διέπραξαν τις ακόλουθες σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου:
[…]
γ. Στρατολόγηση και κατάταξη των παιδιών ηλικίας κάτω των 15 ετών σε ένοπλες 
δυνάμεις ή ομάδες ή την χρησιμοποίησή τους για ενεργή συμμετοχή στις εχθροπραξίες.262

 Η διατύπωση του άρθρου 4 του ΕΔΣΛ είναι πανομοιότυπη με εκείνη του άρθρου 8 του 
Καταστατικού του ΔΠΔ της Ρώμης, αναφορικό στη στρατολόγηση ή χρησιμοποίηση 
παιδιών στις διεθνείς και μη διεθνείς ένοπλες συρράξεις, καθώς επίσης και την ενεργό 
συμμετοχή τους σε αυτές.263 Σύμφωνα με την Ilene Cohn, «αυτή η επανάληψη της γλώσσας 
του ΔΠΔ πρέπει να συνεισφέρει ουσιαστικά στην ανοικοδόμηση συναίνεσης σχετικά με τον 
ορισμό του εγκλήματος πολέμου της στρατολόγησης παιδιών στο διεθνές ποινικό δίκαιο».264 
Όπως και στο άρθρο 8 στην παράγραφο για τις μη διεθνείς ένοπλες συρράξεις, έτσι και 
εδώ, ισχύει το όριο ηλικίας των παιδιών κάτω των 15 ετών, τα οποία επ’ ουδενί δεν 
πρέπει να στρατολογούνται είτε αναγκαστικά, είτε εθελοντικά από τις ένοπλες ομάδες 
και δυνάμεις ενός κράτους. Μέριμνα δόθηκε για ακόμη μια φορά στην ενεργή (άμεση) 
συμμετοχή τους στις εχθροπραξίες. «Οφείλουμε μόνο να επισημάνουμε πως, δεδομένης της 

259. Καταστατικό του Διεθνούς Δικαστηρίου για την πρώην Γιουγκοσλαβία. Νέα Υόρκη, 25 Μαΐου 1993, του Ν. 2665/1998 
(ΦΕΚ Α/279/1998).
260. Καταστατικό του Διεθνούς Δικαστηρίου για τη Ρουάντα. Νέα Υόρκη, 8 Νοεμβρίου 1994, του Ν. 2665/1998 (ΦΕΚ 
Α/279/1998).
261. UN Doc. S/RES/1315 (2000).
262. RSCSL. Statute of the Special Court for Sierra Leone. [Διαδίκτυο] Διαθέσιμο στο: http://www.rscsl.org/Documents/
scsl-statute.pdf. Παράγραφος (γ), άρθρου 4 Καταστατικού του Ειδικού Δικαστηρίου για τη Σιέρα Λεόνε. Η μετάφραση 
είναι δική μας. 



69

ad hoc φύσης του ΕΔΣΛ και της σύστασής του για να δικάσει εγκληματίες για εγκλήματα που 
είχαν ήδη συντελεστεί κατά τον εμφύλιο πόλεμο στη Σιέρα Λεόνε … (το Καταστατικό του ΕΔΣΛ) 
δε θα μπορούσε εκ των πραγμάτων να βελτιώσει την ήδη παρεχόμενη στα παιδιά στρατιώτες 
προστασία από τις ήδη ισχύουσες διατάξεις και κανόνες του ΔΑΔ, συμβατικού και εθιμικού».265 

 Στα προλεγόμενα του ΔΠΔ είχαμε αναφέρει ότι αυτό δρα βάσει της αρχής της 
συμπληρωματικότητας και των αρμοδιοτήτων ratione materiae, ratione personae και ratione 
temporis. Τα τέσσερα αυτά στοιχεία υπάρχουν και εδώ. Όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής 
(ratione materiae) του ΕΔΣΛ, η δικαιοδοσία του αφορούσε τα εγκλήματα πολέμου και τα 
εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, παραβιάσεις του ΔΑΔ, όπως επίσης και εγκλήματα 
που έγιναν υπό την προηγούμενη ηγεσία της Σιέρα Λεόνε.266 Όσον αφορά το ratione 
temporis, το ΕΔΣΛ θα είχε δικαιοδοσία από την  30η Νοεμβρίου του 1996 και έπειτα.267

 Ενδιαφέρον ωστόσο παρουσιάζει η αρμοδιότητα ratione personae, η οποία 
λαμβάνει υπόψιν της τα μέρη που έχουν εμπλακεί στις συρράξεις. Σύμφωνα με 
το ΣΑ/ΗΕ η δικαιοδοσία του ΕΔΣΛ θα αφορούσε λοιπόν τα άτομα που «έφεραν 
την μεγαλύτερη ευθύνη» για την τέλεση των παραπάνω εγκλημάτων.268 Ο ΓΓ/
ΗΕ προέβη σε μια πρόταση διαφοροποίησης σχετικά με την αρμοδιότητα ratio-
ne personae και έκανε λόγο για τα άτομα που είναι «πιο υπεύθυνα». Η παράμετρος 
που έθεσε είναι ιδιαιτέρως σημαντική γιατί πέραν των ενηλίκων που θεωρούνται 
υπεύθυνοι για τα προαναφερθέντα εγκλήματα, αναφέρονται τα παιδιά 15 έως 18.

 «Τελικά, το Καταστατικό του ΕΔΣΛ ακολούθησε την αρχική σύσταση του ΣΑ/ΗΕ, αλλά προέβλεψε 
και το δικαίωμα δικαιοδοσίας έναντι παιδιών μαχητών, όπως προαναφέρθηκε, τα οποία ήταν 
τουλάχιστον δεκαπέντε ετών κατά τον χρόνο τέλεσης του εγκλήματος με σκοπό όμως την 
ένταξη τους σε πρόγραμμα DDR και όχι ποινικής τιμωρίας τους. Τελικά, δεν παραπέμφθηκε 
εναντίον του ΕΔΣΛ κανένα παιδί πρώην μαχητής, ύστερα από σχετική απόφαση του 
Εισαγγελέα, αλλά μόνο όσοι έφεραν την μεγαλύτερη ευθύνη. Μάλιστα, όλοι οι κατηγορούμενοι 
που προσήχθησαν ενώπιον του Δικαστηρίου κατηγορήθηκαν για αναγκαστική και εθελοντική 
στρατολόγηση παιδιών κάτω των δεκαπέντε ετών σε ένοπλες δυνάμεις ή ομάδες ή/και 
για χρησιμοποίηση τους για ενεργή συμμετοχή στις εχθροπραξίες, υπό το άρθρο 4(γ) του 
Καταστατικού του ΕΣΔΛ (το οποίο βέβαια, ακολουθεί το προϋπάρχον Καταστατικό της Ρώμης)».269

263. Εν προκειμένω μας αφορά το καθεστώς μη διεθνούς ένοπλης σύρραξης εξαιτίας του εμφυλίου πολέμου που 
έλαβε χώρα στη Σιέρα Λεόνε και αφορούσε το Ενωμένο Επαναστατικό Μέτωπο (RUF) με την παράλληλη υποστήριξη 
του Εθνικού Πατριωτικού Μετώπου της Λιβερίας (NPFL), τη βοήθεια του Charles Taylor –Προέδρου της Λιβερίας-, 
εναντίον της κυβέρνησης της Σιέρα Λεόνε υπό την προεδρία του Joseph Saidu Momoh. 
264. Cohn, I., “The Protection of Children and the Quest for Truth and Justice in Sierra Leone”. Journal of International Affairs, 
vol. 55(1), ο.π. σελ. 21.
265. Γκούντρα, Π., 2011. «Μεταξύ Προστασίας και Τιμωρίας» Ή «Προστατεύοντας Θύματα και Θύτες», Διπλωματική 
Εργασία. Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. ο.π. σελ. 146-147.
266. UN Doc. S/2000/915 (2000), παρ. 12,13.
267. UN Doc. S/2000/915 (2000), παρ. 27.
268. UN Doc. S/RES/1315 (2000)
269. Τζέλη, Μ. Α., 2011. Παιδιά Μαχητές και Διεθνές Δίκαιο. Αθήνα-Κομοτηνή: Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, ο.π. σελ. 281.



 Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να αναφέρουμε πως, το γενικότερο αίσθημα που αφήνει 
πίσω του το ΕΔΣΛ είναι αδιαμφισβήτητα θετικό διότι αναγνωρίζεται αρχικώς από την 
κυβέρνηση της Σιέρα Λεόνε το πρόβλημα της παιδικής στράτευσης και δευτερευόντως 
χρησιμοποιείται στο Καταστατικό του η επανάληψη της γλώσσα του ΔΠΔ της Ρώμης, με 
αποτέλεσμα να ανοικοδομείται -κατά κάποιο τρόπο- η εγκαθίδρυση ενός γενικού consensus 
έναντι του φαινομένου της στράτευσης ανηλίκων.270 Τέλος, ιδιαιτέρως σημαντικό είναι και το 
γεγονός ότι η αρμοδιότητα ratione personae υποδείκνυε τα άτομα που «έφεραν τη μεγαλύτερη 
ευθύνη» και αυτό είχε ως αποτέλεσμα τα παιδιά μαχητές να ενταχθούν σε προγράμματα 
DDR και να μην παραπεμφθούν σε δίκη. Κατά αυτόν τον τρόπο υποδεικνύεται από το ΕΔΣΛ 
πως, τα παιδιά εξαιτίας του νεαρού της ηλικίας τους, αλλά και των υπόλοιπων παραγόντων 
που συντελούν στην διαιώνιση του φαινομένου της παιδικής στράτευσης, δεν έχουν γνώση 
των πράξεων τους. Για αυτόν τον λόγο αναδείχθηκαν και οι ανάλογοι υπεύθυνοι, οι οποίοι 
μεταξύ των άλλων κατηγορήθηκαν και για την ενέργεια της στρατολόγησης ανηλίκων.271 

 Οι σημαντικότερες υποθέσεις του ΕΔΣΛ σχετικά με το φαινόμενο της παιδικής 
στράτευσης ήταν αυτές της πολιταφυλακής (CDF), των μελών της RUF και της 
AFRC, όπως επίσης και του πρώην πολιτικού ηγέτη της Λιβερίας Charles Taylor, ο 
οποίος ξεκίνησε τη στρατολόγηση και χρησιμοποίηση παιδιών στις εχθροπραξίες.272
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270. Ελαφρώς τροποποιημένο: Cohn, I., “The Protection of Children and the Quest for Truth and Justice in Sierra Leone”. 
Journal of International Affairs, vol. 55(1), σελ. 21.
271. Τζέλη, Μ. Α., 2011. Παιδιά Μαχητές και Διεθνές Δίκαιο. Αθήνα-Κομοτηνή: Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, ο.π. σελ. 281.
272.  ο.π. σελ. 281, ελαφρώς τροποποιημένο. 
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7/ Nομικό Πλαίσιο Στρατολόγησης: Ποινικές Ευθύνες
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 Το φαινόμενο της παιδικής στράτευσης είναι ένα αρκετά περίπλοκο και ευαίσθητο 
ζήτημα. Όπως σημειώσαμε και στην εισαγωγή του κεφαλαίου 5, η έννοια του 
παιδιού και του στρατιώτη, του θύματος και του θύτη, συμπυκνώνει στο εσωτερικό 
του την αντιφατικότητα της ανθρώπινης ύπαρξης. Παρά την ειδική φροντίδα και 
προστασία που πρέπει να παρέχεται στα παιδιά, δεν πρέπει ποτέ να λησμονούμε 
ότι κάποια από αυτά ενδέχεται να έχουν πάρει τη θέση στυγερών δολοφόνων. 
Μάλιστα, να το έχουν πράξει όχι μόνο μία φορά, αλλά πολλές. Είτε αναγκαστικά, είτε 
υποχρεωτικά, είτε εθελοντικά, άμεσα ή έμμεσα το αποτέλεσμα στην περίπτωση των 
παιδιών στρατιωτών είναι το ίδιο: η βίαιη αφαίρεση των παιδικών γνωρισμάτων 
και η αντικατάσταση αυτών από εχθρικά συναισθήματα που έχουν ως σκοπό/
στόχο την αφαίρεση ζωής και την πρόκληση σωματικού και ψυχικού πόνου.

 Βλέποντας το φαινόμενο της στρατολόγησης ανηλίκων κάπως πιο απλά ή πιο παιδικά, 
εάν μας επιτραπεί η έκφραση αυτή, μπορούμε να θεωρήσουμε το ΔΑΔ και τα ΔτΑ 
σαν τους γονείς των παιδιών που υπόκεινται στο καθεστώς του παιδιού μαχητή. 
Σύμφωνα με το σκεπτικό αυτό, όπως θα γυρέψει ο γονιός την προστασία για το 
παιδί του, έτσι θα γυρέψει και έναν τρόπο να το κάνει καταλάβει τις συνέπειες των 
πράξεων του. Το θεμιτό αποτέλεσμα της κατανόησης προσφέρεται μέσω της τιμωρίας. 

 Η τιμωρία των παιδιών στρατιωτών δε θα μπορούσε να παραληφθεί. Και δεν θα 
μπορούσε να παραληφθεί γιατί αφορά πρωτίστως τα ίδια τα παιδιά, τα οποία πρέπει 
να κατανοήσουν τις συνέπειες των πράξεων τους. Δευτερευόντως, παρά την αθώα 
φύση του παιδιού, αθώα ενδέχεται να ήταν και η ζωή, που το παιδί αφαίρεσαι. Πρέπει 
λοιπόν με τον κατάλληλο τρόπο να υπάρξει δικαιοσύνη και για τους υπόλοιπους 
άμαχους πολίτες που έχασαν τη ζωή τους από τα πυρά ενός παιδιού. Να κριθεί 
δηλαδή το παιδί με την αιτιότητα του αποτελέσματος που προκάλεσε και όχι με την 
ιδιότητα του μαχητή που ανέλαβε. Τέλος, η τιμωρία καθίσταται σημαντική γιατί 
μέσω της επισήμανσης της καταλαβαίνουμε και οι ίδιοι τα «γιατί» που οδήγησαν τα 
παιδιά σε αυτό το μονοπάτι, και για τα οποία ευθυνόμαστε κυρίως εμείς, οι ενήλικες. 
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 Τα παιδιά σε περίπτωση αιχμαλωσίας τους από κάποια δύναμη εκ των μερών της 
διεθνούς ένοπλης σύρραξης φέρουν το καθεστώς του ΑΧΠ, όπως προβλέπεται από τις 
διατάξεις των άρθρων της ΙΙΙ ΣΓ’49 για τους μαχητές που συλλήφθηκαν ή παραδόθηκαν 
και που αναφέραμε σε προηγούμενο κεφάλαιο της παρούσης εργασίας. Επιπλέον με 
αφετηρία το άρθρο 105 της ΙΙΙ ΣΓ’ 49 και εξής,273 περιγράφονται οι εγγυήσεις απονομής 
της δικαιοσύνης και υπεράσπισης των κατηγορουμένων ακόμα και εάν αυτοί έχουν 
κατηγορηθεί για παραβίαση των ΣΓ’49.274 Στις διατάξεις αυτές δεν αναφέρεται πουθενά 
ο καθορισμός κάποιου ορίου ηλικίας σχετικά με την αναγνώριση ποινικής ευθύνης και 
την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων. Ούτε αναφέρεται η ειδική μεταχείριση 
ως προς τα παιδιά. Εντούτοις όμως, κατά την IV ΣΓ’49, η οποία αφορά την προστασία των 
πολιτών εν καιρώ πολέμου, προβλέπεται ότι: 

| Εν ουδεμιά περιπτώσει δύναται να επιβληθή η ποινή του θανάτου εις προστατευόμενον 
πρόσωπον άγον ηλικίαν κάτω των δεκαοκτώ ετών, κατά τον χρόνον της παραβάσεως.275 

| Θα ληφθή υπ’ όψιν το προβλεπόμενον υπέρ των ανηλίκων ειδικό καθεστώς.276

 Η διάταξη του άρθρου 68 αφορά την μη επιβολή θανατικής ποινής σε παιδιά κάτω των 
18 ετών, τα οποία όμως αποτελούν τμήμα του άμαχου πληθυσμού. Η διάταξη όμως του 
άρθρου 76 προβλέπει την ειδική μεταχείριση που χρειάζονται τα παιδιά, τα οποία τελούν 
υπό κράτηση. Βέβαια πέραν τούτου δε γίνεται εν προκειμένω καμία νύξη σχετικά με 
το όριο ηλικίας των παιδιών, θέτοντας το ερώτημα ποια παιδιά υπόκεινται σε αυτή τη 
διάταξη.

