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        “War, children, is just a shot away” 

                          *Ο πόλεμος, παιδιά μου, απέχει μόνο έναν πυροβολισμό 

                                                      “Gimme Shelter”, Rolling Stones, 1969 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                



 

 

 

 

“Brothers in Arms”, Dire Straits, 1985 

 

“There’ s so many different worlds 

So many different suns 

And we have just one world 

But we live in different ones 

 

Now the sun’ s gone to hell 

And the moon’ s riding high 

Let me bid you farewell 

Every man has to die 

But it’ s written in the starlight 

And every line on your palm 

We’ re fools to make war 

On our brothers in arms” 
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Εισαγωγή   
Η ιστορική εξέλιξη των ανθρώπινων κοινωνιών είναι στενά 

συνδεδεμένη με το φαινόμενο του πολέμου˙ τα κοινωνικά δεδομένα 

μεταβάλλονται συνήθως μέσα από αναμετρήσεις, από αιματηρούς αγώνες. Δε 

θα ήταν υπερβολή να ειπωθεί, πως στο πιο μεγάλο μέρος της η ιστορία της 

ανθρωπότητας αποτελείται από συγκρούσεις κι από πολέμους. Σήμερα, 

περισσότεροι από 30 πόλεμοι βρίσκονται σε εξέλιξη σε ολόκληρο τον 

πλανήτη, κάποιοι από αυτούς χαμηλότερης έντασης, σε περιοχές μακριά από 

το επίκεντρο της δημοσιότητας –κάτι που συμβάλλει στο να αγνοούνται από 

μεγάλο μέρος της δυτικής κοινής γνώμης. Εμφύλιες διαμάχες, όπως σε πολλά 

αφρικανικά κράτη, ακήρυχτοι πόλεμοι, όπως στο Κασμίρ, “ασύμμετρες 

συγκρούσεις”1, όπως στην περίπτωση της Μέσης Ανατολής, αποτελούν την 

καθημερινή πραγματικότητα μεγάλου μέρους του παγκόσμιου πληθυσμού. Ο 

πόλεμος βρίσκεται παντού γύρω μας, είναι μια καθημερινή υπόθεση, αποτελεί 

αναπόσπαστο κομμάτι των ειδήσεων. Το φαινόμενο του πολέμου, λοιπόν, δεν 

μπορεί παρά να μας απασχολεί και να μας προβληματίζει. 

 Η έννοια του πολέμου είναι συνυφασμένη με το θάνατο και την 

ανθρώπινη δυστυχία, έτσι δημιουργεί φυσιολογικά σε όλους μας μια 

απέχθεια, αισθήματα ενστικτωδώς αρνητικά. Η θέση των ανθρώπων υπέρ της 

ειρήνης και κατά του πολέμου φαίνεται να είναι τόσο φυσική κι εύλογη, που 

δεν δημιουργεί στον πολύ κόσμο καμιά έκπληξη ή απορία. Απορίας άξιο 

όμως είναι το γεγονός πως ενώ οι άνθρωποι διαισθητικά2 νιώθουν την “ηθική 

υποχρέωση” να επιλύουν τις διαφορές τους με ειρηνικό τρόπο, στην πράξη η 

εφαρμογή της ειρήνης παρουσιάζει δυσκολίες. Ο πόλεμος από την άλλη, 

αποτελούσε ανέκαθεν κι εξακολουθεί να αποτελεί σταθερή πρακτική ανάμεσα 

στους ανθρώπους. 

  Η προσφυγή βέβαια στον πόλεμο κανονικά δε γίνεται δίχως 

προβληματισμό. Πέρα από τα ερωτήματα σκοπιμότητας ενός πολέμου, που 
                                                 
1 Στις μέρες μας έχουμε την τάση, προκειμένου να αποφύγουμε τη λέξη “πόλεμος”, να κάνουμε λόγο 
για “επιχειρήσεις”, για “αστυνόμευση”, για “ανθρωπιστική επέμβαση” κ.α. Δύσκολα μπορούμε να 
αλλάξουμε όμως την πραγματικότητα, αλλάζοντας απλώς τις λέξεις. Δεν εξαφανίζουμε τον πόλεμο 
βαφτίζοντάς τον με άλλα ονόματα.  
2 Συγκεκριμένα ο R.M.Hare στο άρθρο του “Philosophy and Practice: Some Issues about War and 
Peace”, παρατηρεί πως όλοι μας ανατρεφόμαστε με τρόπο τέτοιο που αποστρεφόμαστε τη βία, έτσι σε 
ένα διαισθητικό/ ενορατικό επίπεδο οδηγούμαστε αυθόρμητα στον ειρηνισμό. Επισημαίνει ωστόσο, 
πως σε κριτικό επίπεδο (critical level) δικαιώνεται ο αμυντικός συμβατικός πόλεμος προκειμένου για 
την υπεράσπιση θεμελιωδών δικαιωμάτων: Hare [1989], 67-71. 
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καλούνται προφανώς να εξετάσουν τα άμεσα εμπλεκόμενα μέρη, υπάρχουν 

και ορισμένα ηθικά σχετικά με τον πόλεμο ερωτήματα που απασχολούν 

διαχρονικά την ανθρώπινη σκέψη: Υπάρχουν λόγοι που μπορούν να 

δικαιολογήσουν την καταφυγή στην πολεμική βία; Ποιος είναι αρμόδιος να 

αποφασίζει να προχωρήσει σε πόλεμο; Μια κυβέρνηση; Ένας λαός; Μια τάξη; 

Ένας στρατηγός; Πώς πρέπει να διεξάγεται από τη στιγμή που κηρύσσεται 

ένας πόλεμος; Παραμένουν οι επιδιώξεις εντός του πολέμου σταθερές ή 

μεταβάλλονται διαρκώς; Μπορεί, τελικά, να αξιολογηθεί ένας πόλεμος; 

Μπορεί να δικαιολογηθεί ηθικά; Υπάρχει δίκαιος πόλεμος; Με αυτήν την 

εργασία θα προσπαθήσουμε να συστηματοποιήσουμε απαντήσεις που έχουν 

δοθεί στα παραπάνω ερωτήματα. 

Η πείρα μας διδάσκει πως κατά τη διάρκεια του πολέμου διαπράττονται 

ορισμένα από τα φρικτότερα εγκλήματα, γι’ αυτό κι οι περισσότεροι από εμάς 

έχουν ταυτίσει σε τέτοιο βαθμό τον πόλεμο με την ανηθικότητα, ώστε κάθε 

αναφορά σε δίκαιο/ ηθικό πόλεμο να ξενίζει. Το ερώτημα: “Μα είναι δυνατόν 

να υπάρξει δίκαιος πόλεμος;!” -όπως διαπίστωνα κι η ίδια εξάλλου 

συζητώντας το θέμα της εργασίας μου- είναι ένα ερώτημα που γεννάται 

εντελώς αυθόρμητα. Υπάρχει όμως όντως μια εννοιολογική αστάθεια στον 

όρο δίκαιος πόλεμος; Μήπως είναι περίπου λογική πλάνη να πιστεύουμε πως 

η έντονη εγκληματικότητα που παρατηρείται κατά τη διεξαγωγή των πολέμων 

αποτελεί και μέρος της έννοιας του πολέμου;  

Στη μεταπτυχιακή μου εργασία θέλησα να εξετάσω και να προσεγγίσω 

φιλοσοφικά την έννοια του δίκαιου πολέμου, που στην πραγματικότητα είναι 

μια έννοια βαθιά ριζωμένη στο χρόνο και στην ανθρώπινη (κυρίως δυτική) 

σκέψη. Θα διαπιστώσουμε πως ο δίκαιος πόλεμος είναι ουσιαστικά το 

εργαλείο της ιστορίας και φαίνεται να είναι απολύτως αναγκαίος για μια 

μελλοντική ειρήνη. Η περί δίκαιου πολέμου θεωρία πρωτοδιατυπώθηκε ως 

επίσημη θεωρία από τα χρόνια του Ιερού Αυγουστίνου και συνδέεται άμεσα 

και με την παραδοσιακή θεωρία του φυσικού δικαίου. Οι πολλές 

βιβλιογραφικές αναφορές μαρτυρούν ότι ο δίκαιος πόλεμος εμφανίζεται και 

σήμερα ως σοβαρό ηθικό θέμα στην προβληματική της εφαρμοσμένης και 

δημόσιας ηθικής. Σύγχρονοι στοχαστές διέσωσαν τον πυρήνα της 

προβληματικής του δίκαιου πολέμου καθαρίζοντάς την ταυτόχρονα από τα 
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μεταφυσικά εκείνα συμφραζόμενα που κατά κάποιο τρόπο αφαιρούσαν από 

τη χρηστικότητά της. 

Σκοπός μας είναι στα πλαίσια αυτής της εργασίας, αφού 

παρουσιάσουμε τις βασικές αρχές της θεωρίας του δίκαιου πολέμου στην 

εξέλιξή τους, να καταδείξουμε πώς μπορούν, εάν μπορούν, αυτές οι αρχές 

σήμερα  να είναι χρηστικές. Μας βοηθούν άραγε οι αρχές της θεωρίας του 

δίκαιου πολέμου με ουσιαστικό τρόπο να ιεραρχήσουμε από ηθικής πλευράς 

τους πολέμους όσον αφορά στις επιδιώξεις τους και στις μεθόδους που 

χρησιμοποιούνται κατά τη διεξαγωγή τους; Μπορούν όντως οι αρχές αυτές να 

“συγκροτούν μια μέθοδο για κρίσιμες διακρίσεις στην ηθική αποτίμηση του 

ιστορικού παρόντος3”; Ή μήπως δεδομένων των αποκλίσεων που 

παρατηρούνται σε κάθε πόλεμο από τις αρχές αυτές και τη μερικότητα της 

εφαρμογής τους, θα πρέπει να θεωρήσουμε τις αρχές αυτές περισσότερο ως 

μια ακαδημαϊκή άσκηση, άσχετη μάλιστα με την πραγματικότητα του πολέμου; 

Με άλλα λόγια, θα προσπαθήσουμε να ερευνήσουμε αν η θεωρία περί δίκαιου 

πολέμου έχει ένα σοβαρό λόγο ύπαρξης˙ αν μέσα από τη θεωρία αυτή έχουμε 

τη δυνατότητα να απαντήσουμε σε ζωτικής σημασίας ζητήματα γύρω από το 

σύγχρονο πόλεμο ή αν έστω αποτελεί αυτή μια θεωρητική διέξοδο από τον 

αρκετά απλουστευτικό διαχωρισμό ανάμεσα στον πόλεμο και την ειρήνη. 

 

 

 

Ι. Βασικά εννοιολογικά εργαλεία 
 
Τα ερωτήματα που τίθενται, σε κάθε περίπτωση, σχετικά με την “ηθική του 

πολέμου” και πρόκειται να μας απασχολήσουν δεν έχει νόημα να απαντηθούν 

αν ο πόλεμος απορρίπτεται στο σύνολό του ως ανήθικη πρακτική (μια 

κατηγορηματική απόρριψη του έρχεται από την πλευρά του απόλυτου 

ειρηνισμού). Για να μιλήσουμε για τον πόλεμο θα πρέπει πρώτα να μιλήσουμε 

για την ειρήνη˙ έτσι θα αναφερθούμε, στο σημείο αυτό, στη θεωρία του 

ειρηνισμού και στα όποια προβλήματα ερμηνείας γεννά η θεωρητική 

θεμελίωση του.    

                                                 
3 Βαλλιάνος [2005], 96. 
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 Ο απόλυτος ειρηνισμός 
 
Ο απόλυτος ειρηνισμός (absolute pacifism)4 αρνείται απερίφραστα κι 

ανεξάρτητα από περιστάσεις κάθε ηθική δικαίωση του πολέμου. Η πρόταση 

αυτή συνιστά μια βασική παραδοχή για τους ειρηνιστές, που δεν δικαιολογούν 

(για θρησκευτικούς, πολιτικούς ή για φιλοσοφικούς λόγους) σε καμιά 

περίπτωση τον πόλεμο, όπως και δεν δικαιολογούν γενικότερα το φόνο ή 

ακόμη και τη χρήση εξαναγκασμού ή βίας εναντίον κάποιου. Οι πεποιθήσεις 

αυτές αφορμώνται από τη βασική  παραδοχή πως η αξία της ζωής δεν μπορεί 

να συγκριθεί με τίποτα άλλο.  

Σύμφωνα επομένως με τον απόλυτο ειρηνισμό, δεν επιτρέπεται σε καμία 

περίπτωση να σκοτώσει κανείς κάποιο άλλο άτομο, οποιεσδήποτε κι αν είναι 

οι συνέπειες -συμπεριλαμβανομένης και της απώλειας ζωής(!)- αυτής της 

απόφασης για το ίδιο το άτομο, όποιο κι αν είναι το όφελος που θα μπορούσε 

να επιτευχθεί ή όποιο κι αν είναι το κακό που θα μπορούσε να αποτραπεί σε 

αντίθετη περίπτωση. Ο πόλεμος, όπως αντιλαμβανόμαστε, δεν δικαιολογείται 

ούτε και σε περιπτώσεις αυτοάμυνας.  

Οι ειρηνιστές, με άλλα λόγια, προτιμούν να υποφέρουν οι ίδιοι την αδικία 

παρά να διαπράξουν αδικία˙ ακόμη και στις περιπτώσεις εκείνες που 

εκδηλώνεται εναντίον τους επιθετική ενέργεια ή απειλή επίθεσης. Στη 

σύγχρονη εποχή, αυτή η ιδέα της ειρήνης, της “ηρωικής ειρήνης” όπως την 

ονομάζει χαρακτηριστικά ο Θεόφιλος Βέϊκος5, συνδέθηκε με το πρόσωπο του 

Ινδού Εθνάρχη αλλά και φιλόσοφου, Mahatma Gandi, που κήρυξε τη μη-

αντίσταση στη βία. Η ξεχωριστή σημασία της ιδέας αυτής έγκειται στο ότι αυτή 

είναι συγκεκριμένη αρνητικότητα: μη-βία, μη-πόλεμος.  

Ο απόλυτος ειρηνισμός, αναμφίβολα, είναι μια ελκυστική ιδέα, με την 

έννοια πως εναρμονίζεται εύλογα σε σημαντικό βαθμό με τις αρχές που 

αναγνωρίζει ο κοινός νους6. Δύσκολα αναγνωρίζεται “καλοπροαίρετη 

πρόθεση” και δικαιολογείται ο φόνος σε ατομικές περιπτώσεις˙ η σκόπιμη 

αφαίρεση της ζωής κάποιου κρίνεται, περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη 

πράξη, πέρα για πέρα άδικη/ εσφαλμένη. Το ζήτημα είναι αν αυτό που ισχύει 

σε ατομικές περιπτώσεις, ισχύει πάντα με τον ίδιο τρόπο και σε συλλογικές 
                                                 
4 Glover [1990], 255-258 καθώς και Nagel [2002], 48. 
5 Βέϊκος [1993], 69.  
6 Rawls [2001], 431. 
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συγκρούσεις (πόλεμος); Ή μήπως ορισμένες φορές, ακόμη κι όταν 

σκοτώνονται χιλιάδες ή εκατομμύρια άνθρωποι σε περίοδο πολέμου, είναι 

κάτι τέτοιο ευρέως αποδεκτό ως τραγική απώλεια (tragic loss), ως ένα 

αναγκαίο κακό και αναπόφευκτο μέρος του τρόπου ζωής μας; Φαίνεται πως 

στην ηθική προοπτική αρκετών από εμάς ενώ η αναίτια και σκόπιμη αφαίρεση 

της ζωής ενός άλλου ανθρώπου δε θα μπορούσε να δικαιολογηθεί σε 

ειρηνικές συνθήκες, θα μπορούσε να δικαιολογηθεί πολύ ευκολότερα σε ένα 

πλαίσιο πολέμου. Ένα  πλεονέκτημα του ειρηνισμού7, θα μπορούσαμε, 

λοιπόν, να λογαριάσουμε πως είναι ότι περιορίζει σημαντικά τέτοιου είδους 

“ασυμφωνίες”, από τη στιγμή που υιοθετώντας τον κανείς απορρίπτει το φόνο 

ως εγγενές κακό σε οποιαδήποτε περίπτωση. 

 Άλλο πλεονέκτημα του ειρηνισμού είναι πως αυτός υπηρετεί κατά κάποιο 

τρόπο τη διαρκή εγρήγορση των πολιτών απέναντι στα δεινά που 

κυβερνήσεις, ειδικά των μεγάλων δυνάμεων, είναι σε θέση να διαπράξουν. 

Θεωρητικοί, όπως ο John Rawls, προτείνουν γι’ αυτό το λόγο, ως 

ενδεδειγμένη στάση, την “επίδειξη σεβασμού” στον ειρηνισμό. Χαρακτηριστικά 

σημειώνει8: “Ακόμη και αν οι απόψεις του δεν είναι απόλυτα σωστές, οι 

προειδοποιήσεις και οι διαμαρτυρίες που είναι διατεθειμένος να εκφράσει ο 

ειρηνιστής ενδέχεται να έχουν ως τελικό αποτέλεσμα την ενίσχυση μάλλον 

παρά την υπονόμευση των αρχών της δικαιοσύνης”. Η πρόταση πάντως του 

Rawls είναι προς την κατεύθυνση ενός περισσότερου μετριοπαθούς κι όχι 

απόλυτου ειρηνισμού. 

Ποιοι είναι όμως οι λόγοι εκείνοι που οδηγούν πολλούς σύγχρονους 

φιλοσόφους να απορρίπτουν τον απόλυτο ειρηνισμό αποδίδοντάς του βαρείς 

χαρακτηρισμούς όπως “μη ευλογοφανής-ασυνεπής” ή και “αντιφατικός προς 

τον εαυτό του”9; Ας δούμε γιατί φιλόσοφοι, όπως η Elizabeth Anscombe που 

κατηγορείται γενικά πως “παραείναι ιδεαλίστρια”10, αναφέρονται σε αυτόν ως 

μια “ψευδή, κακή κι επιβλαβή διδασκαλία11”, ή ως μια “ασυνήθιστα κακή ιδέα 

για μιαν ιδέα που μοιάζει να ορμάται από υψηλά ιδεώδη”; 

                                                 
7 Glover [1990], 256 καθώς επίσης και Norman [1995], 1-3. 
8 Rawls [2001], VI.56, 432. 
9 Glover [1990], 256. 
10 Anscombe [2002], 25. 
11 Anscombe [2002], 35. 
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Το επιχείρημα που έρχεται να στηρίξει το χαρακτηρισμό “αντιφατικός προς 

τον εαυτό του”, που αποδίδεται στον ειρηνισμό, έχει να κάνει με το γεγονός ότι 

ενώ η αξία της ζωής για έναν ειρηνιστή θεωρείται ύψιστη, ο ίδιος με τη στάση 

του μοιάζει να απαξιώνει τη δική του ζωή (δηλαδή, οι ίδιοι οι ειρηνιστές πάνω 

στους οποίους μπορεί να ασκηθεί βία δεν πρέπει να έχουν το δικαίωμα να 

μην ασκείται πάνω τους βία;!). Άλλοι πάλι θεωρητικοί της εφαρμοσμένης και 

δημόσιας ηθικής δεν αποδέχονται τον γενικό κι απόλυτο ειρηνισμό διότι 

εκτιμούν πως με τις εμπειρίες των αχαλίνωτων πια ενστίκτων της 

επιθετικότητας, των ποικίλων μορφών βίας και της τρομοκρατίας δεν 

αποκλείεται ο ειρηνισμός να αποβεί ακόμη κι “επικίνδυνος”12. Σύμφωνα, 

δηλαδή, με αυτήν την άποψη ο απόλυτος ειρηνισμός κρίνεται ως επικίνδυνος, 

μιας και “έχει συντελέσει στην ίδια την απώλεια της έννοιας της δολοφονίας13”, 

αφού θεωρητικά ισοπεδώνει τα πάντα. Κι η εκτίμηση συγκεκριμένα είναι πως 

εξομοιώνει τις “λογικές ή απαραίτητες” με τις φρικτότερες πράξεις εντός του 

πολέμου.  

Ενδιαφέρον παρουσιάζει κι η άποψη του Thomas Nagel για το ζήτημα του 

ειρηνισμού, όπως τη διαβάζουμε στο άρθρο του “War and Massacre”. Τον 

απόλυτο ειρηνισμό, που είναι μια μορφή απολυτοκρατίας, ο ίδιος, αν και στο 

συγκεκριμένο άρθρο τείνει προς μια απολυτοκρατική κατεύθυνση, δεν τον 

αποδέχεται. Θεωρεί ενδεχόμενο να αναγκασθεί κάποτε να καταφύγει κανείς 

στη βία για μια “δίκαιη αιτία”, αρκεί κατά την άσκησή της “να τηρούνται κάποιοι 

απόλυτοι ηθικοί περιορισμοί και φραγμοί, όσον αφορά στον χαρακτήρα και 

στην κατεύθυνση αυτών των βιαιοπραγιών”14. Γενικότερα, η εφαρμοσμένη 

ηθική σήμερα, ναι μεν φαίνεται να μην αποδέχεται σε γενικές γραμμές τη βία, 

αλλά ο τρόπος που το κάνει αυτό διαφέρει από την απόλυτη απόρριψη της 

βίας που προσφέρει ο ειρηνισμός. Πιο συγκεκριμένα, η εφαρμοσμένη ηθική 

αντιμετωπίζει τη βία και την τρομοκρατία μέσα από την προβληματική των 

ανθρώπινων δικαιωμάτων15, οπότε και καταδικάζει μεν ως ανήθικο τον 

επιθετικό κατακτητικό πόλεμο, αλλά δέχεται τη χρήση βίας για αμυντικούς 

λόγους κι αφού τα άλλα μέσα έχουν εξαντληθεί. 

                                                 
12 Δραγώνα-Μονάχου [1995], 451.  
13 Anscombe [2002], 35-36. 
14 Nagel [2002], 48. 
15 Δραγώνα-Μονάχου [1995], 444. 
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Προς αυτήν την κατεύθυνση σαφές και πειστικό θεωρούμε ότι είναι και το 

επιχείρημα που ο Richard Hare προσέφερε16. Ο λόγος για τον οποίο ο Hare 

δεν τάσσεται υπέρ του απόλυτου ειρηνισμού είναι γιατί, κατά την εκτίμησή 

του, αυτός στηρίζεται αποκλειστικά σε μονομερείς ενοράσεις. Το πρόβλημα 

δηλαδή για τον Hare έγκειται στο ότι, ενώ οι ενοράσεις μας σωστά μας 

οδηγούν στην αποφυγή της βίας και στην εγκόλπωση του ειρηνισμού, δεν 

είναι σαφές τι γίνεται σε περίπτωση που αυτές συγκρούονται με κάποιες 

εξίσου ισχυρές ενοράσεις. Αντέχει, με άλλα λόγια, ο απόλυτος ειρηνισμός να 

συγκρουστεί με άλλες ενοράσεις που έχουμε αποκτήσει με την ανατροφή μας, 

την παιδεία και την παράδοση, όπως για παράδειγμα: “την προστασία των 

αδυνάμων ή των μελών της οικογενείας μας ή ακόμη την πίστη για την πατρίδα 

μας”17; Παρότι οι περισσότεροι από εμάς απεχθάνονται τη βία είτε σε ατομικό 

είτε σε συλλογικό επίπεδο, δύσκολα θα μπορούσαμε να αρνηθούμε πως, αν 

κάποιο πολυαγαπημένο μας πρόσωπο απειλούνταν από κάποιον που το 

σημάδευε κι επρόκειτο να το σκοτώσει και ήμαστε σε θέση να το σώσουμε 

ασκώντας με τη σειρά μας βία πάνω στον δράστη, δε θα το κάναμε. Να 

σημειωθεί πάντως πως οι φιλειρηνικές ενοράσεις18 για τον Hare δεν 

απορρίπτονται, αντίθετα μπορεί να είναι και χρήσιμες κι αναγκαίες, αρκεί 

όμως να αντέχουν στις συγκρούσεις με άλλες ενοράσεις που εμφανίζονται σε 

ένα “κριτικό19” επίπεδο. 

                                                 
16 Hare [1989], 67-69. 
17 Για τις συγκεκριμένες ενοράσεις ο Hare χρησιμοποιεί ένα συγκεκριμένο όρο και αναφέρεται σε 
αυτές ως “ειδικά καθήκοντα” (special duties): Hare [1989], 68. 
18 Ο Shelly Kagan στο έργο του The Limits of Morality κάνει με τη σειρά του, μια εκτενή κριτική στην 
ισχύ τέτοιων ενοράσεων, στις οποίες αναγνωρίζει πως στηρίζεται η συνήθης ηθικότητά μας. Επιχειρεί 
λογικά να αποδείξει πως μια ενορατική/ διαισθητική υποστήριξη δεν είναι ποτέ επαρκής για να 
δικαιολογήσει μια ηθική θεωρία. Πάγια θέση του πως η ηθική φιλοσοφία έχει την ελευθερία να 
απορρίψει πολλές από τις διαισθήσεις μας, Kagan [1989], 10. 
19 Ο R.M. Hare διακρίνει μεταξύ δύο επιπέδων του ηθικού μας σκέπτεσθαι. Το “κριτικό” εκτιμά πως 
είναι το ανώτερο επίπεδο (a higher level of moral thinking). Κυρίαρχο γνώρισμά του είναι ο ορθός 
Λόγος και διαδραματίζει μέσα μας το ρόλο ενός ιδεώδους παρατηρητή, που σε κάθε ιδιαίτερη 
περίπτωση μιας υπό κρίση κατάστασης μπορεί να απεικονίσει όλες τις ηθικώς σχετικές ιδιότητες και 
προβλέποντας τις δυνατές συνέπειες των πράξεων να καταλήξει σε μια καθορισμένη ηθική απόφανση. 
Μια απόφανση που ταυτόχρονα θα ισχύει για όλες τις όμοιες περιπτώσεις. Σε αυτό το επίπεδο δεν 
έχουν θέση τα συναισθήματα, οι φιλίες και κάθε άλλου είδους συναισθηματικές προσηλώσεις που 
έχουμε ενστερνιστεί από την εκπαίδευση και από την κοινωνικοποίηση μας γενικότερα, οι οποίες και 
απαντώνται μόνο στο άλλο, το “ενορατικό”  επίπεδο του ηθικού σκέπτεσθαι. Το “ενορατικό”  επίπεδο 
δεν περιέχει ηθικές αρχές πολύπλοκες, αλλά αρχές που μπορούμε να πούμε πως έχουν ένα γενικό και 
δεσμευτικό χαρακτήρα, απαραίτητο πάντως για την καθημερινή ζωή. Ο Hare βέβαια επισημαίνει πως 
οι συγκεκριμένες ηθικές αρχές αποκτούν τον χαρακτήρα προκαταλήψεων και φαντάζουν παράλογες 
ιδωμένες από φιλοσοφική σκοπιά στο κριτικό επίπεδο. Κατά τον Hare, οι περισσότερες θεωρητικές 
συγχύσεις στην ηθική φιλοσοφία αφορμώνται από την αδυναμία διάκρισης μεταξύ των δύο επιπέδων 
του ηθικού σκέπτεσθαι. Για αυτόν οι ηθικές συγκρούσεις μεταξύ αντίθετων ενοράσεων που δεν 
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 Οι ηθικές αρχές που χαρακτηρίζουν το “ενορατικό” επίπεδο, έτσι όπως το 

προσδιορίζει ο R.M. Hare, είναι αναμφίβολα απλές και γενικές, εύκολες στη 

μάθηση προκειμένου να ανταποκριθούν στις ανάγκες της καθημερινής ζωής. 

Αντίθετα στο “κριτικό” επίπεδο κυριαρχεί η αρχή της απεριόριστης 

συγκεκριμενοποίησης (specificity), μια αρχή, που όπως επισημαίνει ο 

Γρηγόρης Μολύβας20: “συγκρούεται με την αρχή της γενικότητας αλλά όχι της 

καθολικευσιμότητας”. Και πού έγκειται η διαφορά; Έστω από τη μια, η 

πρόταση του απόλυτου ειρηνισμού: (1)“ δεν επιτρέπεται ποτέ να σκοτώνει 

κανείς άλλον άνθρωπο” -που ισχύει σε ενορατικό επίπεδο- κι από την άλλη η 

πρόταση: (2) “ποτέ δεν επιτρέπεται να σκοτώνει κανείς άνθρωπο, εκτός κι αν 

βρίσκεται σε αυτοάμυνα ή σε περίπτωση που υπερασπίζεται το δικαίωμα 

αυτοδιάθεσης του έθνους του απέναντι σε επεκτατικό αντίπαλο” –που ισχύει 

σε κριτικό. Πρόκειται για δύο καθολικές προτάσεις, αλλά η διαφορά είναι πως 

η δεύτερη πρόταση είναι πολύ πιο συγκεκριμένη από την πρώτη. Σε ένα 

κριτικό επίπεδο λοιπόν, πάλι επιλέγονται αρχές που έχουν εφαρμογή στην  

καθημερινή ζωή. Το σημαντικό όμως είναι πως η επιλογή τέτοιων αρχών 

συγχρόνως τροποποιεί εμμέσως τον ηθικό χαρακτήρα των δρώντων, αφού 

πρόκειται για μια περισσότερο συνειδητοποιημένη αποδοχή ηθικών αρχών σε 

ένα ανώτερο επίπεδο ευκρινούς σκέψης. Οπότε μάλλον, ενώ αυθόρμητα μας 

φαίνεται αποδεκτή η πρόταση (1) που αφορά στον απόλυτο ειρηνισμό, με μια 

δεύτερη σκέψη βρίσκουμε ορθότερη την πρόταση (2) που αφορά σε έναν 

ειρηνισμό αρκετά πιο συγκυριακό.   

Εισηγητής ενός “επιλεκτικού ειρηνισμού21” (contingent pacifism) υπήρξε ο 

John Rawls. Αυτό που εκτιμά ο Rawls πως απαιτείται “δεν είναι ένας γενικός 

ειρηνισμός αλλά μια συνειδησιακή αντίρρηση εμπλοκής σε πόλεμο, κάτω από 

ορισμένες περιστάσεις, ικανή να προβεί στις αναγκαίες διακρίσεις22”. 

Παρατηρεί πως τα κράτη γενικά δε φάνηκαν ιδιαίτερα πρόθυμα να 

αναγνωρίσουν τον ειρηνισμό, οπότε ούτε και να του επιφυλάξουν ειδική 

μεταχείριση. Στο πλαίσιο αυτό θεωρεί πως: “η άρνηση συμμετοχής σε 

οιονδήποτε πόλεμο και κάτω από οιεσδήποτε περιστάσεις είναι μια απόκοσμη 
                                                                                                                                            
επιδέχονται επίλυση στο “ενορατικό” επίπεδο, επιλύονται πάντοτε στο “κριτικό”. Σύνοψη από την 
παρουσίαση της θεωρίας των δύο επιπέδων του Hare: Μολύβας [2004], 324-329. 
20 Μολύβας [2004], 327. 
21 Rawls [2001], VI.58, 441-445. Σχετικά με τον ειρηνισμό που προτείνει ο Rawls, δες Glover [1990], 
258-261. 
22 Rawls [2001], VI.58, 444. 
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άποψη καταδικασμένη να παραμείνει μια περιθωριακή διδασκαλία23”. Ο 

“επιλεκτικός ειρηνισμός”,  που κατά την εκτίμηση του φιλοσόφου-εισηγητή του 

είναι η πιο έλλογη στάση, στηρίζεται κατά βάση στις αρχές της δικαιοσύνης 

μεταξύ των λαών. Με την έννοια αυτή δεν είναι και εντελώς ξένος προς το 

“δόγμα του δίκαιου πολέμου”, που πρόκειται να πραγματευθούμε στη 

συγκεκριμένη εργασία. 