273. Βλ. άρθρο 105 έως άρθρο 132 Σύμβασης της Γενεύης περί μεταχειρίσεως των αιχμαλώτων πολέμου, (Γενεύη, 12 
Αυγούστου 1949), του Ν. 3482/1955 (ΦΕΚ Α/3/1956 σελ. 149-154).
274. Βλ. παράγραφος 4, άρθρου 49 Σύμβασης της Γενεύης περί βελτιώσεως της τύχης των τραυματιών και ασθενών 
των εν εκστρατεία ένοπλων δυνάμεων, (Γενεύη, 12 Αυγούστου 1949), του Ν. 3481/1955 (ΦΕΚ Α/3/1956 σελ. 119), 
παράγραφος 4, άρθρου 50 Σύμβασης της Γενεύης περί βελτιώσεως της τύχης των τραυματιών, ασθενών και ναυαγών 
των κατά θάλλασσαν ένοπλων δυνάμεων, (Γενεύη, 12 Αυγούστου 1949), του Ν. 3481/1995 (ΦΕΚ Α/3/1956 σελ. 130), 
παράγραφος 4, άρθρο 129 Σύμβασης της Γενεύης περί μεταχειρίσεως των αιχμαλώτων πολέμου, (Γενεύη, 12 Αυγούστου 
1949), του. Ν. 3481/1955 (ΦΕΚ Α/3/1956 σελ. 153) και τέλος παράγραφος 4, άρθρου 146 Σύμβασης της Γενεύης περί 
προστασίας των πολιτών εν Καιρώ πολέμου, (Γενεύη, 12 Αυγούστου 1949), του Ν. 3481/1955 (ΦΕΚ Α/3/1956 σελ. 185).
275. Παράγραφος 4, άρθρου 68 Σύμβασης της Γενεύης περί προστασίας των πολιτών εν Καιρώ πολέμου, (Γενεύη, 12 
Αυγούστου 1949), του Ν. 3481/1955 (ΦΕΚ Α/3/1956, σελ. 173).
276. Παράγραφος 4, άρθρου 76 Σύμβασης της Γενεύης περί προστασίας των πολιτών εν Καιρώ πολέμου, (Γενεύη, 12 
Αυγούστου 1949), του Ν. 3481/1955 (ΦΕΚ Α/3/1956, σελ. 174).
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19
77  Ωστόσο η εμπλοκή των παιδιών σε ένοπλες συρράξεις μη διεθνούς χαρακτήρα είναι 

εντονότερη σε σχέση με εκείνη στις ΔΕΣ. Όπως αναφέραμε και στο κεφάλαιο 4.2 το 
καθεστώς ΑΧΠ δεν ισχύει στις μη διεθνείς ένοπλες συρράξεις, και αντί αυτού όποιος 
συλληφθεί, παραδοθεί και κατηγορηθεί θεωρείται κρατούμενος ασφαλείας (secu-
rity detainee). Επομένως τα παιδιά μαχητές στις ΜΔΕΣ δεν χαίρουν της μεταχείρισης 
του ΑΧΠ, υπόκεινται ως επί το πλείστον στην εθνική νομοθεσία που υπάγονται 
ως πολίτες και ως εκ τούτου μπορεί να καταδικαστούν και να εκδιωχθούν από τη 
χώρα προέλευσής τους για εσχάτη προδοσία. Σε επίπεδο ΔΑΔ προστατεύονται 
από τα δύο Πρόσθετα Πρωτόκολλα του 1977, γίνεται δηλαδή μέριμνα για αυτά 
τόσο σε διεθνείς όσο και σε μη διεθνείς ένοπλες συρράξεις, ενώ σε επίπεδο ΔτΑ 
από τη ΣΔΠ και άλλα διεθνή κείμενα. Όσον αφορά το ΠΠ Ι’77 κατοχυρώνεται ότι:

| Σε περίπτωση σύλληψης, κράτησης ή φυλάκισης για λόγους σχετιζόμενους με την 
ένοπλη σύγκρουση τα παιδιά θα κρατούνται σε καταλύματα χωριστά των μεγάλων, πλην 
της περιπτώσεως οικογενειών οι οποίες από την άποψη της παροχής καταλύματος 
θεωρούνται ως οικογενειακές μονάδες όπως προβλέπεται στο Άρθρο 75, παράγραφος 5. 

| Η θανατική ποινή για αδίκημα σχετιζόμενο για την ένοπλη σύγκρουση 
δε θα εκτελείται κατά προσώπων τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει 
την ηλικία των 18 ετών κατά το χρόνο διαπράξεως του αδικήματος.277

 Το ΔΑΔ παρουσιάζει κάποια προβλήματα σχετικά με τον καθορισμό της έννοιας 
του παιδιού, διότι δεν παρέχει κάποιον ορισμό στον οποίο θα μπορούσαμε να 
ανατρέξουμε. Εντούτοις αυτός καλύπτεται από τη ΣΔΠ. Το γεγονός ότι το ΔΑΔ δεν 
παρέχει ορισμό όπως και δεν δίδεται ηλικιακό πλαίσιο σε κάποιες διατάξεις, καθιστά 
δύσκολο τον προσδιορισμό της ηλικίας που τα παιδιά μπορούν να απολαμβάνουν την 
ειδική προστασία που προβλέπεται από το εκάστοτε άρθρο. Έτσι λοιπόν και στην 
παράγραφο 4 του άρθρου 77, παρά το γεγονός ότι προβλέπεται ξεχωριστή κράτηση, 
η ειδική προστασία μπορεί να αφορά μόνο τα παιδιά που βρίσκονται από 15 ετών και 
κάτω, αφήνοντας εκτός νομικού πλαισίου εκείνα που εμπίπτουν ηλικιακά μεταξύ 
15 έως 18 ετών ή μπορεί να τους δίνεται σταδιακά προτεραιότητα ανάλογα με την 
ηλικία τους. Εάν ισχύει η παραπάνω ρήτρα, μοιραία τα παιδιά ή πολλά από τα παιδιά 
15 έως 18 ετών θα στεγάζονται με τους υπόλοιπους ενήλικες κρατούμενους.

 Όσον αφορά την παράγραφο 5, δε γίνεται καμία αλλαγή της διατύπωσης 
από εκείνη της παραγράφου 4 του άρθρου 68 της IV ΣΓ’49. Συνεχίζεται η 
μη επιβολή θανατικής ποινής σε παιδιά από 18 ετών και κάτω. Ωστόσο, οι 
παρούσες διατάξεις, όπως το σύνολο του ΠΠ Ι’77 αφορούν μόνο τις διεθνείς 
ένοπλες συρράξεις και ως εκ τούτου καλύπτουν μόνο αυτές τις περιπτώσεις. 
Από την άλλη μεριά όσον αφορά τις μη διεθνείς ένοπλες συρράξεις, όπως έχουμε αναφέρει, 
καλύπτονται από το ΠΠ ΙΙ’77. Αναφορικά με το νομικό πλαίσιο τιμωρίας, προβλέπεται ότι:

* Δεν θα απαγγέλεται θανατική ποινή σε πρόσωπα που ήσαν κάτω των 
δεκαοκτώ ετών κατά τον χρόνο διαπράξεως του αδικήματος και δεν 
θα εκτελείται κατά εγκύων γυναικών ή μητέρων με μικρά τέκνα.278
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 Η συγκεκριμένη διάταξη του άρθρου 6 καθίσταται ιδιαίτερης σημασίας καθώς 
χρησιμοποιείται το ρήμα ‘απαγγέλω’ και όχι το ‘εκτελώ’, που χρησιμοποιείται κατά το 
ΠΠ Ι’77. Στην περίπτωση του ΠΠ Ι’ υπάρχει η δυνατότητα απαγγελίας της θανατικής 
ποινής, ωστόσο δύναται και να μην εκτελεσθεί. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο κατάδικος 
να παραμένει υπό κράτηση για μεγάλος μέρος της ζωής του (ή ισόβια) αναμένοντας 
την πιθανή δικάσιμη της ποινής του.279 Ωστόσο, στο ΠΠ ΙΙ’77 παρέχεται μια πιο απόλυτη 
απαγόρευση, η οποία προβλέπει τον αποκλεισμό απαγγελίας της θανατικής ποινής στα 
παιδιά, γεγονός που προσδίδει θετικό πρόσημο στο παρόν Πρωτόκολλο, αλλά και στα 
παιδιά που εμπλέκονται στις ΜΔΕΣ, τα οποία στερούνται πολλές φορές των βασικών 
αρχών προστασίας.280

277. Παράγραφοι 4 και 5 αντιστοίχως, άρθρου 77 Συμπληρωματικού Πρωτοκόλλου των Συμβάσεων της Γενεύης 
της 12ης Αυγούστου 1949 που αναφέρεται στην προστασία των θυμάτων των διεθνών ένοπλων συγκρούσεων 
(Πρωτόκολλο Ι) (Γενεύη, 8 Ιουνίου 1977), του Ν. 1786/1988 (ΦΕΚ Α/125/1988 σελ. 2459).
278. Παράγραφος 4, άρθρου 6 Συμπληρωματικού Πρωτοκόλλου των Συμφωνιών της Γενεύης της 12ης Αυγούστου 
1949 για την προστασία των θυμάτων μη διεθνών ένοπλων συρράξεων (Πρωτόκολλο ΙΙ) (Γενεύη, 8 Ιουνίου 1977), του 
Ν. 2105/1992 (ΦΕΚ Α/196/1992 σελ. 4172).
279. Η οποία μπορεί να μην έρθει ποτέ. 
280. Δεδομένης της φύσης των ΜΔΕΣ.
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ού  Όσον αφορά την ποινική διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί σχετικά με τα παιδιά 
στρατιώτες από τη στιγμή που συλλαμβάνονται, η ΣΔΠ ρυθμίζει επαρκώς αρκετές 
πτυχές επί του θέματος. Το σημαντικότερο που υπογραμμίζεται από το περιεχόμενο 
των διατάξεων της είναι η προώθηση επανένταξης του παιδιού στην κοινωνία και όχι 
η τιμωρία του αυτή καθαυτή. Ειδικότερα κατά το άρθρο 37 της ΣΔΠ προβλέπεται ότι:

| Τα Συμβαλλόμενα Κράτη επαγρυπνούν ώστε:

α) Κανένα παιδί να μην υποβάλλεται σε βασανιστήρια ή άλλες σκληρές 
απάνθρωπες ή εξευτελιστικές τιμωρίες ή μεταχείριση. Θανατική ποινή ή ισόβια 
κάθειρξη χωρίς δυνατότητα απελευθέρωσης δεν πρέπει να απαγγέλονται για τις 
παραβάσεις, τις οποίες έχουν διαπράξει πρόσωπα κάτω των δεκαοκτώ ετών.

β) Κανένα παιδί να μη στερείται την ελευθερία του κατά τρόπο παράνομο ή αυθαίρετο. Η 
σύλληψη, κράτηση ή φυλάκιση ενός παιδιού πρέπει να είναι σύμφωνη με το νόμο, να μην 
αποτελεί παρά ένα έσχατο μέτρο και να είναι της μικρότερης δυνατής χρονικής διάρκειας.

γ) Κάθε παιδί που στερείται την ελευθερία να αντιμετωπίζεται με ανθρωπισμό και με τον 
οφειλόμενο στην αξιοπρέπεια του ανθρώπου σεβασμό, και κατά τρόπο που να ανταποκρίνεται 
στις ανάγκες της ηλικίας του. Ειδικότερα κάθε παιδί που στερείται την ελευθερία θα 
χωρίζεται από τους ενήλικες, εκτός εάν θεωρηθεί ότι είναι προτιμότερο να μη γίνει 
αυτό για το συμφέρον του παιδιού, και έχει το δικαίωμα να διατηρήσει την επαφή με την 
οικογένειά του δι’ αλληλογραφίας και με επισκέψεις, εκτός εξαιρετικών περιστάσεων.

δ) Τα παιδιά που στερούνται την ελευθερία τους να έχουν το δικαίωμα για 
ταχεία πρόσβαση σε νομική ή σε άλλη κατάλληλη συμπαράσταση, καθώς και το 
δικαίωμα να αμφισβητούν τη νομιμότητα της στέρησης της ελευθερίας τους 
ενώπιον  ενός δικαστηρίου ή μιας άλλης αρμόδιας, ανεξάρτητης και αμερόληπτης 
αρχής, και για τη λήψη μιας ταχείας απόφασης πάνω σε αυτό το ζήτημα.281

 Στο κομμάτι της ποινικής διαδικασίας, η ΣΔΠ προσφέρει μεγαλύτερο εύρος διατάξεων 
και από ότι προσφέρει η ίδια στο νομικό πλαίσιο προστασίας, αλλά και από αυτό που 
προσφέρουν τα δύο ΠΠ’77, αναφορικά πάντα με τη συμμετοχή των παιδιών στις 
εχθροπραξίες. Μάλιστα αναφορικά με τις 3 πρώτες παραγράφους του άρθρου 37, 
θα μπορούσαμε να πούμε ότι αντικατοπτρίζουν δύο από τους εθιμικούς κανόνες 
της ΔΕΕΣ, τον κανόνα 135 και τον κανόνα 120. Εν προκειμένω, κατά το άρθρο 37(α) 
κατοχυρώνεται η μη υποβολή των παιδιών σε οποιασδήποτε μορφή βασανιστηρίων, 
όπως επίσης και η επιβολή θανατικής ποινής, χωρίς μάλιστα τη δυνατότητα 
απελευθέρωσης, σε παιδιά κάτω των 18 ετών.282 Η σύλληψη, κράτηση και φυλάκιση 
είναι το έσχατο σημείο στο οποίο μπορούν τα Συμβαλλόμενα Κράτη να οδηγηθούν, 
και προφανώς η απόφαση αυτή να γίνεται υπό τη σκέπη του νόμου ( 37(β) ).283

 Εν συνεχεία στην παράγραφο (γ), υπογραμμίζονται οι αρχές του ανθρωπισμού και 
του σεβασμού στις οποίες πρέπει να τυγχάνει το κάθε παιδί, με τρόπο πάντα που 
ανταποκρίνεται στην ηλικία του. Για αυτόν τον λόγο στη συνέχεια της παραγράφου 
κατοχυρώνεται η χωριστή κράτηση των παιδιών με εκείνη των ενηλίκων, εκτός 
από περιστάσεις που η απαγόρευση αυτή θα είναι προς το συμφέρον του παιδιού. 

281. Άρθρο 37 Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, (Νέα Υόρκη, 20 Νοεμβρίου 1989), του Ν. 2101/1992 (ΦΕΚ 
Α/192/1992, σελ.4116)
282. Ελαφρώς τροποποιημένο: Σγουρίδου, Α., 2002. Άρθρο 37 [Προσωπική ελευθερία, απαγόρευση βασανιστηρίων]. 
Στο: Νάσκου-Περράκη, Π., Χρυσόγονος, Κ., & Αντωνόπουλος, Χ., επιμ. 2002. Η Διεθνής Σύμβαση για τα δικαιώματα του 
παιδιού και η εσωτερική έννομη τάξη. Ερμηνεία κατ’ άρθρο. Αθήνα-Κομοτηνή: Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, σελ. 385.
283. ο.π., σελ. 385.
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Το παιδί που τελείται υπό κράτηση έχει το δικαίωμα να κρατάει επαφή με την 
οικογένειά του μέσω αλληλογραφίας, καθώς επίσης επιτρέπονται οι επισκέψεις 
στον χώρο κράτησης ή φυλάκισής του, εκτός από εξαιρετικές περιστάσεις.284

 Τέλος, κατά την παράγραφο (δ) του παρόντος άρθρου, η ΣΔΠ προσφέρει 
στα παιδιά που στερούνται την ελευθερία τους νομική πρόσβαση ή άλλη 
κατάλληλη συμπαράσταση με σκοπό την αμφισβήτηση της νομιμότητας της 
στέρησης της ελευθερίας τους ενώπιον κάποιου δικαστηρίου ή κάποιας ΑΔΑ.

| Τα Συμβαλλόμενα Κράτη παίρνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για να διευκολύνουν 
τη σωματική και ψυχολογική ανάρρωση και την κοινωνική επανένταξη κάθε παιδιού 
θύματος: οποιασδήποτε μορφής παραμέλησης, εκμετάλλευσης ή κακοποίησης, 
βασανισμού ή κάθε άλλης μορφής σκληρής, απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης 
ή τιμωρίας ή ένοπλης σύρραξης. Η ανάρρωση αυτή και η επανένταξη γίνονται μέσα σε 
περιβάλλον, που ευνοεί την υγεία, τον αυτοσεβασμό και την αξιοπρέπεια του παιδιού.285

 Το άρθρο 39 της ΣΔΠ αναφέρεται στη λήψη όλων των κατάλληλων μέτρων από τη 
μεριά των Συμβαλλόμενων Μερών, με σκοπό τη διευκόλυνση της σωματικής και 
ψυχολογικής ανάρρωσης του παιδιού, καθώς επίσης και την κοινωνική του επανένταξη. 
Παρά το θετικό πρόσημο της διάταξης, ιδιαιτέρως όσον αφορά την κοινωνική 
επανένταξη του παιδιού, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε και την αρνητική πλευρά 
της, η οποία εδράζεται πίσω από την θέληση των Συμβαλλόμενων Μερών. Δηλαδή, 
όπως θα σημειώσει και η Van Bueren, «ένα από τα πιο σοβαρά εμπόδια των Κρατών 
στο να εφαρμόζουν το Άρθρο 39 είναι ότι οι κυβερνήσεις δεν είναι πάντοτε πρόθυμες 
να αναγνωρίσουν την ανάγκη υπηρεσιών αποκατάστασης, ιδιαιτέρως αν αφορούν 
παιδιά που βρίσκονται υπό την φροντίδα του Κράτους ως αιχμάλωτοι πολέμου».286 Αν 
υποθέσουμε ότι τα Κράτη Μέρη της ΣΔΠ αναγνωρίζουν τα προγράμματα επανένταξης 
κατά το πρότυπο της ΣΔΠ, τότε η διαδικασία αυτής πρέπει να γίνεται σε περιβάλλον 
φιλικό ως προς το παιδί που θα μεριμνάται η υγεία, ο αυτοσεβασμός και αξιοπρέπειά του.

284. Παράγραφος γ, άρθρο 37 Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, (Νέα Υόρκη, 20 Νοεμβρίου 1989), του Ν. 
2101/1992 (ΦΕΚ Α/192/1992, σελ.4116)
285. Άρθρο 39 Σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού (Νέα Υόρκη, 20 Νοεμβρίου 1989), του Ν. 2101/1992 (ΦΕΚ 
Α/192/1992 σελ. 4116).
286. Van Bueren, G., 1994. The International Legal Protection of Children in Armed Conflicts. International and Comparative 
Law Quarterly, vol. 43(4), p. 824.
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| Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν σε κάθε παιδί ύποπτο, κατηγορούμενο ή 
καταδικασμένο για παράβαση του ποινικού νόμου, το δικαίωμα σε μεταχείριση που να 
συνάδει με το αίσθημα της αξιοπρέπειάς του και της προσωπικής αξίας, που να ενισχύει 
το σεβασμό του για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες των 
άλλων και που λαμβάνει υπόψιν την ηλικία του, καθώς και την ανάγκη για επανένταξη 
στην κοινωνία και την ανάληψη από το παιδί ενός εποικοδομητικού ρόλου στην κοινωνία. 

| Για τον σκοπό αυτόν, και λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις των 
διεθνών οργάνων, τα Συμβαλλόμενα Κράτη επαγρυπνούν ιδιαίτερα ώστε:

Α) κανένα παιδί να μην καθίσταται ύποπτο, να μην κατηγορείται και να μην καταδικάζεται για 
παράβαση του ποινικού νόμου λόγω πράξεων ή παραλείψεων, που δεν απαγορεύονται από το 
εθνικό ή διεθνές δίκαιο κατά το χρόνο που διαπράχθηκαν.

Β) κάθε παιδί ύποπτο ή κατηγορούμενο για παράβαση του ποινικού νόμου να έχει τουλάχιστον 
το δικαίωμα στις ακόλουθες εγγυήσεις :

ι) να θεωρείται αθώο μέχρι να αποδειχθεί η ενοχή του.

Ιι) να ενημερώνεται χωρίς καθυστέρηση και απευθείας για τις εναντίον του κατηγορίες ή, 
κατά περίπτωση, μέσω των γονέων του ή των νόμιμων εκπροσώπων του και να έχει νομική 
ή οποιαδήποτε άλλη κατάλληλη συμπαράσταση για την προετοιμασία και την παρουσίαση της 
υπεράσπισής του.

Ιιι) να κρίνεται η υπόθεσή του χωρίς καθυστέρηση από μια αρμόδια, ανεξάρτητη και 
αμερόληπτη αρχή ή δικαστικό σώμα, σύμφωνα με μία δίκαιη κατά το νόμο διαδικασία, με την 
παρουσία ενός νομικού ή άλλου συμβούλου και την παρουσία των γονέων του ή των νόμιμων 
εκπροσώπων του εκτός αν αυτό θεωρηθεί αντίθετο προς το συμφέρον του παιδιού, λόγω 
κυρίως της ηλικίας ή της κατάστασής του.
 
Ιν) να μην υποχρεώνεται να καταθέσει ως μάρτυρας ή να ομολογήσει την ενοχή του, να 
υποβάλλει ερωτήσεις το ίδιο ή μέσω άλλου στους μάρτυρες κατηγορίας και να επιτυγχάνει 
την παράσταση και την εξέταση μαρτύρων υπεράσπισης κάτω από συνθήκες ισότητας. 

Ν) εάν κριθεί ότι παρέβη τον ποινικό νόμο, να μπορεί να προσφύγει κατ’ αυτής της απόφασης 
και κατά οποιουδήποτε μέτρου που λήφθηκε ως συνέπεια αυτής ενώπιον μιας ανώτερης 
αρμόδιας, ανεξάρτητης και αμερόληπτης αρχής ή δικαστικού σώματος σύμφωνα με το νόμο.

Νι) να έχει τη δωρεάν βοήθεια ενός διερμηνέα, σε περίπτωση που δεν καταλαβαίνει ή δεν 
μιλάει τη γλώσσα που χρησιμοποιείται.

Νιι) να αντιμετωπίζεται η ιδιωτική του ζωή με απόλυτο σεβασμό σε όλα τα στάδια της 
διαδικασίας.

| Τα Συμβαλλόμενα Κράτη προσπαθούν να προαγάγουν τη θέσπιση νόμων, διαδικασιών 
αρχών και θεσμών εφαρμοζόμενων ειδικώς στα παιδιά που είναι ύποπτα, κατηγορούμενα ή 
καταδικασμένα για παράβαση του ποινικού νόμου και ιδιαίτερα:

Α) τη θέσπιση ενός ελάχιστου ορίου ηλικίας κάτω απ’ το οποίο τα παιδιά θα θεωρούνται ότι 
δεν έχουν την ικανότητα παράβασης του ποινικού νόμου.

Β) την εισαγωγή μέτρων, εφόσον αυτό είναι δυνατόν και ευκταίο, για την αντιμετώπιση 
τέτοιων παιδιών, χωρίς ανάγκη προσφυγής στη δικαιοσύνη, με την προϋπόθεση βέβαια ότι 
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τηρείται ο απόλυτος σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα και στις νόμιμες εγγυήσεις. 

| Μια σειρά διατάξεων σχετικών κυρίως με την επιμέλεια, την καθοδήγηση και την επιτήρηση, 
τους συμβούλους, τη δοκιμασία, την τοποθέτηση σε οικογένεια, τα προγράμματα γενικής και 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και τις άλλες εναλλακτικές δυνατότητες πλην της επιμέλειας, 
θα εξασφαλίζει στα παιδιά μια μεταχείριση που να εγγυάται την ευημερία τους και του να 
είναι ανάλογη με την κατάστασή του και με την παράβαση.287

 Όπως διαφαίνεται το άρθρο 40 αποτελεί λογική συνέχεια του άρθρου 37. «Οι αρχές 
που διαπνέουν την απονομή της ποινικής δικαιοσύνης, όπως διατυπώνονται στο άρθρο 40, 
αποτελούν την ώριμη έκφραση ιδεών που συναντούμε σε άλλα σημαντικά συμβατικά κείμενα, 
όπως η Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, καθώς και μη συμβατικά όπως 
οι Στοιχειώδεις Κανόνες του ΟΗΕ για την απονομή Δικαιοσύνης στους Ανήλικους (Κανόνες 
του Πεκίνο288)».289

 Σύμφωνα λοιπόν με το άνωθεν άρθρο αναγνωρίζεται σε κάθε παιδί το οποίο έρχεται 
αντιμέτωπο με την κατηγορία της παράβασης του ποινικού νόμου, το δικαίωμα να 
τυγχάνει μεταχείρισης διαπνεόμενης από τα αισθήματα της αξιοπρέπειας και της 
προσωπικής αξίας. Η αναγνώριση αυτή έχει ως σκοπό την τροφοδότηση του αισθήματος 
σεβασμού του παιδιού για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες, 
όπως επίσης και την επανένταξη του παιδιού στην κοινωνία και την ανάληψη ενός 
εποικοδομητικού ρόλου.

 Κατά την παράγραφο (2) του άρθρου 40 περιγράφονται οι κατευθύνσεις που αφορούν τη 
διαδικασία απονομής της δικαιοσύνης για το παιδί που κρίνεται ένοχο ή κατηγορείται για 
παράβαση του ποινικού δικαίου. Κατά την παράγραφο 2(α) προβλέπεται «η απαγόρευση 
αναδρομικότητας της ποινής τόσο για παραβιάσεις του εθνικού όσο και του διεθνούς 
δικαίου. Εμμέσως, θα μπορούσαμε να υποθέσουμε πως κάτι τέτοιο αποτελεί παραδοχή της 
δυνατότητας ύπαρξης ποινικής ευθύνης των παιδιών για διεθνή εγκλήματα, όπως και για 
εγκλήματα πολέμου».290

287. Άρθρο 40 Σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού, (Νέα Υόρκη, 20 Νοεμβρίου 1989), του Ν. 2101/1992 (ΦΕΚ 
/192/1992 σελ. 4116-4117).
288. Για τους κανόνες του Πεκίνο βλ. αναλυτικά: UN GA Res. 40/33 (A/RES/40/33), 1985.
289. Σταθοπούλου, Ε. 2002. Άρθρο 40 [Ποινική Μεταχείριση]. Στο: Νάσκου-Περράκη, Π., Χρυσόγονος, Κ., & Αντωνόπουλος, 
Χ., επιμ. 2002. Η Διεθνής Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού και η εσωτερική έννομη τάξη. Ερμηνεία κατ’ άρθρο. 
Αθήνα-Κομοτηνή: Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, σελ. 415-416.
290. Γκούντρα, Π., 2011. «Μεταξύ Προστασίας και Τιμωρίας» Ή «Προστατεύοντας Θύματα και Θύτες», Διπλωματική 
Εργασία. Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ο.π. σελ. 202.



80

 Κατά τη συνέχεια της ιδίας παραγράφου, «θα παρατηρήσουμε ότι με στόχο την ενίσχυση της 
νομικής θέσης του παιδιού εξασφαλίζονται σε γενικές γραμμές οι ίδιες διαδικαστικές εγγυήσεις 
που προβλέπονται και για τους ενήλικους κατηγορούμενους, καθώς και τα θεμελιώδη ανθρώπινα 
δικαιώματα. Η διαδικασία διαφοροποιείται μόνο για λόγους που αφορούν στην ευνοϊκότερη 
μεταχείριση του ανηλίκου και την προάσπιση των συμφερόντων του. Θεσπίζεται έτσι εξαιρετικά 
για την εκδίκαση υποθέσεων ανηλίκων η αρχή της μη δημοσιότητας της ποινικής διαδικασίας.291 

 Παρά το γεγονός ότι ήδη το οικοδόμημα της ΣΔΠ είναι αρκετά μεστό και ευρύ, κατά τις δύο 
τελευταίες παραγράφους του άρθρου 40 γίνεται αναφορά σε αρκετά σοβαρά ζητήματα που 
αφορούν τη θέσπιση διαφόρων μέτρων για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας του παιδιού 
και κατ΄επέκταση την εφαρμογή μιας κοινής γραμμής στην κοινωνική πολιτική. Πρωτίστως, 
υπογραμμίζεται, η ανάγκη καθορισμού ενός ελάχιστου ορίου ηλικίας, σύμφωνα με το οποίο 
τα παιδιά δεν θα έχουν την ικανότητα παράβασης του ποινικού νόμου.292 Δευτερευόντως 
προβλέπεται η εισαγωγή μέτρων, στο βαθμό που κάτι τέτοιο είναι εφικτό, με σκοπό την 
αντιμετώπιση των παιδιών αυτών χωρίς την προσφυγή τους στη δικαιοσύνη. Κατά αυτόν τον 
τρόπο, «εισάγεται το θέμα της εξωποινικής μεταχείρισης, δηλαδή της παρέκκλισης της τυπικής 
διαδικασίας (diversion).293 

 Το μόνο αρνητικό με τη ΣΔΠ είναι το γεγονός ότι ο χαρακτήρας της δεν είναι δεσμευτικός για 
τα Συμβαλλόμενα Κράτη, κάτι το οποίο δημιουργεί προβλήματα. Ιδιαιτέρως μάλιστα στο σημείο 
που κατά την ανάγνωση της θα διερωτηθεί κάποιος σε ποιο ηλικιακό πλαίσιο αναφέρεται η 
ποινική διαδικασία. Διότι η μόνη νύξη που γίνεται από τη ΣΔΠ σχετικά με την ηλικία στο πλαίσιο 
της ποινικής διαδικασίας, είναι με την απαγόρευση θανατικής ποινής και ισόβιας κάθειρξης. Από 
τη στιγμή που γίνεται παράλειψη της επισήμανσης αυτής, οι διατάξεις των άρθρων ίσως να μην 
αφορούν όλα τα παιδιά που βρίσκονται από 18 ετών και κάτω.294

 Σαν τελικό σχόλιο των άρθρων παραθέτουμε τα λόγια της Σταθοπούλου: «Το ενδιαφέρον 
στοιχείο για το άρθρο 40 που αποτυπώνει τις διατάξεις του ουσιαστικού και δικονομικού ποινικού 
δικαίου είναι ότι θέτει ένα πρότυπο αντεγκληματικής πολιτικής που δεν θα έπρεπε να συνδέεται με 
τον μηχανισμό της ποινικής δικαιοσύνης. Η ευημερία του ανήλικου προσεγγίζεται από άλλη οπτική 
γωνία και υπογραμμίζεται ‘η ανάγκη εισαγωγής μέτρων, εφόσον αυτό είναι δυνατό και ευκταίο για 
την αντιμετώπιση τέτοιων παιδιών, χωρίς ανάγκη προσφυγής στη Δικαιοσύνη’. Έτσι προτείνεται 
μια ολοκληρωμένη κοινωνική πολιτική, που μπορεί να οδηγήσει σταδιακά, αν όχι στη ριζοσπαστική 
απουσία παρέμβασης της ποινικής Δικαιοσύνης, στην ελαχιστοποίηση της παρέμβασης αυτής».295

291. Σταθοπούλου, Ε. 2002. Άρθρο 40 [Ποινική Μεταχείριση]. Στο: Νάσκου-Περράκη, Π., Χρυσόγονος, Κ., & Αντωνόπουλος, 
Χ., επιμ. 2002. Η Διεθνής Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού και η εσωτερική έννομη τάξη. Ερμηνεία κατ’ άρθρο. 
Αθήνα-Κομοτηνή: Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, σελ. 420-421.
292. Βέβαια κάτι τέτοιο υποπέφτει στη δικαιοδοσία των κρατών.
293. Σταθοπούλου, Ε. 2002. Άρθρο 40 [Ποινική Μεταχείριση]. Στο: Νάσκου-Περράκη, Π., Χρυσόγονος, Κ., & Αντωνόπουλος, 
Χ., επιμ. 2002. Η Διεθνής Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού και η εσωτερική έννομη τάξη. Ερμηνεία κατ’ άρθρο. 
Αθήνα-Κομοτηνή: Εκδόσεις Αντ. Ν Σάκκουλα ο.π. σελ. 436.
294. Εάν λάβουμε μάλιστα υπόψιν και τον ορισμό του παιδιού κατά το άρθρο 1 της ΣΔΠ, τότε ενισχύεται ο παραπάνω 
συλλογισμός καθώς κάθε κρατική νομοθεσία μπορεί να προβλέπει διαφορετικό έτος ενηλικίωσης για τα παιδιά.
295. Σταθοπούλου, Ε. 2002. Άρθρο 40 [Ποινική Μεταχείριση]. Στο: Νάσκου-Περράκη, Π., Χρυσόγονος, Κ., & Αντωνόπουλος, 
Χ., επιμ. 2002. Η Διεθνής Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού και η εσωτερική έννομη τάξη. Ερμηνεία κατ’ άρθρο. 
Αθήνα-Κομοτηνή: Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, ο.π. σελ. 416.
296. Παράγραφος 3, άρθρου 5 του Αφρικανικού Χάρτη  για τα Δικαιώματα και την Ευημερία του Παιδιού , OAU Doc. CAB/
LEG/24.9/49 (1990). [Διαδίκτυο] Διαθέσιμο στο : http://www.achpr.org/instruments/child/#a48
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 Όπως και η ΣΔΠ έτσι και ο ΑΧΔΕΠ σε επίπεδο ΔτΑ, προβαίνει σε λεπτομερή καταγραφή 
της ποινικής διαδικασίας που αφορά τα παιδιά μαχητές. Καθ’ολη την έκταση των 
διατάξεων του αποτυπώνεται το ίδιο αίσθημα ασφαλείας που αποτυπώνεται και στη 
ΣΔΠ (ακόμα και εάν τα κείμενα δεν είναι δεσμευτικά για τα κράτη). Η σημαντικότερη 
παράμετρος και την οποία θα αναφέρουμε παρακάτω, τίθεται κατά το άρθρο 17, όπου ο 
ΑΧΔΕΠ ξεκαθαρίζει τη θέση του και αναφέρει πως σκοπός όλων είναι η αναμόρφωση 
του παιδιού και η ακόλουθη επανένταξή του στην οικογένειά του και στην κοινωνία. Πιο 
συγκεκριμένα:

| Η θανατική ποινή δε θα απαγγέλεται για εγκλήματα που διαπράχθηκαν από παιδιά.296

 
 Όπως και σε προηγούμενα συμβατικά κείμενα, έτσι και ο ΑΧΔΕΠ σε περιφερειακό 
επίπεδο κατοχυρώνει τη μη απαγγελία θανατικής ποινής σε παιδιά κάτω των 18 ετών. 
Παρά το γεγονός ότι η ηλικία δεν αναφέρεται στο παραπάνω άρθρο, είναι γνωστό ότι 
η διάταξή του αναφέρεται σε όλα τα παιδιά 18 ετών και κάτω αφού κατά το άρθρο 2 
διατυπώνεται ο ορισμός του παιδιού, οποίος εσωκλείει μέσα του όλα τα παιδιά από 18 
ετών και κάτω. Το μόνο αρνητικό που μπορεί να βρεθεί στο άρθρο 5 είναι η παράλειψη 
αναφοράς στην επιβολή ισόβιας κάθειρξης, ρήτρα που αναφερόταν για παράδειγμα στη 
ΣΔΠ.

 Βέβαια κατά το άρθρο 17, ο ΑΧΔΕΠ παρέχει εκτενώς και λεπτομερώς τα δικαιώματα του 
παιδιού σχετικά με την ποινική διαδικασία, κατά τρόπο που προσιδιάζει στο οικοδόμημα 
της ΣΔΠ. Συγκεκριμένα:

| Κάθε παιδί που κατηγορείται ή κρίνεται ένοχο για παράβαση του ποινικού νόμου θα έχει 
δικαίωμα σε ειδική μεταχείριση με τρόπο που συνάδει στο αίσθημα της αξιοπρέπειας και της 
προσωπικής αξίας του παιδιού και το οποίο ενισχύει το σεβασμό του παιδιού για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες των άλλων.
| Συγκεκριμένα, τα Κράτη Μέλη του παρόντος Χάρτη:

Α)θα διασφαλίσουν πως κανένα παιδί που κρατείται ή φυλακίζεται ή καθ’ οποιοδήποτε άλλο 
τρόπο στερείται της ελευθερίας του/της δεν υποβάλλεται σε βασανιστήρια, απάνθρωπη ή 
εξευτελιστική μεταχείριση ή τιμωρία. 

Β) θα διασφαλίσουν πως τα παιδιά κρατούνται χωριστά από τους ενήλικες στους χώρους 
τιμωρίας ή φυλάκισης.

Γ) θα διασφαλίσουν πως κάθε παιδί που κατηγορείται για παράβαση του ποινικού νόμου:

(i) θα θεωρείται αθώο μέχρι δεόντως να αναγνωριστεί ως ένοχο.

(ii) θα ενημερώνεται άμεσα σε γλώσσα που καταλαβαίνει και λεπτομερώς για την κατηγορία 
εναντίον του, και θα δικαιούται της βοήθειας ενός διερμηνέα εάν αυτός/αυτή δεν μπορεί να 
καταλάβει τη γλώσσα που χρησιμοποιείται.

(iii) θα  του παρέχεται νομική και άλλη κατάλληλη βοήθεια για την προετοιμασία και παρουσίαση 
της υπεράσπισης του.

(iv)θα καθορίζεται η υπόθεση του όσο το δυνατόν ταχύτερα από ένα αμερόληπτο δικαστήριο, 
και εάν κριθεί ένοχο, θα έχει το δικαίωμα προσφυγής κατά της απόφασης ενώπιον ανωτέρου 
δικαστηρίου.