 Ο ειρηνισμός του Rawls αναγνωρίζει την πιθανότητα ενός δίκαιου 

πολέμου, κάτω βέβαια από πολύ συγκεκριμένες περιστάσεις. Στα πλαίσια, 

δηλαδή, μιας ανανεωμένης εκδοχής συμβολαιοκρατίας που υιοθετεί ο Rawls 

στην προοπτική του, οι ανεξάρτητοι λαοί που είναι οργανωμένοι σε κράτη 

έχουν ορισμένα θεμελιώδη δικαιώματα24, συνεπεία της ισότητας μεταξύ των 

εθνών. Τέτοιο είναι το δικαίωμα του αυτοκαθορισμού (το δικαίωμα δηλαδή 

ενός λαού να ρυθμίζει τις υποθέσεις του δίχως παρεμβάσεις από ξένες 

δυνάμεις) και της αυτοάμυνας. Κατά την άποψη του Rawls όταν 

παραβιάζονται τέτοια δικαιώματα, τότε έχει ένα κράτος όχι απλώς τη 

δυνατότητα αλλά το φυσικό καθήκον, κάθε δίκαιο δηλαδή λόγο, να 

προσπερνά τον ειρηνισμό και να αναλαμβάνει πολεμική δραστηριότητα (αυτό 

στη συνέχεια θα δούμε πως με την ορολογία της “θεωρίας του δίκαιου 

πολέμου” είναι το λεγόμενο jus ad bellum). Βέβαια να τονιστεί πως για τον 

Rawls ο σκοπός του πολέμου, σε κάθε περίπτωση, δεν είναι άλλος από μια 

δίκαιη ειρήνη.  

Στη θέση του γενικού κι απόλυτου ειρηνισμού που βλέπουμε πως εγείρει 

ορισμένα προβλήματα ερμηνείας, θεωρητικοί της δημόσιας ηθικής καταθέτουν 

άλλες προτάσεις. Ο Rawls, για παράδειγμα, δίνει έμφαση στην “αντίρρηση 

συνείδησης25”, που επίσης δεν εμπλέκει τη χρήση βίας αλλά είναι άρνηση 

διαφορετικού είδους σε σχέση με τον απόλυτο ειρηνισμό. Εκτιμά μάλιστα πως 

η “αντίρρηση συνείδησης” σε συγκεκριμένες περιστάσεις, αν γενικευτεί, 

μπορεί να καταστήσει αδύνατη τη συνέχιση ενός άδικου πολέμου.  

Επιπλέον και για τον Hare, στα πλαίσια του κριτικού στοχασμού, ο γενικός 

κι απόλυτος ειρηνισμός αντικαθίσταται με έναν κοινό σε όλους τους λαούς “μη 
                                                 
23 Rawls [2001], VI.58, 444. Με την άποψη του Rawls συντάσσεται και ο Claude Inis στο άρθρο του 
“Just Wars: Doctrines and Institutions”, όπου και παρατηρεί πως: “Ο απόλυτος ειρηνισμός δεν έχει 
υπάρξει, ούτε είναι πιθανόν να γίνει, το κυρίαρχο δόγμα οποιασδήποτε πολιτείας ή διεθνούς 
οργανισμού”, Claude [1980], 87. 
24 Rawls [2001], VI.58, 440. 
25 Rawls [2001], VI.56, 429-432, αλλά και VI.58, 439-445. 
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επιθετικό πατριωτισμό” (a non aggressive kind of patriotism)26, που επίσης 

δικαιώνει ηθικά τη χρήση βίας σε περιπτώσεις αυτοάμυνας. Σύμφωνα με τoν 

Hare, ένα καθήκον χρήσης βίας για την άμυνα της πατρίδας είναι θεμιτό όταν 

μεγιστοποιεί την ικανοποίηση όλων ανεξαιρέτως των πολιτών στα πλαίσια 

ενός ηθικά αποδεκτού πατριωτισμού δίχως επεκτατικές διαθέσεις. Η άποψη 

του Hare27 είναι πως ένας πατριωτισμός αυτού του είδους θα διατηρήσει τη 

διεθνή τάξη και σταθερότητα απέναντι σε χώρες που λειτουργούν ως διεθνή 

κακοποιία στοιχεία. Απέναντι, λοιπόν, στις κυβερνήσεις των υπερδυνάμεων 

που έχουν επεκτατικές τάσεις ο Hare εκτιμά πως ο απόλυτος ειρηνισμός δεν 

είναι η ενδεδειγμένη στάση. 

Σε καμία περίπτωση, φιλόσοφοι όπως ο Hare, που εκφράζουν τις 

επιφυλάξεις τους απέναντι στο γενικό κι απόλυτο ειρηνισμό και συμμετέχουν 

στη συζήτηση γύρω από την έννοια του “δίκαιου πολέμου” δε σημαίνει πως 

επικροτούν κιόλας τον πόλεμο και πως θέλουν να τον ενισχύσουν. Στόχο 

έχουν να πετύχουν την εφαρμογή του ηθικού νόμου στον πόλεμο. Γι’ αυτό το 

λόγο και αντιτάσσονται "στον ηθικό μηδενισμό του πολέμου, που προβάλλουν 

οι αυτοαποκαλούμενοι ρεαλιστές, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι ο πόλεμος, ως 

ολοκληρωτικός αγώνας αλληλοεξόντωσης, δεν αφήνει περιθώρια για ηθικές 

κρίσεις κι επιλογές28”. Από τη στιγμή που ο πόλεμος, όπως και η ειρήνη 

άλλωστε, είναι πραγματική κατάσταση παλαιά όσο κι ο άνθρωπος δεν είναι 

εύκολο να εξοβελιστεί από τον κόσμο με μια απόρριψη απλώς του πολέμου 

ως ανήθικη πρακτική. Έτσι η σύγχρονη ηθική φιλοσοφία φαίνεται να επιθυμεί 

να συμβάλλει “στη φιλοσοφική θεμελίωση ενός πλέγματος ηθικών φραγμών 

δια των οποίων θα μπορούσε να τεθεί υπό έλεγχο η φρίκη των πολέμων29”, 

τουλάχιστον..     

Στη συνέχεια της εργασίας θα επιχειρήσουμε να προσεγγίσουμε 

φιλοσοφικά την έννοια του δίκαιου πολέμου, μέσα από την επίσημη θεωρία 

                                                 
26 Hare [1989b], 74-76.  
27 Hare [1989b], 74-75. 
28 Κιτρομηλίδης [2006], Α54. Στην επονομαζόμενη ρεαλιστική-realpolitik κατεύθυνση γύρω από τα 
θέματα τα σχετικά με τον πόλεμο, αναφέρεται κι ο Elshtain [1992], 2, παρατηρώντας πως έχει πάψει 
αυτή να ισχύει τουλάχιστον στο βαθμό που ίσχυε, αφού τοποθέτησε κιόλας το δόγμα και τη θεωρία 
του δίκαιου πολέμου με σχετική ευκολία εντός ενός ιδεαλιστικού πλαισίου. 
29 Κιτρομηλίδης [2006], Α54-Α55. Αναλυτικότερα, ο Κιτρομηλίδης στο παρόν άρθρο του αναφέρεται 
στο έργο του Michael Walzer, ενός από τους πιο σημαντικούς πολιτικούς στοχαστές στην Αμερική, 
που έδωσε με τη δημοσίευση του έργου του Just and Unjust Wars μια νέα παράταση ζωής στη θεωρία 
του δίκαιου πολέμου ως πολιτική θεωρία.  
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του δίκαιου πολέμου στην εξέλιξή της. Προηγουμένως όμως ας δούμε τι είναι 

ο πόλεμος; Μπορούμε να τον ορίσουμε; Υπάρχει κάτι κοινό σε όλους τους 

πολέμους στην πορεία της ανθρωπότητας; Είναι ο πόλεμος καλός ή κακός; Ή 

ούτε το ένα ούτε το άλλο, μήπως είναι απλώς αναγκαίος;     

 

 

 

 Το αναπόφευκτο του πολέμου. 
 
Το πως ορίζεται φιλοσοφικά ο πόλεμος σίγουρα δεν είναι ένα καινοφανές 

θέμα. Πολλοί φιλόσοφοι όπως ο Machiavelli, o Hobbes, o Rousseau, o Hegel, 

o Clausewitz έκαναν πολιτική φιλοσοφία μέσα από την ανάλυση του 

πολεμικού φαινομένου.  

Οι κλασικοί θεωρητικοί του φυσικού δικαίου, Thomas Hobbes και John 

Locke, στα κείμενά τους ορίζουν τον πόλεμο όχι απλώς ως μια πράξη 

οργανωμένης βίας, αλλά γενικότερα ως μια ταραγμένη κατάσταση μόνιμης 
επιβουλής. Κατά την ανάλυσή τους, ο πόλεμος δε συνίσταται μόνο σε μάχες 

ή στην έμπρακτη σύγκρουση, αλλά η βούληση και μόνο, που μπορεί να 

απειλεί τον άλλον, είναι επαρκής για να κάνουμε λόγο για κατάσταση 

πολέμου. Διαβάζουμε, λοιπόν, στον Λεβιάθαν30 του Hobbes πως:  “Η φύση 

του πολέμου δεν έγκειται στη δεδομένη ένοπλη αναμέτρηση αλλά σε μια 

φανερή προδιάθεση αναμέτρησης, για όσο χρόνο δεν υφίστανται εγγυήσεις 

περί του αντιθέτου. Κάθε άλλος χρόνος είναι ειρήνη”. Και με ανάλογο τρόπο: 

“Η κατάσταση πολέμου είναι κατάσταση εχθρότητας και καταστροφής, ως εκ 

τούτου η εκδήλωση, με λόγο ή έργο, όχι παράφορης ή οξύθυμης, αλλά 

σοβαρής και κατασταλαγμένης επιβουλής κατά της ζωής ενός άλλου31”, όπως 

αναφέρει χαρακτηριστικά ο John Locke στη Δεύτερη πραγματεία του, στο 

κεφάλαιο “περί της καταστάσεως πολέμου”.  

Τρία είναι τα κύρια αίτια διαμάχης32 που, σύμφωνα με τον Hobbes, μπορεί 

από την πολιτισμένη κοινωνία με διαδοχικούς βαθμούς αφαίρεσης να μας 

φέρουν υποθετικά πίσω πάλι στη φυσική κατάσταση, δηλαδή στην κατάσταση 

πολέμου: ο ανταγωνισμός, η δυσπιστία και η δόξα. Το κυρίαρχο 
                                                 
30 Hobbes [1989], XIII, 196. 
31 Locke [1990], ΙΙΙ, §16, 93. 
32 Macpherson [1986], 42-50. 
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χαρακτηριστικό, κατά τον Hobbes, της πλήρους φυσικής κατάστασης ή 

κατάστασης πολέμου είναι ο φόβος των άλλων ατόμων που εμφανίζεται να 

είναι πανταχού παρών, σε βαθμό τέτοιον ώστε όλοι να είναι ίσοι ως προς την 

ανασφάλεια. Από την ίδια τη φύση τους οι άνθρωποι αγωνίζονται για την 

ασφάλειά τους -το δικαίωμα της αυτοσυντήρησης- είτε ως άτομα είτε ως 

ομάδες και κράτη.  

Ακριβώς το δικαίωμα αυτό είναι που οδηγεί τον Locke να συμπεράνει στη 

Δεύτερη πραγματεία: “είναι λογικό και δίκαιο ότι θα έχω το δικαίωμα να 

εξολοθρεύσω οτιδήποτε με απειλεί με καταστροφή. Επειδή σύμφωνα με τον 

θεμελιώδη νόμο της φύσης ο άνθρωπος πρέπει να επιδιώκει την 

αυτοσυντήρησή του όσο είναι δυνατόν33” (Αυτή η Λοκιανή αντίληψη περί του 

δικαιώματος της  αυτοσυντήρησής απετέλεσε και τη βάση του αμυντικού 

επιχειρήματος). Το “σκοτεινό μεγαλείο34” του πολέμου μοιάζει να συνίσταται 

ακριβώς στην υπέρβαση του ενστίκτου της αυτοσυντήρησης. Η ανασφάλεια 
ακριβώς, που προβάλλεται από τους προαναφερθέντες κλασικούς ορισμούς 

του πολέμου, δεν είναι άραγε και σήμερα ορατή σε κάθε εκδήλωση 

συμπεριφοράς ακόμη και των υπερδυνάμεων; Πόσο μάλλον τώρα που ο 

δηλούμενος “εχθρός” μπορεί κάλλιστα να μην είναι ένα εθνικό κράτος, αλλά 

μια τρομοκρατική οργάνωση με συνδέσεις σε εξήντα περίπου χώρες στον 

ισλαμικό κυρίως κόσμο. 

Κάναμε λόγο για φόβο, για ανασφάλεια, για ένστικτο αυτοσυντήρησης ή 

για το δικαίωμα της αυτοάμυνας που ποτέ του δεν το απεμπολεί το άτομο, 

που δικαιολογούν ως ένα βαθμό μια πολεμική συμπεριφορά. Τι σημαίνει 

αυτό; Μήπως ότι ο πόλεμος είναι μια συμπεριφορά αναπόφευκτη με την 

έννοια πως είναι εγγενής στην ανθρώπινη φύση; Μια τέτοια ανάλυση, που 

θεμελιώνει ανθρωπολογικά τον πόλεμο, είναι κοντά στην οπτική του Hobbes, 

αφού για τον συγκεκριμένο πολιτικό φιλόσοφο η φύση είναι αυτή που  

                                                 
33 Locke [1990], III, §16, 93. 
34 Μια τέτοια ατομική-ψυχολογική προσέγγιση που αναφέρεται στο θεϊκό μεγαλείο του πολέμου, με 
την έννοια πως οι εμπόλεμοι παίρνουν στα χέρια τους τη ζωή και το θάνατο κι αλλάζουν την πορεία 
της ιστορίας και την τύχη των μελλοντικών γενεών!, απαντούμε στον πρόλογο του έργου εν πολέμω.., 
του Θεόφιλου Βέϊκου και φυσικά δεν υιοθετείται από τον συγγραφέα του βιβλίου απλά αναφέρεται.: 
Βέϊκος [1993], 9. 
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προστάζει πόλεμο, ενώ ο Λόγος ειρήνη35. Δηλαδή κατά την άποψή του, ο 

άνθρωπος βρίσκεται αντιμέτωπος με δύο αντίθετες φωνές. 

 Σε αντίθεση όμως με τον Hobbes, o Rousseau ξέρουμε πως δέχεται ότι ο 

άνθρωπος είναι φυσικά ειρηνικός και δειλός36, ότι ο πόλεμος γεννιέται μέσα 

από την κοινωνία. Η θέση αυτή, βέβαια, συνεπάγεται, από την πλευρά του 

Rousseau, τη νοσταλγία της φυσικής κατάστασης ειρήνης, αρμονίας και 

ισότητας˙ πεποίθησή του μάλιστα είναι πως το πνεύμα της φύσης και της 

ειρήνης “μπορεί να φυσήξει πάλι μέσα στην κοινωνία διώχνοντας μακριά το 

πνεύμα του πολέμου37”. Το ζήτημα, κατά την άποψή μας, είναι πως παρότι θα 

θέλαμε να ίσχυε μια τέτοια γοητευτική και ρομαντική οπτική όπως του 

Rousseau, δεν υπάρχει μάλλον τρόπος να διωχτεί ο πόλεμος από τον κόσμο 

(πώς να συνέβαινε κάτι τέτοιο; μέσα, λόγου χάρη, από μια 

αποκοινωνικοποίηση του ανθρώπου; αφού στην πραγματικότητα η κοινωνική 

οργάνωση γίνεται συνεχώς όλο και πιο σύνθετη). Η πολυπλοκότητα του 

κόσμου φαίνεται να έχει άμεση σχέση με την επιβουλή βίας, δηλαδή τον 

πόλεμο.  

Κάτι τέτοιο γίνεται ξεκάθαρο και στην προοπτική του John Locke, που 

εκτιμά πως η κατάσταση πολέμου είναι “αποτέλεσμα της συνθετότητας των 

κοινωνικών σχέσεων, που προέρχεται από την πρόοδο του πολιτισμού38”. Η 

κοινωνική συνθετότητα έχει ως αποτέλεσμά της δηλαδή, τη δημιουργία 

ανταγωνισμών, ανασφάλειας και συγκρούσεων που παίρνουν τη μορφή της 

κατάστασης του πολέμου. Πιο συγκεκριμένα, η επινόηση του χρήματος είναι 

αυτή που εμφανίζεται ως το “μοιραίο μεταίχμιο, η καμπή που οδηγεί στην 

κατάσταση του ανταγωνισμού και του καθολικού πολέμου39”. Η επινόηση του 

χρήματος ανατρέπει, δηλαδή, τα όρια που θέτει το φυσικό δίκαιο με το να 

καλλιεργεί την επιθυμία και να δίνει τη δυνατότητα της οικειοποίησης όλο και 
                                                 
35 Hobbes [1989], XII, 198: “Ο ορθός Λόγος προβάλλει τους κατάλληλους όρους για ειρήνη”, ακόμη 
XIV, 200: “Αποτελεί εντολή ή γενικό κανόνα του Λόγου ότι κάθε άνθρωπος πρέπει να επιδιώκει την 
ειρήνη, στο μέτρο που έχει ελπίδα να την επιτύχει”. 
36 Ενώ λοιπόν, ο Hobbes συμπέρανε πως από τη φυσική κατάσταση πήγασε ένας πόλεμος των πάντων, 
ο Rousseau συμπέρανε ότι πήγασε μια διαρκής ειρήνη. Στο “χειρόγραφο της Γενεύης”, εξάλλου, 
γράφει: “Στη φυσική κατάσταση, όπου όλα είναι κοινά, δεν οφείλω τίποτα σ’ αυτόν που δεν 
υποσχέθηκα τίποτα, δεν αναγνωρίζω τίποτα ν’ ανήκει σ’ άλλον, παρά ό,τι μου είναι ανώφελο”. Στην 
κατάσταση αυτή, με άλλα λόγια, δεν υπάρχει ούτε ιδιοκτησία, ούτε συνακόλουθα αδικία. Στη φυσική 
κατάσταση, για τον Rousseau, ο άνθρωπος είναι αθώος, δίκαιος, με μιαν αρετή, βέβαια, αρνητική 
εφόσον αγνοεί το κακό.: Rousseau [1956], κεφ.VIII, υποσημείωση, 66-67. 
37 Βέϊκος [1993], 82. 
38 Κιτρομηλίδης [1996], 57. 
39 Κιτρομηλίδης [1996], 43. 
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περισσότερων αγαθών, πέρα από τις ανθρώπινες ανάγκες. Με την εισαγωγή 

και του χρήματος, οι αρχικά απλές και ειρηνικές σχέσεις ανταλλαγής 

διευρύνονται και γίνονται περισσότερο πολύπλοκες. 

Αυτή η ιδέα της πολυπλοκοποίησης της κοινωνίας συνδέεται στην οπτική 

του Locke με την αδυναμία να ερμηνεύσει ο καθένας αυθεντικά το φυσικό 

δίκαιο, ο καθένας επιδιώκει να επιβάλλει το δίκαιο από τη δική του πλευρά 

μεροληπτώντας υπέρ του εαυτού του. Κάπως έτσι γεννάται κι η ανάγκη 

ύπαρξης επιδιαιτητή, κοινά αναγνωρισμένης διαιτησίας, προκειμένου για την 

επίλυση των διαφωνιών40.  

Το φυσικό δίκαιο, όπως εκφράζεται από τον Locke αλλά κι από όλους τους 

θεωρητικούς αυτής της παράδοσης, αποτελεί μια “αντικειμενική ηθική με 

οικουμενικές αξιώσεις41”. Η διασάλευση της τάξης, που εγκαθιδρύεται από το 

φυσικό δίκαιο, με την αδικία που διαπράττει κάποιος απέναντι σε άλλον είναι 

έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Ένα έγκλημα, που αξίζει να τονιστεί πως, 

νομιμοποιεί όχι μόνο το θιγόμενο μέρος αλλά οποιονδήποτε μπορεί να 

τιμωρήσει τον εγκληματία, που καλείται να λογοδοτήσει ενώπιον ανεξάρτητου 

κριτή. Σε περίπτωση που ο επιτιθέμενος δεν αφήνει περιθώρια ειρηνικής 

παραπομπής σε δίκη, η χρήση βίας νομιμοποιείται. Για το φυσικό δίκαιο κάθε 

πόλεμος πρέπει να είναι ένας εξορισμού δίκαιος πόλεμος, κι ο δίκαιος 

πόλεμος είναι πάντα ο αμυντικός42, ο αναγκαίος προκειμένου για την 

αποκατάσταση της διασαλευθείσας ηθικής τάξης. Θεμελιώδης επιταγή του 

φυσικού δικαίου δεν παύει να είναι “η ειρήνη και η συντήρηση όλης της 

ανθρωπότητας43”˙ την ειρήνη και την ειρηνική συνύπαρξη την εγγυάται καμιά 

φορά, βέβαια, ο πόλεμος.  

Με όλα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, οδηγούμαστε κατά κάποιο τρόπο 

να σκεφτούμε πως ναι μεν ο άνθρωπος τείνει προς την ομόνοια, κι όπως 

έγραφε χαρακτηριστικά ο Kant44: “τώρα προβάλλει μέσα μας ο ηθικός 

                                                 
40 Για τον επίγειο δικαστή και τις αρμοδιότητες αυτού δες: Locke [1990], VII, §87-90, ακόμη 148-152.  
41 Μολύβας [2001], 2. 
42 Κιτρομηλίδης [1996], 50. 
43 Locke [1990], II,§7, 85: “Για να συγκρατηθούν οι άνθρωποι από το να παραβιάζουν τα δικαιώματα 
των άλλων και από το να αλληλοβλάπτονται και για να τηρείται ο νόμος της φύσης, που επιτάσσει την 
ειρήνη και συντήρηση όλης της ανθρωπότητας, η εφαρμογή του νόμου της φύσης επαφίεται, σ’ αυτήν 
τη κατάσταση, στα χέρια του καθενός. Έτσι ο καθένας έχει το δικαίωμα να τιμωρήσει τους παραβάτες 
του νόμου της φύσης στο βαθμό που αυτό θα εμποδίζει την παράβασή του”.  
44 Kant, Metaphysik der Sitten, VI, 354, λόγω έλλειψης του πρωτότυπου, το συγκεκριμένο απόσπασμα 
όπως το μεταφέρει ο Joachim von Elbe [1939], 683. 
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πρακτικός λόγος το αδιάψευστο veto του: δεν πρέπει να υπάρχει πόλεμος”, 

αλλά από την άλλη, όπως ο ίδιος πάλι φιλόσοφος δεχόταν, “η φύση ξέρει τι 

είναι καλύτερο για το γένος του: αυτή θέλει τη διχόνοια”. Μέσα από τον 

ανταγωνισμό, από το πάθος κι από τη σύγκρουση φαίνεται τελικά πως 

αναπτύσσεται η ορθολογική ανθρώπινη βούληση, και με αυτήν την έννοια, 

καμιά ικανοποιητική εγγύηση για ειρήνη στον κόσμο δεν πιστεύουμε πως 

προσφέρεται, τουλάχιστον όχι στο πρακτικό πεδίο των σχέσεων των κρατών 

μεταξύ τους. Παρότι δηλαδή, εύκολα μπορεί να δεχτεί κανείς πως ορθολογικά 

ο σκοπός στον οποίο τείνουν οι κοινωνίες είναι η ειρήνη, εντούτοις ο πόλεμος 

ποτέ δεν παύει να υπάρχει πρακτικά.  

 Μήπως με αυτό το νόημα η “αιώνια ή διηνεκής ειρήνη” του Kant αντί 

για μια κανονική κι ορθολογικά συνεπή ιδέα έχει κατηγορηθεί ως υπερβολή ή 

ως μιαν απλή ρυθμιστική ιδέα45; Μήπως γι’ αυτό και η παραδοσιακή ιδέα της 

αιώνιας ή της καθολικής ειρήνης (pax universalis), αλλά και η ιδέα της ειρήνης 

σαν διάθεση ψυχής (pax animi), που απαντάται σε κείμενα εκπροσώπων της 

καθολικής φιλοσοφίας, του Αυγουστίνου και του Θωμά του Ακινάτη, 

εξακολουθούν να λειτουργούν ουσιαστικά μόνο σε θρησκευτικές και ηθικές 

συζητήσεις; 

 Ο Ιερός Αυγουστίνος που εισηγήθηκε μια φιλοσοφία της ειρήνης εν 

Θεώ, επιχείρησε να δείξει πως η τάση για ειρήνη αποτελεί καθολικό νόμο της 

φύσης. Το ειρωνικό46 όμως ήταν πως, μέσα σε τέτοιο άτεγκτα θεολογικό 

πλαίσιο, ο συγγραφέας που τόσο εύγλωττα έγραψε για τα αγαθά της ειρήνης, 

θα διαδραμάτιζε έναν ζωτικής σημασίας ρόλο για την δικαιολόγηση του 

πολέμου. Ήταν αυτός που συνέθεσε τη χριστιανική αντίληψη του δίκαιου 

πολέμου σε μορφή επιστημονικού συστήματος, αφού συγκεκριμένα 

ερωτήματα ζητούσαν απάντηση. Για το λόγο αυτό θεωρείται και “πατέρας της 

θεωρίας του δίκαιου πολέμου47”, από τη σύγχρονη έρευνα. 

                                                 
45 Στις σχετικές κριτικές που έχουν ασκηθεί στον Kant, αναλυτικά αναφέρεται ο Βέϊκος [1993], 59-65. 
Για θεωρητικούς πάντως όπως ο Βαλλιάνος [2005], 88, η ειρήνη που εισηγείται ο Kant απολύτως 
τίποτα παράλογο δεν έχει, αντίθετα μάλιστα είναι ένα: “λογικό αίτημα που αναφύεται μέσα στον 
(συλλογικό) ανθρώπινο νου καθώς αυτός στοχάζεται την ιστορικά βιωμένη πραγματικότητα του 
πολέμου”, οπότε και τονίζει έτσι γενικά τη δυνατότητα του ανθρώπου να διδάσκεται μέσα από τη 
κοινωνική εμπειρία και τη λογική καλλιέργεια και να αποφεύγει επομένως τον πόλεμο.   
46 Weithman [2001], 247. 
47 Matthews [2001], 271. Πράγμα που κρύβει όμως και μια βαθιά ειρωνεία, με την έννοια πως δεν ήταν 
και τόσο πρωτότυπος, αφού ως ένα βαθμό απεικόνισε κι απόψεις του Cicero και του St.Ambrose, όταν 
ανέπτυσσε τη θεωρία του σχετικά με το τι καθιστά έναν πόλεμο δίκαιο. Ακόμη, τα σχόλιά του για το 
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ΙΙ. Η καταγωγή της έννοιας του δίκαιου πολέμου και τα 
προβληματικά της στοιχεία 
 

Είναι σχεδόν αδύνατο να συζητήσει κανείς γύρω από τη σύγχρονη 

έννοια του πολέμου, τη χρήση ή την κατάχρηση βίας, δίχως να καταφύγει σε 

κατηγορίες που περιέχονται ή αναδύονται από την “παράδοση” του δίκαιου 

πολέμου. Γενικότερα, από τη στιγμή που η κατάσταση πολέμου είναι μέρος 

της ερμηνείας της φυσικής κατάστασης, αυτό με τη σειρά του μας πηγαίνει 

στην καρδιά της νεότερης πολιτικής φιλοσοφίας για τα φυσικά δικαιώματα της 

ζωής, της ασφάλειας και της ελευθερίας. Η υπεράσπιση των θεμελιωδών 

δικαιωμάτων είναι άλλωστε και σήμερα, για φιλοσόφους που συμβάλλουν 

θεωρητικά στη διαμόρφωση της σύγχρονης έννοιας του δίκαιου πολέμου 

(παραδείγματος χάρη ο Michael Walzer) κι η μόνη αιτία που δικαιολογεί την 

προσφυγή σε πόλεμο. Ο πυρήνας της προβληματικής του δίκαιου πολέμου 

διασώζεται με τον έναν ή τον  άλλον τρόπο ως σήμερα. Μέσα από μια εν είδει 

ιστορική αναδρομή, που θα επιχειρήσουμε στο σημείο αυτό, θέλουμε να 

δείξουμε πως είναι πολλοί οι φιλόσοφοι στην ιστορία της φιλοσοφίας, που 

υποστηρίζουν ότι υπάρχουν δίκαιοι, νόμιμοι ακόμη και ηθικά απαραίτητοι 

πόλεμοι –με την έννοια ότι ορισμένες καταστάσεις, και υπό πολύ 

συγκεκριμένους όρους, επιβάλλουν την προσφυγή στα όπλα.  

 
Η προέλευση των αντιλήψεων περί δίκαιου πολέμου κατά τους 

νεότερους χρόνους48, είναι καταρχάς χριστιανική. Τους πρωτοχριστιανικούς 

                                                                                                                                            
δίκαιο πόλεμο υπήρξαν αρκετά διασκορπισμένα μέσα στα γραπτά του. Και τέλος, κάποιες απόψεις του 
αναφορικά με την κατάσταση πολέμου κρίνονται ως εκπληκτικά “εξωτερικές”-external για έναν 
φιλόσοφο που ασχολήθηκε με την  “εσωτερικότητα”-interiority, π.χ. Αυτός διαφωνεί ότι ένας 
στρατιώτης είναι υπεύθυνος για το θάνατο που προκαλεί  εάν εκτελεί τη διαταγή ενός νόμιμου 
ανωτέρου του, γιατί υποστηρίζει πως δεν είναι τίποτα παρά ένα ξίφος στα χέρια του κυρίαρχου (De 
Civitate Dei, I.2I ): O’ Daly [1999], 77. 
48 Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας δεν εξετάζεται καθόλου τι ίσχυε κατά τους αρχαίους χρόνους, 
όπου και υπάρχουν δείγματα μιας ανάλογης προβληματικής (ενδεικτικά να αναφέρουμε μόνο τους 
Νόμους και την Πολιτεία του Πλάτωνα, που μπορεί κανείς να διακρίνει όρους που αφορούν τόσο στο 
δίκαιο σκοπό όσο και στα δίκαια μέσα του πολέμου, δες Βαλλιάνος [2005], 83-84. όπου, για 
παράδειγμα, διακρίνει: “στους Νόμους μια πρόνοια που, στη συνέχεια, θα αποτελέσει βασικό 
συστατικό της θεωρίας του δίκαιου πολέμου, την ιδέα δηλαδή ότι η κήρυξη των εχθροπραξιών 
αποτελεί προνόμιο της νόμιμης εξουσίας”). Eπίσης δεν εξετάζεται και το τι ίσχυε σε άλλους 
πολιτισμούς πλην του δυτικού –οι αρχαίοι Κινέζοι φαίνεται να είχαν αναπτύξει έναν ανάλογο 
προβληματισμό περί της ηθικότητας του πολέμου, για παράδειγμα απέρριπταν την όποια 
νομιμοποίηση επιθετικών πολέμων: Coady [2003], 258. 
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χρόνους, ο πόλεμος εξηγήθηκε θεολογικά ως μέσον τιμωρίας που ο θεός 

επέβαλλε επί του αμαρτωλού κόσμου κι αυτός ήταν ο λόγος που ο θεσμός 

του πολέμου αρχικά αντικρούστηκε από την πρώιμη εκκλησία. Η τάση των 

Χριστιανών εκείνων των χρόνων ήταν προς την καθιέρωση μιας αέναης 

ειρήνης, απόρροιας των γενικότερων αλλαγών που έφερε ο Χριστιανισμός. 