Δ) θα απαγορεύσουν τον τύπο και το κοινό από τη δίκη.
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| Ο βασικός σκοπός της μεταχείρισης κάθε παιδιού κατά τη διάρκεια της δίκης αλλά και εάν αυτό 
κριθεί ένοχο για παράβαση του ποινικού νόμου θα είναι η αναμόρφωση αυτού/αυτής, η επανένταξη 
στην οικογένειά στην οικογένειά του/της και η κοινωνική επανένταξη.

| Θα υπάρχει μια κατώτατη ηλικία κάτω από την οποία τα παιδιά θα θεωρούνται ανίκανα να παραβιάσουν 
τον ποινικό νόμο.297

 Αρχικά κατά τις πρώτες διατάξεις του ΑΧΔΕΠ παρατηρούμε την ομοιότητα που εμφανίζουν με 
τα άρθρα 37 και 40 της ΣΔΠ αναφορικά με την ειδική μεταχείριση που πρέπει να τυγχάνουν τα 
παιδιά, καθώς επίσης και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά που επέρχονται με αυτή. Επιπλέον κατά 
την τελευταία διάταξη του άρθρου 17 του ΑΧΔΕΠ προβλέπεται επίσης η θέσπιση ενός κοινού 
κατώτατου ορίου ηλικίας, σύμφωνα με το οποία τα παιδιά θα μπορούν να αναλαμβάνουν την 
ποινική ευθύνη. Κάτι τέτοιο όμως εισέρχεται στη νομική δικαιοδοσία των κρατών.298

 Ωστόσο ο ΑΧΔΕΠ προβαίνει σε κάποιες σημαντικές επισημάνσεις και τροποποιήσεις κατά την 
έκταση των διατάξεών του. Αρχικά παρά το γεγονός ότι ο χαρακτήρας του δεν είναι δεσμευτικός 
για τα κράτη, το ηλικιακό πεδίο εφαρμογής των διατάξεων αναφέρεται σε όλα τα παιδιά κάτω 
των 18 ετών.299 Στοιχείο που αποτελεί διαφοροποίηση από τη ΣΔΠ, η οποία εναποθέτει τον 
καθορισμό ενηλικίωσης του παιδιού στην ισχύουσα για το παιδί νομοθεσία. Ένα ακόμα στοιχείο 
διαφοροποίησης από τη ΣΔΠ είναι το γεγονός ότι η νομική και κατάλληλη βοήθεια που θα 
χρειαστεί το παιδί θα προσφέρεται και για την προετοιμασία και παρουσίαση της υπεράσπισής 
τους.300 Επιπλέον ο Χάρτης κατοχυρώνει πως κάθε υπόθεση που αναφέρεται σε παιδί πρέπει 
να επιλύεται όσον το δυνατόν ταχύτερα, αναφορικά με τις υπόλοιπες δικάσιμες υποθέσεις των 
ενηλίκων.301 Τέλος, μια ακόμα ξεκαθάριση θέσης στην οποία προβαίνει ο ΑΧΔΕΠ κατά το άρθρο 
17 είναι πως σκοπός όλων είναι η αναμόρφωση του παιδιού και η ακόλουθη επανένταξή του στην 
οικογένειά του και στην κοινωνία. Στοιχείο που ναι μεν υπάρχει στη ΣΔΠ, αλλά δε δηλώνεται 
κατά αυτόν τον ρητό τρόπο.

 Βέβαια παρά το γεγονός ότι ο Χάρτης έχει προβεί σε σημαντικές κατοχυρώσεις που αφορούν 
τη μεταχείριση των παιδιών στο πλαίσιο της νομικής διαδικασίας της τιμωρίας, οφείλουμε 
να αναγνωρίσουμε και κάποια μειονεκτήματα που έχει. Αρχικά όσον αφορά την απονομή 
της δικαιοσύνης, ο ΑΧΔΕΠ δεν κατοχυρώνει κάποια δικαιώματα που συνεπάγονται με αυτή 
και αναφέρονται για παράδειγμα σε λοιπές συμβατικές πράξεις, όπως είναι η απαγόρευση 
αναδρομικότητας της ποινής τόσο σε επίπεδο εθνικού όσο και σε επίπεδο διεθνούς δικαίου. 
Επιπλέον, μια ακόμα σοβαρή παράλειψη του Χάρτη είναι το γεγονός ότι δεν αναγνωρίζει σε 
κανένα μέρος των διατάξεων του, τη φυλάκιση του παιδιού ως έσχατη λύση. Τέλος, όσον αφορά 
την ξεχωριστή κράτηση τους στους χώρους τιμωρίας και φυλάκισης καθώς επίσης και στη μη 
δημοσιοποίηση στα ΜΜΕ της δίκης τους, δεν αναφέρεται πουθενά το ενδεχόμενο κάτι τέτοιο να 
μην έρχεται σε ταύτιση με το συμφέρον του παιδιού.302

297. Αρθρο 17 του Αφρικανικού Χάρτη  για τα Δικαιώματα και την Ευημερία του Παιδιού , OAU Doc. CAB/LEG/24.9/49 
(1990). [Διαδίκτυο] Διαθέσιμο στο : http://www.achpr.org/instruments/child/#a48 .
298. Ελαφρώς τροποποιημένο: Γκούντρα, Π., 2011. «Μεταξύ Προστασίας και Τιμωρίας» Ή «Προστατεύοντας Θύματα και 
Θύτες», Διπλωματική Εργασία. Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, σελ. 209.
299. Άρθρο 2 του Αφρικανικού Χάρτη  για τα Δικαιώματα και την Ευημερία του Παιδιού , OAU Doc. CAB/LEG/24.9/49 
(1990). [Διαδίκτυο] Διαθέσιμο στο : http://www.achpr.org/instruments/child/#a48.
300. Ελαφρώς τροποποιημένο: Chirwa, D. M., 2002. The merits and demerits of the African Charter on the Rights and Wel-
fare of the Child. The International Journal of Children’s Rights, Vol. 10, p. 166. 
301. Παράγραφος Γ(iv), άρθρου 17 του Αφρικανικού Χάρτη  για τα Δικαιώματα και την Ευημερία του Παιδιού , OAU Doc. 
CAB/LEG/24.9/49 (1990). [Διαδίκτυο] Διαθέσιμο στο : http://www.achpr.org/instruments/child/#a48 .
302. Τροποποιημένο: Chirwa, D. M., 2002. The merits and demerits of the African Charter on the Rights and Welfare of the 
Child. The International Journal of Children’s Rights, Vol. 10, p. 157-158.
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 Έκπληξη αποτελεί το γεγονός πως το Προαιρετικό Πρωτόκολλο του 2000 σε σχέση με 
την ανάμειξη παιδιών σε ένοπλη σύρραξη δεν περιλαμβάνει καμία διάταξη που να αφορά 
το νομικό πλαίσιο επιβολής του ποινικού νόμου και κατ’ επέκταση την ειδική μέριμνα 
που χρήζουν τα παιδιά ενώπιον του. Οι διατάξεις του αφορούν μόνο την επανένταξη 
του παιδιού στην κοινωνία, την απαιτούμενη σωματική και ψυχολογική υποστήριξη 
του παιδιού και τη συνεργασία των Κρατών-Μερών. Οι διατάξεις αυτές από τη μία 
πλευρά είναι σημαντικές από την άλλη κρίνονται ανεπαρκείς δεδομένης της φύσης του 
Προαιρετικού Πρωτοκόλλου.

| Τα Κράτη-Μέρη θα λάβουν όλα τα εφικτά μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι τα πρόσωπα 
εντός της δικαιοδοσίας τους που επιστρατεύονται ή χρησιμοποιούνται σε εχθροπραξίες σε 
παραβίαση του παρόντος Πρωτοκόλλου θα αποστρατεύονται ή με άλλον τρόπο θα εξέρχονται 
της υπηρεσίας. Τα Κράτη-Μέρη όταν είναι απαραίτητο, θα παρέχουν σε αυτά τα πρόσωπα κάθε 
κατάλληλη συνδρομή για τη σωματική και ψυχολογική τους ανάκαμψη και της κοινωνικής 
επανένταξη.303 

| Τα Κράτη-Μέρη θα συνεργάζονται για την εφαρμογή του παρόντος Πρωτοκόλλου, 
συμπεριλαμβανομένης της πρόσληψης οποιασδήποτε δραστηριότητας αντίθετης με το 
παρόν και της αποκατάστασης και επανένταξης προσώπων που είναι θύματα πράξεων που 
αντιβαίνουν το παρόν, και η συνεργασία τους θα περιλαμβάνει την τεχνική συνεργασία και την 
οικονομική συνδρομή. Η συνδρομή και η συνεργασία αυτή θα αναλαμβάνονται σε συνεννόηση 
με τα ενδιαφερόμενα Κράτη-Μέρη και τους σχετικούς διεθνείς οργανισμούς.304

 Συμπερασματικά διατυπώνουμε τα λεγόμενα της Γκούντρα, «το γεγονός πως η 
δυνατότητα σύλληψης, δίωξης και καταδίκης παιδιών στρατιωτών για εγκλήματα πολέμου 
δεν μνημονεύεται ρητά στο Προαιρετικό Πρωτόκολλο δεν μπορεί να αποτελέσει επαρκές 
επιχείρημα ώστε να συμπεράνουμε πως αυτή απαγορεύεται από τις διατάξεις αυτού. Η 
απουσία ρύθμισης πιο πιθανό να συνεπάγεται πως αυτή επαφίεται σε άλλες συμβατικές 
πράξεις ή εθιμικούς κανόνες ή στις γενικές αρχές του διεθνούς δικαίου».305
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303. Άρθρο 6 Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού, σε σχέση με την ανάμιξη παιδιών 
σε ένοπλη σύρραξη, (Νέα Υόρκη, 25 Μαΐου 2000), του Ν. 3080/2002 (ΦΕΚ Α/312/2002 σελ. 6325).
304. Άρθρο 7 Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού, σε σχέση με την ανάμιξη παιδιών 
σε ένοπλη σύρραξη, (Νέα Υόρκη, 25 Μαΐου 2000), του Ν. 3080/2002 (ΦΕΚ Α/312/2002 σελ. 6325).
305. Γκούντρα, Π., 2011. «Μεταξύ Προστασίας και Τιμωρίας» Ή «Προστατεύοντας Θύματα και Θύτες», Διπλωματική 
Εργασία. Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, σελ. 206.
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Σ  Όπως αναφέραμε και στο νομικό πλαίσιο προστασίας των παιδιών 
στρατιωτών το εθιμικό δίκαιο και η ισχύς του δεν πρέπει σε καμία 
περίπτωση να λησμονείται. Όσον αφορά τους κανόνες που σχετίζονται με την 
μεταχείριση των παιδιών ενώπιον της ποινικής διαδικασίας, είναι οι κάτωθι:

· Κανόνας 135: Τα παιδιά που επηρεάζονται από ένοπλες συρράξεις δικαιούνται ειδικό 
σεβασμό και προστασία.

 Όπως είδαμε και στις περιπτώσεις των λοιπών άρθρων που αναφέρονται από τη ΔΕΕΣ, 
εμπεριέχουν όλα το στοιχείο του εθίμου στο εσωτερικό τους. Στην περίληψη τους 
αναφέρεται πως, «η πρακτική των Κρατών τους θεμελιώνει ως νόρμες του διεθνούς δικαίου, 
οι οποίες εφαρμόζονται τόσο σε διεθνείς, όσο και σε μη διεθνείς ένοπλες συρράξεις».306  Ο 
λόγος της ‘εθιμικότητάς’ τους βασίζεται στο γεγονός ότι έχουν αναγνωριστεί και από 
πολλά συμβατικά κείμενα, από πρακτικές κρατών και από στρατιωτικούς κανονισμούς. 
Κάθε Κράτος είναι υποχρεωμένο να παρέχει ‘όλα τα εφικτά μέτρα’ με σκοπό την προστασία 
και φροντίδα του παιδιού. «Σε ψήφισμα σχετικά με τα παιδιά στις ένοπλες συρράξεις, που 
εγκρίθηκε το 1999, το ΣΑ/ΗΕ κάλεσε τα Μέρη των ένοπλων συγκρούσεων ‘να αναλάβουν 
τέτοια εφικτά μέτρα κατά τη διάρκεια εχθροπραξιών, ώστε να ελαχιστοποιήσουν τη 
βλάβη που υπέστησαν τα παιδιά».307

 Αναφορικά με το περιεχόμενο καθορισμού του σεβασμού και της προστασίας των παιδιών 
που επηρεάζονται από ένοπλες συρράξεις, δηλώνεται ότι: Η Επιτροπή των Δικαιωμάτων 
του Παιδιού του ΟΗΕ υπενθύμισε πως αυτές308  οι διατάξεις, είναι απαραίτητες για την 
υλοποίηση των δικαιωμάτων του παιδιού που επηρεάζονται από εμφύλιες συγκρούσεις, 
περιλαμβάνουν: 1. την προστασία των παιδιών μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον, 
εξασφαλίζοντας τη βασική παροχή φροντίδας και βοήθειας, 2. την πρόσβαση σε φαγητό, 
ιατρική περίθαλψη και εκπαίδευση, 3. την απαγόρευση βασανιστηρίων, κακοποίησης 
και αμέλειας, 4. Την απαγόρευση θανατικής ποινής, 5. την διατήρηση του πολιτιστικού 
περιβάλλοντος του παιδιού, 6. την προστασία σε καταστάσεις στέρησης της ελευθερίας, 
7. την εξασφάλιση ανθρωπιστικής βοήθειας και ανακούφισης και, 8. την ανθρωπιστική 
πρόσβαση σε παιδιά σε ένοπλες συρράξεις.309

 Υπενθυμίζεται πως κατ’ αναλογία της ΣΔΠ, «παιδί είναι κάθε ανθρώπινο ον κάτω από την 
ηλικία των δεκαοκτώ ετών, εκτός και εάν η ενηλικίωσή του επέρχεται νωρίτερα σύμφωνα 
με την ισχύουσα για το παιδί νομοθεσία». Ελλείψει ενιαίας πρακτικής αναφορική στον 
καθορισμό της παιδικής ηλικίας είθισται αυτή να οριοθετείται στο ελάχιστο των 15 
ετών.

· Κανόνας 120: Παιδιά τα οποία στερούνται της ελευθερίας τους πρέπει να κρατούνται 
σε ξεχωριστά καταλύματα από αυτά των ενηλίκων, εκτός των περιπτώσεων όπου οι 
οικογένειες στεγάζονται ως οικογενειακές μονάδες.310
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 Για τον κανόνα 120 ισχύει ότι ισχύει και για τους προηγούμενους κανόνες της ΔΕΕΣ. 
Αναφορικά με το περιεχόμενό του, ο κανόνας ακολουθεί το παράδειγμα του άρθρου 77 
του ΠΠ Ι’77. Αποτελεί ένα σπουδαίο παράδειγμα της ισχύος του ΔΕΘ καθώς παρά τη 
‘συγγένεια’ με το άρθρο 77 του ΠΠ Ι’77, ο κανόνας αναφέρεται και σε διεθνείς και σε μη 
διεθνείς ένοπλες συρράξεις. Επομένως ενισχύει την παρεχόμενη στα παιδιά προστασία. 
Επιπλέον, η φύση του ως έθιμο, που συνδυάζεται με το γεγονός ότι δε βρέθηκε καμία 
πρακτική αντίθετη με το περιεχόμενό του, τον ανάγει σε πεποίθηση δικαίου. 

 Το μόνο αρνητικό στοιχείο που μπορούμε να επισημάνουμε αναφέρεται κατά την 
τελευταία παράγραφο των σχολίων του άρθρου. «Η συλλεχθείσα πρακτική δεν 
επισημαίνει ομοιόμορφα το όριο ηλικίας για να προσδιοριστεί τι αποτελεί ‘παιδί’ σύμφωνα 
με αυτόν τον κανόνα. Το ΠΠ Ι’77 αφήνει το ζήτημα ανοικτό, αλλά προτείνει η ηλικία των 
15 ετών είναι το απόλυτο ελάχιστο όριο».311

306. ICRC, 2005. Customary International Humanitarian Law. Volume 1: Rules. Cambridge: Cambridge University Press, ο.π. 
σελ. 479.
307. ICRC, 2005. Customary International Humanitarian Law. Volume 1: Rules. Cambridge: Cambridge University Press, σελ. 
480-481. 
308. ο.π. σελ. 481, αναφέρονται ακριβώς από πάνω στο πρωτότυπο κείμενο. 
309. ο.π. σελ. 481. 
310. ICRC, 2005. Customary International Humanitarian Law. Volume 1: Rules. Cambridge: Cambridge University Press, σελ. 
433.
311. ICRC, 2005. Customary International Humanitarian Law. Volume 1: Rules. Cambridge: Cambridge University Press, σελ. 
435.
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νε  Το Καταστατικό του ΔΠΔ δεν προβλέπει κάποια ειδική διάταξη σχετικά με την 
μεταχείριση των παιδιών που βρίσκονται ενώπιον της ποινικής διαδικασίας διότι κατά 
το άρθρο 26 τα παιδιά κάτω των 18 ετών δεν εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του.312 Το 
γεγονός αυτό δε σημαίνει πως τα παιδιά δεν μπορούν να πράξουν εγκλήματα πολέμου. 
Το μόνο που γίνεται είναι ο καθορισμός αυτής της δικαιοδοσίας και όχι άρνηση ότι τα 
παιδιά μπορεί εν δυνάμει να φέρουν ποινική ευθύνη για αδικήματα.313 

 Για λόγους συντομίας και εξοικονόμησης χώρου λοιπόν, θα μεταφερθούμε απευθείας 
στην αποτύπωση και ανάλυση των σχετικών διατάξεων του ΕΔΣΛ σε σχέση με τη 
παρεχόμενη μεταχείριση των παιδιών ενώπιον της ποινικής διαδικασίας. Κατά το άρθρο 
7 του Καταστατικού του ΕΔΣΛ σχετικά με τη δικαιοδοσία του επί των προσώπων 15 και 
κάτω, πρεσβεύεται ότι:

| Το Ειδικό Δικαστήριο δε θα έχει καμία δικαιοδοσία επί οποιουδήποτε προσώπου που 
ήταν κάτω από την ηλικία των 15 ετών κατά τη χρονική στιγμή της φερόμενης διάπραξης 
του εγκλήματος. Εάν κάποιο πρόσωπο που ήταν κατά τη χρονική στιγμή της φερόμενης 
διάπραξης του εγκλήματος μεταξύ 15 και 18 ετών εμφανιστεί ενώπιον του Δικαστηρίου, 
αυτός ή αυτή θα τύχει μεταχείρισης που θα συνάδει με το αίσθημα και την προσωπική αξία 
τους, λαμβάνοντας υπόψιν το νεαρό της ηλικίας του/της και την επιθυμία της προώθησης 
της αποκατάστασής του/της, την επανένταξη και την ανάληψη εποικοδομητικού ρόλου στην 
κοινωνία, και σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα για τα δικαιώματα του ανθρώπου, ειδικά των 
δικαιωμάτων του παιδιού. 

| Κατά τη διευθέτηση μιας υπόθεσης εναντίον ανηλίκου, το Ειδικό Δικαστήριο θα διατάξει 
οποιοδήποτε από τα ακόλουθα: οδηγίες φροντίδας και εντολές εποπτείας, εντολές 
κοινωφελούς εργασίας, παροχή συμβούλων, τοποθέτηση σε ανάδοχη οικογένεια , προγράμματα 
σωφρονιστικής, γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, εγκεκριμένα σχολεία και, όπου 
είναι κατάλληλο, οποιοδήποτε προγράμματα αφοπλισμού, αποστράτευσης και επανένταξης ή 
προγράμματα οργανώσεων προστασίας των παιδιών.314

 Αρχικώς πρέπει να αναφέρουμε το προφανές του περιεχομένου της διάταξης που 
δεν είναι άλλο από το γεγονός ότι το ΕΔΣΛ θα αναλαμβάνει παιδιά, τα οποία εμπίπτουν 
ηλικιακά μεταξύ του 15ου έως του 18ου έτους. Ο ΓΓ/ΗΕ πρότεινε τη δημιουργία ειδικού 
Δικαστηρίου για τη διεξαγωγή των υποθέσεων των ανήλικων παραβατών.315 Ωστόσο η 
πρόταση αυτή απορρίφθηκε, αλλά η τελική μορφή του Καταστατικού του ΕΔΣΛ διατήρησε 
το πνεύμα της αρχικής πρότασης του ΓΓ/ΗΕ.316 Όσον αφορά τη σύνθεση του Δικαστηρίου 
θα περιλαμβάνει έμπειρους δικαστές που θα εξειδικεύονται σε θέματα που αφορούν το 
φύλο και τη δικαιοσύνη ανηλίκων.

 Επιπλέον σύμφωνα με τα λεγόμενα του ΓΓ/ΗΕ  και την παράγραφο 2 του άρθρου 7, 
το Δικαστήριο δε θα προβαίνει στη σύλληψη ανηλίκου, καθώς αυτή απαγορεύεται. 
Εναλλακτικά οι επιλογές αναμόρφωσης του παιδιού είναι η γενικότερη συμβουλευτική 
του και εκπαίδευση του, καθώς και η ένταξη του σε προγράμματα αφοπλισμού, 
αποστράτευσης και επανένταξης των παιδιών.317
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312. Άρθρο 26 Καταστατικού της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, (Ρώμη, 17 Ιουλίου 1998), του Ν. 3003/2002 
(ΦΕΚ Α/75/2002, σελ. 1249)
313. Βλ. Cohn, I., “The Protection of Children and the Quest for Truth and Justice in Sierra Leone”. Journal of International 
Affairs, vol. 55(1), σελ. 5-7. Για την ανάλυση του Καταστατικού του ΔΠΔ βλ. επίσης και: Γκούντρα, Π., 2011. «Μεταξύ 
Προστασίας και Τιμωρίας» Ή «Προστατεύοντας Θύματα και Θύτες», Διπλωματική Εργασία. Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας. Σελ.226-228.
314. RSCSL. Statute of the Special Court for Sierra Leone.. [Διαδίκτυο] Διαθέσιμο στο: http://www.rscsl.org/Documents/
scsl-statute.pdf. Άρθρο 7 Καταστατικού του Ειδικού Δικαστηρίου για τη Σιέρα Λεόνε. Η μετάφραση είναι δική μας.
315. UN Doc. S/2000/915 (2000), παρ. 37.
316. Γκούντρα, Π., 2011. «Μεταξύ Προστασίας και Τιμωρίας» Ή «Προστατεύοντας Θύματα και Θύτες», Διπλωματική 
Εργασία. Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, σελ. 222.
317. UN Doc. S/2000/915 (2000), παρ. 37.
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8/ Τα παιδιά στρατιώτες σήμερα

 Το πρόβλημα των παιδιών στρατιωτών συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και σήμερα 
και δεν προβλέπεται κάποια ταχεία επίλυσή του. Όχι τόσο όσον αφορά τη δράση των 
οργανισμών ή τα προσφερόμενα προγράμματα οργανώσεων, αλλά περισσότερο όσον 
αφορά την τακτική που χρησιμοποιούν, ως επί το πλείστον, οι παρακρατικές ομάδες 
και οργανώσεις, οι οποίες εμπεριέχουν στα χαρακτηριστικά τους το τρομοκρατικό 
στοιχείο. Ως εκ τούτου, λογική απόρροια των πρακτικών και του χαρακτηριστικού της 
τρομοκρατίας είναι, οι συμμετέχοντες σε τέτοιου είδους οργανώσεις να αναφέρονται 
με τον προσδιορισμό ‘τρομοκράτες’, ‘εξτρεμιστές’ και πλέον ‘τζιχαντιστές’. Οι 
προσδιορισμοί αυτοί δεν γίνονται κατ’ επιλογή σε πρόσωπα, ηλικίες και καταστάσεις, 
οπότε και αφορούν όλα τα παιδιά που υποχρεώνονται ή επιλέγουν να συμμετέχουν 
στις εχθροπραξίες, ανεξαρτήτου φύλου, ηλικίας και του λόγου στράτευσης τους.

 Στην ετήσια ατζέντα της Γενικής Συνελεύσεως το Μάϊο του 2018 ο Γενικός 
Γραμματέας συνέταξε αναφορά για την προώθηση και προστασία των 
παιδιών, και ανέφερε πως τα παιδιά συνεχίζουν δυσανάλογα να θίγονται 
από τις ένοπλες συγκρούσεις που πλήττουν μια χώρα.318 Επιπλέον:

 Το 2017 σημειώθηκε μεγάλη αύξηση του αριθμού των παραβιάσεων σε 
σύγκριση με τον αριθμό που αναφέρθηκε το 2016 (Α/72/361-S/2017/821, παρα. 
5), με τουλάχιστον 6.000 επαληθευμένες παραβιάσεις από κυβερνητικές 
δυνάμεις και πάνω από 15.000 από μια σειρά μη κρατικών ένοπλων ομάδων. 

 Το 2017, η αλλαγή της δυναμικής των συγκρούσεων, συμπεριλαμβανομένης της 
εντατικοποίησης των ένοπλων δυνάμεων, επηρέασαν άμεσα τα παιδιά. Επαληθευμένες 
περιπτώσεις επιστράτευσης και χρησιμοποίησης των παιδιών τετραπλασιάστηκαν 
στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (299) και διπλασιάστηκαν στην ΛΔΚ (1.049) σε 
σύγκριση με το 2016. Ο αριθμός των επαληθευμένων περιπτώσεων στρατολόγησης 
και χρησιμοποίησης παιδιών στη Σομαλία (2.127), στο Νότιο Σουδάν (1.221), στην 
Αραβική Δημοκρατία της Συρίας (961) και στην Υεμένη (842) συνέχισαν να είναι σε 
ανησυχητικά επίπεδα. Επιπλέον τα αγόρια και τα κορίτσια που στρατολογήθηκαν και 
χρησιμοποιήθηκαν πολύ συχνά, θυματοποιήθηκαν διπλά και στη συνέχεια τελούσαν 
υπό κράτηση για την προηγούμενη σχέση τους με τις ένοπλες δυνάμεις ή ομάδες.

 Οι επιδρομές με σκοπό την στρατολόγηση και χρησιμοποίηση παιδιών συχνά 
συνέπεσαν με την αύξηση των επιπέδων θανάτωσης και ακρωτηριασμού αυτών.

 Επιπροσθέτως, οι αιχμές σε ένοπλες συγκρούσεις και η βία οδήγησαν σε σημαντική 
αύξηση των παιδιών θυμάτων στο Ιράκ (717) και στη Μυανμάρ (296). Το Αφγανιστάν, 
η Αραβική Δημοκρατία της Συρίας και η Υεμένη παρέμειναν ως οι περιπτώσεις 
των χωρών με τον μεγαλύτερο αριθμό επαληθευμένων απωλειών. Στη Νιγηρία, 
η Μπόκο Χαράμ, συνέχισε να εξαναγκάζει αμάχους, συμπεριλαμβανομένων των 
παιδιών, για να διαπράττουν επιθέσεις αυτοκτονίας, γεγονός που οδήγησε σε 
αύξηση κατά το ήμισυ όλων των επαληθευμένων παιδικών ατυχημάτων στη χώρα.
[…]
 Ένας μεγάλος αριθμός αρνήσεων ανθρωπιστικής πρόσβασης (από χώρες) 
συμπεριλαμβανομένων της Μυανμάρ, του Νοτίου Σουδάν, της Αραβικής Δημοκρατίας 
της Συρίας και της Υεμένης, εμπόδισαν χιλιάδες παιδιά να λάβουν ουσιαστική βοήθεια. 
Η φύση των περιορισμών στην ανθρωπιστική πρόσβαση διαφέρει σημαντικά από το 
ένα πλαίσιο στο άλλο, γεγονός που αντανακλάται στο επίκεντρο αναφοράς από τα 
διάφορα τμήματα που αφορούν συγκεκριμένες χώρες. Πάνω από 900 περιπτώσεις 
βιασμού, αλλά και άλλων μορφών σεξουαλικής βίας κατά των κοριτσιών και των 
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αγοριών επαληθεύθηκαν για όλες τις περιπτώσεις της χώρας, οι οποίες παρουσιάζουν 
αύξηση από πέρυσι. Ωστόσο σε περιπτώσεις οι οποίες σχετίζονται με εχθροπραξίες, η 
σεξουαλική βία παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη προς επαλήθευση, μεταξύ των άλλων και 
ως αποτέλεσμα ευαισθητοποίησης στο ζήτημα, και παραμένει χρονολογικά ένα ζήτημα 
που αναφέρεται ελάχιστα.319

 Όπως διαφαίνεται και από την αναφορά, το πρόβλημα της στράτευσης ανηλίκων αντί να 
απορροφάται, διογκώνεται. Από τη στιγμή που η φύση των εχθροπραξιών έχει αλλάξει, 
δε γίνεται τα στοιχεία που τις χαρακτηρίζουν, όπως για παράδειγμα οι παρακρατικές 
ομάδες, να μείνουν ακέραιες όσον αφορά τη μορφολογία τους. Οι αρπαγές αγοριών 
και κοριτσιών με σκοπό την προσάρτησή τους στο δυναμικό των ομάδων, είναι πλέον 
μια κοινή τακτική, η οποία όμως δύσκολα μπορεί να διαχειριστεί. Επιπλέον αποτελούν 
ένα ακόμα στοιχείο, το οποίο οδηγεί σε αύξηση του ποσοστού θανάτου και μόνιμου 
τραυματισμού των παιδιών, συνδυαστικά πάντα με την ψυχολογική κακοποίηση τους. 
Αν λάβουμε υπόψιν μάλιστα και την άρνηση ορισμένων κρατών να τους προσφερθεί 
ανθρωπιστική βοήθεια με στόχο την προστασία αυτών των παιδιών από οποιαδήποτε 
μορφή κακοποίησης, καταλαβαίνουμε πόσο δύσκολη είναι η αντιμετώπιση του 
φαινομένου της παιδικής στράτευσης.

 Παρά το γεγονός ότι το διεθνές δίκαιο σχετικά με την ανάμειξη παιδιών σε ένοπλες 
συρράξεις δεν έχει αλλάξει κατά πολύ τα τελευταία χρόνια, παρατηρήθηκε μια ποινική 
μετατόπιση σχετικά με τη μεταχείριση των παιδιών. Για παράδειγμα, στις ένοπλες 
συγκρούσεις που έλαβαν μέρος στη Σιέρρα Λεόνε τα παιδιά θυματοποιήθηκαν. Στα 
σημερινά πλαίσια των ένοπλων συρράξεων, κάτι τέτοιο μάλλον δεν ισχύει εξαιτίας του 
γεγονότος πως οι παρακρατικές ομάδες και οργανώσεις πλέον, φέρουν επιθετικούς 
προσδιορισμούς όπως ‘τρομοκρατικές’, ‘εξτρεμιστικές’ και ‘τζιχαντιστικές’.320

 Τα παιδιά επομένως που εμπλέκονται σε αυτές τις ομάδες, φέρουν πάνω τους τους 
προσδιορισμούς αυτούς και αντιμετωπίζουν πολλές φορές ποινική ευθύνη ανάλογη με 
αυτή των ενηλίκων (κράτηση, φυλάκιση, δίωξη και κακοποίηση). Από μια άλλη μεριά, 
ωστόσο, σε κάποια κράτη, όπως για παράδειγμα στο Κουρδιστάν, οι αρχές βασανίζουν 
τα παιδιά με την υπόνοια ότι είναι μπλεγμένα με το ISIS. Στη Συρία, τα παιδιά εκείνα που 
εγκαταλείπουν τη Raqqa, φυλακίζονται, βασανίζονται και κακοποιούνται για αυτή τους 
την απόφαση.321 

 Βέβαια όπως έχουμε αναφέρει σε διάφορα σημεία της εργασίας η στράτευση ανηλίκων 
δεν προέρχεται μόνο από τις παρακρατικές ομάδες. Αν και το φαινόμενο στην ακραία 
μορφή κακοποίησης και υποβολής των παιδιών στις χείριστες μορφές εργασίας 
συναντάται ως επί το πλείστον σε αυτές. Ευθύνη έχουν και πολλά από τα κράτη τα οποία 
επιτρέπουν την εθελοντική ένταξη ανηλίκων στις ένοπλες δυνάμεις τους σε παιδιά 
κάτω των 18 ετών. 

 Όπως αναφέρει και η Child Soldiers World Index, «είναι εντυπωσιακό το γεγονός πως, 
περισσότερο από το 20% των 197 Κρατών Μελών του ΟΗΕ, εξακολουθούν να στρατολογούν 
παιδιά στις ένοπλες δυνάμεις τους, μεταξύ των οποίων κράτη που κατατάσσουν παιδιά από 
τη νεαρή ηλικία των 16 ετών.»322 Όπως θα αναφερθεί από την ίδια πηγή στη συνέχεια, «αυτή 
η σκόπιμη στόχευση των παιδιών για στρατολόγηση παραβιάζει τα νομικά καθήκοντα των 
κρατών βάσει της ΣΔΠ. Έρευνες έδειξαν ότι τα παιδιά που προσλαμβάνονται σε στρατιωτικές 
και ένοπλες ομάδες υφίστανται σοβαρές και μακροπρόθεσμες βλάβες, ακόμα και όταν δεν 
χρησιμοποιούνται στον πόλεμο».323
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318. Agenda item 68 (a) Α/72/865-S/2018/465 παρ. 5-10.
319. Agenda item 68 (a) Α/72/865-S/2018/465 παρ. 5-10.
320. O’Neil, S., & Van Broeckhoven, K., eds., 2018. Cradled by Conflict: Child Involvement with Armed Groups in Contemporary 
Conflicts. New York: United Nations University, p.220. 
321. ο.π. p.220.
322. Child Soldiers International, 2018. Child Soldiers World Index reveals shocking scale of child recruitment around the 
world. [Διαδίκτυο] Διαθέσιμο στο: https://www.child-soldiers.org/news/child-soldiers-world-index-reveals-shocking-scale-
of-child-recruitment-around-the-world 
323. Child Soldiers International, 2018. Child Soldiers World Index reveals shocking scale of child recruitment around the 
world. [Διαδίκτυο] Διαθέσιμο στο: https://www.child-soldiers.org/news/child-soldiers-world-index-reveals-shocking-scale-
of-child-recruitment-around-the-world
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 Όπως αναφέραμε και προηγουμένως η στρατολόγηση ανηλίκων εμφανίζει τρεις τύπους 
κατά τον Happold: την υποχρεωτική, την αναγκαστική και την εθελοντική στράτευση. 
Η υποχρεωτική στράτευση προκύπτει από την ιθαγένεια του εκάστοτε προσώπου και 
αποτελεί μέρος των υποχρεώσεών του στο κράτος που είναι πολίτης. Η αναγκαστική 
στρατολόγηση είναι εκείνη που γίνεται παρά τη θέληση των προσώπων ενώ η εθελοντική 
προέρχεται από μια -ίσως- αυτόβουλη απόφαση. Επιπλέον πρέπει να σημειωθεί ότι 
δεν αναφέρεται κάποιος περιορισμός σε φύλο, καθώς και τα αγόρια και τα κορίτσια 
τυγχάνουν στρατολόγησης, ούτε επίσης σε ηλικία. 