Από τη στιγμή που ο πόλεμος θεωρήθηκε συνέπεια της γνήσιας αμαρτίας, 

κανένας χριστιανός δεν θα μπορούσε να καταταγεί στρατιώτης. Όταν όμως ο 

Χριστιανισμός έγινε η επίσημη θρησκεία του Ρωμαϊκού κράτους, αναγκάστηκε 

σε κάποιες προσαρμογές49. Η αυτοκρατορία μετά τον εκχριστιανισμό της 

στόχευε στο να γίνει “η πολιτεία του Θεού” (civitas dei) πάνω στη γη50. Είχαν 

πια πάψει να υπάρχουν έθνη-κράτη, υπήρχε μόνο το imperium/η 

αυτοκρατορία η οποία και διακρίνονταν από πολιτική και πνευματική συνοχή, 

λόγω της ενότητας της χριστιανοσύνης. Σε ένα τέτοιο ενωτικό σύστημα, που 

ουσιαστικά είναι σύστημα ειρήνης, ο πόλεμος απέκτησε ένα αυστηρά 

ρυθμιστικό ρόλο και κάτω από συγκεκριμένες πολιτικές και διανοητικές 

συνθήκες αναγνωρίστηκε ως αναγκαίος.  

Διαμορφωτής λοιπόν,  κι εκφραστής της ιδέας του δίκαιου πολέμου, 

ειπώθηκε και παραπάνω πως υπήρξε ο Ιερός Αυγουστίνος51. Ως δίκαιο 

θεώρησε τον πόλεμο που αποτελούσε απάντηση στην απειλή ή προσβολή ή 

βλάβη μιας δίκαιης τάξης πραγμάτων, ουσιαστικά δηλαδή της υπάρχουσας 

τάξης πραγμάτων. Σύμφωνα με την οπτική του Αυγουστίνου θα έπρεπε 

πάντα να προηγείται ενός πολέμου μια αδικία, κι αυτό γιατί ο δίκαιος πόλεμος, 

μέσα στο συγκεκριμένο πλαίσιο ιδεών που ανέπτυξε, στόχευε στην 

επανόρθωση των αδικιών και στην εκ νέου απόκτηση όσων έχουν άδικα 

αφαιρεθεί (status quo ante52). Γι’ αυτό λοιπόν και το πρώτο που προσπάθησε 

                                                 
49 Russell [1977], 1-8. 
50 Θα άξιζε να τονιστεί πως η στάση θεωρητικών όπως ο Αυγουστίνος απέναντι στον εκχριστιανισμό 
της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας ήταν αρκετά περίπλοκη. Για τον Αυγουστίνο καμιά επίγεια πολιτική 
κοινωνία (civitas terrena) δε θα μπορούσε να γίνει ακριβώς η πολιτεία του Θεού πάνω στη γη. Στο 
έργο του η πολιτεία του Θεού δεν ταυτίζεται με την κοσμική εκδοχή ούτε καν της Εκκλησίας. Η 
πολιτεία του Θεού υπηρετεί ως κοινωνική ιδέα την ορθά διατεταγμένη αγάπη, ειρήνη και δικαιοσύνη 
τις οποίες δύσκολα κάποια επίγεια πολιτεία μπορεί να συνειδητοποιήσει. Βέβαια οι Χριστιανοί 
κυρίαρχοι/ κυβερνήτες (rulers) οφείλουν, να προσπαθούν, κατά τον Αυγουστίνο, να προσεγγίσουν 
αυτήν την θεία πολιτεία: Weithman [2001], 245-248. Ο Βαλλιάνος [2005], 85 τονίζει ακόμη 
περισσότερο την αντίθεση ανάμεσα στην Civitate Dei και στην Civitate Terrena σημειώνοντας πως: “η 
πολιτεία του Θεού βρίσκεται σε τόσο ριζική, μεταφυσική αντίθεση με την πολιτεία των ανθρώπων”, 
γι’ αυτό και κατά την ανάλυσή του ο πόλεμος είναι καθαρά εγκόσμια μοίρα. 
51 Joachim von Elbe [1939], 667-669, επίσης: Claude [1980], 87-88. 
52 Walzer [1992], xvii.  
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να καθιερώσει επιχειρηματολογώντας ήταν ότι53: “(α) πόλεμοι αυτοάμυνας 

είναι θεμιτό να διεξάγονται σε περίπτωση που το άλλο έθνος αρνείται να 

επιστρέψει τις περιουσίες που άδικα απέκτησε ή όταν αρνείται να 

επανορθώσει τις αδικίες που διέπραξε. Επιπλέον (β) πως οι στρατιώτες 

υποχρεούνται να μάχονται σε έναν πόλεμο που έχει καθοριστεί από τη νόμιμη 

εξουσία. Και άλλο βασικό που προσέθεσε στους απαραίτητους όρους του 

δίκαιου πολέμου ήταν πως (γ) οι στρατιώτες που δεσμεύονταν σε έναν πόλεμο 

δε θα έπρεπε να υποκινούνται από σκληρότητα, δίψα για αίμα ή πόθο για 

εκδίκηση”. Όσες παραμέτρους έθεσε ο Αυγουστίνος επηρέασαν την τελική 

διαμόρφωση των αρχών δικαιοσύνης του πολέμου που πρόκειται να 

εξετάσουμε στη συνέχεια. 

Στην προοπτική του Ιερού Αυγουστίνου ο πόλεμος που κηρύσσονταν 

από τις νόμιμες εξουσίες δε θα είχε για σκοπό του πρωταρχικά τη νίκη, αλλά 

την επιβολή του δικαίου και την εγκαθίδρυση μιας δίκαιης ειρήνης ή αλλιώς 

μιας εύτακτης αρμονίας, όπου όλα τα πράγματα καταλαμβάνουν ένα σωστά 

κατανεμημένο μέρος. Επομένως, με τον τρόπο αυτό, για τον Αυγουστίνο, η 

αντίληψη της δίκαιης ειρήνης είναι στενά συνδεδεμένη με την ιδέα του δίκαιου 

πολέμου. Συνολικά, οι πατέρες της εκκλησίας έδιναν έμφαση στο ότι ο 

σκοπός του πολέμου και μια από τις πρωταρχικές υποθέσεις για να θεωρηθεί 

δίκαιος είναι η αποκατάσταση του status της ειρήνης, γι’ αυτό και σημειώνεται: 

“ο μόνος αντικειμενικός στόχος στον πόλεμο είναι η ειρήνη και δεν υπάρχει 

ειρήνη χωρίς δικαιοσύνη54”. Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο, αντιλαμβανόμαστε πως 

ο πόλεμος δεν είναι ποτέ αυτοσκοπός, αυτός που πολεμούσε έπρεπε να το 

κάνει με ειρηνικό φρόνημα55.  

Το σχολαστικό δόγμα του δίκαιου πολέμου εκτέθηκε αναλυτικότερα 

από το Θωμά τον Ακινάτη56, ο οποίος και συνόψισε τις κεντρικές ιδέες του 

Αυγουστίνου και τις περιόρισε σε γενικούς κανόνες που θεμελιώνονται σε 

ευκρινώς διατυπωμένες αρχές57. Όρισε λοιπόν, κάποια κριτήρια σύμφωνα με 

τα οποία κρινόταν αν ο σκοπός για τον οποίο θα διεξάγονταν ένας πόλεμος 

                                                 
53 Wethman [2001], 247. 
54 Joachim von Elbe, [1939], 673. 
55 Βαλλιάνος [2005], 86. 
56 Wells [1969], 820-821, επίσης Joachim von Elbe [1939], 669-670. 
57 Sigmund [1997], 227. 
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ήταν δίκαιος ή όχι˙ τα εξής58 : α) Την αρχή που διεξάγει τον πόλεμο (auctoritas 

principis), δηλαδή εξέταζε εάν πρόκειται για την προσήκουσα αρχή. β) την 

δίκαιη αιτία (justa causa) –ως τέτοια έθεσε κυρίως την αυτοάμυνα και γ) τη 

σωστή πρόθεση (intentio recta) του αρχηγού του πολέμου.  

Παρότι οι τρεις αυτοί όροι που έθεσε ο Ακινάτης, για να δικαιολογήσει 

την προσφυγή στην πολεμική βία, είχαν ήδη περίπου διατυπωθεί, το 

σημαντικό ήταν πως αυτός, ουσιαστικά πρώτος, συνέδεσε άρρηκτα τους τρεις 

όρους (που εμείς στο σημείο αυτό επιγραμματικά μόνο αναφέρουμε, γιατί θα 

ακολουθήσει ανάλυσή τους σε επόμενο κεφάλαιο). Θεώρησε μάλιστα, την 

ταυτόχρονη ύπαρξή τους εξίσου αναγκαία προκειμένου να θεωρηθεί ένας 

πόλεμος δίκαιος. Στοιχείο ιδιαίτερο επίσης στη θεωρία του Ακινάτη είναι πως 

έδωσε ιδιαίτερη σημασία στη “πρόθεση59” με την οποία ένας πόλεμος 

επεδίωκε να υπηρετήσει το καλό και να εξαλείψει το κακό. 

Και μετά το Θωμά τον Ακινάτη όμως, πολλοί ακόμη σχολαστικοί και 

κανονιστές (canonists) επεξεργάστηκαν το δόγμα του δίκαιου πολέμου με 

έμφαση στη δίκαιη αιτία. Έπρεπε λοιπό, η αρμόδια αρχή (ο αρχηγός του 

κράτους) να στόχευε σε κάποιον ηθικά σωστό σκοπό (τιμωρία των άδικων, 

αποφυγή του κακού, εδραίωση της ειρήνης) και κυρίως να κήρυττε τον 

πόλεμο αν είχε σοβαρό λόγο γι’ αυτό (να εκδικηθεί αδικίες που το αντίπαλο 

κράτος αρνείται να διορθώσει ή να πάρει πίσω ό,τι άδικα του αφαιρέθηκε, 

αφού ο δίκαιος πόλεμος δεν ήταν παρά αντίδραση σε μια αδικία). 

 Ο καθένας μας μπορεί να αναρωτηθεί τι συνέβαινε σε περίπτωση που 

το δίκαιο επικαλούνταν, όπως και συνήθως γίνεται, αμφότερες οι εμπόλεμες 

πλευρές, μιας και λογικά δύο αντίπαλα δίκαια δεν μπορούν να είναι δίκαια. 

Τόσο στον Ιερό Αυγουστίνο όσο και στο Θωμά τον Ακινάτη και στους άλλους 

θεωρητικούς της καθολικής θεολογίας τη λύση σε αυτό το πρόβλημα έδινε ο 

Θεός, μιας και Αυτός ήταν που ήξερε ποιος είχε δίκιο60, επομένως ο πόλεμος 

                                                 
58 Summa Theologica, 2a, 2ae, 40. 
59 Ακριβώς για το λόγο αυτό θεωρείται πως συνέβαλλε και στη διαμόρφωση της ιδέας του δόγματος 
του διπλού αποτελέσματος (πρόκειται να μας απασχολήσει αναλυτικά παρακάτω:οι πράξεις που 
έχουν και καλά κι άσχημα αποτελέσματα επιτρέπονται στην περίπτωση που τα άσχημα αποτελέσματα 
δεν υπήρχε η πρόθεση να συμβούν, που ήταν ακόμη ανάλογα του επιδιωκόμενου καλού και που 
κρίνεται πως δεν υπήρχε άλλος τρόπος ενέργειας), το οποίο μάλιστα δόγμα είναι αλλιώς γνωστό στη 
βιβλιογραφία ως νεο-θωμιστικό, από το όνομα του Ακινάτη.  
60 Αξίζει όμως να σημειωθεί πως ακόμη και οι θείοι νόμοι είχαν τις εξαιρέσεις τους. Ο Αυγουστίνος 
για παράδειγμα, δέχονταν και κάποιες εξαιρέσεις στους θείους νόμους που αφορούσαν συγκεκριμένες 
πράξεις που γίνονταν σε συγκεκριμένο χρόνο. Στην περίπτωση του πολέμου που μας ενδιαφέρει, 
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που “διατάσσονταν” από το Θεό θα ήταν αναμφίβολα δίκαιος πόλεμος. Έτσι 

συχνά στην προοπτική αυτή, ο πόλεμος εμφανίζεται ένα είδος πολιτικής 

πράξης με έναν ανεξάρτητο Κριτή προκειμένου να επαναφέρει την τάξη και να 

οδηγήσει τους ανθρώπους πίσω στην υπακοή του νόμου.  

Για να γενικεύσουμε, θα λέγαμε πως σύμφωνα με την παραπάνω 

ερμηνεία, η συνείδηση ή η κρίση κάποιου δε θα ήταν αρκετή -ως άνθρωποι 

ούτε κατανοούμε ούτε δικαιούμαστε να κρίνουμε-, εάν βέβαια το μέλημά μας 

είναι να δικαιώσουμε μια θεία οικονομία. Η ανθρώπινη κρίση δε φαίνεται να 

έχει τη βεβαιότητα να εκφράσει το αντικειμενικό δίκαιο για το καλό ή το κακό 

που είναι και το ζητούμενο, γι’ αυτό και κρίνεται ως αναγκαία η καταφυγή στο 

θείο. Μπορούμε να αντιληφθούμε πως σε αυτήν την περίπτωση, ακόμη και 

πόλεμοι οι οποίοι παραβιάζουν ορισμένα ορθολογικά κριτήρια του δικαίου, θα 

εμφανίζονται για δίκαιοι˙ εάν τους δεχθούμε ως προϊόντα της αδιάγνωστης 

θείας βούλησης61. Ακόμη όμως και ο νικητής του πολέμου, σε αυτό το 

πλαίσιο, επιβεβαιώνεται από το Θεό. Μια κοινή πίστη, από την αρχαιότητα, 

που άλλωστε όχι σπάνια ανιχνεύεται ως και στα σύγχρονα χρόνια, είναι πως 

η νίκη σε έναν πόλεμο θεωρείται δώρο του Θεού. Με τον τρόπο αυτό 

άλλωστε, νομιμοποιούνται και οι κατακτήσεις που γίνονται σε έναν πόλεμο. 

Την ιδέα τώρα του δίκαιου πολέμου την πήρε από την παράδοση αυτή 

ο Hugo Grotius62 και την έκανε βασικό θέμα του σύγχρονου διεθνούς δικαίου. 

Στα προλεγόμενα του έργου του De iure belli ac pacis  έθεσε σκοπό του να 

δείξει πως υπήρχε ένας νόμος όχι μόνο για τον καιρό της ειρήνης αλλά και για 

τον καιρό του πολέμου και να συμβάλει όχι μόνο στην τήρηση του νόμου 

αυτού αλλά και στη φιλοσοφία του δικαίου γενικά63. Στην εισαγωγή του έργου 

του  ο ίδιος σημειώνει, όσον αφορά στον τρόπο που η προαναφερθείσα 

παράδοση πραγματεύεται το θέμα του δίκαιου πολέμου, πως:  “Μέσα στο 

χριστιανικό κόσμο, παρατήρησα έλλειψη περιορισμών (καμία επιφύλαξη) σε 

                                                                                                                                            
εξαίρεση θα ήταν ο στρατιώτης που σκοτώνει βάσει διαταγών, γι’ αυτό και δεν τιμωρείται άμα τη λήξη 
του πολέμου από την πολιτεία, ενώ αν δεν σκότωνε θα κατηγορούνταν για προδότης. Η αφαίρεση 
ζωής όμως, δε θα δικαιολογούνταν σε άλλες περιστάσεις εκτός πολέμου˙ ούτε αν επρόκειτο για 
αυτοάμυνα, ούτε αν κάποιος ήθελε να εκδικηθεί μιαν αδικία που του έγινε: O’ Daly [1999], 33, 77. 
61 Βαλλιάνος [2005], 87. 
62 Joachim Von Elbe [1939], 678-680. 
63 “Απόλυτα πεπεισμένος..ότι υπάρχει ένας κοινός νόμος ανάμεσα στα έθνη που ισχύει το ίδιο στον 
πόλεμο και στην ειρήνη, έχω πολλούς και σοβαρούς λόγους να επιχειρήσω να γράψω γι’ αυτό το 
θέμα”: Από το έργο του Grotius De jure belli ac pacis, εισαγωγή XII, όπως το μεταφέρει η Δραγώνα-
Μονάχου [1985], 84. 
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ότι αφορά στον πόλεμο για τον οποίο θα ντρέπονταν και οι βαρβαρικές ψυχές. 

Παρατηρώ πως οι άνθρωποι καταφεύγουν στα όπλα για ελαφριές αιτίες ή για 

καθόλου αιτίες64”, σε μια προσπάθεια να δείξει τις αδυναμίες της. 

Ο ίδιος, διαφοροποιημένος σε μεγάλο βαθμό από την προγενέστερη 

παράδοση, παρατηρεί πως η δικαιοσύνη δεν ανήκει στην έννοια του πολέμου: 

“justitiam in definitione(belli) non include”65, με την έννοια πως ο πόλεμος που 

κάνει ένας λαός είναι μάλλον αυτονόητο πως είναι δίκαιος και δεν απαιτείται 

κανένας τρίτος κριτής που θα καθορίσει ποιος είναι ο πραγματικός εχθρός. Κι 

αυτό γιατί αν ο εχθρός ενάντια στον οποίο κινητοποιείται κανένας είναι 

πραγματικός, τότε ο αγώνας του νομιμοποιείται. Το νόημα δηλαδή, του 

πολέμου, θα ισχυριστεί ο Grotius, δε συνίσταται στα ιδανικά ή στις αξίες στο 

όνομα των οποίων πολεμούμε, αφού τα ιδανικά της μιας εμπόλεμης πλευράς 

θα θεωρούνταν από την ίδια τόσο υψηλά, όσο κι εκείνα της αντίπαλης, από 

τον εαυτό της. Συνεπώς το νόημα του πολέμου συνίσταται στη ρεαλιστική 

υπόσταση του εχθρού.  

Το όλο ζήτημα εδώ είναι πως ο Grotius αρνείται να συμπεριλάβει στο 

σύστημά του έναν Ανεξάρτητο κριτή “που θα τον  βοηθούσε να λύσει κάποια 

θέματα”, από τη στιγμή μάλιστα που η παράδοση του φυσικού δικαίου66, στην 

οποία ανήκει και ο Grotius, προϋποθέτει μια πολύ σημαντική παρουσία του 

ρόλου του Θεού, αλλά και παρά το “χριστιανικό περίβλημα67” αυτής της ίδιας 

της σκέψης του Grotius. Ο Grotius δίχως να είναι άθεος, θεωρήθηκε ότι 

αυτονόμησε το φυσικό δίκαιο από τον θεϊκό βολονταρισμό, αφού ανέφερε 

πως το φυσικό δίκαιο θα υπήρχε ακόμα κι αν δεν υπήρχε Θεός. 

Γεγονός είναι πως ο Grotius αναζήτησε πλέον τις αρχές δικαίου στην 

ουσιαστική, καθολική κι αμετάβλητη ανθρώπινη φύση. Όπως τονίζει 

χαρακτηριστικά: “Ο νόμος της φύσης είναι τόσο αμετάβλητος, που δεν μπορεί 

                                                 
64 Στο De Jure Belli ac Pacis του Grotius Vol.II, Prolegomena 28, όπως το μεταφέρει ο Joachim Von 
Elbe [1939], 678. 
65 Grotius , De jure belli ac pacis libri tres, Paris 1625, 1,I, c.I, N.2. Η παραπομπή από τον Βέϊκο 
[1993], 139. 
66 Για παράδειγμα, ο John Locke, γνήσιος εκφραστής της παράδοσης του φυσικού δικαίου κρίνει 
πάντα απαραίτητη την παρουσία του Θεού. Σημειώνει χαρακτηριστικά πως κάποτε διεξάγεται: 
“πόλεμος κατά των θυμάτων της αδικίας, που μη έχοντας πού να προσφύγουν επί της γης για να βρουν 
δικαιοσύνη, δεν τους μένει παρά το μοναδικό γιατρικό σε τέτοιες περιπτώσεις –η προσφυγή στον 
ουρανό”: Locke [1990], ΙΙΙ, §20, 96. Όταν ο Locke μιλάει για προσφυγή στον ουρανό, εννοεί φυσικά 
ότι ο καθένας γίνεται πλέον κριτής κι εφαρμοστής του φυσικού δικαίου και είναι υπόλογος απέναντι 
στο Θεό. 
67 Βαλλιάνος [2005], 87. 
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να αλλάξει ούτε από τον ίδιο τον Θεό. Επειδή, αν και η δύναμη του Θεού είναι 

άπειρη, υπάρχουν εν τούτοις κάποια πράγματα στα οποία δεν έχει εφαρμογή. 

Διότι τα πράγματα που εκφράζονται κατά τον τρόπο αυτό δε θα είχαν 

πραγματικό νόημα, αλλά θα είχαν μια λογική αντίφαση68”, χρησιμοποιώντας 

ως επιχείρημά του το ότι ο Θεός που είναι ο ίδιος η πηγή της λογικής τάξης 

που διέπει τον κόσμο, θα ήταν αντιφατικό να θεωρηθεί έξω από την τάξη 

αυτή. Επομένως για τον Grotius, οι αλήθειες που ενυπάρχουν στη φύση των 

πραγμάτων θα ισχύουν αιώνια ακόμα και παρά τη βούληση του Θεού, με την 

έννοια πως ούτε ο ίδιος ο Θεός δε θα μπορούσε να αλλάξει τη δικαιοσύνη, 

μιας και το σωστό είναι σωστό άσχετα από την πηγή του.  

Για τις σκέψεις του αυτές ο Grotius θεωρήθηκε πως έδωσε ώθηση στον 

ορθολογισμό της εποχής του και φαίνεται να επέλεξε να διαφοροποιηθεί ως 

έναν βαθμό από την μέχρι τότε παράδοση. Ο ίδιος θα πετύχει τη ριζική 

αποκόλληση της θεωρίας του δίκαιου πολέμου από κάθε θεοκρατική 

μεταφυσική69. Στην οπτική του Grotius ο Λόγος είναι αυτός που εκλαμβάνεται 

ως πηγή της ηθικής πράξης που καθορίζει τη βούληση. Και ο Λόγος είναι ένα 

θεϊκό στοιχείο που βρίσκεται εντός του ανθρώπου και του δίνει τη δυνατότητα 

να συλλάβει τις αιώνια ισχύουσες ηθικές διακρίσεις και να ρυθμίζει βέβαια 

κατάλληλα τη συμπεριφορά του. Αυτός ακριβώς φαίνεται να είναι και ο κοινός 

παρονομαστής των διαφόρων εκδοχών του φυσικού δικαίου, παρότι δεν 

μπορεί να παραβλεφθεί το γεγονός πως πολλοί θεωρητικοί της παράδοσης 

αυτής προσπαθούν να επεξεργαστούν μια πιο συμβιβαστική λύση.  

Η θεωρητική καινοτομία, λοιπόν, του Grotius έγκειται στο γεγονός πως 

δεν συμπεριλαμβάνει στην κατασκευή του απαραίτητα κάποιον που θα του 

ορίσει ή θα του υποδείξει το δίκαιο και το άδικο και έτσι αποφεύγει τις 

αναγκαίες θεολογικές προϋποθέσεις της προηγούμενης παράδοσης. Η θέση 

του Grotius ότι και σε ένα θεοκρατικό σύμπαν, ο φυσικός νόμος είναι αυτός 

που θα υποχρεώνει και τον ίδιο τον Θεό, δείχνει, κατά τη γνώμη μας, τη 

λειτουργική υπεροχή της δικής του σύλληψης περί δίκαιου πολέμου από 

εκείνη της προγενέστερης παράδοσης. 
                                                 
68 Grotius, De jure belli ac pacis, I, 1:x, όπως μεταφέρει το απόσπασμα ο Βαλλιάνος [2005], 93.  
69 Αναφερόμαστε εδώ στο ότι η συλλογιστική, που δείξαμε παραπάνω, θεωρητικών όπως ο 
Αυγουστίνος ή ο Ακινάτης επέτρεπε κατά κάποιο τρόπο τη δικαιολόγηση οποιουδήποτε “ιερού 
πολέμου”. Μπορούσε ουσιαστικά δηλαδή, να δικαιολογηθεί ένας πόλεμος έχοντας ως κριτήριο ότι 
ήταν εκτέλεση θείας εντολής, ανεξάρτητα από την όποια ορθολογική αποτίμηση της ιστορικής 
πραγματικότητας. 
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Και ο Hugo Grotius πάντως με τη σειρά του, όπως εξάλλου και οι 

θεωρητικοί πριν από αυτόν, προβαίνει στην ταξινόμηση κάποιων αιτίων 

προκειμένου να δικαιολογήσει την προσφυγή σε πόλεμο. “Δίκαιες αιτίες 

πολέμου (casus belli), λοιπόν, θεωρεί πρωταρχικά την άμυνα, την ανάκτηση 

περιουσίας και την τιμωρία. Ως άδικες αιτίες θεωρεί μεταξύ άλλων την επιθυμία 

για πλουσιότερη γη, την επιθυμία για ελευθερία από μέρους μιας πολιτείας 

που είναι πολιτικά υποταγμένη ή την επιθυμία να αποφασίζουμε γι’ άλλους 

ενάντια στη θέλησή τους με το πρόσχημα πως είναι για καλό τους”70. 

Επιχειρώντας ένα σχόλιο για τους λόγους εκείνους που ο Grotius δικαιολογεί 

την προσφυγή σε πόλεμο, θα λέγαμε πως το πολύ ξεχωριστό στοιχείο που 

εισάγει η δική του οπτική είναι η βαρύτητα που δίνει στα δικαιώματα. 

 Για τον Grotius συγκεκριμένα, “ο πόλεμος είναι μια διαδικασία προς 

επιβεβαίωση των δικαιωμάτων”71(war is a procedure for the assertion of 

rights). Στην προοπτική του Grotius το δικαίωμα είναι συνώνυμο με τον νόμο, 

γιατί κι αυτό συνεπάγεται υποχρεώσεις και είναι σε κάθε περίπτωση σύμφωνο 

με τους κανόνες του δικαίου. Ο νόμος είναι από τη φύση του υποχρεωτικός ή 

απαγορευτικός των πράξεων που είναι καθαυτές καλές ή κακές. Για τον 

Grotius μια πράξη μπορεί να είναι καλή και δίκαιη εφόσον συντείνει στο καλό 

της κοινωνίας, η οποία όμως έχει οργανωθεί για το ατομικό καλό. Γιατί ο 

νόμος κρίνεται πάνω από όλα αναγκαίος για την αυτοσυντήρηση του ατόμου 

και βέβαια ορίζεται ως σύμφωνος με τη λογική φύση. “Κατά  το φυσικό νόμο”  

σύμφωνα με τον Grotius, “ο καθένας έχει κάποια δικαιώματα, η παραβίαση 

των οποίων απαγορεύεται”. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, όπως μπορούμε να 

αντιληφθούμε, και “ο πόλεμος ακόμη είναι θεμιτός προκειμένου για την 

προστασία αυτών των δικαιωμάτων”72.  

Αυτό το καινούριο στοιχείο για τη θεωρία του πολέμου που εισαγάγει o 

Grotius -το δικαίωμα ως έννοια-  είναι ένα ουσιαστικό στοιχείο, αφού στην 

εξέλιξή του, με αρκετές βέβαια διαφοροποιήσεις, οδηγεί στην καρδιά της 

σύγχρονης πολιτικής φιλοσοφίας για τα φυσικά και βασικά δικαιώματα της 

ζωής, της ασφάλειας και της ελευθερίας. Ο Hugo Grotius και η ευρύτερη 

                                                 
70 Grotius, De Jure Belli ac Pacis, Bk.II, Ch.I, sec.II. 1,2, από άρθρο του Joachim von Elbe [1939], 
678-679.  
71 ό.π. Bk.II, Ch.I. sec.II, 1. 
72 Αναφορές από τα prolegomena 8, 25, De Jure Belli ac Pacis του Grotius στη Δραγώνα- Μονάχου 
[1985], 85-86. 
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παράδοση του φυσικού δικαίου στην οποία ανήκε, δεν συνέβαλλε μονάχα κατ’ 

αυτόν τον τρόπο, στη διαμόρφωση όλης της σύγχρονης συζήτησης -“just war 

theory”- γύρω από το δίκαιο πόλεμο. Η σύγχρονη έρευνα στο σύνολο της 

αναγνωρίζει τον Grotius, αν μη τι άλλο, ως πρωτοπόρο θεωρητικό του 

διεθνούς δικαίου73, που άσκησε και τη μεγαλύτερη επιρροή σε θεωρητικούς 

του δίκαιου πολέμου κατά τους νεότερους χρόνους. Σημαντική εξάλλου, για 

την θεωρία του δίκαιου πολέμου και για την εξέλιξη αυτής, υπήρξε η διάκριση 

που επίσημα εισήγαγε74 ο Hugo Grotius μεταξύ των απαιτήσεων προκειμένου 

να εισέλθει κανείς δίκαια σε έναν πόλεμο (jus ad bellum) και των απαιτήσεων 

προκειμένου να διεξαχθεί ένας δίκαιος πόλεμος, αρχής γενομένης των 

εχθροπραξιών (jus in bello). 