 Όσον αφορά τη φύση των εχθροπραξιών αυτή μπορεί να πάρει τρεις μορφές, την 
έμμεση στράτευση, την άμεση και την ενεργή. Ήδη από το ταυτάριθμο άρθρο 3 των ΣΓ’49 
γίνεται λόγος για τα άτομα που δεν λαμβάνουν ενεργό συμμετοχή στις εχθροπραξίες, με 
σκοπό το διαχωρισμό των αμάχων και των μαχητών. Από την άλλη πλευρά τα δύο ΠΠ’77 
διαχωρίζουν τη θέση του άμαχου πληθυσμού με τη χρήση της λέξης ‘άμεση’ συμμετοχή. 
Σύμφωνα λοιπόν με τον σχολιασμό του άρθρου 51(3) του ΠΠ Ι’77 από τη ΔΕΕΣ «άμεση 
συμμετοχή σημαίνει πράξεις πολέμου, οι οποίες από τη φύση τους ή εκ του σκοπού τους είναι 
πιθανόν να προκαλέσουν πραγματική βλάβη στο προσωπικό και τα εφόδια των αντίπαλων 
δυνάμεων».324 Διαφαίνεται δηλαδή μια συσχέτιση των δύο όρων. Όπως θα σημειώσει και 
η Τζέλη:

 Ωστόσο, στο πλαίσιο του ΔΠΔ και συγκεκριμένα στο πλαίσιο του εγκλήματος πολέμου της 
στρατολόγησης ή χρησιμοποίησης παιδιών κάτω των 15 ετών, γίνεται αναφορά σε ενεργή 
συμμετοχή στις εχθροπραξίες, η οποία φαίνεται πως έλαβε ευρύτερη έννοια σε αντίθεση 
με την άμεση συμμετοχή, στον διάλογο που πραγματοποιήθηκε από την Προπαρασκευαστική 
Επιτροπή για την σύνταξη των Στοιχείων των Εγκλημάτων για τα οποία έχει δικαίωμα 
δικαιοδοσίας το ΔΠΔ.

 Πράγματι, θεωρήθηκε τότε ότι, η ενεργή συμμετοχή περιλαμβάνει και δραστηριότητες 
συνδεόμενες με την διεξαγωγή της μάχης όπως, η συλλογή πληροφοριών, η κατασκοπία, οι 
πράξεις δολιοφθοράς και η χρησιμοποίηση παιδιών ως «δολωμάτων», αγγελιοφόρων ή η 
τοποθέτησή τους σε στρατιωτικά σημεία ελέγχου, δραστηριότητες οι οποίες απευθύνονται 
σύμφωνα με άλλους στην έμμεση συμμετοχή των παιδιών στις εχθροπραξίες.325

 Θα μπορούσαμε να συμπεράνουμε λοιπόν, πως η έμμεση στρατολόγηση εμπεριέχει στον 
ορισμό της και την έννοια της άμεσης στρατολόγησης, αλλά και της έμμεσης γιατί και οι 
δύο περιπτώσεις προϋποθέτουν την ενεργό παρουσία, τόσο στο πεδίο μάχης όσο και σε 
δραστηριότητες που σχετίζονται με τη διεξαγωγή πολέμου.
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324. Τζέλη, Μ. Α.,  2011. Παιδιά Μαχητές και Διεθνές Δίκαιο, Αθήνα-Κομοτηνή: Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, ο.π. σελ. 72 
βλ. και παραπομπή 197. 
325. Ο.π. σελ. 73. Βλ. επίσης και την παραπομπή 202.
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ής  Το φαινόμενο στρατολόγησης ανηλίκων, όπως αναφέραμε, μαστίζει παιδιά 
διαφορετικών ηλικιών και εθνικοτήτων. Επίσης, μαστίζει σχεδόν κατά τον ίδιο βαθμό 
αγόρια και κορίτσια. Μάλιστα τα κορίτσια δεν χρησιμοποιούνται μόνο για τις «βοηθητικές 
εργασίες» των ένοπλων δυνάμεων και των οργανώσεων που μπορεί να προκύψουν.326 

Χρησιμοποιούνται και για επιπλέον λόγους από τις παρακρατικές ομάδες και ένοπλες 
δυνάμεις, όπως για παράδειγμα για σεξουαλική κακοποίηση και βιασμό, αλλά και 
προφανώς για την άμεση συμμετοχή στις εχθροπραξίες. 

 Για τους αρχηγούς των ομάδων και των οργανώσεων αυτών, ή και για τα ίδια τα μέλη 
πολλές φορές, αποτελούν το μέσο διαιώνισης της φυλής τους και των ιδεολογιών τους. 
Επιπροσθέτως τα παιδιά που θα κυοφορήσουν και θα φέρουν στον κόσμο, ενδέχεται να 
αποτελούν τα μελλοντικά, αναλώσιμα άτομα που θα χρησιμοποιηθούν στις επόμενες 
αναταραχές και συγκρούσεις που θα προκαλέσουν.

 Η χρησιμοποίηση τους αφορά ένα εύρος εξαναγκαστικών δραστηριοτήτων συν τις 
σεξουαλικές δραστηριότητες που τους επιβάλλουν, παρά τη θέλησή τους. Αγόρια 
και κορίτσια εμφανίζουν τα ίδια περίπου χαρακτηριστικά που σχετίζονται με την 
κακομεταχείριση και τους λόγους ένταξης τους στο στρατό.327 Βέβαια μπορούμε να 
συνειδητοποιήσουμε μόνο από το γεγονός της σεξουαλικής κακοποίησής και βιασμού, 
ότι τα κορίτσια ίσως βιώνουν πιο ειδεχθείς σκηνές από αυτές των αγοριών. 

 Η ανθρωπιστική κρίση που λαμβάνει χώρα εδώ και χρόνια στη ΛΔΚ, οι βιασμοί, η 
σεξουαλική κακοποίηση και οι απαγωγές των παιδιών με σκοπό την στρατολόγησή τους 
έχουν λάβει ανησυχητικές αν όχι δραματικές διαστάσεις.328 Στη Σιέρρα Λεόνε πολλές 
φορές γίνονται ομαδικοί βιασμοί κοριτσιών από τους αντάρτες του RUF,329  ενώ όπως 
αναφέραμε προηγουμένως είναι τακτική του LRA να κακοποιεί σεξουαλικά τα κορίτσια 
και να τα εξαναγκάζει να γίνουν σύζυγοι των στρατιωτών του.330 Όσον αφορά τον LRA, 
αρχηγός του Kony, μεταξύ των άλλων φέρει και κατηγορίες σεξουαλικής υποδούλωσης, 
κακοποίησης και βιασμού. «Υπάρχουν ωστόσο και περιπτώσεις ένοπλων ομάδων που 
απαγορεύουν τη σεξουαλική βία (όπως στη FARC της Κολομβίας-χωρίς αυτό να σημαίνει 
ότι δεν υφίσταται σεξουαλική παρενόχληση-, στην LTTE της Σρι Λάνκα και στις ένοπλες και 
αντιστασιακές ομάδες στις Φιλιππίνες».331

 Η σεξουαλική υποδούλωση κοριτσιών, η εκπόρνευσή τους, ο βιασμός τους και γενικότερα 
η σεξουαλική τους κακομεταχείριση αποτελεί μια από τις 6 κατηγορίες σοβαρών 
εγκλημάτων.332 Επίσης προβλέπονται ως κάποιες από τις χειρότερες μορφές εργασίας, 
ενώ κατά το ΔΠΔ και το άρθρο 7(1)(ζ) ο βιασμός, η γενετήσια δουλεία, ο εξαναγκασμός 
σε πορνεία και σε εγκυμοσύνη, όπως επίσης ο εξαναγκασμός σε στείρωση ή κάποιας 
άλλης μορφής γενετήσιας βίας παρόμοιας βαρύτητας, συνιστούν εγκλήματα κατά της 
ανθρωπότητας και τα οποία αφορούν τις επιθέσεις κατά της ανθρωπότητας.333

326. Οι οποίες αγγαρείες βέβαια ακολουθούν το γυναικείο φύλο εδώ και χρόνια σα μια μόνιμη και πολύ περισσότερο 
σα μια προσωπική υποχρέωσή τους. Βλ. και Τζέλη, Μ. Α.,  2011. Παιδιά Μαχητές και Διεθνές Δίκαιο, Αθήνα-Κομοτηνή: 
Εκδόσεις Αντ. Ν Σάκκουλα, σελ. 82.
327. Εάν βέβαια αυτή η απόφαση είναι αυτόβουλη. 
328. Ο.π. σελ. 83.
329. Amnesty International: 2000. Sierra Leone: Rape and Other Forms of Sexual Violence against Girls and Women. Index 
number: AFR 51/035/2000.
330. Achvarina, H. & Reich, S. F., 2006. No Place to Hide: Refugees, Displaced Persons and the Recruitment of Child Soldiers, 
International Security, vol. 31 no. 1, pp 127-164, [Διαδίκτυο] Διαθέσιμο  στο: http://individual.utoronto.ca/achvarina/materi-
als/Achvarina_Reich_IS_31_1.pdf . Βλ. παραπομπή 13.
331. Τζέλη, Μ. Α.,  2011. Παιδιά Μαχητές και Διεθνές Δίκαιο, Αθήνα-Κομοτηνή: Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, σελ. 85.
332. Office of the UN SRSG-CAC, 2009. The Six Grave Violations against Children during Armed Conflict: The Legal Founda-
tion. Working Paper No (1). [Διαδίκτυο] Διαθέσιμο στο: https://childrenandarmedconflict.un.org/publications/WorkingPa-
per-1_SixGraveViolationsLegalFoundation.pdf σελ. 9.
333. Παράγραφος 1ζ, Άρθρο 7 Καταστατικού της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (Ρώμη, 17 Ιουλίου 1998), 
του Ν. 3003/2002 (ΦΕΚ Α/75/2002, σελ. 1242).
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9/ Ο ρόλος των Διεθνών Οργανισμών

 Από τη στιγμή που τέθηκε σε ισχύ η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, αλλά και 
αργότερα τα δύο ΠΠ’77,‘ξύπνησε’ το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας και στράφηκε 
προς την αναγνώριση του φαινομένου της παιδικής στράτευσης και κατ’ επέκταση 
την ειδική προστασία που χρειάζονται αυτά τα παιδιά, η οποία θα παρέχεται και από 
το νομικό πλαίσιο προστασίας τους, αλλά και από το νομικό πλαίσιο ποινικής ευθύνης. 
Η Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Παιδιού (ΕΔΠ), όπως υποδηλώνει άλλωστε και το 
όνομά της είναι η επιτροπή που εποπτεύει τα κράτη για την τήρηση της ΣΔΠ, έθεσε 
πρώτη το ζήτημα των παιδιών στρατιωτών.

 Ιδιαίτερη μέριμνα δόθηκε κατά τη δεύτερη συνεδρίαση της, τον Οκτώβριο του 2002, 
όπου προτάθηκε ο σχεδιασμός ενός Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη ΣΔΠ. Στην τρίτη 
συνεδρίασή της την επόμενη χρονιά συνέστησε στη ΓΣ/ΗΕ τη διεξαγωγή μιας έρευνας 
εκ μέρους του ΓΓ/ΗΕ σχετικά με τους τρόπους και τα μέσα βελτίωσης της προστασίας 
των παιδιών από τις συνέπειες των ένοπλων συρράξεων.334

334. Happold, M., 2005. “Child Soldiers in International Law”. Manchester: Manchester University Press. 
335. UN GA Res. 48/157 (A/RES/48/57)
336. UN GA Res. 48/157 (A/RES/48/57) παράγραφος 7. 
337. Τζέλη, Μ. Α.,  2011. Παιδιά Μαχητές και Διεθνές Δίκαιο, Αθήνα-Κομοτηνή: Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα σελ. 162.
338. UN Doc. A/51/306 παράγραφοι 266-269.
339. UN GA Res. 51/77 (A/RES/51/77).
340. Γκούντρα, Π., 2011. «Μεταξύ Προστασίας και Τιμωρίας» Ή «Προστατεύοντας Θύματα και Θύτες», Διπλωματική 
Εργασία. Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. σελ.159, βλ και παραπομπή 460.
341. Office of the UN SRSG-CAC, 2009. The Six Grave Violations against Children during Armed Conflict: The Legal Founda-
tion. Working Paper No (1). [Διαδίκτυο] Διαθέσιμο στο: https://childrenandarmedconflict.un.org/publications/WorkingPa-
per-1_SixGraveViolationsLegalFoundation.pdf , σελ. 9.
342. Γκούντρα, Π., 2011. «Μεταξύ Προστασίας και Τιμωρίας» Ή «Προστατεύοντας Θύματα και Θύτες», Διπλωματική 
Εργασία. Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. σελ.160.
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 Η πρώτη απόφαση της ΓΣ/ΗΕ η οποία αφορούσε τα παιδιά και τη συμμετοχή τους στις 
ένοπλες συρράξεις βγήκε το έτος 1993.335 Η ΓΣ/ΗΕ δήλωνε ότι είχε ληφθεί υπόψιν η 
έκθεση της ΣΔΠ, η οποία ανέφερε τη διεξαγωγή έρευνας. Πιο συγκεκριμένα η Συνέλευση 
των Ηνωμένων Εθνών ζήτησε από τον ΓΓ/ΗΕ τον διορισμό Εμπειρογνώμονα , ο οποίος θα 
αναλάμβανε την ολοκληρωμένη έρευνα και θα εστίαζε σε 5 ζητήματα: 1) τη συμμετοχή 
των παιδιών στις ένοπλες συρράξεις, 2) τη συνάφεια και την επάρκεια των υφιστάμενων 
προτύπων, 3) τη διεξαγωγή συγκεκριμένων συστάσεων σχετικά με τους τρόπους και τα 
μέσα πρόληψης των παιδιών που επηρεάζονται από ένοπλες συρράξεις , 4) τη βελτίωση 
της προστασίας των παιδιών από τις ένοπλες συγκρούσεις και τα σχετικά μέτρα για τη 
διασφάλιση της προστασίας τους και 5) την προώθηση της σωματικής και ψυχολογικής 
τους ανάρρωσης και της κοινωνικής τους επανένταξης.336 Ο Εμπειρογνώμονας που 
ορίστηκε από τον ΓΓ/ΗΕ ήταν η Graca Machel.

 Η μελέτη της Graca Machel διήρκησε 2 χρόνια. «Για τη συγγραφή της έκθεσης 
ακολουθήθηκε μια ευρεία διαδικασία έρευνας και διαβουλεύσεων εκ μέρους της 
Ειδικού. Συγκεκριμένα, εξετάσθηκαν συγκεκριμένα ζητήματα ιδιαίτερης ανησυχίας και 
ενδιαφέροντος μέσω της προετοιμασίας θεματικών εκθέσεων και περιπτωσιολογικών 
μελετών (‘case studies’) καθώς και περιφερειακών διαβουλεύσεων».337

 Σκοπός της μελέτης ήταν η διατήρηση αυτών των ζητημάτων σε υψηλά επίπεδα και η 
συνεχής παρακολούθηση τους. Επιπλέον η Ειδικός αναφέρεται μεταξύ των άλλων ότι θα 
ευαισθητοποιήσει το θέμα των παιδιών που πλήττονται από τις ένοπλες συγκρούσεις 
και θα προωθήσει τη συλλογή, έρευνα, ανάλυση και διάδοση των πληροφοριών που θα 
προκύψουν, σε όλο τον κόσμο. Επιπλέον θα ενθαρρύνει κινητοποιήσεις με σκοπό την 
βελτίωση κατάστασης αυτών των παιδιών.338 Για αυτούς τους λόγους πρότεινε τον 
διορισμό ενός Ειδικού Αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για 
τα Παιδιά σε Ένοπλες Συρράξεις.

 Από τη μεριά της, η ΓΣ/ΗΕ υποδέχθηκε σε θερμό κλίμα την έκθεση της κ. Machel οπότε 
και υιοθέτησε το 1997 την Απόφαση 51/77.339 Στην απόφαση αυτή έγινε δεκτό το αίτημα 
για τον καθορισμό ενός Ειδικού Αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων 
Εθνών για τα Παιδιά σε Ένοπλες Συρράξεις. Λίγο αργότερα από την έκδοση της 
Απόφασης, διορίστηκε ως πρώτος Ειδικός Αντιπρόσωπος του ΓΓ/ΗΕ για τα Παιδιά σε 
Ένοπλες Συρράξεις ο Olara A. Otunnu. «Ένα από τα πιο σημαντικά αποτελέσματα του έργου 
αυτού του γραφείου υπήρξε το γεγονός πως το ζήτημα των παιδιών σε ένοπλες συρράξεις 
ανεβαίνει σταθερά στην Ατζέντα του ΣΑ/ΗΕ, περιλαμβάνοντας πλέον μια ετήσια συζήτηση 
επί του θέματος κάθε Νοέμβριο».340 Σε αυτό το σημείο δεν πρέπει να παραληφθούν και 
οι 6 κατηγορίες σοβαρών εγκλημάτων αναφορικά (6 grave violations) με την ανάμειξη 
παιδιών σε ένοπλες συρράξεις, οι οποίες αναφέρθηκαν από το Γραφείου του Ειδικού 
Αντιπροσώπου του ΓΓ/ΗΕ. Αυτές είναι: 1) Η στρατολόγηση και χρησιμοποίηση παιδιών, 
2) Η θανάτωση και ο ακρωτηριασμός παιδιών, 3) Η σεξουαλική κακοποίηση παιδιών, 4) 
Οι επιθέσεις εναντίον σχολείων και νοσοκομείων, 5) Η απαγωγή παιδιών και 6, η άρνηση 
ανθρωπιστικής βοήθειας.341 Στο ίδιο έγγραφο εργασίας πραγματεύεται και η νομική 
βάση αυτών των έξι παραβιάσεων.

 Συμπεραίνουμε λοιπόν πως, «η συμπερίληψη της στρατολόγησης και χρήσης των 
παιδιών ως στρατιωτών σε αυτές τις έξι κατηγορίες σοβαρών παραβάσεων και 
εγκλημάτων κατά παιδιών σε καταστάσεις ένοπλης σύρραξης ενισχύει τη θέση αυτής 
της απαγορευτικής νόρμας ως κανόνα του διεθνούς συμβατικού και εθιμικού δικαίου».342
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Ε)  Η ενασχόληση του ΣΑ/ΗΕ συγκεκριμένα για το φαινόμενο στρατολόγησης ανηλίκων, 
ξεκίνησε το 1996. Κίνητρο υπήρξε η κατάσταση που επικρατούσε στη Λιβερία. Για αυτό 
τον λόγο κατά την απόφαση υπ’ αριθμόν 1071, καταδίκασε την πρακτική, ορισμένων 
φατριών, στρατολόγησης, εκπαίδευσης και ενσωμάτωσης των παιδιών στη μάχη και 
ζητά από τον ΓΓ/ΗΕ να συμπεριλάβει στην έκθεση που αναφέρεται κατά την παράγραφο 
5 αυτές τις απάνθρωπες και αποτρόπαιες πράξεις343 ενώ με τη σχετική απόφαση 1083 
καταδικάζει περαιτέρω τις άνωθεν πρακτικές, ζητά τον άμεσο τερματισμό τους, αλλά 
και την αποστράτευση των παιδιών αυτών.344

 Από το 1996 και ύστερα, το ΣΑ/ΗΕ στοχεύει όλο και περισσότερο στην ανάλυση του 
φαινομένου της στρατολόγησης ανηλίκων. Παρά το γεγονός ότι οι πρώτες αποφάσεις του 
αφορούσαν τη συμμόρφωση των κρατών μελών του ΟΗΕ, οφείλουμε να επισημάνουμε 
πως το ΣΑ/ΗΕ στόχευε και τα κράτη και τους κρατικούς δρώντες, αλλά και τις ένοπλες 
ομάδες.345 Αρκετά σημαντικό είναι το γεγονός ότι στις αποφάσεις του ΣΑ/ΗΕ υπογραμμίζει 
τον ρόλο ένταξης των παιδιών σε προγράμματα DDR (Disarmament, Demobilization and 
Reintegration) καθώς επίσης και της Επιτροπής Αλήθειας και Συμφιλίωσης (ΕΑΣ).346 

 Αρκετά σημαντική είναι και η απόφαση υπ’ αριθμόν 1261 του ΣΑ/ΗΕ,347 η οποία αφορούσε 
αποκλειστικώς τα παιδιά στις ένοπλες συρράξεις. Στην συγκεκριμένη απόφαση επισήμανε 
τις προσπάθειες για τη παύση της χρησιμοποίησης παιδιών σε εχθροπραξίες, η οποία 
γίνεται κατά παράβαση του Διεθνούς Δικαίου. Εν προκειμένω αναφερόταν στη Διεθνή 
Σύμβαση Εργασίας 182 για την Απαγόρευση των Χειρότερων Μορφών Εργασίας των 
Παιδιών και την Άμεση Δράση με Σκοπό την Εξάλειψή τους και στο Καταστατικό του ΔΠΔ. 
Επιπλέον ανέφερε τις εξελίξεις γύρω από το θέμα της υιοθέτησης νέων συμβάσεων 
διεθνούς δικαίου που αφορούν την εμπλοκή των παιδιών στις εχθροπραξίες .

 Επιπλέον, κατά την απόφαση 1261 καλούσε όλα τα κράτη που είναι μέρη σε ένοπλες 
συρράξεις να μεριμνούν κατά τη διάρκεια σύναψης ειρήνης για την προστασία, την 
ευημερία και τα δικαιώματα του παιδιού , να λαμβάνουν όλα τα εφικτά μέτρα για τον 
περιορισμό των συνεπειών, όπως επίσης να πάρουν ειδικά μέτρα για την προστασία 
των παιδιών, ιδιαιτέρως των κοριτσιών τα οποία είναι θύματα βιασμού και άλλων 
ειδών σεξουαλικής κακοποίησης. Επιπροσθέτως, προτρέπει τα κράτη και τα σχετικά 
όργανα να εντατικοποιήσουν τις προσπάθειες για τη διασφάλιση του τερματισμού της 
στρατολόγησης και χρησιμοποίησης παιδιών στις ένοπλες συρράξεις που γίνονται κατά 
παράβαση του ΔΔ.

 Διαβάζοντας λοιπόν κάποιες από τις παραγράφους της απόφασης καταλαβαίνουμε 
πόσο σημαντική αυτή είναι για την προάσπιση και διασφάλιση των δικαιωμάτων, της 
προστασίας και της ευημερίας των παιδιών που πλήττονται από τις ένοπλες συρράξεις, 
καθώς επίσης και για την προώθηση ειρήνης και ασφάλειας στις περιοχές αυτές.

 Με την υιοθέτηση του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη ΣΔΠ το ΣΑ/ΗΕ εκδίδει την 
απόφαση 1314348 με την οποία αρχικά καλωσόριζε στο προοίμιό του την υιοθέτηση του 
Πρωτοκόλλου και παρότρυνε τα κράτη μέλη του ΟΗΕ να προβούν στην υπογραφή και 
επικύρωσή του. Καταδικάζει τη στρατολόγηση και χρησιμοποίηση παιδιών σε ένοπλες 
συρράξεις, τις επιπτώσεις που έχουν στα παιδιά αλλά και στη διατήρηση της ειρήνης, 
της ασφάλειας και της εξέλιξης.349 Επιπλέον, δίνει έμφαση στην υποχρέωση των Κρατών 
να προβούν σε παύση της πρακτικής στρατολόγησης και χρησιμοποίησης των παιδιών 
καθώς επίσης στην εκδίωξη αυτών που τελούν εγκλήματα πολέμου.350 Τέλος πρέπει 
να αναφερθεί πως και σε αυτή την απόφαση το ΣΑ/ΗΕ μεριμνά για την επανένταξη των 
παιδιών, καθώς επίσης και την ανάγκη λήψης μέτρων αφοπλισμού, ακινητοποίησης και 
αποκατάστασης του παιδιού.351
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343. UN SC Res. 1071 (S/RES/1071) 1996 παράγραφος 9. 
344. UN SC Res. 1083 (S/RES/1083) 1996 παράγραφος 6. 
345. Ελαφρώς τροποποιημένο: Arzoumanian, N. & Pizzutelli, F., 2003. Victimes et bourreaux : questions de responsabilité 
liées à la problématique des enfants-soldats en Afrique, No. 852, σελ. 836.
346. UN SC Res. 1260 (S/RES/1260) 1999 παράγραφος 16. 
347. UN SC Res. 1261 (S/RES/1261) 1999.
348. UN SC Res. 1314 (S/RES/1314) 2000.
349. UN SC Res. 1314 (S/RES/1314) 2000, παράγραφος 1.
350. UN SC Res. 1314 (S/RES/1314) 2000, παράγραφος 2.
351. UN SC Res. 1312 (S/RES/1314) 2000, παράγραφος 11.
352. Γκούντρα, Π., 2011. «Μεταξύ Προστασίας και Τιμωρίας» Ή «Προστατεύοντας Θύματα και Θύτες», Διπλωματική 
Εργασία. Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. σελ.165.
353. Ο.π. σελ. 165.
354. UN SC Res. 1379 (S/RES/1379) 2001, παράγραφος 16.
355. UN SC Res. 1299 (S/2002/1299) 2002, παράγραφοι 32-39 & 41-47.
356. UN SC Res. 1460 (S/RES/1460) 2003.

 «Ανάλογες προτάσεις θα διατυπώσει και για τους περιφερειακούς οργανισμούς και 
συμφωνίες που αρχίζουν να δραστηριοποιούνται για την αντιμετώπιση του ζητήματος παιδιά 
και ένοπλη σύρραξη».352 Αναφορικά με την ανάπτυξη περιφερειακών πρωτοβουλιών το 
ΣΑ/ΗΕ έκδωσε ορισμένες σημαντικές αποφάσεις εκ των οποίων η απόφαση 1341 και 
1379 το 2001. Ειδικά η τελευταία καθίσταται ιδιαιτέρως σημαντική.

 Αρχικά όπως έχει ήδη σημειωθεί από την απόφαση υπ’ αριθμόν 1261 το φαινόμενο της 
παιδικής στράτευσης και η χρησιμοποίηση των παιδιών σε αυτές φέρουν επιπτώσεις 
στη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια. Για αυτό, αναγνωρίζει αρκετά νωρίς το φαινόμενο ως 
απειλή, «γεγονός που επιτρέπει να λάβει μέτρα κάτω από το Κεφάλαιο IV του Χάρτη των 
Ηνωμένων Εθνών για την παύση αυτού».353 

 Αναφορικά λοιπόν με την απόφαση 1379, αυτή αναδιατυπώνει τα παραπάνω, αλλά 
προβαίνει σε ένα αξιοσημείωτο βήμα. Το βήμα αυτό αφορούσε την καταγραφή 
περισσότερων λεπτομερειών και την ένταξη στο κείμενο, αιτήματος που να δημιουργηθεί 
μια λίστα με τα μέρη των ένοπλων συρράξεων, τα οποία χρησιμοποιούν τις πρακτικές 
της στρατολόγησης και χρησιμοποίησης παιδιών σε ένοπλες συρράξεις κατά παράβαση 
των διεθνών τους υποχρεώσεων.354

 Ο ΓΓ/ΗΕ συμπεριέλαβε στην έκθεσή του τη λίστα αυτή. Το πόρισμα ήταν η καταγραφή 23 
μερών που συμμετείχαν σε ένοπλες συγκρούσεις, οι οποίες είχαν ξεσπάσει σε 5 χώρες: 
το Αφγανιστάν, το Μπουρούντι, τη ΛΔΚ, τη Λιβερία και τη Σομαλία. Βέβαια στο κείμενο 
συγκαταλέγονται και άλλες χώρες για τις οποίες ο ΓΓ/ΗΕ εκφράζει τις ανησυχίες του 
για την πρακτική τους να στρατολογούν και να χρησιμοποιούν παιδιά στις εχθροπραξίες. 
Οι χώρες αυτές είναι: η Κολομβία, η Μυανμάρ, το Νεπάλ, οι Φιλιππίνες, το Σουδάν, η 
βόρεια Ουγκάντα και η Σρι Λάνκα.355

 Η απόφαση που ακολούθησε ήταν εκείνη που έφερε τον αριθμό 1460 το 2003.356 Το 
σύνολο των μέτρων που αναφέρθηκαν είναι παρόμοιο με εκείνο της προηγούμενης 
απόφασης του  ΣΑ/ΗΕ, μόνο που η γλώσσα που χρησιμοποιείται ενδέχεται να είναι πιο 
σκληρή. Το ΣΑ/ΗΕ δέχεται την πρόταση του ΓΓ/ΗΕ για τη δημιουργία ενός ενισχυμένου 
κανονιστικού πλαισίου για την προστασία των παιδιών από τις ένοπλες συγκρούσεις, οι 
οποίες κινούνται σε μια «Εποχή Εφαρμογής».
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 Κατά την παρούσα αναφορά εκφράζεται για άλλη μια φορά η ανησυχία του ΓΓ/ΗΕ για 
τη λίστα που δημοσιοποίησε στην προηγούμενη αναφορά του. Επιπλέον, ζητήθηκε -για 
άλλη μια φορά- η παύση της πρακτικής στρατολόγησης και χρησιμοποίησης παιδιών 
στις εχθροπραξίες από τα κράτη, οι οποίες γίνονται κατά παράβαση των διεθνών του 
υποχρεώσεων. Επισημάνθηκε στα εμπόλεμα μέρη, να λάβουν υπόψιν τα μέτρα της 
παραγράφου 9 της απόφασης 1379, όπως επίσης και τον τερματισμό της ατιμωρησίας 
των ατόμων που διέπραξαν εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, 
με την πρόβλεψη αποκλεισμού χορήγησης αμνηστίας στα πρόσωπα αυτά.357 Όπως θα 
σημειώσει και η Τζέλη:

 Το γεγονός ότι, τα ΗΕ μέσω των παραπάνω αρμόδιων οργάνων εισέρχονται σε διάλογο με Μη 
Κρατικούς Δρώντες (ΜΚΔ) όπως ένοπλες ομάδες (οι οποίες θεωρούνται μαζί με τα κράτη 
«μέρη στη σύρραξη»), αποτελεί μια ακόμα αξιοσημείωτη στρατηγική – πέραν της εγκαθίδρυσης 
της λίστας με τα ονόματα τους και ό,τι αυτή συνεπάγεται, όπως προαναφέρθηκε –στον αγώνα 
για αποτελεσματική προστασία των παιδιών σε καιρό πολέμου, εφόσον οι ΜΚΔ σε μεγάλο 
βαθμό δε δεσμεύονται από το συμβατικό δίκαιο και δεν αναγνωρίζονται από τις επίσημες 
εθνικές κυβερνήσεις, οι οποίες μάλιστα για το λόγο αυτό συχνά δε δέχονται ότι η χώρα τους 
βρίσκεται σε ένοπλη σύρραξη με τις αντικαθεστωτικές αυτές ομάδες αλλά, ισχυρίζονται ότι 
πρόκειται για μικρότερης σημασίας συγκρούσεις (ταραχές, εντάσεις), γεγονός που με τη σειρά 
του έχει σοβαρό αντίκτυπο στα παιδιά εφόσον δεν εφαρμόζονται οι σχετικοί προστατευτικοί 
κανόνες του ΔΑΔ.358

 Κατά την τρίτη απόφαση το ΣΑ/ΗΕ θα ζητήσει για πρώτη φορά την υλοποίηση ενός 
προτεινόμενου μηχανισμού παρακολούθησης των μερών που βρίσκονται στη λίστα των 
αναφορών του, είτε αυτά υπάγονται στην ατζέντα του του ΣΑ/ΗΕ είτε όχι. Επιπλέον 
το ΣΑ αποφάσισε τη δημιουργία μιας Ομάδας Εργασίας που θα ασχολείται με αυτούς 
τους μηχανισμούς παρακολούθησης και αναφοράς στα μέρη των συρράξεων, όπως για 
παράδειγμα στο Αφγανιστάν, στο Μπουρούντι, στη ΛΔΚ, στη Μυανμάρ, στη Σρι Λάνκα κ.α.

 Ως συμπέρασμα, θα μπορούσαμε να σημειώσουμε πως το ΣΑ/ΗΕ έχει προβεί στη θέσπιση 
μηχανισμών και θεσμών που σχετίζονται με την παρακολούθηση και αναφορά των 
μερών των συρράξεων, ώστε να γίνονται γνωστές οι παραβιάσεις των δικαιωμάτων 
του παιδιού. Γεγονός που θα συνεισφέρει στον περιορισμό της στρατολόγησης και 
χρησιμοποίησης των παιδιών στρατιωτών.
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357. UN SC Res 1460. (S/RES/1460) 2003, παράγραφοι 1, 3 & 13.
358. Τζέλη, Μ. Α.,  2011. Παιδιά Μαχητές και Διεθνές Δίκαιο, Αθήνα-Κομοτηνή: Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, ο.π. σελ. 142.
359. Α4-0410/98, ΕΚ, 1998. Παράγραφοι 26, 27& 28.
360. Κατευθυντήριες Γραμμές της ΕΕ για τα Παιδιά και τις ένοπλες συγκρούσεις, έγγραφο υπ’ αριθμόν 15634/03, 
παράγραφος 1. 

 Η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της Συνθήκης του Μάαστριχτ και ειδικότερα κατά τον 2ο 
πυλώνα που αφορά την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) 
διακηρύττει τη σημαντικότητα που έχουν τα ΔτΑ. Τόσο τα ΔτΑ όσο και η διαφύλαξη 
αυτών, των ηθικών αρχών και των θεμελιωδών ελευθεριών αποτελούν τον ακρογωνιαίο 
λίθο διασφάλισης της δημοκρατίας, της ειρήνης, της σταθερότητας και της ευημερίας 
διεθνώς. Βέβαια το εύρος διατάξεων της Ένωσης δεν έχει καμία σχέση με αυτό που 
προσφέρεται από τα ΗΕ.

 Ήδη όμως από το 1998 η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τοποθετηθεί κατά του φαινομένου 
της στρατολόγησης και χρησιμοποίησης ανηλίκων. Συγκεκριμένα σε ψήφισμα της, η 
Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων , Ασφάλειας και Αμυντικής Πολιτικής, διατύπωσε τις 
εξής θέσεις σχετικά με τα παιδιά στρατιώτες: 1) το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκφράζει 
την υποστήριξη του στη διεθνή εκστρατεία για τον τερματισμό της χρησιμοποίησης των 
παιδιών στρατιωτών και για την προστασία παιδιών από τις συνέπειες του πολέμου, 2) 
υποστηρίζει τις ενέργειες του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας και άλλων οργανισμών 
για την εξάλειψη της παιδικής εργασίας ενώ τέλος 3) επαναλαμβάνει την υποστήριξη 
του για τις ενημερωτικές εκστρατείες κατά της παιδικής εργασίας και υπέρ των 
αποκαλούμενων παιδιών του δρόμου, και 4) επιμένει στην ανάγκη να προωθηθούν μέτρα 
που θα ευνοούν την σχολική εκπαίδευση των παιδιών αυτών.359

 Στη συνεδρίαση που πραγματοποίησε στις 4 Δεκεμβρίου 2003, η Επιτροπή Πολιτικής και 
Ασφάλειας (ΕΠΑ) συμφώνησε για το κείμενο «Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σχετικά 
με τα παιδιά και τις ένοπλες συγκρούσεις» που ετοίμασε η Ομάδα του Συμβουλίου 
«Ανθρώπινα Δικαιώματα» (COHOM), η οποία θα ήταν και ο συντονιστής. Η ΕΠΑ σημείωσε 
επίσης τη συμβουλευτική γνώμη που έδωσε η Επιτροπή Πολιτικής Διαχείρισης Κρίσεων 
(CIVCOM) και η Στρατιωτική Επιτροπή (EUMC).360 
 
 Στόχος ήταν 1) Η ευαισθητοποίηση γύρω από το ζήτημα και η ενίσχυση των προσπαθειών 
της προς επίτευξη αυτής της ευαισθητοποίησης, 2) η εξέταση του αντίκτυπου των 
ένοπλων συρράξεων, με παράλληλη αξιοποίηση των μέσων που διαθέτει καθώς επίσης 
και 3) η παρακίνηση τρίτων χωρών και μη κρατικών παραγόντων στους διεθνείς 
κανόνες και πρότυπα για να παύσει η στρατολόγηση και χρησιμοποίηση των παιδιών 
στις ένοπλες συρράξεις όπως επίσης και η ατιμωρησία των προσώπων που εκτελούν 
εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