Πιο ειδικά, η σύγχρονη συζήτηση αναφορικά με τον πόλεμο αξιοποίησε 

τις απόψεις του Grotius και βασίστηκε κατά πολύ στη δική του θεωρία. Η 

υπεράσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, έτσι όπως τα πρωτο- εισήγαγε ο 

Grotius είναι για πολλούς θεωρητικούς, όπως ο Michael Walzer, -τις απόψεις 

του οποίου όπως παρουσιάζονται στο βιβλίο του Just and Unjust Wars 

αναλυτικά θα εξετάσουμε παρακάτω-, η μόνη δικαιολόγηση για να καταφύγει 

κανείς σήμερα σε πόλεμο (jus ad bellum). Αλλά και στη διεξαγωγή, βέβαια, 

του πολέμου (jus in bello), η προστασία των δικαιωμάτων θα δούμε πως 

παίζει έναν πολύ ουσιαστικό όρο στο να καθοριστούν ατομικές ηθικές ευθύνες 

και στο να δικαιολογηθούν πράξεις που διαπράττονται στον πόλεμο. Με τον 

τρόπο αυτό άλλωστε μπορούμε να  διαπιστώσουμε πως συσχετίζονται οι δυο 

ανεξάρτητες αρχές της δικαιοσύνης του πολέμου. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
73 Matthews [2001], 270-271. 
74 Και πρώιμοι πάντως στοχαστές φαίνεται να είχαν για έγνοια τους μια τέτοιου είδους εννοιολογική 
διάκριση, άσχετα με το αν δεν είχαν καταλήξει σε μια τελική διατύπωσή της. Κι ο Αυγουστίνος 
εξάλλου την υπονοεί στα κείμενα του. Στην προοπτική του Αυγουστίνου δεν δικαιώνεται για 
παράδειγμα, η διεξαγωγή ενός πολέμου για λόγους αντεκδίκησης ή τιμωρίας,. Σε μια τέτοια περίπτωση 
καθίσταται αυτόματα άδικος ένας δίκαιος πόλεμος. Σε κάθε περίπτωση πάντως, ο Αυγουστίνος έχει 
μάλλον περισσότερα να πει αναφορικά με το jus ad bellum. 
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ΙΙΙ. Τα δύο είδη δικαιοσύνης του πολέμου: μια κριτική 
προσέγγιση 
 

Ο σύγχρονος ηθικός προβληματισμός γύρω από τον πόλεμο συνδέεται 

άμεσα με την παραδοσιακή διάκριση που εισήγαγε ο Grotius μεταξύ jus ad 

bellum και jus in bello. Πιο αναλυτικά, η παραδοσιακή θεωρία του δίκαιου 

πολέμου, περιλαμβάνει δύο κατευθύνσεις/ ομάδες από αρχές (two sets of 

principles) καθώς και μια σημαντική διάκριση μεταξύ των αρχών αυτών. Τη 

σημασία αυτής της διάκρισης και το αν και κατά πόσο συνεισφέρει στο να 

αποτιμηθεί ηθικά ένας πόλεμος, στοχεύουμε να εξετάσουμε επισταμένα στη 

συνέχεια αυτής της εργασίας. Η πρώτη, λοιπόν, κατηγορία αρχών ελέγχει την 

προσφυγή στον πόλεμο, ονομάζεται δίκαιο προς πόλεμο-jus ad bellum και 

αφορά στο εάν και κατά πόσον δικαιολογείται κατ’ αρχήν ο πόλεμος. Η 

δεύτερη ομάδα ελέγχει τη διεξαγωγή του πολέμου, πρόκειται για το δίκαιο εν 

πολέμω-jus in bello, που αφορά στο εάν δικαιολογούνται τα μέσα που 

χρησιμοποιούνται για να επιτευχθεί ο πόλεμος αυτός75.  

Από την εποχή λοιπόν του Grotius έγινε σαφές ότι δεν ήταν αρκετό να 

υπάρχει επαρκής και ηθικά αποδεκτή αιτιολογία για τη σύναψη 

εχθροπραξιών, αλλά ότι οι εχθροπραξίες όφειλαν να υπακούουν σε κανόνες 

που καθορίζουν τι είναι ηθικά επιτρεπτό στον πόλεμο και τι δεν είναι. Η 

πεποίθηση αυτή είναι η επικρατούσα και στη σύγχρονη συζήτηση. 

Θεωρητικοί, όπως ο John Rawls, σημειώνουν χαρακτηριστικά76: “Οι 

αντιπρόσωποι των διαφόρων εθνών θα αναγνώριζαν ότι το εθνικό τους 

συμφέρον, όπως τουλάχιστον θα το αντιλαμβάνονταν από τη σκοπιά της 

πρωταρχικής θέσης, εξυπηρετείται καλύτερα με την αποδοχή των 

περιορισμών αυτών στα πολεμικά μέσα”, υπογραμμίζοντας την αναγκαιότητα 

της θεωρίας. Προτού επικεντρωθούμε στη σύγχρονη συζήτηση περί δίκαιου 

πολέμου, ας δούμε πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με την κλασική ορολογία, 

πώς θα μπορούσαν να ταξινομηθούν στις εξής δύο στήλες77 τα συστατικά 

στοιχεία της θεωρίας:  

                                                 
75 Ο ορισμός του jus ad bellum & jus in bello από τα άρθρα των Kamm [2004], 650-651 αλλά και 
McMahan [2004], 693.  
76 Rawls [2001], VI.58, 441. 
77 Βέϊκος [1993], 144. 
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“δίκαιο προς πόλεμο”                                        “δίκαιο εν πολέμω” 

     Jus ad bellum                                                    Jus in bello 

(αν δικαιώνεται η προσφυγή στη βία)                 (αν μια επιμέρους μορφή                       

                                                                          της χρήσης  βίας δικαιώνεται) 

• δίκαιη αιτία                                                     • διάκριση ή προστασία αμάχων 

• νόμιμη εξουσία                                               • αναλογικότητα:                              

                                                                            δυνατό καλό έναντι του κακού 

• ορθή πρόθεση                          

• αναλογικότητα - καθολικό καλό και κακό  

   που προβλέπεται 

• το τέλος της ειρήνης-ως τελευταία καταφυγή  

 

Οι θεωρητικοί της παράδοσης του δίκαιου πολέμου φαίνεται πως 

έθεσαν καταρχήν, τα παραπάνω κριτήρια78 περισσότερο υπό τη μορφή ενός 

ηθικού δόγματος παρά ενός νομικού κώδικα, σύμφωνα με τo οποίo το δίκαιο 

της προσφυγής σε πόλεμο θα έπρεπε να καθορίζεται. Στο σημείο αυτό, αφού 

δούμε αναλυτικότερα μία μία τις αρχές του jus ad bellum και του jus in bello, 

έπειτα, πρόκειται να εξετάσουμε το κατά πόσο η λογική ανεξαρτησία ή ακόμη 

κι η σύγκρουση μεταξύ αυτών των δύο ειδών δικαιοσύνης του πολέμου έχει τη 

δύναμη να ξεκαθαρίσει ή μήπως να συσκοτίσει την κρίση μας αναφορικά με 

το δίκαιο του πολέμου. Θα αποτολμούσαμε όμως στο σημείο αυτό και μια 

προκαταρκτική παρατήρηση αναφορικά με το δίκαιο σκοπό. Φαίνεται καθαρά, 

κατά τη γνώμη μας, ότι για να έχουν νόημα κάποιοι από τους όρους του jus 
                                                 
78 Εμπνεόμενοι από αυτά κι οι σύγχρονοι θεωρητικοί μπορούμε να δούμε πως σχεδόν με παρόμοια 
διατύπωση, αναφέρονται στις επικρατούσες προϋποθέσεις σχετικά με το δίκαιο σκοπό:  1. Ο πόλεμος 
πρέπει να έχει δίκαια αιτία 2. Πρέπει να διεξαχθεί για αυτή την συγκεκριμένη αιτία και όχι με την 
ευκαιρία και για άλλες άσχετες 3. Πρέπει να αποφασιστεί από μία νόμιμη αρχή (π.χ. εκλεγμένη 
κυβέρνηση) όχι άτομα 4. Πρέπει να γίνει κήρυξη του πολέμου 5. Πρέπει να έχει “λογικές πιθανότητες” 
επιτυχίας. 6. Ο πόλεμος να είναι η τελευταία λύση όταν όλα τα άλλα έχουν αποτύχει 7. Η απόφαση 
πρέπει να λαμβάνει υπόψιν της μία αναλογικότητα μεταξύ των καλών που θα επιφέρει ο πόλεμος και 
των κακών που θα επισύρει. Και σχετικά με τα δίκαια μέσα: 1. Η προστασία αμάχων 2. και η 
αναλογικότητα ως προς τα μέσα:  Norman [1995], 118. Οι συνθήκες που θέτουν τα όρια του δίκαιου 
πολέμου, όπως περιγράφονται από τον Norman, αλλά κι από πολλούς άλλους σύγχρονους στοχαστές 
του πολέμου, αποτελούν την εξέλιξη της φιλοσοφικής σκέψης των στοχαστών, που στην ιστορική 
αναδρομή που επιχειρήσαμε, πρώτοι διακρίνανε ανάμεσα στο jus ad bellum & jus in bello.  
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ad bellum (παραδείγματος χάρη, ο προτελευταίος όρος που αναφέρεται στην 

αναλογικότητα) θα πρέπει τα γεγονότα ενός πολέμου να είναι προβλέψιμα ή 

τουλάχιστον να παραμένουν υπό τον έλεγχο των εμπολέμων, μια 

προϋπόθεση δηλαδή, που όπως αποδεικνύεται, είναι, στις περισσότερες 

περιπτώσεις, σχεδόν ουτοπική. 

 

 

 
Α. Περί του δίκαιου σκοπού του πολέμου (Jus ad bellum) 

 
 Η δίκαιη αιτία που οδηγεί στην κήρυξη του πολέμου 

 
Ο πλέον ουσιαστικός από τους όρους του jus ad bellum είναι ο πρώτος. Ο 

δίκαιος πόλεμος πρέπει καταρχάς να έχει δίκαιη αιτία (just causa). Δυστυχώς 

όμως ο όρος αυτός είναι ανοιχτός σε οποιαδήποτε ερμηνεία. Ίσως 

βοηθηθούμε αν διατυπώσουμε τον όρο αυτόν κάπως έτσι: Αυτός που 

πρόκειται να προσφύγει σε πόλεμο πρέπει να είναι σε θέση να εξηγήσει ποιο 

κακό πάει να διορθώσει με τον πόλεμο. Καλείται να αποδείξει, με άλλα λόγια, 

πως πράγματι συντρέχει σοβαρός λόγος [για παράδειγμα, καταπάτηση 

δικαιωμάτων, δικαίωμα επανόρθωσης κάποιας σοβαρής παραβίασης, 

πρόληψη πράξεων εις βάρος της ανθρωπότητας(;)], που τον αναγκάζει να 

καταφύγει σε αυτή τη λύση και να αναλάβει πολεμική δραστηριότητα -μιας κι ο 

πόλεμος όπως καταλαβαίνουμε, είναι ο πλέον δραστικός τρόπος για να 

διεκδικήσει κανείς το δίκιο του. 

 Γενικά, έχει οριστεί ως δίκαιη αιτία ένας σκοπός που μπορεί να 

συνεισφέρει στη δικαιολόγηση του πολέμου και μπορεί με επιτρεπτό τρόπο να 

επιδιωχθεί με τα μέσα του πολέμου79. Στους νεότερους χρόνους, πολλοί λόγοι 

έχουν κατά καιρούς προβληθεί ως δίκαιες αιτίες έναρξης του πολέμου. 

Κάποτε έχουν υπάρξει πιο αφηρημένοι και διευρυμένοι και κάποτε πολύ πιο 

συγκεκριμένοι και περιοριστικοί λόγοι. Η εξέλιξη πάντως στην έννοια της 

δίκαιης αιτίας και γενικότερα ένας λόγος προσφυγής σε πόλεμο, που 

                                                 
79 McMahan [2004], 693. 
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επικράτησε ως επαρκής κι αποδεκτός, είναι το να αμυνθεί κανείς απέναντι σε 

“επιθετικό80” αντίπαλο. Ο πόλεμος να αιτιολογείται επομένως ως αυτοάμυνα, 

μιας και “η παράδοση του δίκαιου πολέμου αξιώνει πως τα έθνη έχουν ένα 

prima-facie δικαίωμα στην αυτοάμυνα81”. 

Αυτός που επιτίθεται πρώτος βέβαια, μπορεί κάλλιστα να είναι και δίκαιος 

εμπόλεμος, εάν επικαλεστούμε το αντικειμενικό φυσικό δίκαιο. Σύμφωνα με 

τις βασικές αρχές του φυσικού δικαίου, το “επιθετικός” δεν αναφέρεται σε 

θέματα διαδικασίας, δηλαδή στο ποιος θα προβεί στην πρώτη κίνηση. 

Νοηματοδοτείται αλλιώτικα, αφού ως “επιθετικός” κρίνεται αυτός που δεν έχει 

τηρήσει τις υποσχέσεις του, που δεν έχει σεβαστεί την ελευθερία, την 

υπόληψη, την ακεραιότητα και τα αγαθά του άλλου. Αν τέτοιου είδους 

εχθρικές ενέργειες από τον έναν λαό στον άλλον παρατηρούνται κατ’ 

επανάληψη, τότε έχει κάθε δίκιο ο λαός που αδικείται να συνενωθεί σε ένα 

σώμα και να αμυνθεί συλλογικά, να βρεθεί σε κατάσταση πολέμου82. Ο 

ουσιαστικά επιτιθέμενος θα είναι πάντα αυτός που έκανε την παραβίαση, που 

παραβίασε την ηθική τάξη. Για τον λόγο αυτόν ακριβώς, ακόμη κι αν ο 

αδικούμενος λαός επιτίθεται πρώτος, πάλι λογαριάζεται πως βρίσκεται σε 

νόμιμη άμυνα.     

 Ενδιαφέρον έχει ίσως στο σημείο αυτό, και προτού ασχοληθούμε με 

κάποιες λεπτές διακρίσεις που σχετίζονται με αυτή καθεαυτή την έννοια της 

αυτοάμυνας, να δούμε εν συντομία πώς ιστορικά από το παραδοσιακό δόγμα 

καταλήξαμε στις αναθεωρήσεις του 20ου αιώνα. 

Για το φυσικό δίκαιο, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, κάθε πόλεμος 

έπρεπε να είναι δίκαιος πόλεμος. Και δίκαιος πόλεμος θεωρούνταν αυτός που 

κρίνονταν αναγκαίος για την αποκατάσταση της διασαλευθείσας ηθικής τάξης. 

Επομένως, σκοπός του πολέμου ήταν η αποκατάσταση με κάποιο τρόπο της 
                                                 
80 Βέβαια εδώ μπορεί να τεθούν πολλοί επιμέρους προβληματισμοί, που καταδεικνύουν πρώτα από 
όλα πόσο θεωρητικά δυσπρόσιτο, ηθικά σύνθετο και σε καμία περίπτωση ενιαίο φαινόμενο είναι ο 
πόλεμος, Glover [1977], 252. Για παράδειγμα, μπορεί να θεωρηθεί ως το ίδιο αποδεκτή αιτία το να 
καταφύγει σε πόλεμο ένα κράτος, που έχει ήδη δεχτεί επίθεση, ή υπάρχει διαφορά αν καταφύγει σε 
πόλεμο ένα κράτος που αναμένει να δεχτεί επίθεση ή ακόμη, είναι διαφορετική περίπτωση ένα κράτος 
που βοηθάει ένα άλλο κράτος που έχει δεχτεί επίθεση; 
81 O’ Connor [1974], 168. 
82 Για τον John Locke, αυτή η κατάσταση δίκαιου πολέμου που περιγράφεται είναι το αναλυτικό 
πρότυπο στη διατύπωση της λογικής της επανάστασης (ηγεμονική επιθετικότητα-συλλογική άμυνα του 
λαού-πτώση της κυβέρνησης-εγκαθίδρυση νέας κυβέρνησης). “Η επανάσταση συνιστά εφαρμογή της 
θεωρίας του δίκαιου πολέμου στην εσωτερική πολιτική ζωή ενός κράτους˙ όπως ο δίκαιος πόλεμος 
είναι πάντα αμυντικός, έτσι κι η επανάσταση είναι πράξη συλλογικής άμυνας”: παρατηρεί ο 
Κιτρομηλίδης [1996], 50, αναφερόμενος στον Locke. 
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αδικίας, καθώς και η “τιμωρία” εκείνων που παραβίασαν τη δικαιοσύνη. 

Σύγχρονοι μελετητές83 εκτιμούν πως το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό του 

τυπικού μεσαιωνικού ορισμού του δίκαιου πολέμου ήταν ουσιαστικά το εύρος 

του. Υιοθετήθηκε με άλλα λόγια, από την παραδοσιακή θεωρία, μια 

διασταλτική ερμηνεία των περιστάσεων που μπορεί να δικαιολογήσουν την 

προσφυγή στην πολεμική βία. Θα μπορούσαμε να παρατηρήσουμε πως και η 

ασάφεια του ορισμού ως προς τη δίκαιη αιτία διεύρυνε κατά κάποιο τρόπο το 

εύρος του. Το αποτέλεσμα ήταν πως το Jus ad bellum  παρέμενε 

απεριόριστο. Αυτό το δόγμα, του απόλυτου δικαιώματος των πολιτειών να 

προχωρήσουν σε πόλεμο δίχως να κρίνεται αναγκαία κάποια ιδιαίτερη 

δικαιολόγηση, έμεινε ουσιαστικά αδιαμφισβήτητο καθόλη τη διάρκεια του 18ου 

και 19ου αι. Το διεθνές σύστημα ήταν τότε ουσιαστικά ένα σύστημα πολέμου. 

Κάτι τέτοιο όμως, και μόνο ως διαπίστωση, δε μοιάζει να είναι μια βαθιά 

πεσιμιστική σκέψη; 

Κάποια αλλαγή στην παραδοσιακή εκδοχή του δόγματος του δίκαιου 

πολέμου προέκυψε μόνο λίγο μετά το ξέσπασμα του Α΄ Παγκοσμίου –στη 

βιβλιογραφία αυτή η αλλαγή ονομάστηκε: “νέο-δικαιικό δόγμα πολέμου84”. 

Αμέσως μετά τον πόλεμο ήταν που οι πολιτικοί του διεθνούς συστήματος 

ανέλαβαν να δημιουργήσουν τις αναγκαίες διεθνείς δομές και διαδικασίες, 

ώστε να αναβιώσουν και να αναθεωρήσουν την ιδέα του δίκαιου πολέμου. 

Αυτό συνέπεσε χρονικά και με το γεγονός ότι η Εκκλησία έχασε τη θέση που 

διαδραμάτιζε προηγούμενα στο Ευρωπαϊκό πολιτικό σύστημα. Έτσι κάποιοι 

είδαν στον Ο.Η.Ε. τον κοσμικό αντικαταστάτη της εκκλησίας, 

παραλληλίζοντας το δόγμα της συγκεντρωτικής ασφάλειας με το θεολογικό 

δόγμα της κοινότητας του εικοστού αιώνα. Πολυφυλετικά όργανα, όπως είναι 

γνωστό, ανέλαβαν από τότε την ευθύνη να κρίνουν τα σωστά και τα λάθη των 

όποιων δεσμεύσεων σε μια πολεμική σύγκρουση, να εμποδίσουν την επιτυχία 

εκείνων που καταφεύγουν σε άδικο πόλεμο ή να προωθήσουν τη νίκη εκείνων 

που δεσμεύονται σε ένα δίκαιο πόλεμο. Ας σημειωθεί πως υποτίθεται, ότι 

αυτό με μια έννοια είναι ένα σχέδιο που εμποδίζει τον πόλεμο!  

                                                 
83 Claude [1980], 88, καθώς επίσης και Coady [2003], 257. 
84 Claude [1980], 92-94, στο υποκεφάλαιο: “The Neo-Just War Doctrine”. 
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Δίκαιος πόλεμος αναγνωρίστηκε μόνο ο αμυντικός πόλεμος85, ο πόλεμος 

που συνιστούσε απάντηση σε κάποια επίθεση. Όσον αφορά στο νεο-δικαιικό 

δόγμα, έγινε φανερό πως πρόκειται για προϊόν μιας εποχής άγχους, λόγω και 

της μεγάλης ανάπτυξης της τεχνολογίας του πολέμου, γύρω από τις 

συνέπειες της διεξαγωγής του πολέμου, όπως διακρίνονται αυτές από τη νίκη 

ή την ήττα. Γι’ αυτό και κατά τη διατύπωσή του δόθηκε μάλλον περισσότερη 

έμφαση στην καταστρεπτικότητα του πολέμου, κι η προστασία της ειρήνης 

φάνηκε πως πήρε το προβάδισμα έναντι της προώθησης της δικαιοσύνης, 

όπως  σημειώνει  ο Inis  Claude86,  τουλάχιστον αυτό συνέβη μέχρι  και   τη 

δεκαετία του 196087, όπου και ο κόσμος, καλώς ή κακώς, έπαψε να δέχεται 

ανεπιφύλακτα πια την άποψη πως η ειρήνη είναι υψηλότερη αξία από τη 

δικαιοσύνη.  

Σήμερα υποτίθεται, όπως διακηρύσσουν οι κυβερνήσεις, ότι μαχόμαστε 

να προωθήσουμε τη δικαιοσύνη, όπως αυτή συλλαμβάνεται ευρέως. Και 

πολύς κόσμος φαίνεται να πιστεύει πως κάθε επίθεση μπορεί να 

δικαιολογείται εάν υποστηρίζει αυτό που η πλειοψηφία κρίνει κάθε φορά ως 

“καλή αιτία” (good cause). Γιατί είναι δυνατόν σήμερα η πιστοποιημένη “καλή 

αιτία” να μετασχηματίζει εύκολα την επίθεση σε “δίκαιο πόλεμο”. Εδώ βέβαια 

έγκειται κι όλο το ζήτημα, αφού αυτή είναι και μια θεμελιώδης αλλαγή στη 

συμπεριφορά απέναντι στην επίθεση. Ενώ η επίθεση είχε θεωρηθεί για 

ορισμένη περίοδο ως το μόνο κακό ενάντια στο οποίο τα έθνη/  οι 

κυβερνήσεις μπορεί να μάχονται, τώρα περισσότερο από ποτέ, θεωρείται ως 

                                                 
85 Η έννοια του αμυντικού ως του μοναδικού είδους δίκαιου πολέμου προβλήθηκε επανειλημμένα κι 
από μαρξιστές θεωρητικούς, κι από απολογητές των συστημάτων του υπάρχοντος σοσιαλισμού για τη 
δικαιολόγηση ή αντίστροφα την καταδίκη συγκεκριμένων πολεμικών συγκρούσεων ή εμπόλεμων 
πλευρών. Σύμφωνα λοιπόν, με το γνωστότερο “φιλοσοφικό λεξικό” του σοβιετικού μαρξισμού, 
“διακρίνονται δύο είδη πολέμων: α) οι δίκαιοι, δηλ. οι αμυντικοί, απελευθερωτικοί ή 
αντικαπιταλιστικοί πόλεμοι και β) ο άδικος αυτός που επιδιώκει εδαφικές προσαρτήσεις, που 
αποβλέπει στην κατάκτηση και υποδούλωση άλλων χωρών κι άλλων λαών (..) Όλοι οι δίκαιοι πόλεμοι 
βοηθούν στην πρόοδο της κοινωνίας (..) Ο μαρξισμός-λενινισμός αναγνωρίζει σαν προοδευτικούς, 
δίκαιους κι αναγκαίους, τους πολέμους που κάνουν οι καταπιεζόμενες τάξεις ενάντια στους 
καταπιεστές τους”, από το βιβλίο των Δημούλη & Γιαννούλη [1995], 215.  
86 Claude [1980], 94. 
87 Με την άποψη που διατύπωσε ο Claude [1980], 94-96, για την αποφασιστική συμβολή της δεκαετίας 
του ’60 στην αναβίωση πάλι από εκεί κι έπειτα, του παραδοσιακού δόγματος του δίκαιου πολέμου, 
συνηγορεί κι η Δραγώνα-Μονάχου [1995], 442, που σημειώνει χαρακτηριστικά: “η δεκαετία αυτή 
υπήρξε αποφασιστική για την εμπλοκή της δημόσιας ηθικής πάλι σε θέματα διεθνούς δικαίου, 
κοινωνικής και οικουμενικής δικαιοσύνης, ενώ η θεωρία του John Rawls είχε σοβαρές επιπτώσεις για 
το ενδιαφέρον της ηθικής με συνειδησιακά προβλήματα κι αντιρρήσεις, με τις υποχρεώσεις που 
δημιουργεί ένας πόλεμος και με το θέμα της πολιτικής ανυπακοής, συνηγορώντας για ένα συγκυριακό-
όχι γενικό ούτε απόλυτο- ειρηνισμό, όχι εντελώς ξένο στο παλαιό δόγμα του δίκαιου πολέμου”. 
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ένα νόμιμο μέσο για την επίτευξη εγκεκριμένων “αντικειμενικών στόχων”. 

Ποιοι, βέβαια, και με ποιους τρόπους πιστοποιούν τους καλούς κι επαρκείς 

λόγους ή τους αντικειμενικούς στόχους για μια επίθεση, έχει πολλά και 

γνωστά παρεπόμενα88. 

 Υπήρχε ανέκαθεν και υπάρχει, όπως αντιλαμβανόμαστε, γνήσια 

δυσκολία στο να ταυτοποιηθούν όλα τα είδη συμπεριφοράς που καλύπτονται 

από την επικεφαλίδα της επίθεσης ή της άμυνας και πόσο μάλιστα στο να 

εξασφαλιστεί πολυφυλετική συμφωνία σε τέτοια ζητήματα. Η διάκριση πάντως 

μεταξύ επιθετικού κι αμυντικού πολέμου, οσοδήποτε ρευστή κι αν είναι, θα 

πρέπει σύμφωνα με τον Jonathan Glover89 να διατηρηθεί, προκειμένου “να 

περιφρουρηθεί”, έστω και κατ’ επίφαση, “η ηθική διάσταση που δεν πρέπει να 

χάνεται στα πεδία των μαχών”.  Ο Θεόφιλος Βέικος δίνει το περίγραμμα του 

επιθετικού και του αμυντικού πολέμου κάπως έτσι:  

 Επιθετικός Πόλεμος: Αρχή είναι η βούληση για δύναμη, 

περιεχόμενο η εκμηδένιση του άλλου, και τόπος τα όρια των 

αμοιβαίων ενδιαφερόντων για κυριαρχία.  

 Αμυντικός Πόλεμος: Αρχή είναι η βούληση για επιβίωση και 

ασφάλεια, και τόπος τα όρια των αμοιβαίων δικαιωμάτων. 

Η διάκριση επιτιθέμενου κι αμυνόμενου δεν είναι λίγες οι φορές που 

παρουσιάζει αξεπέραστες δυσκολίες, αφού πολύ συχνά συμβαίνει το κράτος 

που προβαίνει σε επιθετική ενέργεια να υποστηρίζει πως η ενέργεια αυτή 

αποτελεί μια καθόλα νόμιμη άμυνα. Ακόμη όμως και αν ορίσουμε και 

οριοθετήσουμε τι είναι επίθεση και τι άμυνα, υπάρχουν περαιτέρω δυσκολίες 

και πολύ λεπτές διαφοροποιήσεις όσον αφορά σε αυτή καθεαυτή την αμυντική 

συμπεριφορά. 

       Μια λεπτή διάκριση, για παράδειγμα, στα πλαίσια του ονομαζόμενου 

αμυντικού πολέμου, που δεν μπορούμε εύκολα να προσπεράσουμε, έχει να 

κάνει με το εάν η άμυνα είναι περισσότερο αποτροπή ή περισσότερο 
                                                 
88 Μιλώντας με γεγονότα από τη σύγχρονη πραγματικότητα, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε πως για 
τους Αμερικάνους και τους Άγγλους τα χημικά όπλα που διέθετε(;), αν διέθετε, ο Saddam Hussein 
ήταν καλή αιτία για να προχωρήσουν στην “επιχείρηση Iraqi Freedom”, όπως την ονόμασαν. 
Αντίθετα, για πολλούς άλλους ανθρώπους, σε ολόκληρο τον πλανήτη, δεν ήταν επαρκής ως αιτία κι 
αυτός ήταν ο λόγος που η συγκεκριμένη επέμβαση πραγματοποιήθηκε εν μέσω μιας σοβαρής 
παγκόσμιας αμφισβήτησης της νομιμότητας και δεοντολογίας της.  
89 Glover [1990], 252. 
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πρόληψη, μιας και οι θεωρητικοί του πολέμου διακρίνουν μεταξύ των όρων 

“αποτρεπτικού90” (preemptive) και “προληπτικού91” (preventive). Ένας 

αποτρεπτικός πόλεμος αρχίζει προτού οι επιτιθέμενοι χτυπήσουν, αλλά αφού 

είναι γνωστό με απόλυτη βεβαιότητα ότι ετοιμάζονται να το κάνουν: το 

χτύπημα θα γίνει ούτως ή άλλως, απλώς φροντίζει κανείς να επιτεθεί πρώτος. 

Στάση κοινώς αποδεκτή. Αντίθετα, ο προληπτικός πόλεμος φαίνεται να 

απαντά σε μια υποθετική απειλή, στην οποία μπορεί κανείς να αντιδράσει κι 

αλλιώς92. Και βέβαια δεν είναι δικαιολογημένος. Όπως και να ‘χει, το 

πλεονέκτημα του “πρώτου κτυπήματος” περιμένοντας να δεχτεί επίθεση δε 

θέλει μάλλον να το χάσει καμία από τις δύο πλευρές που πρόκειται να 

εμπλακεί σε πόλεμο.  

Σε κάθε περίπτωση πάντως, φαίνεται πως η απειλή μόνο κι ο φόβος 

μιας επικείμενης επίθεσης δεν επαρκεί προκειμένου να αιτιολογήσει μια 

“επίθεση ως αυτοάμυνα”. Χρειάζεται, κατά τη γνώμη μας, να υπάρχει κάποιο 

ασφαλέστερο κριτήριο, γιατί διαφορετικά, όταν η επίθεση αποτελεί ένα 

απομακρυσμένο κίνδυνο, είναι πολύ δύσκολο να καλυφθεί νομικά και ηθικά 

αυτός που θα ισχυριστεί πως προβαίνει σε προληπτικό πόλεμο προκειμένου 

να διασφαλίσει τα κεκτημένα του. Κάτι τέτοιο άλλωστε δεν ισχύει και στην ιδέα 

της αυτοάμυνας που δικαιολογεί το φόνο σε ατομικές περιπτώσεις; (Δεν 

μπορούμε απλά επειδή ο άλλος μας φάνηκε επικίνδυνος στο δρόμο ή μας 

κοίταξε απειλητικά να του επιτεθούμε, για να προλάβουμε το ενδεχόμενο να 

μας επιτεθεί αυτός. Θα πρέπει τουλάχιστον να έχει κάνει μια ξεκάθαρη 

απειλητική κίνηση εναντίον μας, να έχει παραβιάσει δικό μας ζωτικό χώρο, να 

έχει επιχειρήσει τη χρήση βίας κ.λ.π.). Η ίδια λογική φαίνεται να ισχύει και σε 

συλλογικές συγκρούσεις, όπως είναι οι πόλεμοι.                                                                            

Σε περίπτωση πάντως που η αυτοάμυνα είναι όντως δικαιολογημένη 

στο πλαίσιο που συζητούμε, οι αμυντικοί πόλεμοι κρίνονται ως οι κατεξοχήν 

δίκαιοι πόλεμοι. Δίκαιοι όμως, για σύγχρονους στοχαστές του πολέμου, όπως 

                                                 
90 Nozick [1974], 126-130. 
91 Nozick [1974], 142-146. 
92 Από το Βήμα της Κυριακής, στις 31 Οκτωβρίου 2004, 85-87. Γεννάται κάπου εδώ αβίαστα το 
ερώτημα: είναι άραγε η επίθεση στους Δίδυμους Πύργους της 11ης Σεπτέμβρη 2002 ικανή να 
δικαιολογήσει τις “επιχειρήσεις” στο Αφγανιστάν; Οι Αμερικανοί κι οι σύμμαχοι διεξάγουν τελικά 
εκεί έναν αποτρεπτικό ή έναν προληπτικό πόλεμο εναντίον των τρομοκρατών; 
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ο Richard Norman, o Michael Walzer ή η F.M. Kamm, είναι και οι 

απελευθερωτικοί και οι ανθρωπιστικοί πόλεμοι.  

Έτσι για τον Norman93, μια κοινότητα διαθέτει δίκαιη αιτία να 

καταφύγει σε πόλεμο προκειμένου να υπεραμυνθεί ορισμένων αγαθών που 

ορίζονται ως εξής: (α) Ζωή και ελευθερία των πολιτών της, (β) Εδαφική 

ακεραιότητα, (γ)  Πολιτική ανεξαρτησία -ακόμα κι αν η κοινότητα εσωτερικά 

κυβερνάται απολυταρχικά, (δ) Ανεξαρτησία άλλων (φιλικών) κρατών, με τη 

λογική ότι η προσβολή τους θέτει σε κίνδυνο την διεθνή τάξη. Ο Walzer επίσης 

παραδέχεται ως δίκαια την απάντηση ενός κράτους με πόλεμο στην επίθεση 

που του κάνει ένα άλλο κράτος, σε περίπτωση που η επίθεση μπορεί να 

απειλεί την εδαφική ακεραιότητα ή την πολιτική κυριαρχία ενός ανεξάρτητου 

κράτους και κυρίως προκειμένου να προασπίσει τα δικαιώματα των πολιτών 

του –που είναι ιδιαίτερα σημαντικά στη δική του προοπτική.  

Ακόμη, σύμφωνα με τις επανεκτιμήσεις94 του Michael Walzer σε πιο 

πρόσφατα έργα του, είναι σε γενικές γραμμές απολύτως ηθικά 

δικαιολογημένοι: “οι πόλεμοι που υπαγορεύονται από τις αδήριτες επιταγές της 

αποτροπής ανθρωπιστικών καταστροφών, δηλαδή στρατιωτικές επεμβάσεις 

που αποσκοπούν στο να διασώσουν ολόκληρους πληθυσμούς από 

γενοκτονίες95 ή ακραίες μορφές τυραννίας”. Είναι κοινός τόπος σύγχρονων 

στοχαστών96 πως ο πόλεμος ενίοτε απαιτείται προκειμένου για την 

προάσπιση της ελευθερίας των πολιτών μιας κοινωνίας, 

συμπεριλαμβανομένων των ελευθεριών των προσώπων σε άλλες κοινωνίες 

επίσης. Η διατήρηση, με άλλα λόγια, των δίκαιων θεσμών μιας ευτεταγμένης 

κοινωνίας εκτιμάται ως δίκαιη αιτία προσφυγής στα όπλα.   

Έχει τόσο μεγάλη αξία μάλιστα, η ύπαρξη της δίκαιης αιτίας 

προκειμένου να κάνουμε λόγο περί δίκαιου πολέμου, ώστε ελλείψει αυτής οι 

εμπόλεμοι στρατιώτες απαλλάσσονται από το καθήκον που έχουν κανονικά 

να προασπιστούν την πατρίδα τους. Τόσο ο John Rawls97 όσο και ο Robert 

                                                 
93 Norman [1995], 139-158. 
94 Όπως συνοψίζει τη θεωρία του Walzer ο Κιτρομηλίδης [2006], Α54-Α55. 
95 Συνηγορεί και η F.M. Kamm με τη συγκεκριμένη άποψη, αφού βρίσκει κι αυτή πως επιπλέον, μια 
πιθανή δίκαιη αιτία πολέμου -πέρα από την άμυνα ενάντια σε μια πραγματική ή επικείμενη άδικη 
επίθεση απέναντι στο ίδιο ή σε άλλο έθνος- είναι η μεσολάβηση για να σταματήσει η γενοκτονία που 
διαπράττεται από μια κυβέρνηση εναντίον των πολιτών της, Kamm [2004], 651. 
96 Ενισχύει τις απόψεις των Norman, Kamm, Walzer, επιπλέον και ο Rawls [2001], VI.58, 442. 
97 Rawls [2001],VI., 58, 441-444. 
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Nozick98 συζητούν το ενδεχόμενο η αιτία μιας εμπόλεμης σύρραξης να γεννά 

επαρκείς αμφιβολίες, όπως και τη μεγάλη πιθανότητα που υπάρχει να δεχθεί 

κανείς σε αυτήν την περίπτωση κατάφωρα άδικες προσταγές. Κατά την 

εκτίμησή τους αν είναι κανείς εμπόλεμος σε έναν άδικο πόλεμο, έχει όχι 

απλώς το δικαίωμα να αρνηθεί να συμμετάσχει και να σκοτώσει, αλλά το 

καθήκον να αρνηθεί. Το φυσικό καθήκον, με άλλα λόγια, που έχει ο καθένας 

να μην καθίσταται παράγοντας αδικίας αλλά και δεινών για τους άλλους 

υπερισχύει κι αυτού του καθήκοντος της υπακοής. 

                         

Γενικά αν αποτολμούσαμε κάποιο σχόλιο αναφορικά με τη δίκαιη αιτία  

που οδηγεί στην κήρυξη του πολέμου, θα λέγαμε πως ασφαλώς είναι ένας 

απόλυτα ουσιαστικός όρος για τη διεξαγωγή ενός δίκαιου πολέμου, αλλά είναι 

προβληματικός στο ότι μπορεί να νοηματοδοτηθεί με πολλούς τρόπους κι 

επιπλέον, κάθε νοηματοδότησή της γεννά νέους προβληματισμούς. Στη 

συνέχεια θα εξετάσουμε τι ισχύει αναφορικά με κάποια άλλη συνθήκη του 

δίκαιου πολέμου, πέραν της δίκαιης αιτίας.  

 

 

 Κήρυξη του πολέμου από την αρμόδια αρχή 
 

Η συνθήκη αυτή υπαγορεύει πως ο πόλεμος πρέπει να κηρύσσεται 

από την αρμόδια εξουσία (auctaritas principis), δηλαδή από την εκάστοτε 

νόμιμη κυβέρνηση, που εκπροσωπεί την πλειοψηφία του λαού και διαθέτει 

την κυρίαρχη δύναμη ή από κάποιον διεθνή οργανισμό με ηθικό κύρος και 

νομιμοποίηση (legitimacy) κι όχι από οποιοδήποτε μεμονωμένο/α άτομο99. 

Παραπάνω, κατά την ανάλυση της δίκαιης αιτίας, είδαμε πως αυτή 

χρωματίζεται ενίοτε διαφορετικά. Το ίδιο συμβαίνει και με το κριτήριο της 

αρμόδιας αρχής για την κήρυξη του πολέμου, που δεν είναι σταθερό σε όλες 

τις εποχές. Κάτι τέτοιο συμβαίνει, γιατί η κάθε εποχή δεν ορίζει τον αρχηγό 

του κράτους ακολουθώντας τις ίδιες διαδικασίες.                                                                         

                                                 
98 Nozick [1974], 100-101. Ο Nozick συγκεκριμένα επισημαίνει πως όταν υπάρχει έστω κι η 
παραμικρή αβεβαιότητα συνείδησης παύει να υφίσταται το καθήκον του στρατιώτη να πολεμήσει. 
99 Θεολόγοι, όπως ο Ιερός Αυγουστίνος κι ο Θωμάς ο Ακινάτης, που υιοθέτησαν απερίφραστα την 
αρχή αυτή, θεώρησαν πως συνιστά έναν περιορισμό σε επίβουλα άτομα, όπως επίσης και περιορισμό 
στον αριθμό τον πολέμων που θα μπορούσαν όντως να διεξαχθούν, Wells [1969], 821. 
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Σε άλλες εποχές ήταν οι πρίγκιπες αυτοί που είχαν την αρμοδιότητα 

(authority) να κηρύττουν τον πόλεμο, οι οποίοι και είχαν κληρονομήσει το 

δικαίωμα της εξουσίας από προγόνους τους. Στη σημερινή εποχή, είναι οι 

αρχηγοί των κρατών αυτοί που μπορούν να κηρύξουν πόλεμο και την εξουσία 

τους τούς την παρέχει το σύνταγμα του κράτους. Τι γίνεται αλήθεια, σε 

περιπτώσεις που κάποιος τυπικά κι επίσημα αντιπροσωπεύει το κράτος και 

συγκεντρώνει στα χέρια του την εξουσία, την οποία όμως δεν έχει κερδίσει με 

θεμιτά μέσα, ένα στρατιωτικό καθεστώς για παράδειγμα; Αναμφίβολα, ένας 

σοβαρός προβληματισμός, αναφορικά με το κριτήριο της αρμοδιότητας της 

νόμιμης εξουσίας, θα μπορούσε να είναι αν εξακολουθεί αυτό να ισχύει και 

στις περιπτώσεις εκείνες που η κυρίαρχη δύναμη βρίσκεται στα χέρια κάποιου 

τυραννικού καθεστώτος. Η άποψη του Michael Walzer, όπως είδαμε αμέσως 

παραπάνω (σελ.33), είναι πως η διεθνής κοινότητα νομιμοποιείται να κηρύξει 

πόλεμο, που θα είναι μάλιστα κατά την άποψή του δίκαιος και ηθικά 

απαραίτητος, προκειμένου “να γλυτώσει” ολόκληρους λαούς από γενοκτονία ή 

ακραία μορφή τυραννίας100, επομένως οπωσδήποτε αφαιρεί την authority  

από τέτοιου είδους καθεστώτα.        

Πάντως η πιο σημαντική, κατά την άποψη μας,  παράμετρος στην 

εφαρμογή αυτού του όρου του jus ad bellum έχει να κάνει με την απερίφραστη 

καταδίκη της τρομοκρατίας. Σύμφωνα με τα παραπάνω, παράνομος είναι ο 

πόλεμος που κηρύσσεται από πολίτες, από συμμορίες, από στρατιωτικούς, 

από παραστρατιωτικές οργανώσεις, από την τρομοκρατία, ακριβώς επειδή 

σύμφωνα με το κριτήριο της auctoritas principis εξ ορισμού δεν έχουν την 

αρμοδιότητα για τη λήψη τέτοιων αποφάσεων. Από την άλλη πάλι, 

                                                 
100 Ο Michael Walzer γράφει ΒΗΜΑ [2004], Α41: “Η ιδέα του δίκαιου πολέμου δεν απαιτεί 
πολύπλοκες φιλοσοφικές συζητήσεις. Μπορεί να οριστεί και με απλά κριτήρια.. Για παράδειγμα, μια 
περίπτωση δίκαιου πολέμου είναι ο πόλεμος που γίνεται στο όνομα ενός λαού ο οποίος χάνεται, 
σφαγιάζεται, υφίσταται εθνοκάθαρση ή μαζική υποδούλωση. Είναι ο ανθρωπιστικός πόλεμος. Το 
1991, όταν περίπου 3000 σιίτες είχαν σφαγιαστεί από τον τύραννο Σαντάμ, μια επέμβαση της Δύσης 
θα ήταν δικαιολογημένη”.. Αυτό που αναφέρει ο Walzer εδώ είναι μόνο ένα παράδειγμα, φαντάζομαι 
πως όλοι είμαστε σε θέση να ανακαλέσουμε πολλές άλλες σύγχρονες επεμβάσεις που έγιναν γιατί η 
τυραννική εξουσία ενός κράτους δεν ήταν τόσο νόμιμη για διακυβέρνηση, πόσο μάλλον για να 
κηρύττει πόλεμο ή να προβαίνει σε επιθετικές κινήσεις εναντίον άλλων λαών. Το ερώτημα όμως, που 
θεωρούμε πως εύλογα γεννάται εδώ, είναι γιατί άραγε να μπορούμε να ανακαλέσουμε κι άλλα τόσα 
παραδείγματα από τυραννικά καθεστώτα που υιοθετούν επίσης επιθετική πολιτική, παρόμοια με αυτή 
του Saddam, αλλά παρόλα αυτά οι διεθνείς οργανισμοί ποτέ δεν ασχολήθηκαν όπως όφειλαν μαζί 
τους; Μήπως τελικά αυτό το κριτήριο ισχύει λιγάκι επιλεκτικά και μόνο όταν συνδυάζεται με άλλες 
προθέσεις από μέρους των όσων έχουν (αυτο)ανακηρυχτεί θεματοφύλακες της διεθνούς τάξης; Αλλά 
αυτό τον προβληματισμό θα τον αναπτύξουμε αναλυτικότερα συζητώντας την αμέσως επόμενη 
συνθήκη του jus ad bellum την αληθή πρόθεση.  
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προκύπτουν προβλήματα κι αναφορικά με το κατά πόσο μπορεί να κηρύξει 

κανείς πόλεμο σε παρακρατικές ομάδες που δε δεσμεύονται ούτε από τους 

εσωτερικούς νόμους του κράτους, ούτε γενικότερα από το Διεθνές Δίκαιο. 

Αλλά και κατά πόσο είναι δικαιολογημένο ένα κράτος να θέσει σε κίνδυνο τις 

ζωές αθώων101 ενός άλλου κράτους προκειμένου να εξαλείψει μια 

τρομοκρατική ομάδα, η οποία ενεργεί παρανόμως κι όχι με εντολές 

οποιασδήποτε νόμιμης κυβέρνησης; Πολλά ακόμη τέτοιου είδους ερωτήματα 

μπορούν να διατυπωθούν, που έχουν όλα να κάνουν με το συγκεκριμένο όρο 

του δίκαιου πολέμου. 

Γενικά ωστόσο, δεν είναι λίγοι αυτοί που δεν ανιχνεύουν απαραίτητα 

κάποια εγγενή αξία στον όρο ύπαρξης της προσήκουσας αρχής για την 

διεξαγωγή πολέμου. Η F.M. Kamm σε πρόσφατο άρθρο της με τίτλο “Failures 

of Just War Theory: Terror, Harm and Justice102” συζητά προβλήματα που 

μπορεί να ανακύπτουν στη θεωρία του δίκαιου πολέμου, όταν οι όροι, γενικά, 

του δίκαιου πολέμου συσχετιστούν με θέματα τρομοκρατίας. Επιμένει δε στην 

ανάλυσή της σε ομάδες που συγκροτούν έθνη, παρότι στερούνται κρατικής 

υπόστασης˙ την απασχολεί για ποιο λόγο να μην νομιμοποιούνται τέτοιες 

ομάδες να αντιδράσουν κηρύσσοντας πόλεμο, εάν ικανοποιούν άλλα 

κριτήρια, για παράδειγμα, το κριτήριο της δίκαιης αιτίας.  

Είναι ενδιαφέρουσα αυτή η συσχέτιση των όρων του δίκαιου προς 

πόλεμο, καθώς και το βάρος που μπορούμε να δώσουμε στο κριτήριο της 

δίκαιης αιτίας έναντι του κριτηρίου της αρμοδιότητας. Με την έννοια πως 

θεωρητικοί όπως η Kamm για παράδειγμα, εκτιμούν πως είναι κατά κάποιο 

τρόπο επιτρεπτό ομάδες που δεν είναι έθνη αλλά υφίστανται  γενοκτονία να 

έχουν την ίδια δίκαιη αιτία να προασπιστούν τους εαυτούς τους, όπως 

μπορούν να το κάνουν άλλες εθνοπολιτείες. Το ερώτημα που θέτει είναι το 

                                                 
101 Τέτοιου είδους προβληματισμοί εντάσσονται και στο πλαίσιο της ανάλυσης των κανόνων του 
πολέμου (jus in bello), θα δούμε συγκεκριμένα πως πρόκειται για την Αρχή της Διάκρισης, παρόλα  
αυτά κρίνουμε πως μπορούν/ πρέπει να θίγονται και στο σκοπό του πολέμου, αφού ως “δίκαιος” κι 
επιδιωκόμενος σκοπός τίθεται, η εξάλειψη της τρομοκρατικής οργάνωσης. Η παράμετρος της 
τρομοκρατίας πρόκειται να συζητηθεί και παρακάτω κατά την ανάλυση των αρχών του jus in bello. Τα 
“αθέμιτα μέσα” που συνήθως χρησιμοποιεί μια τρομοκρατική ομάδα προσιδιάζουν πάντως, στη φύση 
της ομάδας ως τέτοια που είναι, πράγμα που μας πάει στο σκοπό. Εδώ μπορούμε να διαπιστώσουμε 
πως είναι ένα πλεονέκτημα της θεωρίας του δίκαιου πολέμου, η ευελιξία της. Γι’ αυτό και 
θεωρητικοί όπως ο Dubik [1982], 355 παρατηρούν: “πόσο ενδιαφέρουσα είναι η ανάλυσή του Walzer 
πως τα προβλήματα του jus ad bellum και τα προβλήματα του jus in bello είναι ξεχωριστά μολονότι 
απολύτως συσχετιζόμενα”. 
102 Kamm [2004], 650-692. 
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εξής: εάν είχαν όλοι οι πολίτες δίκαιη αιτία να σκοτώσουν για να 

υπερασπιστούν τους εαυτούς τους ενάντια στην παραβίαση πολύ βασικών 

τους δικαιωμάτων από έναν επιτιθέμενο οπλισμένο στρατό, “γιατί να είναι 

ανοικτό σε διάλογο πως μια ομάδα που δεν είναι έθνος, αλλά αποστερείται των 

ίδιων δικαιωμάτων από έναν τέτοιο στρατό να μην υπερασπιστεί επίσης με 

ανάλογο τρόπο τον εαυτό της;”. Γιατί με άλλα λόγια η πρακτική του τρόμου, 

που θα μπορούσε να την αναλάβει σωστά ή λάθος, σε άλλη περίπτωση, μια 

νόμιμη πολιτεία να μετατρέπεται με ευκολία και χωρίς να συνεξεταστούν κι 

άλλοι παράγοντες σε πράξη απλώς και μόνο ενός τρομοκράτη; Η Kamm 

πάντως, με την οποία και συμφωνούμε, βρίσκει “δύσκολο να πιστέψει πως 

καμιά μη- πολιτική ομάδα δεν μπορεί νόμιμα να αντιπροσωπεύσει και να 

δράσει με τρόπο επιτρεπτό υπέρ ανθρώπων που υποφέρουν από κάποια 

μεγάλη αδικία103”. 

Σίγουρα έχουν καταγραφεί στην ιστορία και πόλεμοι που δεν μπορούμε 

να τους χαρακτηρίσουμε άδικους, παρότι δεν πληρούσαν αυτό τον όρο της 

αρμοδιότητας για την κήρυξη του πολέμου (Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε 

ένα παράδειγμα από τη νεότερη ιστορία της Ελλάδας. Όταν ξεκίνησε ο 

εθνικοαπελευθερωτικός αγώνας των Ελλήνων το 1821, τα μέλη της Φιλικής 

Εταιρείας -η οποία συντόνισε σε όλα τα επίπεδα αυτόν τον αγώνα και 

σηματοδότησε και την έναρξή του- ήταν μεν άνθρωποι μέσα από το λαό που 

νιώθουμε πως “αντιπροσώπευαν” το κοινό αίσθημα, παρόλα αυτά όμως, δεν 

τους είχε με κάποιον επίσημο τρόπο δοθεί η legitimacy να το κάνουν).                 

                                                                    

Ένας άλλος όμως όρος, που όταν πληροίτε, σύμφωνα πάντα με τη 

θεωρία του δίκαιου πολέμου, δίνει το δικαίωμα σε ένα κράτος Α να κηρύξει τον 

πόλεμο σε ένα κράτος Β,  είναι αυτός της ορθής πρόθεσης. 

 

 

 Η ορθή πρόθεση κήρυξης του πολέμου 
 

Ο πόλεμος πρέπει να γίνεται με ορθή πρόθεση (intentio recta ), με την 

έννοια πως η πραγματική πρόθεση ενός πολέμου θα πρέπει να είναι 

                                                 
103 Kamm [2004], 652. 
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τουλάχιστον ηθικά αποδεκτή,  σε συνδυασμό πάντα βέβαια και με την επαρκή 

αιτιολογία (just causa) που “υπαγορεύει” την προσφυγή στον πόλεμο. Δε 

φαίνεται, άραγε, να υπάρχει σημαντική ηθική διαφορά ανάμεσα σε έναν 

πόλεμο που γίνεται με την πρόθεση να διαφυλαχτούν τα δικαιώματα μιας 

μειονότητας και σε έναν πόλεμο που γίνεται για να εξυπηρετήσει οικονομικά 

συμφέροντα ή για να ικανοποιήσει για παράδειγμα, τις επιθυμίες ενός φαύλου 

ηγέτη;  

Η παράδοση του δίκαιου πολέμου (δες κεφ. IΙ.) καταδικάζει τους 

πολέμους εκείνους πίσω από την κήρυξη των οποίων κρύβεται η εκδικητική 

διάθεση κι η τιμωρία, η αγριότητα, η αγάπη για τη βία, η επιδίωξη για την 

απόκτηση εδαφών ή άλλων υλικών αγαθών104. Πόλεμοι που υποκινούνται 

από τέτοιου είδους προθέσεις φαίνεται να επιφέρουν την ντροπή σε εκείνους 

που συμμετέχουν και καθίσταται ακόμη πιο δύσκολο να δικαιολογηθεί η 

προσφυγή στη βία. Εάν η πρόθεση ή το κίνητρο του πολέμου –έστω κι 

εκείνου του πολέμου που έχει ως αποτέλεσμά του την αποκατάσταση του 

δικαίου- είναι ο εξουσιασμός επί του αντιπάλου, τότε ο πόλεμος αυτόματα 

καθίσταται μη δίκαιος.  

Κι εδώ ακριβώς φαίνεται να έγκειται και ο “πυρήνας της θεωρίας του 

δίκαιου πολέμου105”, τόσο για τη νεότερη όσο και για τη σύγχρονη θεωρία του 

πολέμου. Ως ορθή πρόθεση κήρυξης του πολέμου για παράδειγμα, ο John 

Rawls αναγνωρίζει το να προσβλέπει ένα έθνος πριν απ’ όλα, στη διατήρηση 

και διασφάλιση των δίκαιων θεσμών του, αλλά και όλων των όρων που 

καθιστούν δυνατή την ύπαρξή τους. Αντίθετα ρητά καταδικάζει106 το να 

“παρακινείται ένα έθνος από την επιθυμία για παγκόσμια ισχύ ή για εθνική 

δόξα, αλλά και το να διεξάγει πολέμους αποσκοπώντας σε οικονομικά οφέλη ή 

στην κτήση εδαφών”. Κι αυτό γιατί τέτοιου είδους προθέσεις, όσο κι αν 

κατισχύουν στις τρέχουσες πρακτικές των κρατών, αντίκεινται ξεκάθαρα στην 

αντίληψη δικαιοσύνης που έχει ο Rawls και που τη θέλει να υπηρετεί τα 

σύννομα συμφέροντα μιας κοινωνίας.  

Γενικά πάντως, οι προθέσεις, ως αναπόσπαστο στοιχείο της πράξης, 

μπορεί να είναι και καλές, αληθινές, μπορεί να είναι και αξιοκατάκριτες ή να 

                                                 
104 Ακινάτης: Summa Theologiae 2a, 2ae, 40.  
105 Βαλλιάνος [2005], 86. 
106 Rawls [2001], VI. 58, 441. 
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είναι ηθικά ουδέτερες. Οι περισσότεροι θα συμφωνούσαν πως είναι δύσκολο 

να γνωρίζει ο καθένας τις προθέσεις ενός άλλου ατόμου. Πολύ πιο δύσκολο 

είναι, λοιπόν, κάτι τέτοιο όταν πρόκειται για τις προθέσεις κάποιου κράτους, οι 

οποίες έχουν συνήθως για προκάλυμμα τη διπλωματία ή την πολιτική. Έτσι 

λοιπόν ενδέχεται η αντικειμενική πρόθεση ενός κράτους ή ο ουσιαστικός 

στόχος που επιδιώκεται με τον πόλεμο να είναι “το οικονομικό όφελος ή η 

εθνική υπεροχή107” και να είναι φυσικά άλλη από τη διακηρυγμένη πρόθεση.  

Έστω ότι, για παράδειγμα, πραγματική πρόθεση για την επίθεση των 

Αμερικανών στο Ιράκ είναι να ελέγχουν τα πετρέλαια της περιοχής108, αλλά 

διακηρυγμένη πρόθεση είναι να σώσουν τον Ιρακινό λαό από την τυραννία 

του Saddam ή να σώσουν την ανθρωπότητα από τα χημικά όπλα που αυτός 

διαθέτει(;). Διαπιστώνουμε σε αυτήν την περίπτωση πως υπάρχει πρόβλημα 

όσον αφορά στην intentio recta. Προκειμένου να ξεπεραστούν ως ένα βαθμό 

κάποια προβλήματα, η πρόθεση του επιτιθέμενου κράτους θα πρέπει μάλλον 

να συνεξετάζεται με άλλους παράγοντες. “Καμία υπεράσπιση των προθέσεων 

των εμπολέμων”, όπως χαρακτηριστικά σημειώνει ο Donald Wells, “δε θα 

μπορούσε να είναι ικανοποιητική, παρά μόνο εάν μπορούσε επίσης να δειχθεί  

πως τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν κι αυτά ηθικά109”. Ενδέχεται λοιπόν, 

να χρησιμοποιούνται επιχειρήματα που αφορούν στο jus in bello για να 

περιορίσουν τα κριτήρια που έχουν εφαρμογή στο jus ad bellum. Λογικά θα 

υπάρχουν πάμπολλες περιπτώσεις κατά την διάρκεια του πολέμου, αν ισχύει 

η υπόθεση που κάνουμε, στις οποίες οι πράξεις των Αμερικανών 

καθοδηγούμενες από την πραγματική πρόθεσή τους θα αντιφάσκουν προς 

τον διακηρυγμένο σκοπό. 

                                                 
107 Για τους περισσότερους θεωρητικούς δεν είναι δυνατόν να γίνεται παρέμβαση στις βασικές 
ελευθερίες των πολιτών προκειμένου να επιτευχθούν τέτοιοι σκοποί. Κρίνουν πως “είναι άδικο κι 
αντίθετο με το δίκαιο των εθνών να προσβάλλεται η ελευθερία άλλων κοινωνιών για τέτοιους λόγους”: 
Rawls [2001], VI. 58, 443. Αρκεί βέβαια να αναγνωρίζονται αυτοί οι λόγοι και να μη συγκαλύπτονται 
από άλλους.  
108 Κι αν ακόμη το αίτημα του ελέγχου των πετρελαιακών ροών και αποθεμάτων έπαιξε σημαντικό 
ρόλο στις στρατηγικές επιλογές των ΗΠΑ στους πολέμους του Κόλπου, ποτέ δε θα μπορούσε να 
εμφανιστεί επισήμως ως νομιμοποιητική βάση των ένοπλων παρεμβάσεων. Όπως εύστοχα παρατηρεί 
ο Κων/νος Τσουκαλάς [2004], 16: “Εις πείσμα της απόλυτης ιδιοτέλειας που διέπει τον 
παγκοσμιοποιημένο μας κόσμο, τα εθνικά και, κυρίως, τα οικονομικά συμφέροντα δεν επιτρέπεται, σε 
καμιά περίπτωση, να προβληθούν για να δικαιολογήσουν επισήμως τη βία και τον πόλεμο. 
Υποκριτικότατα, λοιπόν, τα υλικά και οικονομικά κίνητρα αποκρύπτονται επιμελώς όταν υποτίθεται 
πως διακυβεύονται υπέρτερες ηθικές αξίες”.  
109 Wells [1969], 827. 
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Κατά κάποιο τρόπο δηλαδή, σημάδι ότι ένα κράτος που κηρύσσει 

πόλεμο σε ένα άλλο δεν έχει όντως κακές προθέσεις θα πρέπει να είναι και ο 

σεβασμός που επιδεικνύει στις αρχές της δίκαιης διεξαγωγής του πολέμου 

(jus in bello). Αν και μάλλον τελικά αυτό το σχήμα μπορεί να λειτουργήσει και 

αντίστροφα. Όπως θα δούμε, δηλαδή, στην ανάλυση των αρχών του jus in 

bello υπάρχουν συχνά περιπτώσεις όπου ναι μεν ενδέχεται να παραβιάζεται 

κάποια βασική αρχή τους jus in bello (π.χ. απροσβλητότητα αμάχων), αλλά 

δικαιολογείται αυτή η παραβίαση ηθικά με την επίκληση της ορθής πρόθεσης 

(τότε αναφερόμαστε στο θάνατο των αμάχων με τον όρο “παράπλευρες 

απώλειες” και συζητείται ιδιαίτερα αυτό σύμφωνα με το “δόγμα του διπλού 

αποτελέσματος”) όσο εύκολο ή δύσκολο μπορεί να είναι να διακριβωθεί αυτή 

η πρόθεση.. 

 

Πάντως τελικά, αν ο πόλεμος είναι δικαιολογημένος βάσει των άλλων 

κριτηρίων και σε περίπτωση που δεν παραβιάζονται κατάφωρα οι κανόνες 

διεξαγωγής του πολέμου, τότε ακόμα και οι επίβουλες προθέσεις δε φαίνεται 

να ακυρώνουν το ότι είναι δίκαιος. Όχι τυπικά τουλάχιστον, γιατί το να 

υπάρχουν οι ορθές προθέσεις είναι, κατά τη γνώμη μας, απολύτως 

ουσιαστικής σημασίας κριτήριο προκειμένου ο πόλεμος να θεωρείται ηθικά 

δικαιολογημένος. 

 

 

 Ο πόλεμος ως η τελευταία καταφυγή 
 
Το jus ad bellum ορίζει ότι ο πόλεμος θα πρέπει κανονικά να είναι η 

έσχατη λύση (last resort), όταν όλοι οι άλλοι τρόποι110 επίλυσης των 

διαφορών με τρόπο ειρηνικό έχουν εξαντληθεί. Σε περίπτωση, ασφαλώς, που 

ένα κράτος κινδυνεύει να καταστραφεί αν δεν απαντήσει στην απειλή που 

δέχεται, τότε κρίνεται καθόλα δίκαιο κι αναγκαίο να καταφύγει στη λύση του 

πολέμου.  