 Η ΕΕ δεσμεύτηκε στην διεξαγωγή αξιολογήσεων και την υποβολή εκθέσεων. Επιπλέον 
προβλεπόταν η συνεργασία της με φορείς που σχετίζονται με τα δικαιώματα των παιδιών, 
τόσο σε επίπεδο ΗΕ, όσο και ευρωπαϊκό περιφερειακό επίπεδο. Τέλος προέτρεπε τη 
δημιουργία ομάδων εργασίας και ειδικών εντεταλμένων με σκοπό την παρακολούθηση 
εφαρμογής των κατευθυντήριων γραμμών, καθώς επίσης και τη χρηματοδότηση 
προγραμμάτων DDRR.
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 Με βάση την απόφαση 1612 του ΣΑ/ΗΕ,  το Συμβούλιο δρομολόγησε τον Απρίλιο του 
2006 την «Στρατηγική για την Εφαρμογή των Κατευθυντήριων Γραμμών σχετικά με 
τα παιδιά και τις ένοπλες συγκρούσεις». Οι ήδη υπάρχουσες Ομάδες Εργασίας για τον 
Έλεγχο και την Υποβολή Εκθέσεων θα συνεργάζονταν με τις χώρες που πλήττοντας 
από ένοπλες συρράξεις και ιδιαιτέρως αυτές που είχαν τεθεί σε προτεραιότητα.361 Τις 
Κατευθυντήριες Γραμμές ακολούθησε ένα Σχέδιο Δράσης και μια Αναφορά, μέχρι τη 
στιγμή της υλοποίησής τους. Οι Κατευθυντήριες Γραμμές επικαιροποιήθηκαν το 2008.362

 Σαν γενικό συμπέρασμα της δράσης της ΕΕ σχετικά με το ειδεχθές έγκλημα της 
στρατολόγησης και χρησιμοποίησης παιδιών σε εχθροπραξίες παραθέτουμε τα λόγια 
της  Γκούντρα, «ένα από τα μείζονα προβλήματα τόσο της ΕΕ όσο και του ΟΗΕ είναι ο 
συντονισμός μεταξύ των διαφόρων προγραμμάτων και των θεσμών κάθε οργανισμού που 
δραστηριοποιούνται στον εν λόγω τομέα, καθώς και ο συντονισμός και η συνεργασία μεταξύ 
αυτών των οργανισμών».363

361. Οι χώρες αυτές περιλάμβαναν : Αφγανιστάν, τη Μπούρμα, το Μπουρούντι, την Κολομβία, την Ακτή Ελεφαντοστού, 
της ΛΔΚ, τη Λιβερία, το Νεπάλ, τις Φιλιππίνες, τη Σομαλία, τη Σρι Λάνκα, το Σουδάν και την Ουγκάντα.
362. 10287/1/08 REV 1 και 10019/08.
363. Γκούντρα, Π., 2011. «Μεταξύ Προστασίας και Τιμωρίας» Ή «Προστατεύοντας Θύματα και Θύτες», Διπλωματική 
Εργασία. Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ο.π σελ.174.
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10/ Επίλογος

 Όπως προσπάθησε να καταδείξει η παρούσα εργασία, το φαινόμενο της παιδικής 
στράτευσης αποτελεί ένα δύσκολα προσεγγίσιμο και περίπλοκο φαινόμενο. Κατά 
πρώτον, η προσέγγιση του είναι δύσκολη διότι πραγματεύεται ανήλικα παιδιά. Από μόνο 
του το γεγονός αυτό το καθιστά ιδιαίτερης σημασίας. Τα παιδιά μαχητές στερούνται τα 
χαρακτηριστικά και τα γνωρίσματα της παιδικής ηλικίας και τα οποία αντικαθίστανται 
με ποινικές πράξεις, οι οποίες ανάγονται σε εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της 
ανθρωπότητας. Κατά δεύτερον αφορά την αναγκαστική ή αυτόβουλη επιλογή τους να 
συμμετέχουν στον αγώνα των ένοπλων δυνάμεων ή των παρακρατικών οργανώσεων. 
Η κατάσταση αυτή, η συμμετοχή δηλαδή των παιδιών σε εχθροπραξίες γενικώς, φέρει 
μαζί της καταστροφικά αποτελέσματα, τόσο για το ίδιο το παιδί όσο και για την ίδια την 
κοινωνία. Ο διαχωρισμός μάλιστα των τύπων και του τρόπου στρατολόγησης καθίσταται 
τόσο ομιχλώδες ζήτημα που θα μπορούσε να παρομοιαστεί με την παρατήρηση μιας 
ισχνής κλωστής υπό το φως του ήλιου. Κατά τρίτον, ο εντοπισμός των παιδιών αυτών 
είναι ιδιαίτερα  προβληματικός, καθώς τα παιδιά στρατιώτες εμφανίζουν την τάση να 
γλιστρούν στα διάκενα της γεωγραφικότητας.

 Επιπλέον το φαινόμενο στρατολόγησης και χρησιμοποίησης των ανηλίκων σε 
εχθροπραξίες είναι ένα περίπλοκο ζήτημα προς διευθέτηση. Αρχικώς, είναι περίπλοκο 
διότι δεν υπάρχει κάποιο καθολικό consensus σχετικά με τον καθορισμό της ηλικίας 
του παιδιού, κατά το οποίο θα επιτρέπεται η στρατολόγηση. Αυτομάτως, αυτή η 
απουσία του καθολικού consensus πολλές φορές θέτει εκτός νομικού πλαισίου τα 
παιδιά που εμπίπτουν ηλικιακά μεταξύ του 15ου έως του 18ου έτους.  Επιπροσθέτως, 
το γεγονός ότι τα παιδιά χρησιμοποιούνται τόσο σε διεθνείς όσο και σε μη διεθνείς 
ένοπλες συρράξεις φανερώνει ένα ακόμα λόγο που καθιστά τα παιδιά στρατιώτες ένα 
πολυσύνθετο φαινόμενο. Ειδικά όσον αφορά τις μη διεθνείς ένοπλες συρράξεις, αφού 
αυτές σχετίζονται με την αντιπαράθεση των ένοπλων δυνάμεων της κυβέρνησης με 
αντικαθεστωτικές ομάδες και οργανώσεις. Χαρακτηριστικό βέβαια των ομάδων αυτών 
είναι η άρνηση αναγνώρισης των πράξεων της κυβέρνησης, την οποία αντικρούουν, και 
υποβολή τους σε διάφορες διαδικασίες ελέγχου.

 Παρά το γεγονός ότι το φαινόμενο χρονολογείται από την Αρχαία Ελλάδα, με την όξυνση 
του να επέρχεται κατά τους δύο Παγκόσμιους Πολέμους, η καταγραφή και ανάλυσή του 
εντοπίζεται στη σύγχρονη δικαιϊκή ιστορία, η οποία μάλιστα μόνο φτωχή θα μπορούσε 
να χαρακτηριστεί. Από τα δύο ΠΠ’77 του 1977 και ύστερα η διεθνής κοινότητα έχει 
προσπαθήσει να συγκεντρώσει τα χαρακτηριστικά και τις παραμέτρους που φέρει 
η παιδική στράτευση και να αναδείξει την ανάγκη δημιουργίας ισχυρών νομοθετικών 
πλαισίων και δράσεων, τουλάχιστον όσον αφορά τον εντοπισμό, την προστασία, τη 
μεταχείριση και την επανένταξη των παιδιών μαχητών. Βέβαια, όπως καταδείξαμε κατά 
την εκπόνηση της εργασίας και σύμφωνα με την άνωθεν παράγραφο, υπάρχουν διαφορές 
οι οποίες χρήζουν σημαντικότητας και επίλυσης μεταξύ των διεθνών συμβατικών 
κειμένων. Ειδικότερα όσον αφορά τον καθορισμό ενός γενικού consensus που αφορά 
την ηλικία.

 Το ΔΕΔ κατοχυρώνει ως νόρμες του διεθνούς δικαίου τη μη στρατολόγηση και συμμετοχή 
των παιδιών στις ένοπλες συρράξεις. Οι απαγορεύσεις αυτές αφορούν τόσο τις ένοπλες 
δυνάμεις ενός κράτους όσο και τις ένοπλες ομάδες και παραστρατιωτικές οργανώσεις. 
Σε επίπεδο ΔΑΔ κατοχυρώνονται οι ίδιες αρχές με τη διαφορά ότι το είδος απαγόρευσης 
είναι κάθετο για τα παιδιά 15 ετών και κάτω, ενώ για αυτά μεταξύ του 15ου έως του 
18ου έτους της ηλικίας τους το ζήτημα είτε δεν αναφέρεται, είτε παραμένει ακαθόριστο. 
Σε περιφερειακό επίπεδο συμβάσεων προβλέπεται η απαγόρευση στρατολόγησης και 
χρησιμοποίησης παιδιών από τα 18 έτη και κάτω. Σημαντικό στοιχείο, επί του πρακτέος 
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ωστόσο, οι συμβάσεις αυτές δεν έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα, όπως στις περιπτώσεις 
των συμβατικών κειμένων του ΔΑΔ.

 Όσον αφορά τους τύπους και τις μορφές που μπορεί να πάρει η στράτευση, περισσότερη 
μέριμνα έγινε για την υποχρεωτική και άμεση συμμετοχή στις εχθροπραξίες. 
Αναφέρθηκαν ωστόσο περιπτώσεις για την απαγόρευση της εθελοντικής και έμμεσης 
στρατολόγησης και χρησιμοποίησης κυρίως σε επίπεδο ΔτΑ. Εξαίρεση στο κομμάτι της 
έμμεσης στρατολόγησης αποτελεί το ΠΠ ΙΙ’77. Βέβαια οφείλουμε να επισημάνουμε ότι 
ακόμα και υπό αυτό το ανομοιογενές περιεχόμενο των διατάξεων, έχει γίνει μεγάλη 
πρόοδος στο πλαίσιο νομικής προστασίας και ποινικής ευθύνης των παιδιών.

 Ίσως το κομμάτι στο οποίο υστερεί η διεθνής νομολογία σχετικά με το φαινόμενο των 
παιδιών στρατιωτών είναι στο πλαίσιο προστασίας τους από την επιβολή ποινικών 
κυρώσεων και την ανάληψη ποινικής ευθύνης. Προηγουμένως αναφέραμε στο νομικό 
καθεστώς προστασίας των παιδιών στρατιωτών, το γεγονός δεν υπάρχει ένα γενικό 
consensus αναφορικό με την ηλικία. Όσον αφορά το νομικό καθεστώς προστασίας τους 
έναντι του νόμου και την ανάληψη της ποινικής ευθύνης, δεν υπάρχει καμία ουσιαστική 
υπόδειξη ενός ελάχιστου ορίου ηλικίας. Το μόνο ζήτημα που κατοχυρώνεται ρητώς 
είναι η απαγόρευση θανατικής ποινής, τόσο σε επίπεδο ΔΑΔ όσο και σε επίπεδο ΔτΑ, 
αφήνοντας στο σκοτάδι τις υπόλοιπες παραμέτρους. Η οποία μάλιστα απαγόρευση 
αποτελεί και εθιμικό κανόνα της ΔΕΕΣ.

 Θα μπορούσαμε λοιπόν να αναφέρουμε σαν τελικό συμπέρασμα της παρούσας εργασίας 
την θεμιτή κατοχύρωση απόλυτων και δεσμευτικών διατάξεων σχετικά με τον καθορισμό 
της ηλικίας του παιδιού και κατ’ επέκταση της παιδικής στράτευσης. Να μη λησμονείται 
το γεγονός ότι τα παιδιά αυτά δε μεγάλωσαν με τα γνωρίσματα και τα χαρακτηριστικά 
του μέσου όρου των παιδιών του δυτικού κόσμου, και πως όσο υπάρχουν συρράξεις, είτε 
διεθνείς, είτε μη διεθνείς και επιθέσεις τρομοκρατίας, τα παιδιά αυτά θα συνεχίσουν 
να στρατεύονται και να γλιστρούν από τις προσπάθειες των διεθνών οργανισμών και 
οργανώσεων να δώσουν ένα οριστικό τέλος στο μαρτύριό τους. Τέλος, ίσως θα μπορούσε 
να υπάρξει η κατοχύρωση ενός τρίτου Πρωτοκόλλου ή αναθεώρηση των παλαιοτέρων 
με σκοπό την επίλυση των ακανθωδών και σκοτεινών ζητημάτων που αφορούν όλες 
τις μορφές παιδικής εκμετάλλευσης και εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της παιδικής 
στράτευσης και χρησιμοποίησης παιδιών σε εχθροπραξίες. 
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11/ Βιβλιογραφία
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ές Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο

Σύμβαση της Γενεύης περί βελτιώσεως της τύχης των τραυματιών και 
ασθενών των εν εκστρατεία ένοπλων δυνάμεων της 12ης Αυγούστου 
1949. Γενεύη, 12 Αυγούστου 1949, του Ν. 3481/1955 (ΦΕΚ Α/3/1956).

Σύμβαση της Γενεύης περί βελτιώσεως της τύχης των τραυματιών, ασθενών 
και ναυαγών των κατά θάλασσαν ένοπλων δυνάμεων της 12ης Αυγούστου 
1949. Γενεύη, 12 Αυγούστου 1949, του Ν. 3481/1955 (ΦΕΚ Α/3/1956).

Σύμβαση της Γενεύης περί προστασίας του άμαχου πληθυσμού εν καιρώ πολέμου της 
12ης Αυγούστου 1949. Γενεύη, 12 Αυγούστου 1949, του Ν. 3481/1955 (ΦΕΚ Α/3/1956).

Σύμβαση της Γενεύης περί μεταχειρίσεων των αιχμαλώτων πολέμου της 12ης 
Αυγούστου 1949. Γενεύη, 12 Αυγούστου 1949, του Ν. 3481/1955 (ΦΕΚ Α/3/1956).

Συμπληρωματικό Πρωτόκολλο των Συμβάσεων της Γενεύης της 12ης Αυγούστου 
1949 για την προστασία των θυμάτων διεθνών ένοπλων συγκρούσεων 
(Πρωτόκολλο Ι). Γενεύη, 8 Ιουνίου 1977, του Ν. 1786/1988 (ΦΕΚ Α/125/1988).

Συμπληρωματικό Πρωτόκολλο των Συμφωνιών της Γενεύης της 12ης Αυγούστου 
1949 για την προστασία των θυμάτων μη διεθνών ένοπλων συρράξεων 
(Πρωτόκολλο ΙΙ). Γενεύη 8 Ιουνίου 1977, του Ν. 2105/1992 (ΦΕΚ Α/196/1992).

Διεθνές Δίκαιο Δικαιωμάτων Ανθρώπου

Αφρικανικός Χάρτης για τα Δικαιώματα και την Ευημερία του 
Παιδιού. 11 Ιουλίου 1990, OAU Doc. CAB/LEG/24.9/49 (1990).

Προαιρετικό Πρωτόκολλο Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, σε σχέση με την ανάμειξη 
παιδιών σε ένοπλη σύρραξη. Νέα Υόρκη, 25 Μαΐου 2000, του Ν. 3080/2000 (ΦΕΚ Α/312/2002).

Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Νέα Υόρκη, 20 
Νοεμβρίου 1989, του Ν. 2101/1992 (ΦΕΚ Α/192/1992).

Διεθνές Εργατικό Δίκαιο

Διεθνής Σύμβαση Εργασίας 182 για την Απαγόρευση των Χειρότερων 
Μορφών Εργασίας των Παιδιών και την Άμεση Δράση με Σκοπό την 
Εξάλειψή τους. Γενεύη, 17 Ιουνίου 1999, του Ν. 2918 (ΦΕΚ 119/Α/15-6-01).

.
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Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο

Καταστατικό της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Ρώμη, 17 Ιουλίου 1998, του Ν. 
3003/2002 (ΦΕΚ Α/75/2002).

Καταστατικό του Ειδικού Δικαστηρίου για τη Σιέρρα Λεόνε.

Καταστατικό του Διεθνούς Δικαστηρίου για την πρώην Γιουγκοσλαβία. Νέα Υόρκη, 25 Μαΐου 
1993, του Ν. 2665/1998 (ΦΕΚ Α/279/1998).

Καταστατικό του Διεθνούς Δικαστηρίου για τη Ρουάντα. Νέα Υόρκη, 8 Νοεμβρίου 1994, του 
Ν. 2665/1998 (ΦΕΚ Α/279/1998).

Έγγραφα Διεθνών και Περιφερειακών Οργανισμών

Επιτροπή Διεθνούς Δικαίου
53 UN GAOR Supp. (No.10) at 43, UN Doc. A/56/10 (2001)

Αποφάσεις Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών

UN SC Res. 1071 (S/RES/1071), 1996.
UN SC Res. 1083 (S/RES/1083), 1996.
UN SC Res. 1260 (S/RES/1260), 1999.
UN SC Res. 1261 (S/RES/1261), 1999.
UN SC Res. 1314 (S/RES/1314), 2000.
UN SC Res. 1379 (S/RES/1379), 2001.
UN SC Res. 1460 (S/RES/1460), 2003.
UN SC Res. 1612 (S/RES/1612), 2005.

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης Ηνωμένων Εθνών

UN GA Res. 40/33 (A/RES/40/33), 1985.
UN GA Res. 48/157 (A/RES/48/157), 1993.
UN GA Res. 51/77 (A/RES/51/77), 1997.
UN GA Res. 60/288 (A/RES/60/288), 2017. 

Αναφορές Ειδικού Αντιπρόσωπου του Γενικού Γραμματέα για τα παιδιά και τις ένοπλες 
συρράξεις

Impact of Armed Children. Report of the expert of the Secretary-General, Mrs. Graca Machel, 
submitted pursuant to General Assembly Resolution 48/157. UN Doc. A/51/306.

Έγγραφα Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 1998. Ψήφισμα σχετικά με τα δικαιώματα του ανθρώπου ανά τον 
κόσμο, για τα έτη 1997-1998, και με την πολιτική της Ένωσης στον τομέα των δικαιωμάτων 
του ανθρώπου, έγγραφο Α4-0410/98.

Κατευθυντήριες Γραμμές της ΕΕ για τα Παιδιά και τις Ένοπλες Συγκρούσεις, έγγραφο 
15634/03, 2003.

Επικαιροποίηση Κατευθυντήριων Γραμμών της ΕΕ σχετικά με τα Παιδιά και τις Ένοπλες 
Συγκρούσεις, έγγραφο 10287/1/08 REV 1 & 10019/08, 2008.
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