                                                 
110 Ως τέτοιους ο Wells [1969], 824-825, προτείνει: το οικονομικό, κοινωνικό ή πολιτικό μποϊκοτάζ, 
τις  διαπραγματεύσεις είτε διαμέσου μονομερών είτε δια μέσου πολυμερών μέσων, τη μεσολάβηση  
αντιπροσωπίας όπως ο Ο.Η.Ε, ή  ακόμη και την εκδήλωση πρόθεσης κάποιου είδους συμβιβασμού.   
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Ένα κράτος είναι απαραίτητο προτού προβεί σε πόλεμο να κρίνει αν 

όντως δεν έχει άλλες εναλλακτικές κι αν ο πόλεμος είναι η τελευταία 

καταφυγή, αφού, σύμφωνα με την επίσημη θεωρία του δίκαιου πολέμου, ο 

πόλεμος πάντα γίνεται με σκοπό την εδραίωση της ειρήνης και τα ειρηνικά 

μέτρα είναι αυτά που οφείλουν καταρχάς να εξαντληθούν. Σύμφωνα και με τις 

διεθνείς συμβάσεις111 ένας πόλεμος δεν πρέπει να ξεκινάει χωρίς 

προηγούμενη σαφή προειδοποίηση με τη μορφή κάποιου τελεσίγραφου για 

παράδειγμα, με πρόσθετη αιτιολόγηση της κήρυξης του πολέμου. Με την 

εξάντληση των ειρηνικών μέσων έχει άλλωστε την ευκαιρία το αντίπαλο 

κράτος να προχωρήσει αν το επιθυμεί σε συμβιβασμό κι επιπρόσθετα δίδεται 

η ευκαιρία να ανοίξει μια δημόσια συζήτηση σχετικά με το αν η προσφυγή 

στον πόλεμο ήταν η πιο σωστή κίνηση, δηλαδή αν η αδικία ήταν τόσο σοβαρή 

ώστε να δικαιολογεί την έσχατη λύση, τον πόλεμο. 

Επιπλέον, ένα κράτος που καταφεύγει στην έσχατη λύση του πολέμου 

οφείλει να έχει σύμφωνα με τη λογική της “παράδοσης του Just War” και 

κάποιες λογικές πιθανότητες επιτυχίας112. Δηλαδή ένας εκ των προτέρων 

χαμένος πόλεμος έχει πολλά κακά χωρίς λόγο. Και τα κακά του πολέμου, αν 

μη τι άλλο, σύμφωνα με τον αμέσως επόμενο  όρο, διαπιστώνουμε πως, θα 

πρέπει να είναι τουλάχιστον αναλογικά των καλών.  Μια τέτοια προϋπόθεση 

λειτουργεί βέβαια ως ασπίδα κατά των διάφορων ματαιόδοξων σχεδίων που 

θέτουν απερίσκεπτα σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές πολιτών ή στρατιωτών. 

Πρέπει να τονιστεί όμως ότι υπάρχουν και περιπτώσεις που αποτελούν 

εξαιρέσεις, κι αυτές είναι οι περιπτώσεις της ηρωικής άμυνας. Η ιστορία μας 

έδειξε πως η σοβαρή πιθανότητα επιτυχίας του σκοπού του πολέμου μπορεί 

και να αναιρεθεί. Αυτή σίγουρα δεν υπολογίστηκε σε απελευθερωτικούς 

αγώνες, όπως για παράδειγμα των μαύρων σκλάβων ή δεν μέτρησε όταν 

ειπώθηκε το δικό μας “ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Ή ΘΑΝΑΤΟΣ”, όπου κι αποφασίστηκε η 

αντίσταση ενάντια στον εχθρό ακόμα κι αν δεν υπήρχε καμία ελπίδα 

επιτυχίας.  

 

 

 
                                                 
111 Χατζηκωνσταντίνου [1999], 401-403. 
112 Coady [2003], 256-257. 
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 Αναλογικότητα μεταξύ επιδιωκόμενου καλού και δεινών του 
πολέμου 

 

Σύμφωνα με τη θεωρία του δίκαιου πολέμου, το καλό το οποίο επιδιώκεται 

με τον πόλεμο θα πρέπει να είναι ανάλογο του κακού που αναμένεται να 

προκληθεί από αυτόν. Με άλλα λόγια, η απόφαση για την έναρξη των 

εχθροπραξιών δεν μπορεί παρά να λαμβάνει υπόψιν της μια αναλογικότητα113 

μεταξύ των συμφορών που πρόκειται να επισύρει ο πόλεμος -προκειμένου να 

επιτευχθούν οι στρατιωτικοί στόχοι- και της αναμενόμενης ωφέλειας άμα τη 

λήξη του πολέμου.  

Ο όρος αυτός ουσιαστικά προτείνει μιαν κατεύθυνση: Να αναλογιζόμαστε 

τις όποιες συνέπειες μπορεί να έχει η καταφυγή στην πολεμική βία με βάση 

ωφελιμιστικούς υπολογισμούς. Οι συνέπειες, οι οποίες θα πρέπει λογικά 

να συνυπολογιστούν από αυτούς που έχουν τη θεμιτή εξουσία (legitimate 

authority) να κηρύξουν τον πόλεμο, αφορούν στον πληθυσμό που απαρτίζει 

το επιτιθέμενο κράτος, στον πληθυσμό του άλλου εμπόλεμου κράτους-του 

αμυνόμενου, αλλά και στο σύνολο της ανθρωπότητας. Τέτοιου είδους 

υπολογισμοί θεωρητικά είναι εξαιρετικά βοηθητικοί στο να καθοριστούν και οι 

“αντικειμενικοί στόχοι” του πολέμου, βάση των οποίων γίνεται κανονικά 

αντιληπτό το πότε το κόστος των επιχειρήσεων έχει ξεπεράσει τα 

επιδιωκόμενα ωφέλη. Και σε περίπτωση που πρόκειται να συμβεί κάτι τέτοιο, 

η προσφυγή στον πόλεμο να καθίσταται απευθείας παράνομη. 

Ακροθιγώς μόνο στο σημείο αυτό, -γιατί την ωφελιμιστική λογική θα την 

απαντήσουμε και θα την δούμε αναλυτικά μόλις μελετήσουμε τον όρο: 

αναλογικότητα ως προς τα μέσα- να αναφέρουμε πως οι ωφελιμιστικοί 

υπολογισμοί εγείρουν συχνότατα ενστάσεις κι έντονη συζήτηση κι αυτό παρά 

το γεγονός πως τους αναγνωρίζεται ξεκάθαρη πρόθεση από ηθικής πλευράς. 

Σίγουρα ο ωφελιμισμός προτείνει πράγματα άμεσα κι αυθόρμητα 

αποδεκτά114, όπως είναι η μεγιστοποίηση του καλού κι η ελαχιστοποίηση του 

κακού ή πιο σχηματικά, όταν έχουμε ν’ αντιμετωπίσουμε τη δυνατότητα 

                                                 
113 Wells [1969], 822-824. 
114 Βέβαια στοχαστές, όπως ο Thomas Nagel, που αντιστρατεύονται τους όποιους ωφελιμιστικούς 
υπολογισμούς παραδέχονται τη συγκριτική διαφάνεια των υπολογισμών αυτών, αλλά σημειώνουν πως 
η όποια φυσική έλξη μπορεί να ασκήσουν τέτοιου είδους υπολογισμοί απευθύνεται μόνο “σε 
οποιονδήποτε δεν είναι εντελώς σκεπτικιστής γύρω από την ηθική”!, Nagel [2002], 46.   
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αποτροπής ενός μεγάλου κακού με το να προκαλέσουμε ένα μικρότερο, θα  

πρέπει να επιλέγουμε το μικρότερο, μια δηλαδή απλή και γοητευτική ιδέα115.  

Ωστόσο είναι πολλοί οι θεωρητικοί που καταλογίζουν στον ωφελιμισμό ότι 

παρά τις όποιες προσθήκες κι εκλεπτυσμένες διατυπώσεις του, εξακολουθεί 

να αφήνει έξω μεγάλα τμήματα της ηθικής116 και κυρίως σε ζητήματα 

πολέμου, όπου οι πράξεις βίας αγγίζουν κλίμακα τέτοια που καθίστανται πολύ 

δύσκολα ωφελιμιστικά δικαιολογήσιμες. Όσο θλιβερές όμως κι αν είναι 

ορισμένες πράξεις που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια ενός πολέμου, 

στην προοπτική πολλών θεωρητικών είναι δυνατό να δικαιωθούν, ειδικά εάν 

υποστηρίζονται ως στρατιωτικά αναγκαίες, εν όψει των “μακροπρόθεσμων 

συνεπειών117” μιας επιτυχίας ή αποτυχίας στον πόλεμο. Η αλήθεια είναι πως 

παρότι είναι δύσκολο να συζητήσουμε και να υπολογίσουμε με ασφάλεια τις 

μακροπρόθεσμες συνέπειες, δε θα μπορούσαμε κιόλας να μη δούμε αυτήν 

την παράμετρο ιδίως σε ζητήματα επαναστάσεων. Στην ιστορία της πολιτικής 

φιλοσοφίας η ωφελιμιστική λογική αποδεικνύεται να είναι κατά της 

επανάστασης(;).   

Για την αναλογικότητα (proportionality) έχει γραφεί ακόμη πως καταλήγει 

να είναι “ένα κριτήριο δύσκολο στην εφαρμογή του118”. Αυτή όμως η 

παράμετρος που τίθεται από τον Michael Walzer μπορεί άραγε όντως να 

διευκολύνει την κρίση μας αναφορικά με την αρχή της αναλογικότητας ή 

μήπως το αντίθετο; Μήπως αναγκαστικά έτσι κι αλλιώς έχουμε “συμφωνήσει” 

πως ζητήματα εφαρμογής στην ηθική φιλοσοφία δε θα μπορούσαν να έχουν 

την ίδια βαρύτητα με ζητήματα αρχών; Βέβαια η εφαρμοσιμότητα μας δίνει τη 

δυνατότητα να ελέγχουμε με Χ τρόπους θέματα αρχής. Τόσο πάντως το 

ωφελιμιστικό κριτήριο της αναλογικότητας όσο κι η ορθή πρόθεση, στην οποία 

                                                 
115 Scheffler [1988], 1. 
116 Υπάρχει κι η άποψη πως ο ωφελιμισμός είναι τελικά μια υπεραπλουστευμένη ηθική θεωρία, 
Norman [1995], 73. Με την έννοια ίσως ότι αποτυγχάνει να αναγνωρίσει πως το κακό του να αφαιρείς 
μια ζωή μπορεί να φέρει κι ένα ανεξάρτητο ηθικό βάρος κι ότι συγκεκριμένες πράξεις είναι πάντοτε 
σωστές ή λάθος, ανεξάρτητα από τις συνέπειές τους· την άποψη αυτή υποστηρίζει η απολυτοκρατία.   
117 Ο R.B.Brandt είναι ένας από τους στοχαστές που στο άρθρο του “Utilitarianism and the Rules of 
War” βέβαιος πως το μακροπρόθεσμο συμφέρον των εμπολέμων καμιά φορά επιβάλλει περιορισμούς 
ακόμη και με πολεμικό κόστος, επιχειρεί να τους δικαιώσει αυτούς εξωτερικά. Έτσι δεν δέχεται πως 
υπάρχουν γενικά πράξεις τελείως απαράδεκτες ηθικά, ανεξάρτητα από περιστάσεις, από τη στιγμή που 
δικαιώνονται από μακροπρόθεσμη ευρέως φάσματος ωφέλεια κι ικανοποίηση, Brandt [1974], 30. 
118 Walzer [1992], 129. Αυτό το δικαιολογεί γιατί κατά την άποψή του: “δεν υπάρχει κανείς ικανός 
τρόπος για να επαληθεύσει μια ανεξάρτητη ή σταθερή εκτίμηση των αξιών ενάντια στις οποίες η 
καταστροφή του πολέμου μπορεί να μετρηθεί”.  
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έχουμε ήδη αναφερθεί, η αλήθεια είναι πως πράγματι προκαλούν 

επιπρόσθετες δυσκολίες μιας και δεν μπορούν να ελεγχθούν απόλυτα.  

Όπως αντιλαμβανόμαστε προκύπτουν πολλά ζητήματα κατά την 

εφαρμογή κι αυτού ειδικά του όρου του δίκαιου πολέμου. Συν τοις άλλοις, ο 

συγκεκριμένος όρος αναφέρεται σε προβλέψιμες συνέπειες και οφέλη. Είναι 

όμως πραγματικά υπό τον έλεγχο των εμπολέμων τα αποτελέσματα ενός 

πολέμου για να είναι προβλέψιμα; Κι αν αρχικά είναι, παραμένουν κιόλας; 

Είμαστε σε θέση να υπολογίσουμε με ακρίβεια τις συνέπειες από τη χρήση 

όπλων πυρηνικών, χημικών κ.α., και ιδιαίτερα τις μακροπρόθεσμες; Το 

κόστος, ακόμη, από την επιβάρυνση του περιβάλλοντος119; Μπορούν να 

δοθούν εγγυήσεις για το μέλλον του πλανήτη, δεδομένης της όλο κι 

εξελισσόμενης ανάπτυξης της τεχνολογίας του πολέμου; 

Δύσκολα απαντά κανείς θετικά στα ερωτήματα που τίθενται παραπάνω, κι 

αυτό γιατί σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας τα οφέλη αναφέρονται 

ως αναμενόμενα/ επιδιωκόμενα και τα κακά ως προβλεπόμενα. Η ασφάλεια 

φυσικά των οποιωνδήποτε προβλέψεων εύκολα τίθεται σε αμφισβήτηση κι όχι 

μονάχα από φιλοσόφους. Ως παράδειγμα από το χώρο της λογοτεχνίας θα 

μπορούσαμε να αναφέρουμε την άποψη που εξέφρασε ο Ρώσος συγγραφέας 

Λέων Τολστόι στο έργο του Πόλεμος και ειρήνη. Ο Τολστόι στον επίλογο 

αυτού του έργου επιχειρώντας ένα γενικό απολογισμό της εκστρατείας του 

Ναπολέοντα στη Ρωσία εκτιμά πως τελικά καμία από τις αιτίες, που είχαν 

διατυπωθεί ή που μπορούσε κανείς να σκεφτεί, δε φάνηκε αρκετή να 

αιτιολογήσει τα όσα συνέβησαν. Κι αυτό γιατί οι αρχικές επιδιώξεις των 

εμπολέμων καθώς και τα τακτικά σχέδιά τους, δεν είχαν καμία αντιστοιχία με 

τα όσα τελικά συνέβησαν120. Ο ίδιος ο Τολστόι βέβαια, προσπαθώντας να 

ερμηνεύσει το γιατί, καταλήγει στο ότι τα πράγματα σπρωγμένα από μια 

                                                 
119 Η παράμετρος του περιβάλλοντος δεν αναφέρεται τυχαία, αφού μεγάλοι στοχαστές που 
ασχολούνται χρόνια με ζητήματα πολέμου σε πρόσφατες αναθεωρήσεις τους τονίζουν όλο και 
περισσότερο τις επιπτώσεις της καταστρεπτικότητας του πολέμου στο περιβάλλον. Ο Michael Walzer 
είναι ένας από αυτούς. Έτσι μαζί με τα εγκλήματα κατά του άμαχου πληθυσμού, τα εγκλήματα κατά 
των αιχμαλώτων, την καταστροφή πλουτοπαραγωγικών πόρων, τώρα πλέον και οι καταστροφές του 
περιβάλλοντος συνιστούν παραβιάσεις του jus in bello και δικαιολογούν φυσικά τη δίωξη των 
αδικοπραγούντων, Walzer [1992], 170-172.  
120 Την παρατήρηση εξάλλου αυτήν την κάνει και ο Clausewitz, ο οποίος και θεωρείται γενικά 
θεμελιωτής της θεωρίας του πολέμου: “Οι ψυχικές δυνάμεις και διαθέσεις των εμπολέμων μερικές 
φορές προχωρούν παραπέρα από τον αρχικό πολιτικό στόχο, ούτως ώστε προκαλούν μεγαλύτερη 
συσσώρευση πολεμικών μέσων από την αρχικά προβλεπόμενη κι επομένως επίταση του πολέμου”: 
Κονδύλης [1997], 98. 
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δύναμη που κανείς δεν μπορεί να κατανοήσει -μοιραίο νόμο121 την ονομάζει- 

συμβαίνουν πέρα από τις επιδιώξεις αυτών που νόμιζαν πως κινούσαν τα 

νήματα ή έπαιρναν τις αποφάσεις. 

 

 

Β. Διασύνδεση σκοπών και μέσων 
 

Πέρα όμως από όσα γεγονότα μπορούν μοιραία να λάβουν χώρα σε έναν 

πόλεμο υπάρχουν και άλλα που η θεωρία επιχειρεί να τα προβλέψει και να τα 

συμπεριλάβει. Η παραδοσιακή θεωρία του δίκαιου πολέμου όπως 

διατυπώθηκε από τον Grotius, αλλά και η εξέλιξή αυτής, δέχεται γενικά πως 

δεν αρκεί μόνο κάποια επαρκής και ηθικά αποδεκτή αιτιολογία για τη σύναψη 

εχθροπραξιών. Ανεξάρτητα λοιπόν, από την ισχύ των συγκεκριμένων όρων 

που δικαιολογούν την καταφυγή στη βία του πολέμου, φαίνεται πως οφείλουν 

οι εχθροπραξίες να υπακούουν και σε κάποιους κανόνες που καθορίζουν τι 

είναι ηθικά επιτρεπτό στον πόλεμο και τι όχι. Κι αυτός είναι ο λόγος που 

κρίνεται, σύμφωνα με τη θεωρία του δίκαιου πολέμου, ότι είναι δυνατή και 

ηθικά εύλογη η διάκριση μεταξύ πολεμικών πράξεων κι εγκλημάτων 

πολέμου122.  

Αν θέλαμε να διερευνήσουμε πρακτικά την αλήθεια αυτής της υπόθεσης 

θα μπορούσαμε να αναφερθούμε στην “επέμβαση” που έλαβε χώρα πριν από 

μερικά χρόνια στη Γιουγκοσκλαβία. Σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν κατά την 

ανάλυση των όρων του jus ad bellum, η επέμβαση μπορεί να αποτιμηθεί ως 

μερικώς τουλάχιστον αιτιολογημένη. Με την έννοια πως ως “δίκαιη αιτία” σε 

συνδυασμό με την “ορθή πρόθεση” μπορεί να λογαριαστεί η παύση της 

γενοκτονίας των Αλβανών του Κοσσυφοπεδίου από τους Σέρβους κι η παύση 

της μαζικής καταστροφής περιουσιών. Ως “αρμόδια αρχή” μπορεί να 

αναφερθεί η έγκριση της επέμβασης από το Συμβούλιο Ασφαλείας κι από το 

ΝΑΤΟ. Υποτίθεται ακόμη πως αυτός ο επεμβαίνων οργανισμός είχε τη 

δυνατότητα -οικονομική και στρατιωτική- να εξασφαλίσει κι αυτόν τον όρο της 

“αναλογικότητας”, να επέμβει δηλαδή δίχως ιδιαίτερα αρνητικές συνέπειες για 

                                                 
121 Τολστόι [1958], 733.  
122 Κιτρομηλίδης [2006], Α54. 
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τον πληθυσμό των κρατών μελών αλλά και για τον εκεί πληθυσμό. Ο άλλος 

όρος του jus ad bellum, δηλαδή ο “πόλεμος ως η έσχατη λύση”, μπορεί να 

θεωρηθεί επίσης πως ικανοποιήθηκε, τουλάχιστον έτσι ισχυρίζεται η 

επιτιθέμενη πλευρά, ενώ η σερβική ισχυρίζεται πως οι “ειρηνικές” προτάσεις, 

που όντως έγιναν, ήταν τέτοιες που δεν μπορούσαν να γίνουν με τίποτα 

αποδεκτές. Αν η συγκεκριμένη επέμβαση, λοιπόν αιτιολογείται, τυπικά έστω 

και με κάποια ερωτηματικά και σύμφωνα με τους όρους του jus ad bellum, 

τότε γιατί η κοινή γνώμη στη χώρα μας αλλά και αλλού ξεσηκώθηκε τόσο 

πολύ και δε δικαίωσε στο σύνολό του αυτόν τον πόλεμο; Διαδηλώναμε κατά 

των “τυφλών” βομβαρδισμών για παράδειγμα. Αυτό προφανώς σημαίνει πως 

η παραβίαση των αρχών του jus in bello ήταν αυτή που προκάλεσε την κοινή 

γνώμη να αντιδράσει και να καταδικάσει συγκεκριμένες ενέργειες.  

Η αλήθεια είναι πως οι παραβιάσεις του δίκαιου εν πολέμω είναι αυτές που 

συγκλονίζουν το μεγαλύτερο μέρος της κοινής γνώμης, και διαισθητικά όταν 

λαμβάνουν χώρα τέτοιες παραβιάσεις ειδικά σε μεγάλη έκταση, οδηγούν στην 

απόρριψη του πολέμου ακόμη κι αν συντρέχει μια δίκαιη αιτία που θα 

μπορούσε κανονικά να δικαιολογήσει τον πόλεμο123. Σημαντικό ρόλο εξάλλου, 

προς αυτήν την κατεύθυνση παίζουν σήμερα -που οι πόλεμοι παρουσιάζουν 

την “ιδιομορφία” να καλύπτονται σε όλη τη διάρκειά τους ειδησεογραφικά- κι οι 

ανταποκριτές του πολέμου, που δίνουν, καλώς ή κακώς, έμφαση ως επί το 

πλείστον στο jus in bello. Κι όμως τα πράγματα είναι περιπλοκότερα και πιο 

σύνθετα από ότι μπορεί να εμφανίζονται. Κι αυτό γιατί στην προοπτική 

σύγχρονων θεωρητικών του δίκαιου πολέμου, οι δύο αυτές αρχές του 

πολέμου για τις οποίες συζητάμε, ή αλλιώς τα δύο είδη της δικαιοσύνης του 

                                                 
123 Στο βαθμό που η θεωρία του δίκαιου πολέμου δε δικαιολογεί κάθε μέσον προς επιδίωξη δίκαιων 
σκοπών, μπορεί να ειπωθεί πως, είναι δεοντοκρατική. Επίσημα δηλαδή, το να σκοτώνει κανείς με 
τρομοκρατικό τρόπο αμάχους (Τerror-Κilling of Νoncombatants), που σημαίνει το να τους σκοτώνει 
σκόπιμα, με σκοπό να προξενήσει φόβο στο έθνος που θα οδηγηθεί έτσι σε παράδοση, αποκλείεται ως 
μέσο για έναν δίκαιο πόλεμο. Με τη χρήση αυτού του μέσου αυτόματα ο πόλεμος καθίσταται άδικος, 
ακόμη κι αν αυτός θα ήταν σε άλλην περίπτωση δίκαιος, εάν επιδιώκονταν με τα κατάλληλα μέσα. 
Kamm [2004], 650-651. [Αλλά κι ο Hare, από άλλη βέβαια σκοπιά, χαρακτηρίζει δεοντοκρατική τη 
θεωρία αυτή σημειώνοντας στο άρθρο του “Philosophy and Practice: Some Ιssues about War and 
Peace” πως: “οι θεωρητικοί του δίκαιου πολέμου είναι αυτοί που κοινώς βασίζουν το δόγμα τους πάνω 
στη διαίσθηση ή στο φυσικό νόμο (που δεν είναι τίποτα άλλο, παρά επίκληση της διαίσθησης ή πάνω 
σε υποτιθέμενη αποκάλυψη (or on supposed revelation). Θεωρεί αυτός γενικότερα πως: οι αρχές του 
δίκαιου πολέμου είναι από μιας αρχής μόνο διαισθητικές prima facie αρχές, κι όχι κατά ανάγκη 
εφαρμόσιμες έξω από το φάσμα των καταστάσεων για τις οποίες αναπτύχθηκαν”, Hare [1989], 74. 
Δίδοντας με αυτό του το σχόλιο και σε εμάς την αίσθηση πως τοποθετεί το δόγμα περισσότερο εντός 
ενός ιδεαλιστικού πλαισίου].  
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πολέμου, λογαριάζονται αν και συσχετιζόμενες ως “λογικά ανεξάρτητες”124 

αρχές. Καθίσταται επομένως απολύτως δυνατό για ένα δίκαιο πόλεμο να 

διεξάγεται με άδικους τρόπους, καθώς επίσης και για ένα άδικο πόλεμο να 

διεξάγεται αυστηρώς σύμφωνα με τους κανόνες (rules)! 

Πριν αναφερθούμε πάντως αναλυτικά στους κανόνες που διέπουν τη 

δίκαιη διεξαγωγή του πολέμου σύμφωνα με τη θεωρία του Just War, αξίζει 

ίσως μια παρατήρηση που αφορά σε μιαν άλλη μεγάλη θεωρία, τη μαρξιστική, 

που επίσης την απασχόλησε το ζήτημα του δίκαιου πολέμου. Οι μαρξιστές 

ενώ διακρίνουν μεταξύ δίκαιων και άδικων πολέμων παρέχοντας προς την 

κατεύθυνση αυτήν τη δική τους πολύ συγκεκριμένη ερμηνεία αναφορικά με το 

“δίκαιο σκοπό” του πολέμου125, εντούτοις δε συζητούν καθόλου τα “δίκαια 

μέσα” του πολέμου126. Κι αυτό γιατί εκτιμούν πως δεν έχει νόημα να μιλάμε 

για δίκαιη διεξαγωγή του πολέμου, μιας και κατά τη διάρκεια του πολέμου η 

βία υποκαθιστά κάθε έννοια δικαίου (Γι’ αυτό και σύμφωνα με μια τέτοια 

ανάλυση δεν πρόκειται να βρούμε δίκαιη διεξαγωγή πολέμου στην ιστορία, 

εκτός ίσως κι αν κάποιος από τους εμπόλεμους δεν είχε ικανούς λόγους να 

είναι αποτελεσματικός!) 

Από την άλλη, σύγχρονοι στοχαστές, όσο κριτικά κι αν σκέφτονται για το 

δίκαιο εν πολέμω (αναφερόμαστε για παράδειγμα στην κριτική που εστιάζει 

στην προφανή αυθαιρεσία ορισμένων κανόνων127), σχηματίζουν τελικά τη 

γνώμη πως οι κανόνες ή οι περιορισμοί που έχουν επικρατήσει να ισχύουν 

κατά τη “δίκαιη διεξαγωγή” ενός πολέμου, φαίνεται να είναι καλύτεροι από την 

έλλειψη οποιωνδήποτε κανόνων128.  

                                                 
124 McMahan [2004], 693, αλλά και Dubik [1982], 354. 
125 Κατά την ανάλυση του όρου της δίκαιης αιτίας αναφερθήκαμε, (δες παραπάνω σελ. 30, παραπομπή 
84) και στη δικαιολόγηση προσφυγής στον πολέμο, σύμφωνα με τη θεωρία αυτή. Γενικά οι μαρξιστές 
θεωρούν πως τα κίνητρα του πολέμου είναι πάντα οικονομικά και μάλιστα μιας συγκεκριμένης τάξης, 
της καπιταλιστικής. Ως “το μόνο δίκαιο πόλεμο” στην ιστορία της ανθρωπότητας, οι ίδιοι λογαριάζουν 
“τον πόλεμο των υπόδουλων (τάξεων ή εθνών) ενάντια στους καταπιεστές τους”: Κονδύλης [1997], 
235. Ο πιο δεσμευτικός χαρακτήρας της συγκεκριμένης παράδοσης δεν μας επιτρέπει την περαιτέρω 
συζήτηση στα πλαίσια της παρούσας εργασίας. 
126 Η έννοια του δικαίου πολέμου έχει λοιπόν να κάνει, για τη μαρξιστική παράδοση, αποκλειστικά με 
τους σκοπούς, όχι με τη διεξαγωγή του πολέμου: “Όσο διαρκεί ένας πόλεμος φαίνεται γελοίο να 
μιλάμε για δίκαιο, γιατί κάθε πόλεμος υποκαθιστά το δίκαιο με την άμεση βία”, Κονδύλης [1997], 295. 
127 Glover [1990], 273. Ο Thomas Nagel πάντως, δε δέχεται την κριτική πως οι κανόνες του πολέμου 
μπορεί να είναι συμβατικοί ή αυθαίρετοι. Χαρακτηριστικά σημειώνει στον πρόλογο του άρθρου του 
“War and Massacre” [2002], 43: “Θα ήθελα να υποστηρίξω ότι ορισμένες δεσμεύσεις δεν είναι ούτε 
αυθαίρετες ούτε σκέτες συμβάσεις κι ότι η εγκυρότητα τους δεν εξαρτάται απλώς από τη χρησιμότητά 
τους. Υπάρχει, με άλλα λόγια, μια ηθική βάση για τους κανόνες του πολέμου, έστω κι αν οι επίσημες 
εν ισχύ συμβάσεις απέχουν πολύ απ’ το να την εκφράζουν”. 
128 Glover [1990], 278. 
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Όπως και να ‘χει πάντως, σύμφωνα με τη θεωρία του δίκαιου πολέμου 

που εξετάζουμε, για να κατορθωθεί να ερευνηθεί το φαινόμενο του πολέμου 

σε βάθος είναι απαραίτητες και οι δύο κατευθύνσεις, όχι μόνο δηλαδή το πότε 

αιτιολογείται η προσφυγή στον πόλεμο, αλλά και με ποιον τρόπο πρέπει να 

διεξάγεται ο πόλεμος. Αλλά και ο Clausewitz, που μελέτησε σε βάθος τον 

πόλεμο μέσα από μιαν άλλη περισσότερο κοινωνικοϊστορική θεώρηση, 

εκφράζει ρητά αυτήν τη σκέψη: “πουθενά αλλού δεν αλληλεπιδρούν σκοπός 

και μέσα τόσο πολύ, όσο στον πόλεμο. Όσο κι αν οι πολιτικές προθέσεις 

δίνουν στα πράγματα την πρώτη τους κατεύθυνση, και δικαίως, ωστόσο το 

μέσο, δηλαδή ο ένοπλος αγώνας, δεν μπορεί ποτέ να θεωρηθεί νεκρό 

εργαλείο129”. Το πρόβλημα των δύο ειδών δικαιοσύνης του πολέμου, 

αναμφίβολα, συναρτάται στενά με τη διερεύνηση των πιθανών σχέσεων 

μεταξύ σκοπού και μέσων130. 

Παράλληλα λοιπόν, με την ανάλυση των όρων του jus in bello, ό,τι θα μας 

απασχολήσει στη συνέχεια της παρούσας εργασίας, είναι να υποδείξουμε 

ορισμένες ”δραματικές” ενίοτε ηθικές αντινομίες που μπορεί να προκύπτουν 

από τη σύγκρουση μεταξύ των δύο ειδών της δικαιοσύνης του πολέμου. Μιας 

και όπως έχουμε αναφέρει, φαίνεται πως αποτελεί τελείως υπαρκτό 

ενδεχόμενο ένας “δίκαιος” ως προς την αιτία πόλεμος -για παράδειγμα ο 

απελευθερωτικός- να οδηγήσει σε παραβιάσεις των αρχών του δίκαιου εν 

πολέμω. Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, τα ερωτήματα που τίθενται είναι ιδιαίτερα 

απαιτητικά. Πώς θα επιχειρηθούν οι αναγκαίες διακρίσεις; Πώς είναι δυνατόν 

να καταλογισθούν, όποτε χρειάζεται ευθύνες, δίχως να συσκοτίζονται 

θεμελιώδη ζητήματα αρχών; Πώς είναι ακόμη δυνατόν, να κρατηθεί “ζωντανή” 

η ηθική κρίση σε εμπόλεμες καταστάσεις, προκειμένου να αποτρέπονται 

ακρότητες και υπερβάσεις γενικότερα που ενδέχεται να καταργούν 

θεμελιώδεις απαιτήσεις της ίδιας της ανθρωπιάς, στ’ όνομα πάντα ενός 

“δίκαιου σκοπού”; Ερωτήματα που σίγουρα δεν είναι εύκολο να απαντηθούν. 

Δεν είναι πάντα εύκολο να προσδιοριστούν τα “θεμιτά” μέσα που δύναται 

να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να υπηρετήσουν ένα “θεμιτό” κατά τ’ άλλα 

σκοπό. Υπάρχουν όρια ως προς το τι επιτρέπεται να γίνεται; Η απάντηση που 
                                                 
129 Τα λόγια του Clausewitz μέσα από το έργο Θεωρία του πολέμου του Παναγιώτη Κονδύλη [1998], 
97. 
130 “το γενικότερο ηθικό πρόβλημα που εγείρει η διεξαγωγή του πολέμου είναι ακριβώς το πρόβλημα 
των μέσων και των σκοπών”, Nagel [2002], 44. 
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θα επέλεγε κανείς να δώσει σε τέτοια ζητήματα δείχνει πολλά για την 

κυρίαρχη τάση της ηθικής πεποίθησής του. Η μία τάση, σε πολύ γενικές 

γραμμές, θέλει “οποιοδήποτε μέσο να δικαιολογείται αν οδηγεί σε κάποιον 

αξιόλογο σκοπό”. Με τη λογική αυτή επιτρέπεται παραδείγματος χάρη, να 

σκοτώσει κανείς 20 αθώους για να σώσει 200 ή 2000 ή όποιο άλλο είναι το 

όριο του καθενός. Σύμφωνα με την άλλη τάση: “ορισμένες πράξεις δεν 

μπορούν, όποιες κι αν είναι οι συνέπειες, να δικαιολογηθούν”. Με τη λογική 

αυτή, για παράδειγμα, κάθε πόλεμος είναι κακός, κάθε ενέργεια μέσα σε έναν 

πόλεμο αν έχει για αποτέλεσμά της το θάνατο αθώων είναι έγκλημα. Κάποιος 

που θα έβρισκε αντιπροσωπευτική την πρώτη πεποίθηση, δίνει 

προτεραιότητα στην έγνοια για το τι πρόκειται να συμβεί, κι εντός ενός 
ηθικού φιλοσοφικού πλαισίου, θα λέγαμε πως, είναι κοντά στον ωφελιμισμό. 

Ενώ αν κάποιος υιοθετούσε τη δεύτερη πεποίθηση θα σήμαινε πως δίνει 

προτεραιότητα σε εκείνο που πράττει, οπότε θα τον έλκυε η 

απολυτοκρατία131 (absolutism).  

Μιαν απολυτοκρατική δέσμευση, αυτήν του απόλυτου ειρηνισμού, 

εξετάσαμε στην αρχή της παρούσας εργασίας. Είδαμε πως η θέση αυτή, κατά 

πολλούς στοχαστές, κρίνεται “επικίνδυνη”, με την έννοια πως ισοπεδώνει τα 

πάντα, εξομοιώνοντας τις “λογικές ή απαραίτητες” με τις πιο φρικτές πράξεις 

εντός του πολέμου. Ό,τι συνήθως προτείνεται είναι ένας συνδυασμός των 

κυρίαρχων στο χώρο της ηθικής πεποιθήσεων. Η απολυτοκρατία δηλαδή 

χρησιμοποιείται για να θέσει κάποια όρια132 στον ωφελιμισμό. Στον πόλεμο 

παραδείγματος χάρη, όπως αναλυτικά θα δούμε κατά την ανάλυση των 

αρχών του jus in bello, επιτρέπεται να σκοτώνει κανείς αντιμαχόμενους 

στρατιώτες, όμως όποιες κι αν είναι οι συνθήκες κανονικά δε δικαιολογείται η 

σφαγή των αμάχων. Σε περίπτωση που ο ωφελιμισμός κι η απολυτοκρατία 

                                                 
131 Πολλά λοιπόν, από τα “οξέα ηθικά προβλήματα”, που σχετίζονται με τον πόλεμο παράγονται 
ακριβώς “από τη σύγκρουση ανάμεσα στις δύο ξεχωριστές κατηγορίες του ηθικού λόγου: τον 
ωφελιμισμό και τη δεοντοκρατία (με τη μορφή κυρίως τον απόλυτων απαγορεύσεων-απολυτοκρατία)”, 
Nagel [2002], 45.  
132 Για παράδειγμα, ο Thomas Nagel είναι ένας από τους θεωρητικούς που πιστεύει πως οι 
απολυτοκρατικές ενοράσεις αποτελούν και τον μοναδικό φραγμό σε εκτιμήσεις με ωφελιμιστική 
σκοπιά. Σημειώνοντας πως: “Η απολυτοκρατία δε λέει φυσικά ότι πρέπει ν’ αδιαφορούμε για τις 
συνέπειες των πράξεών μας. Δεν λειτουργεί ως υποκατάστατο του ωφελιμιστικού συστήματος σκέψης, 
αλλά ως περιορισμός του. Κάλλιστα ένας απολυτοκράτης  μπορεί να προσπαθεί να μεγιστοποιεί το 
καλό και να ελαχιστοποιεί το κακό, στο μέτρο που αυτό δεν του επιβάλλει την υπέρβαση μιας 
απόλυτης απαγόρευσης, όπως εκείνη του να δολοφονείς”, Nagel [2002], 51. 
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μπορεί να οδηγήσουν σε ίδια κρίση133 δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Όταν η 

απολυτοκρατία συγκρούεται όμως με τον ωφελιμισμό, εκτιμάται στην 

προοπτική πολλών στοχαστών πως μπορεί να γίνει “παράδοξη134”, από τη 

στιγμή που δεν επιτρέπει να επιλέξουμε το πιο μικρό από τα δύο κακά.  

Ο Thomas Nagel πάντως, ένας από τους πιο γνωστούς θεωρητικούς της 

πρακτικής ηθικής της αγγλοσαξονικής παράδοσης, τάσσεται εν μέρει υπέρ της 

απολυτοκρατίας, καθώς εκτιμά πως ο ωφελιμισμός από μόνος του είναι 

δυνατό να δικαιολογήσει οποιανδήποτε φρικαλεότητα μπορεί να έχει 

όφελος135. Στο άρθρο του, “War and Massacre” οριοθετεί βέβαια, με πολύ 

συγκεκριμένο τρόπο την απολυτοκρατία που ο ίδιος εισηγείται: 

 Καταρχάς, αυτή δεν μπορεί να απαγορεύει το φόνο κάποιου, διότι 

υπάρχουν κάποιες συνθήκες που ο φόνος κρίνεται αναπόφευκτος. Τη 

θέση του αυτήν την είδαμε και παραπάνω, στο κεφάλαιο του απόλυτου 

ειρηνισμού -μια μορφή απολυτοκρατίας την οποία ο ίδιος δεν 

αποδέχεται. Την όποια προσφυγή βέβαια, στη βία την δικαιολογεί μόνο 

σε περίπτωση που τηρούνται ορισμένοι απόλυτοι ηθικοί 

περιορισμοί136. 

 Απαγορεύει σίγουρα να κάνουμε ορισμένα πράγματα στους 

ανθρώπους. Απλώς οι φραγμοί τίθενται στις εσκεμμένες ενέργειες κι 

όχι σε κάποιες μη ηθελημένες συνέπειες137.  

 Δε βάζει όρια/ “κατώφλια (thresholds)138” σε ορισμένες πράξεις. 

Πράγμα που σημαίνει να κάνουμε εσκεμμένα ένα φόνο προκειμένου να 
                                                 
133 Μια τέτοια προοπτική θεωρητικά δεν είναι απίθανη. Ο Nagel [2002], 47 γράφει: “Η σύγκρουση 
ανάμεσα σε απολυτοκρατία και χρησιμοθηρία (ωφελιμισμός) δεν δημιουργεί πάντοτε άλυτα 
διλήμματα”. Ένας φιλόσοφος όμως, που πραγματικά πίστεψε αυτό το ενδεχόμενο και μέσα από το 
έργο του προσπαθεί να επιτύχει σύγκλιση ως ένα σημείο ωφελιμισμού και απολυτοκρατίας στα δύο 
επίπεδα του ηθικού στοχασμού, στο ενορατικό και στο κριτικό, είναι ο Richard Hare. 
134Hare [1989a], 52-55 και Scheffler [1988], 243-244. Παρατηρούν πως οι δεοντοκρατικοί ισχυρισμοί 
συχνά δεν έχουν την παραμικρή ορθολογική εκτίμηση να παρουσιάσουν. Συγκεκριμένα ο Scheffler 
αναρωτιέται: “πώς μπορεί να είναι ορθολογικό το να απαγορεύεται η εκτέλεση μιας ηθικά 
αποδοκιμαστέας πράξης που θα συνέβαλλε στην ελαχιστοποίηση του συνολικού αριθμού των 
συγκριτικά αποδοκιμαστέων πράξεων που θα εκτελούνταν και δε θα είχαν άλλες ηθικά σχετικές 
συνέπειες(;)”. Πώς είναι δυνατόν με άλλα λόγια, η ελαχιστοποίηση κάποιων ηθικά αποδοκιμαστέων 
συμπεριφορών να είναι ηθικά αποδοκιμαστέα; 
135 Χαρακτηριστικά σημειώνει: “Κι ενώ μπορεί να υπάρχουν αρχές εξίσου βασικές, έχει ιδιαίτερη 
σημασία να μη χάσουμε την εμπιστοσύνη μας στις απολυτοκρατικές μας πεποιθήσεις, γιατί συχνά 
είναι το τελευταίο προγεφύρωμα προ της αβύσσου της ωφελιμιστικής απολογητικής των μεγάλης 
κλίμακας φόνων”, Nagel [2002], 48. 
136 Nagel [2002], 48. 
137 ό.π. 53-55. Αυτή η επιφύλαξη του Nagel ανακαλεί ως ένα βαθμό το Δόγμα του Διπλού 
Αποτελέσματος, αν κι όπως παρατηρεί ο Brandt [1974], 28 το συγκεκριμένο δόγμα κατά τον Nagel 
μοιάζει δυσνόητο, με την έννοια πως δεν έχει και τόσο σαφή εφαρμογή. 
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αποφύγουμε άλλους 20 για παράδειγμα, συμπτωματικούς ή 

ενδεχόμενους θανάτους. Αντιθέτως, καλεί να αποφεύγονται με κάθε 

τρόπο τέτοιες πράξεις, εκτός όμως εάν συντρέχουν κάποιες “ειδικές 

συνθήκες139“.  

 

Μετά κι από τις παραπάνω διευκρινήσεις, που κρίνονται απαραίτητες -

αφού την δικαίωση ή όχι των σχετικών με τον πόλεμο περιορισμών την 

αναζητά η σύγχρονη σκέψη κυρίως στις επικρατέστερες στο χώρο της 

εφαρμοσμένης ηθικής κανονιστικές θεωρίες, στη δεοντοκρατία και στον 

ωφελιμισμό με τις ποικίλες εκδοχές τους140-, μπορούμε πια να 

προχωρήσουμε στους δυο βασικούς άξονες, γύρω από τους οποίους 

περιστρέφεται το jus in bello. Κι αυτοί είναι: (1) η διάκριση ή η προστασία 

αθώων (αμάχων) και (2) η αναλογικότητα ως προς τα μέσα. Το  προηγούμενο 

κριτήριο της αναλογικότητας, που αφορούσε στο jus ad bellum, το καθολικό 

καλό και κακό που πρεικαζόταν να συμβεί ήλεγχε το αν επιτρέπονταν η 

προσφυγή στον πόλεμο. Ο όρος της αναλογικότητας του jus in bello αφορά 

στο δυνατό καλό έναντι του κακού που συμβαίνει κατά τη διάρκεια πια του 

πολέμου και υπάγεται στο λεγόμενο Δόγμα του Διπλού Αποτελέσματος. 

 

 

Γ. Σε τι συνίσταται η δίκαιη διεξαγωγή του πολέμου (Jus in 
bello); 

 

 Η αρχή της διάκρισης  

Σύμφωνα με την αρχή της διάκρισης (Principle of Discrimination) 

διακρίνονται οι άμαχοι από τους μαχόμενους. Όσοι αγωνίζονται, λοιπόν, 

δίκαια, δικαιολογούνται -προκειμένου να διορθωθούν ή να προληφθούν 

άδικες πράξεις- να επιτεθούν εναντίον του στρατιωτικού προσωπικού της 
                                                                                                                                            
138 Κατώφλι (threshold) ονομάζεται ένα οριακό σημείο, πέρα από το οποίο ένας περιορισμός 
μετριάζεται (“relaxed”), Kagan [1989], 5.    
139 Nagel [2002], 58. 
140 Δραγώνα-Μονάχου [1995], 445. 
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αντίπαλης χώρας. Δεν δικαιολογούνται όμως να σκοπεύσουν εναντίον των 

άμαχων πολιτών της αντιμαχόμενης πλευράς. Την απόλυτη αυτή δέσμευση 

θα επιχειρήσουμε να φωτίσουμε μέσω συγκεκριμένου ιστορικού 

παραδείγματος, με στόχο να αναδείξουμε τη σχετική προβληματική που 

εγείρεται. 

Με την έκρηξη του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου, το 1939, ο πρόεδρος των 

Ηνωμένων Πολιτειών ζήτησε τη διαβεβαίωση των εμπολέμων εθνών ότι οι 

άμαχοι πληθυσμοί δε θα υποστούν επίθεση. Το 1945, ο πρόεδρος των 

Ηνωμένων Πολιτειών ήταν αυτός που έδωσε διαταγή να ριφθεί ατομική βόμβα 

πάνω σε μια ιαπωνική πόλη. Τρεις μέρες αργότερα, μια δεύτερη βόμβα 

έπεφτε, χωρίς να έχει επιδοθεί κάποιο τελεσίγραφο προηγούμενα, σε μιαν 

άλλη πόλη. Οι ατομικές βόμβες στη Χιροσίμα και στο Ναγκασάκι πέραν από 

τις γνωστές σε όλους μας τραγικές συνέπειες που είχαν, είχαν και το “καλό 

αποτέλεσμα” να επιταχύνουν τον τερματισμό του πολέμου.  

Η παραβίαση της απόλυτης δέσμευσης του παραδοσιακού δίκαιου εν 

πολέμω, που απαγόρευε να λαμβάνει χώρα η όποια τρομοκρατική επίθεση141 

εναντίον αμάχων, δικαιολογήθηκε τότε με την ανάπτυξη του ακόλουθου 

περίπου σκεπτικού: “το σίγουρο είναι πως έσωσε ένα σωρό ζωές. Αν δεν 

είχαν πέσει εκείνες οι βόμβες, οι Σύμμαχοι θα είχαν υποχρεωθεί να 

εισβάλλουν στην Ιαπωνία για να πετύχουν τον σκοπό τους, και θα το είχαν 

κάνει. Πολλοί στρατιώτες θα σκοτώνονταν κι από τις δύο πλευρές. Οι 

Γιαπωνέζοι λέγεται -και ίσως είναι κι αλήθεια- θα είχαν μακελέψει τους 

αιχμαλώτους πολέμου και τεράστιοι αριθμοί αμάχων θα είχαν σκοτωθεί από 

τους συνήθεις/ ή τακτικούς βομβαρδισμούς142”. 

Η λογικότητα και η ηθική σπουδαιότητα του όρου του δίκαιου εν πολέμω 

που αφορά στη διάκριση ανάμεσα σε μάχιμους κι αμάχους τίθεται, όπως 

μπορούμε να αντιληφθούμε, σε πλήρη αμφισβήτηση με την ανάπτυξη της 

συλλογιστικής που εκθέτουμε. Ακολουθώντας την αρχή της αναλογικότητας, 

                                                 
141 Με τον όρο “τρομοκρατική επίθεση” εννοούμε την οποιαδήποτε σκόπιμη επίθεση σε αμάχους, 
προκειμένου να προκληθεί ο τρόμος/ φόβος στο έθνος έτσι ώστε να εξαναγκαστεί σε παράδοση ή να 
σπάσει το ηθικό του. 
142 Anscombe [2002], 19, 25. Να κάνουμε μια επιπλέον διευκρίνηση, όσον αφορά στον όρο “τακτικοί 
βομβαρδισμοί”(tactical bombing), που διαβάζουμε στην Anscombe, να σημειωθεί πως αυτοί 
δικαιολογούνται ακόμη κι εντός μιας απολυτοκρατικής προοπτικής . Τέτοιοι βομβαρδισμοί 
επιτρέπονται παρότι είμαστε σε θέση να προβλέψουμε τη δεδομένη απώλεια αμάχων (side-effects), 
Kamm [2004], 654.    
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υπολογίζεται το επιδιωκόμενο όφελος για να καταλήξουμε πως η επίθεση 

εναντίον των αμάχων κρίνεται να είναι μια “στρατιωτική αναγκαιότητα” - “the 

doctrine of military necessity”143, ενώ το βάρος πέφτει στο σκοπό/ 

αποτέλεσμα144. Ο πιο απλός και πιθανόν ο πιο κοινός τρόπος να 

δικαιολογηθεί η διεξαγωγή ενός πολέμου είναι με όρους συνεπειών/ 

αποτελεσμάτων του. Συγκεκριμένοι πόλεμοι δικαιολογούνται με το τι 

συγκεκριμένα μπορούν να επιτύχουν145. Εάν εξισώνουμε τις καλές και τις 

κακές συνέπειες με την ευτυχία και τον πόνο, η θέση μας θα είναι μια 

ωφελιμιστική θέση.  

Η αρχή της διάκρισης λοιπόν, δεν πρέπει να παραβιάζεται σε “κανονικές” 

συνθήκες πολέμου. Σε περίπτωση όμως που η επίθεση ενάντια στους πολίτες 

μπορεί να οδηγήσει μακροπρόθεσμα στη διάσωση περισσότερων ζωών, 

ενδέχεται, σύμφωνα με τον αθροιστικό λογισμό του ωφελιμισμού, ακόμη και 

να επιτρέπεται η παραβίαση αυτής της αρχής. Ένας τέτοιος συλλογισμός έχει 

σίγουρα το πλεονέκτημα της μεγιστοποίησης146, οπότε και αυτόματα 

καθίσταται ορθολογικό από τη μια, το να επιθυμεί κανείς και να επιδιώκει την 

βέλτιστη κατάσταση στον κόσμο, από την άλλη όμως η συγκεκριμένη θέση 

προκαλεί και ποικίλες ενστάσεις. 

 Το να μεγιστοποιήσουμε και να προάγουμε το αγαθό, πράγμα που 

επιδιώκει ο ωφελιμιμός, είναι κατά κάποιο τρόπο υποχρέωση όλων μας. Το  

πρόβλημα είναι πως για να επιτύχει το επιδιωκόμενο ο ωφελιμισμός, όπως 

τουλάχιστο έχει κατηγορηθεί από τους επικριτές του, αδιαφορεί κατ’ ουσία για 
                                                 
143 Αναλυτικότερα περί στρατιωτικής αναγκαιότητας δες: Walzer [1992], 146, καθώς και 
Χατζηκωνσταντίνου [1999], 43-46. 
144 Μιας κι η έγνοια αφορά στο τι πρόκειται να συμβεί είμαστε κοντά στον ωφελιμισμό. Ίσως δεν 
πρέπει όμως να βιαστούμε να ισχυριστούμε αφοριστικά πως ο ωφελιμισμός λέει ναι στη Χιροσίμα. Το 
κρίσιμο ζήτημα είναι να οριοθετήσουμε το σημείο εφαρμογής του. Τα όσα έλαβαν χώρα στη Χιροσίμα 
δε δικαιολογούνται, ούτε σύμφωνα με τον ωφελιμισμό, αν θεωρήσουμε την κατάσταση από την οπτική 
της παγκοσμιότητας κι όχι ενός κράτους. Το παράδειγμα με τη ρίψη ατομικών βομβών στον ΄Β 
Παγκόσμιο Πόλεμο και το σκεπτικό που αναπτύχθηκε για να δικαιολογήσει τη ρίψη προϋποθέτει λίγο 
ή πολύ πως λογαριάζεται η παγκόσμια κοινότητα ως Αμερικάνικη κοινότητα όλων των μερών! 
Πάντως το γνήσιο ωφελιμιστικό σκεπτικό θα έκανε κανονικά τη διάκριση ανάμεσα στα συμφέροντα 
της ανθρωπότητας και μιας Χ χώρας. Πρόκειται για τη διάκριση ανάμεσα σε καθολικευτικές και 
μερικευτικές θεωρίες (universalism/ particularism). 
145 Norman [1995], 73. 
146 Το είδος της ορθολογικότητας που ο ωφελιμισμός, ως η πιο οικεία μορφή συνεπειοκρατίας, 
ενσωματώνει είναι αυτό που ο Scheffler [1988], 252 ονομάζει: “ορθολογικότητα μεγιστοποίησης” 
(maximizing rationality). Κι όπως αναφέρει αλλού: “είναι δύσκολο να δούμε πως κάποια άλλη 
αντίληψη του ορθού θα μπορούσε να ενσωματώσει έναν πιο ορθολογικό τρόπο του να γίνεται αυτό, 
από την συνεπειοκρατική αντίληψη, η οποία απαιτεί από τους δρώντες να προωθούν τις βέλτιστες 
συνολικές καταστάσεις και ως εκ τούτου, στην ουσία προάγουν τα βέλτιστα συνολικά συμβάντα στον 
κόσμο”, Scheffler [1995], 123.  
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τα πρόσωπα. Συγκεκριμένα προσάπτεται στην ωφελιμιστική λογική πως147: 

“παραβλέπει ότι τα άτομα είναι ξεχωριστές υπάρξεις και ότι η ηθική δεν μπορεί 

να λειτουργεί συμψηφιστικά, αντισταθμίζοντας τις απώλειες που υφίσταται 

κάποιο πρόσωπο”, στη συγκεκριμένη περίσταση: ένα σωρό αθώος άμαχος 

πληθυσμός, “με τα περισσότερα οφέλη που αποκομίζει κάποιο άλλο”, στην 

προκειμένη περίπτωση: η υπόλοιπη ανθρωπότητα γενικά.  

Στον αντίποδα αυτής της λογικής τώρα, στέκεται η απολυτοκρατία. Η  

απολυτοκρατία “δεν υπεισέρχεται καθόλου στη λογική του υπολογισμού.. Δε 

λέει ότι ο φόνος του αθώου είναι το χείριστο κακό, γιατί αυτό επαναφέρει την 

ωφελιμιστική/ συνεπειοκρατική λογική, η οποία, αν τον θεωρεί κακό, μπορεί να 

τον δικαιολογήσει για την αποφυγή ενός μεγαλύτερου κακού148”. Επομένως, η 

απολυτοκρατία αποκλείοντας τον οποιοδήποτε υπολογισμό149  δεν εστιάζει 

στο γενικό αποτέλεσμα της εκάστοτε πράξης, τότε όμως πού εστιάζει; Η 

απάντηση είναι πως εστιάζει στα συγκεκριμένα πρόσωπα προς στα οποία 

κατευθύνεται η πράξη. Για την απολυτοκρατία είναι λάθος να σκέφτεται κανείς 

απλώς το γενικό αποτέλεσμα των πράξεών του (πάνω στην ευτυχία, έστω, 

του συνόλου, πράγμα που κάνει ο ωφελιμισμός), από τη στιγμή που στις 

πράξεις αυτές εμπλέκονται σχέσεις με άλλα πρόσωπα. Αυτή φαίνεται να είναι 

μια θεμελιώδης διαφορά μεταξύ των επικρατέστερων στο χώρο της ηθικής 

κανονιστικών θεωριών, της απολυτοκρατίας και του ωφελιμισμού.  

Όσον αφορά στο θέμα μας, από τη στιγμή που “ο πόλεμος, η σύγκρουση 

και η επιθετικότητα είναι σχέσεις μεταξύ προσώπων150” εντός μιας 

απολυτοκρατικής προοπτικής, χρειάζεται να υπάρχουν “ειδικές αρχές” (μια 

τέτοια είναι κι η συγκεκριμένη δέσμευση του δίκαιου εν πολέμω που 

συζητάμε), οι οποίες θα διέπουν τον τρόπο με τον οποίο οφείλουμε να 

συμπεριφερόμαστε. Κατά τη διάρκεια του πολέμου λοιπόν, η εχθρότητα, που 

θεωρείται μια τελείως προσωπική σχέση θα πρέπει να αρμόζει στο στόχο της. 

                                                 
147 Όπως συνοψίζει και παρουσιάζει τη συγκεκριμένη κριτική που έχει κυρίως ασκηθεί στον 
ωφελιμισμό πρώτιστα από τον John Rawls, ο Γρηγόρης Μολύβας [2004], 21-22. 
148 Μολύβας [2004], 106. 
149 Την απαγόρευση ενάντια στο να σκοτώσεις κάποιον αθώο, ακόμη και προκειμένου να 
ελαχιστοποιήσεις το συνολικό αριθμό των ανθρώπων που θα σκοτώνονταν, την απαντούμε στην 
βιβλιογραφία με την ονομασία: “περιορισμός επικεντρωμένος στο δρών υποκείμενο” – “agent-centred 
restriction”. Σε αυτούς τους περιορισμούς αναφέρεται ο Scheffler [1995], 83-114 εκτιμώντας μεταξύ 
άλλων, πως τέτοιου είδους περιορισμοί παρέχουν σε παραδοσιακές δεοντοκρατικές απόψεις 
αξιοσημείωτη αντι-συνεπειοκρατική δύναμη καθώς επίσης και μεγάλη διαισθητική απήχηση.  
150 Nagel [2002], 60.  
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Έτσι προκύπτει η θέση πως ορισμένα πρόσωπα (άμαχοι) μπορούν να μην 

υποστούν καθόλου εχθρική συμπεριφορά κατά τη διάρκεια του πολέμου, 

αφού τίποτα σχετικά με αυτά δεν δικαιολογεί τέτοιου είδους συμπεριφορά. 

Άλλα πάλι πρόσωπα (στρατιώτες) μπορεί να είναι κατάλληλα αντικείμενα 

εχθρότητας μόνο σε συγκεκριμένες περιστάσεις κι ενόσω ασχολούνται με 

συγκεκριμένα αντικείμενα. 

Κι η συγκεκριμένη πάντως απολυτοκρατική θέση με τη σειρά της, εγείρει 

ορισμένα προβλήματα: καταρχάς, την ευρέως υποστηριζόμενη151 δυσκολία 

διάκρισης, εν καιρώ πολέμου152, μεταξύ μάχιμων κι αμάχων, καθώς επίσης 

και προβλήματα που προέρχονται από τις όποιες συμπαραδηλώσεις φέρει η 

λέξη “αθωότητα”. Ένα επιχείρημα για παράδειγμα, ενάντια στη διάκριση 

μεταξύ μαχόμενων κι αμάχων αφορά στο “αδιαίρετο” του σύγχρονου 

πολέμου. Η άποψη αυτή βλέπει όλους τους πολίτες του κράτους να είναι με 

τον τρόπο τους συμμέτοχοι στην όποια πολεμική διαδικασία, αφού ως 

στρατιωτική δύναμη ενός έθνους, κατ’ αυτήν την άποψη, θα πρέπει να 

λογαριάζεται ολόκληρη η οικονομική και κοινωνική του δύναμη. Πρόκειται για 

το περίφημο δόγμα περί “συλλογικής ευθύνης153” που όσοι το επικαλούνται 

επιχειρούν να δείξουν πως δεν μπορεί να χαραχτεί διαχωριστική γραμμή 

ανάμεσα σε νόμιμα και μη νόμιμα αντικείμενα επίθεσης.  

Κατά τη γνώμη μας πάντως, όσο δύσκολη κι αν είναι μια τέτοια διάκριση 

είναι αναγκαία και δυνατή. Είναι δυνατή τις περισσότερες τουλάχιστο φορές, 

γιατί οριακές περιπτώσεις υπάρχουν μεν, αλλά αυτό δεν εμπόδισε πολλούς 

σύγχρονους στοχαστές να χαράξουν μια διαχωριστική γραμμή όπου 

προφανώς, ορισμένα πράγματα βρίσκονται από τη μια μεριά κι ορισμένα από 

την άλλη. Κάποιοι επομένως μπορεί να λογαριάζονται αθώοι -

απολαμβάνοντας κι ένα ειδικό ηθικό status (a special moral status)- οπότε να 

έχουν και μια “ηθική ασυλία”154 σύμφωνα με την οποία δεν επιτρέπεται να 

τους αφαιρεθεί η ζωή, σκόπιμα τουλάχιστο, σε καιρό πολέμου. 

                                                 
151 Ενδεικτικά αναφέρουμε: Walzer [1992], 138-146, Mavrodes [1975], 118-123, Nagel [2002], 70-72.    
152 Όπως εύστοχα πάντως παρατηρεί ο Smilansky [2004], 790-791, η διάκριση εμπόλεμων κι αμάχων 
και η σχέση τους με την έννοια της αθωότητας είναι προβληματική αλλά σε μικρότερο βαθμό μέσα σε 
περιβάλλον τρομοκρατίας παρά σε περιβάλλον πολέμου. Η τρομοκρατία τυπικά και ειδικά στοχεύει 
στους πολίτες δίχως να ενδιαφέρεται για την αθωότητά τους.  
153 Αναφέρεται σε αυτό χωρίς βέβαια να το ενστερνίζεται η Anscombe [2002], 21. 
154 Mavrodes [1975], 118. Τους στοχαστές τώρα, που καθιέρωσαν τη συγκεκριμένη ορολογία, ο 
Mavrodes τους ονομάζει “immunity theorists” (θεωρητικούς της ασυλίας) και κατά τη γνώμη του αυτό 
που επιδιώκουν δεν είναι παρά μια προσπάθεια να εφαρμοστεί η χριστιανική ηθική σε προβλήματα 



 56

Ως αθώος γενικά, έχει επικρατήσει155 να αναφέρεται ο “μη επιβλαβής”, 

συγκεκριμένα “ο προσωρινός αβλαβής”, οπότε όπως αντιλαμβανόμαστε, 

μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο, αντώνυμο του αθώου δε θα είναι το “ένοχος” αλλά 

το “επιβλαβής”156. Πιο συγκεκριμένα, προσωρινά αβλαβείς, άρα αθώοι είναι: 

φυσικά τα παιδιά, παρότι όταν μεγαλώσουν μπορεί να γίνουν και στρατιώτες, 

αλλά και οι γυναίκες, παρότι μπορεί να γεννήσουν παιδιά που ίσως γίνουν 

στρατιώτες ή ακόμη, παρότι μπορεί να προσφέρουν ανακούφιση και 

παρηγοριά στους στρατιώτες. Έτσι, κι ο αγρότης που καλλιεργεί σιτάρι, που 

τρέφει τον εχθρικό στρατό δεν είναι επιβλαβής. Γιατί ρόλοι που εξυπηρετούν 

καθαρά ανθρώπινες λειτουργίες, όπως παραδείγματος χάρη ιατρική 

περίθαλψη, διατροφή κ.α. δεν μπορεί να θεωρούνται επιβλαβείς. Ο 

στρατιώτης από την άλλη, ακόμη και την ώρα που κοιμάται είναι επιβλαβής 

σαν ρόλος. Ο αιχμάλωτος, όμως, στρατιώτης, δεν είναι επιβλαβής˙ από τη 

στιγμή που παραδίδεται, γίνεται αθώος. 

Η προσπάθεια διάκρισης θεωρητικών όπως ο Thomas Nagel157, που 

υποστηρίζουν την απολυτοκρατία και τα δικαιώματα158, είναι προς την 

κατεύθυνση να καταδείξουν ότι δεν σκοτώνουμε τον εχθρικό στρατιώτη επειδή 

είναι άνθρωπος, αλλά επειδή είναι οπλισμένος. Περαιτέρω, η χρήση 

πυρηνικών ή βιολογικών όπλων, ο δηλητηριασμός φυτειών ή υδάτων, οι 

μολυσματικές νόσοι, κρίνονται ως ανεπίτρεπτα μέσα ακριβώς επειδή έχουν 

για στόχο τους την ανθρώπινη φύση καθεαυτή κι όχι απλώς τη στρατιωτική 

ιδιότητα. Η διάκριση λοιπόν, μαχόμενων/ αμάχων “αφορά στη συμπεριφορά, 

στα δικαιώματα, στην ευθύνη, στο σεβασμό, στην προστασία αλλά και στην 

απόλυτη αναγκαιότητα159”. Οι άμαχοι δεν συμμετέχουν ευθέως στις 

εχθροπραξίες κι έτσι διατηρούν το δικαίωμά τους στη μη επίθεση, ενώ οι 
                                                                                                                                            
πολέμου. Αυτήν την “ασυλία” που προτείνουν, ο Mavrodes πάντως την αμφισβητεί ονομάζοντάς την 
“υποτιθέμενη”(alleged moral immunity) και τη θεωρεί πολύ περισσότερο μια αυθαίρετη αξίωση. Ο 
Fullinwider συζητά διεξοδικά και κριτικά όλα τα επιχειρήματα του Mavrodes, που θέτουν σε 
αμφισβήτηση την “ασυλία” υποβιβάζοντάς την σε μια απλή σύμβαση (convention), για να τα 
απορρίψει τελικά, Fullinwider [1975], 92-97. 
155 Fullinwider [1975], 90-91, ακόμη: Anscombe [2002], 30, Nagel [2002], 70, Walzer [1992], 146. 
156 Ο McMahan εξάλλου, παρατηρεί σχετικά πως ο αγγλικός όρος “innocent” =αθώος προέρχεται από 
το λατινικό ρήμα “nocenter” που σημαίνει “βλάπτω, λυμαίνομαι τινά”. Οι αθώοι-innocent επομένως 
θα είναι αυτοί που δε βλάπτουν-not nocentes, McMahan [2004], 695.    
157 Nagel [2002], 70-71. 
158 O Μολύβας [2004], 23 δείχνοντας την άμεση σχέση απολυτοκρατίας/ δεοντοκρατίας με τα 
δικαιώματα γράφει: “Ενώ για τους υποστηρικτές της δεοντοκρατίας και των  θεμελιωτικών 
δικαιωμάτων η διακριτότητα των προσώπων εκφράζει την ουσία της ηθικής, για τους ωφελιμιστές 
συνιστά μάλλον το φιλοσοφικό προπέτασμα του εγωισμού”.  
159 Χατζηκωνσταντίνου [1999], 53.  
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μαχόμενοι συμμετέχουν ευθέως, κάνοντας έτσι κάτι -με το να θέτουν σε 

κίνδυνο άλλους- που συνεπάγεται την απώλεια αυτού του καθολικού 

ανθρώπινου δικαιώματος της ασφάλειας160. 

Επιλέξαμε να τονίσουμε τη λέξη “δικαιώματα” γιατί όπως είδαμε από την 

παράδοση ακόμη του δίκαιου πολέμου (μέσω του Grotius) τα δικαιώματα 

έπαιξαν ένα ρόλο-κλειδί στην εξήγηση πολλών περιορισμών σχετικών με τον 

πόλεμο. Και ειδικά όμως, στο συγκεκριμένο όρο που αναλύουμε, τα 

δικαιώματα είναι αυτά, θα λέγαμε, που εξηγούν και δικαιολογούν την διάκριση 

που είναι δυνατό να λάβει χώρα μεταξύ μάχιμων κι αμάχων. Ο θεωρητικός 

εκείνος που έδωσε μια νέα πνοή στη θεωρία του δίκαιου πολέμου τονίζοντας 

τη συμβολή των δικαιωμάτων στη φιλοσοφική θεμελίωση ενός πλέγματος 

ηθικών φραγμών δια των οποίων θα μπορούσε να τεθεί υπό έλεγχο η φρίκη 

των πολέμων, είναι ο Michael Walzer. Για τον Walzer μια πράξη πολέμου 

προκειμένου να λογαριαστεί νόμιμη κατηγορηματικά θα πρέπει “να μην 

παραβιάζει τα δικαιώματα των ανθρώπων ενάντια στους οποίους 

κατευθύνεται161”. Αλλά ποια είναι η ακριβής φύση αυτών των δικαιωμάτων; Τα 

δικαιώματα αυτά φαίνεται να “είναι θεμελιωμένα κατά κάποιο τρόπο στο τι 

σημαίνει να είσαι ανθρώπινο ον162”. Δεν είναι επομένως δικαιώματα που 

αποκτά ένας πολίτης με το να γίνει μέλος μιας συγκεκριμένης πολιτείας. 

Σίγουρα όμως οι πολιτείες υπάρχουν και για να διαφυλάττουν τα 

δικαιώματα. Για τον Walzer δικαιολογείται ηθικά ο πόλεμος163 που κηρύττει 

μια πολιτεία προκειμένου να υπερασπιστεί τα δικαιώματά της (εδαφική 

ακεραιότητα ή πολιτική κυριαρχία/ ανεξαρτησία) σε περίπτωση που αυτά 

απειλούνται. Τα δικαιώματα των πολιτειών πρέπει να θυμόμαστε, σε μια 

τέτοια προοπτική, πως θεμελιώνονται πάνω στα ατομικά δικαιώματα των 

πολιτών. Την όποια απόφαση για την κήρυξη πολέμου την αντλεί η πολιτεία 

από την εξουσία που της έχει παραχωρήσει ο λαός για την προάσπιση των 

θεμελιακών ατομικών δικαιωμάτων της ζωής και της ελευθερίας. 

Παρομοιάζεται, λοιπόν, η σχέση αυτή με ένα συμβόλαιο, όπου οι πολίτες 

συναινούν στο να έχει η πολιτεία την ευθύνη της προστασίας τους από τους 
                                                 
160 Smilanski [2004], 791. 
161 Walzer [1992], 135. Να σημειώσουμε πως ως επί το πλείστον αναφέρεται στα θεμελιωτικά 
δικαιώματα, λόγω του ότι τα κατέχει κανείς ατομικά περισσότερο παρά συλλογικά, της ζωής και της 
ελευθερίας. 
162 Dubik [1982], 355. 
163 Walzer [1992], 51-73. 
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εξωτερικούς εχθρούς κι εκείνοι να έχουν την υποχρέωση να υποστηρίζουν τις 

αποφάσεις της. Όταν η πολιτεία Α παραβιάσει την πολιτική ανεξαρτησία ή την 

εδαφική ακεραιότητα της πολιτείας Β, σύμφωνα με την οπτική του Walzer, 

διαπράττει έγκλημα, που συνίσταται στο ότι παραβιάζει εκείνη τη στιγμή τα 

ατομικά δικαιώματα που έχουν τα μέλη της πολιτείας Β. Η πολιτεία Β τότε θα 

είναι συνεπής να απαιτήσει από τους πολίτες της να γίνουν στρατιώτες με 

σκοπό να προστατεύσουν τη διεθνή υλοποίηση των ατομικών τους 

δικαιωμάτων. 

Η διάκριση τώρα άμαχων/ μαχόμενων που προβάλλεται από τη θεωρία 

του δίκαιου πολέμου υποδεικνύει πως ένας πολίτης προτού καταταγεί 

στρατιώτης δεν μπορεί να σκοτωθεί νόμιμα σε περίπτωση πολέμου, ενώ από 

τη στιγμή που καταταγεί η άρση αυτή αίρεται. Ποιοι είναι όμως αυτοί οι όροι 

που δικαιολογούν την αλλαγή στο status του στρατιώτη; 

 Ο στρατιώτης διατηρεί το ατομικό του “φυσικό” δικαίωμα στη ζωή 

 Η κυβέρνησή του διατηρεί την ευθύνη να εγγυηθεί πως τα δικαιώματά 

του προστατεύονται όσο υπηρετεί ως στρατιώτης 

Εντούτοις: 

 Ο στρατιώτης δέχεται ένα αυξανόμενο ρίσκο και μπορεί νόμιμα να 

σκοτωθεί από τον εχθρικό στρατό, επειδή υπερασπίζεται με τρόπο 

ενεργό το ατομικό του δικαίωμα στη ζωή αλλά και το δικαίωμα του 

καθενός μέλους της κοινότητάς του. Έχει επομένως κανείς μια 

“αυξανόμενη υποχρέωση164” (increased obligation) όταν συμβεί από 

πολίτης να γίνει στρατιώτης. 

Κι ενώ λοιπόν οι στρατιώτες “υπάρχουν για να σκοτώνονται”, όπως έλεγε ο 

Ναπολέων165, κανείς άλλος δεν υπάρχει για να σκοτώνεται. Ακριβώς, η 

διάκριση αυτή είναι κι η βάση των κανόνων του πολέμου. 

Στο σημείο όμως αυτό, σύμφωνα και με όσα ειπώθηκαν στη αρχή 

αυτού του υποκεφαλαίου, πρέπει να τονίσουμε πως εντός της παράδοσης του 

                                                 
164 Στο σημείο αυτό ακολουθούμε τη συλλογιστική του Dubik [1982], 363-364, προκειμένου να 
αποφύγουμε τις πιο κατηγορηματικές διατυπώσεις του Walzer [1992], 136 ή του McMahan [2004], 
695 που κάνουν λόγω για απώλεια ή για ανταλλαγή των δικαιωμάτων (οι στρατιώτες ανταλλάσσουν το 
δικαίωμά τους για ζωή κι ελευθερία με δικαιώματα πολέμου), γιατί βρίσκουμε αρκετά προβληματικό 
να στηριχτεί η θέση πως έτσι απλά χάνεται ή έστω ανταλλάσσεται ένα δικαίωμα που κάποιος έχει 
κύρια συνεπεία του γεγονότος πως είναι ανθρώπινο ον (ο στρατιώτης παραμένει ανθρώπινο ον και ως 
στρατιώτης..) και πως μετά το πέρας του πολέμου το ανακτά πάλι.   
165 Walzer [1992], 136. 
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δίκαιου πολέμου όταν λέγεται πως ένα άτομο (ο στρατιώτης) δεν είναι αθώος 

δε σημαίνει πως είναι ένοχος, πως του αξίζει να πεθάνει, πως η ζωή του 

αξίζει λιγότερο ή πως ο θάνατος του θα είναι λιγότερο τραγικός. Σημαίνει μόνο 

πως έκανε κάτι ώστε να ικανοποιεί αυτό που η παραδοσιακή θεωρία 

λογαριάζει ως κριτήριο επίθεσης, δηλαδή το ότι αποτέλεσε απειλή για 

άλλους.  

Έχοντας κανείς αυτό στο νου του μπορεί να εξηγήσει και το γεγονός 

πως τόσο ο άδικος εμπόλεμος της πολιτείας Α για παράδειγμα, όσο και ο 

δίκαιος της πολιτείας Β έχουν ένα ίσο δικαίωμα να σκοτώσουν. Από τη στιγμή 

που ένας εμπόλεμος, κι ας είναι δίκαιος, φέρει όπλα τα οποία και μπορεί να 

χρησιμοποιήσει με αποτελεσματικό τρόπο 166, συνιστά αυτόματα απειλή για 

τον άδικο εμπόλεμο, οπότε κι αυτός με τη σειρά του δικαιούται να τον 

σκοτώσει. Αυτό ακριβώς ονομάζει ο Michael Walzer “ηθική ισότητα των 

στρατιωτών” (Τhe moral equality of soldiers167). Το γεγονός πάντως, πως με 

αυτή τη δυνατότητα μοιάζει δυσδιάκριτη η ηθική στάση των άδικων 

εμπολέμων από αυτή των δίκαιων, εκτιμούμε πως είναι μια από τις πιο 

σημαντικές επιπτώσεις που μπορεί να έχει η ιδέα ότι το jus ad bellum είναι 

ανεξάρτητο από το jus in bello. Με άλλα λόγια, σύμφωνα πάντα με τη 

συγκεκριμένη αρχή που αναφέρει ο Walzer, ακόμη και ελλείψει μιας δίκαιης 

αιτίας, δε φαίνεται πως είναι λάθος να συμμετέχουν οι άδικοι εμπόλεμοι σε 

έναν άδικο πόλεμο. Η συμμετοχή τους θα είναι λάθος μόνο σε περίπτωση 

που παραβιάζουν τις αρχές του δίκαιου εν πολέμω! 

 

Κατά τη διεξαγωγή του πολέμου, οι απολυτοκρατικές δεσμεύσεις που 

συζητούν οι θεωρητικοί θα λέγαμε πως ταξινομούνται σε δύο είδη, σε εκείνες 

δηλαδή που αφορούν στο σύνολο των προσώπων προς τα οποία μπορεί να 

κατευθυνθεί η πολεμική βία και σε εκείνες που αφορούν στον τρόπο επίθεσης 
                                                 
166 Ο Walzer [1992], 138-143 καταπιάνεται να κάνει πολλές ενδιαφέρουσες διευκρινήσεις και εξετάζει 
διαδοχικά αν υπάρχει σημαντική ηθική διαφορά σε περίπτωση που ο αντίπαλος στρατιώτης δε συνιστά 
αποτελεσματική άμεση απειλή: αν μοιάζει αστείος, λούζεται, κρατά τα παντελόνια του, κοιτά το 
ηλιοβασίλεμα ή κάθεται να καπνίσει απλώς ένα τσιγάρο. Για να καταλήξει τελικά πως μπορεί κανείς, 
δίχως να παραβιάζει τους κανόνες του δίκαιου πολέμου, να σκοτώσει και σε αυτές τις περιπτώσεις τον 
αντίπαλο στρατιώτη. Τώρα, το να μη θελήσει να επιτεθεί ο ένας εμπόλεμος στον άλλον, κάτω από τις 
δεδομένες συνθήκες, εκτιμά πως είναι απλώς μια πράξη ευγένειας ή όπως χαρακτηριστικά την 
ονομάζει “πράξη πέραν του καθήκοντος” (superogatory act). Όχι με την έννοια προφανώς πως 
περιλαμβάνει περισσότερα πράγματα από όσα απαιτούνται ηθικά, αλλά με την έννοια πως 
περιλαμβάνει λιγότερα κι από όσα επιτρέπονται.     
167 Αναλυτικά: Walzer [1992], 34-41. 
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απέναντί τους. Και τα δύο πάντως αυτά είδη συνδυάζονται κάτω από τη 

γενική αρχή, όπως αναφέρει ο Nagel ότι168: “η εχθρική συμπεριφορά απέναντι 

σε οποιοδήποτε πρόσωπο πρέπει να δικαιολογείται επί τη βάση ενός 

πράγματος που αναφέρεται στο πρόσωπο και που κάνει τη συμπεριφορά 

αρμόζουσα”. Για να μπορεί, δηλαδή, κανείς, σ’ αυτό το πλαίσιο, να ισχυριστεί 

πως πολεμάει καθαρά θα πρέπει οι ενέργειές του να κατευθύνονται ευθέως 

στο αντικείμενο της εχθρότητας και ειδικότερα σε εκείνο το στοιχείο που ήταν 

“προκλητικό169” στη συμπεριφορά του. 

 Με τη λογική αυτή είναι αδικαιολόγητο να χτυπάμε κάποιον άλλον που 

απλώς είναι προσεγγίσιμος, όπως είναι λόγου χάρη οι άμαχοι, για να 

βλάψουμε το πραγματικό αντικείμενο της εχθρότητάς μας. Οτιδήποτε, λοιπόν, 

προκαλούμε εσκεμμένα σε κάποιον άλλον, λέει η απολυτοκρατία, πρέπει να 

κατευθύνεται σε αυτόν ως προς υποκείμενο, με την πρόθεση πάντα από 

μέρους μας να το κατανοήσει και ως υποκείμενο. Να σημειώσουμε στο σημείο 

αυτό, πως η διασύνδεση των απολυτοκρατικών περιορισμών με τη 

δυνατότητα δικαιολόγησης στο “θύμα” εκείνου που του κάνουμε κρίνεται 

απαραίτητη, προκειμένου η απολυτοκρατία να υποστηρίξει την προτεραιότητά 

της έναντι ενός ωφελιμιστικού τρόπου σκέψης.  

Για την απολυτοκρατία η διατήρηση μιας άμεσης διαπροσωπικής 

ανταπόκρισης απέναντι στους ανθρώπους (αθώους/ αμάχους, όσον αφορά 

στο θέμα μας) στους οποίους κάνει κανείς κάτι, είναι “μια απαίτηση, την 

εγκατάλειψη της οποίας κανένα πλεονέκτημα δεν μπορεί να δικαιολογήσει170”.  

Η πεποίθηση όμως αυτή τίθεται σε αμφισβήτηση από την άλλη πλευρά. Για  

παράδειγμα, ο Shelly Kagan ως ακραιφνής συνεπειοκράτης δε θεωρεί 

καθόλου ισχυρή εκείνη την επιχειρηματολογία των “μετριοπαθών” 

(moderates)171 ενάντια στον περιορισμό του να μη σκοτώνει κανείς αθώους, 

που επικεντρώνεται στις διαπροσωπικές σχέσεις, στη σχέση μεταξύ θύματος 

και θύτη, στην ποιότητα ή στο χαρακτήρα αυτών. Κατά τη γνώμη του, ένας 

                                                 
168 Nagel [2002], 60. 
169 Nagel [2002], 63. 
170 Nagel [2002], 65. 
171 “Μετριοπαθείς” ονομάζει ο Kagan όσους ενστερνίζονται την ηθική του κοινού νου, μια ηθική 
δηλαδή με έντονα δεοντοκρατικά στοιχεία, αλλά αντιφατική όπως επιχειρεί να δείξει. Την ηθική αυτή 
την αντιπαραβάλλει με την ηθική των “εξτρεμιστών” (extremists, με άλλη ορολογία ωφελιμιστές/ 
συνεπειοκράτες), στην προοπτική των οποίων προηγείται όλων των άλλων απαιτήσεων, η απαίτηση 
για τη συνεπή προώθηση του αγαθού.  
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τέτοιος ισχυρισμός είναι ανεπαρκής, αφού εκτιμά πως όσο απαίσια κι 

αδικαιολόγητη κι αν είναι η διαπροσωπική σχέση που ένας θύτης κρατά 

απέναντι στο θύμα του, άλλο τόσο εξίσου κακή θα ήταν απέναντι και σε πολύ 

περισσότερα θύματα172 (έστω πάλι πως θυσιάζονται αθώοι προς χάρη 

μεγαλύτερου καλού και πως εκτιμάται ως στρατιωτική αναγκαιότητα η παύση 

των εχθροπραξιών). 

Βέβαια, ο απρόσωπος χαρακτήρας ενός τέτοιου ωφελιμιστικού 

υπολογισμού είναι αρκετά δυσάρεστος ή και ισοπεδωτικός στη σκέψη της 

αδικαιολόγητης θυσίας αθώων προς όφελος άλλων περισσότερων, αλλά 

αποδεικνύεται τουλάχιστον συνεπής ως προς τη δέσμευσή του. Κάτι τέτοιο 

δεν μπορούμε να πούμε πως συμβαίνει απόλυτα με την απολυτοκρατία. Τι 

εννοούμε όμως με αυτό; Έτσι όπως το αντιλαμβανόμαστε εμείς, ένας 

περιορισμός ή μια απαίτηση για να είναι απόλυτη, θα πρέπει να είναι σε θέση 

να εξοβελίσει τον όποιο υπολογισμό γύρω από το τι θα δικαιολογούσε την 

παραβίασή της. Κάτι τέτοιο όμως, όπως θα διαπιστώσουμε αμέσως 

συζητώντας την επόμενη αρχή του δίκαιου εν πολέμω και με την επινόηση του 

Δόγματος του Διπλού Αποτελέσματος (Doctrine of Double Effect), δε 

συμβαίνει173. Η παραβίαση της αρχής της διάκρισης μεταξύ μάχιμων/ αμάχων 

δικαιολογείται με την υιοθέτηση του συγκεκριμένου Δόγματος ακόμη και στην 

ηθικότητα στοχαστών που βρίσκονται κοντά στην απολυτοκρατία174, που δεν 

μπορούν ουσιαστικά να αποφύγουν να μπουν στη διαδικασία του 

υπολογισμού σε περιπτώσεις που οι πράξεις έχουν καλά αλλά και άσχημα 

αποτελέσματα. 

 

Ας δούμε όμως αναλυτικά την επόμενη αρχή, που έχει ειπωθεί γι’ αυτήν 

πως: “αποτελεί ένα συμβιβασμό μεταξύ της στρατιωτικής αναγκαιότητας και 

                                                 
172 Kagan [1989], 28-29. 
173 Στοχαστές όπως ο Hare επισημαίνουν λοιπόν, “Η απολυτοκρατία ή έστω μια μη αμιγής 
απολυτοκρατία, η οποία επιχειρεί να ενσωματώσει ωφελιμιστικά στοιχεία, δίχως όμως και να 
φροντίσει να τα συσχετίσει με συνέπεια στη δική της απολυτοκρατική δομή πρόκειται κατ’ ανάγκην να 
’χει προβλήματα”: Hare [1989a], 46.   
174 Ο Μολύβας [2004], 318 για παράδειγμα επισημαίνει πως για τον Thomas Nagel: “ο παράγοντας του 
αριθμού των ανθρώπων μπορεί ακόμη και να κλονίσει τη φαινομενική ισχύ των δεοντοκρατικών 
ενστάσεων, που στηρίζονται στην ιδέα ότι μια πράξη είναι ανεπίτρεπτη όταν καθοδηγείται από κακή 
πρόθεση. Ισχυρίζεται ότι, όταν μια πράξη επηρεάζει συμφέροντα πολλών ανθρώπων, το ότι 
λαμβάνεται υπόψη αυτό το συγκεκριμένο αριθμητικό στοιχείο σημαίνει πως η ίδια η πρόθεση 
καθοδηγείται από το καλό”! οπότε κι αντιλαμβανόμαστε πως κι οι απόλυτες δεσμεύσεις μπορεί να 
είναι σχετικές, καμιά φορά.   
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του ανθρωπισμού175” και εφαρμόζεται σε περίπτωση που τα επακόλουθα από 

την προσβολή στρατιωτικών -κι επομένως νόμιμων στόχων- επεκτείνονται και 

στον άμαχο πληθυσμό.   

 

 

 

 Η αρχή της αναλογικότητας ως προς τα μέσα 
 

Η αρχή της αναλογικότητας υπάγεται στο Δόγμα του Διπλού 

Αποτελέσματος (ΔΔΑ). Θα επιχειρήσουμε, καταρχάς, να φωτίσουμε αυτήν την 

αρχή μέσα από ορισμένα παραδείγματα.  

 Κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράκ ή οποιουδήποτε άλλου 

πολέμου, ακούμε συχνά πως βομβαρδίζονται στρατιωτικά εργοστάσια 

ή άλλοι στρατιωτικοί στόχοι (αποθήκες φύλαξης πολεμικού υλικού, 

στρατιωτικά αεροδρόμια, αντιπυραυλικά συστήματα κ.α), τότε είναι 

στατιστικά βέβαιο πως σκοτώνονται αθώοι πολίτες -ιδίως όταν οι 

βομβαρδισμοί αυτοί λαμβάνουν χώρα σε μεγάλη κλίμακα. Αυτό όμως 

δεν κρίνεται ως δολοφονία. Μόνο “η ανικανότητα ή η αδιαφορία για να 

εκτιμήσει κανείς τις διάφορες δυνατότητες176” μετατρέπει την πράξη του 

σε δολοφονία. 

 Αδιαφορία αυτού του είδους επέδειξαν για παράδειγμα οι Άγγλοι όταν 

κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου βομβάρδισαν 

επιχωματωμένες περιοχές στην Ολλανδία, προκειμένου να 

παγιδεύσουν έναν Γερμανό αξιωματικό που πήγε να το σκάσει, με 

αποτέλεσμα να πνιγεί όλος ο ντόπιος πληθυσμός177. Εδώ υπάρχει 

δυσαναλογία μέσων και σκοπών. 

 Στα μέσα Ιανουαρίου 2006, στα πλαίσια του άτυπου (ή μήπως 

επίσημου;) πολέμου κατά της τρομοκρατίας, παρακολουθήσαμε το 

βομβαρδισμό μιας κατοικημένης περιοχής κοντά στα σύνορα του 

Πακιστάν και το θάνατο είκοσι και πλέον αθώων πολιτών, επειδή εκεί 

                                                 
175 Χατζηκωνσταντίνου [1999], 202. 
176 Anscombe [2002], 28, επίσης Nagel [2002], 54-55. 
177 Anscombe [2002], 28-29. 
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υπήρχαν πληροφορίες πως βρίσκονταν ο υπαρχηγός178 της Αλ-Κάιντα. 

Ο δημοσιογράφος παρουσίασε την είδηση λέγοντας ότι έπρεπε να 

περιμένουμε τι θα έδειχνε η ταυτοποίηση των ιστών προτού 

αποφανθούμε αν η “επιχείρηση” ήταν “επιτυχής” (δηλαδή, αν ο 

τρομοκράτης βρίσκονταν ανάμεσα στους νεκρούς) ή αν εξαιτίας μιας 

“λάθους πληροφορίας”, η “επιχείρηση” κατέληξε σε “μακελειό”. Από τον 

τρόπο που παρουσιάζεται η είδηση καταλαβαίνουμε ότι: στην 

ηθικότητα του κοινού νου ο σκοπός (φόνος ενός τρομοκράτη) 

δικαιολογεί τέτοιους μη προτιθέμενους (unintended) -αφού στόχος δεν 

ήταν οι πολίτες αλλά ο τρομοκράτης-, αν και προβλέψιμους 
(foreseeably) -από τη στιγμή που βομβάρδισαν μια κατοικημένη 

γειτονιά- θανάτους. Τους δικαιολογεί όχι ως μέσα, ούτε ως σκοπούς 

αλλά ως παράπλευρες απώλειες (side effects) 179, που μπορεί να 

είναι ηθικά αποδεκτές.   

 Πάνω στις λεπτές αυτές διακρίσεις που απαντούμε στη συγκεκριμένη 

αρχή του πολέμου εργάστηκαν πρώτοι καζουιστές (casuists) καθολικοί ηθικοί 

φιλόσοφοι180 των μέσω χρόνων, που εισήγαγαν και μια προσεγγιστική 

διατύπωση του ΔΔΑ. Σύμφωνα με αυτούς, λοιπόν, υπάρχει θεμελιώδης ηθική 

διαφορά181 ανάμεσα στο τι έχει κανείς την πρόθεση να κάνει και στο τι μπορεί 

να συμβεί αναπόφευκτα λόγω των ενεργειών του. Όλες αυτές οι λεπτές 

διακρίσεις που εισάγονται με τη συγκεκριμένη αρχή του δίκαιου εν πολέμω θα 

λέγαμε πως για αφορμή τους έχουν πάλι το σεβασμό στην αξιοπρέπεια του 

προσώπου. Βασίζονται κατά κάποιον τρόπο σε απολυτοκρατικές δεσμεύσεις 

που “απαγορεύουν να κάνουμε ορισμένα πράγματα σε ανθρώπους, αλλά όχι 

                                                 
178 Να σημειωθεί εδώ πως επιπλέον φαίνεται να είναι προβληματική η περίπτωση των επαναστατών/ 
τρομοκρατών, οι οποίοι σίγουρα είναι πολύ δύσκολο να κατηγοριοποιηθούν στον άμαχο πληθυσμό 
εφόσον φέρουν όπλα κι εκτελούν επιθετικές ή αμυντικές πράξεις, δίχως όμως κι από την άλλη να 
φέρουν συχνά διακριτικά σήματα που να υποδηλώνουν την ιδιότητά τους ως ενόπλων. 
179 Mavrodes [1975], 119. 
180 Walzer [1992], 152, Mavrodes [1975], 118, Nagel [2002], 48. 
181 Υπάρχει πράγματι μια θεμελιώδης διάκριση ανάμεσα στο σκόπιμο Χ και στην πρόβλεψη πως το Χ 
θα προκύψει με βεβαιότητα κατ’ αντίστοιχο τρόπο. Κι έτσι όπως παρουσιάζεται το ΔΔΑ φαίνεται να 
εξαρτάται άμεσα από τη διάκριση αυτή. Το ζήτημα όμως είναι αν και κατά πόσο η διάκριση αυτή είναι 
όντως και ηθικά σχετική; Το τεστ που ενδείκνυται για την Kamm προκειμένου να μας βοηθήσει να 
αντιληφθούμε καλύτερα αυτήν τη διάκριση είναι ένα αντιπραγματικό τεστ (counterfactual test). Έστω 
λοιπόν, πως αντιπραγματικά ένα κακό δε θα συνέβαινε εάν κάποιος δρούσε, αλλά όλα τα άλλα 
παρέμεναν ίδια. Θα είχε ένα ορθολογικό υποκείμενο όμως λόγο να μη δράσει; Η Kamm λέει πως το 
δρων υποκείμενο που στοχεύει στο κακό θα είχε τουλάχιστο ένα λόγο να μη συνεχίσει, αλλά το δρων 
υποκείμενο που μερικά προβλέπει το κακό δε θα είχε κανένα λόγο για να μη συνεχίσει: Kamm [2004], 
654-655. 
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να προκαλέσουμε ορισμένα αποτελέσματα182”, ως παρενέργεια πάντα των 

πράξεων μας. Το ίδιο αποτέλεσμα θα ήταν απολύτως ανεπίτρεπτο μόνο εάν 

το επιφέραμε εσκεμμένα είτε ως αυτοσκοπό είτε ως μέσο.   

Αντιλαμβανόμαστε πως το ΔΔΑ είναι ένας τρόπος συμφιλίωσης της 

απόλυτης απαγόρευσης ενάντια στην επίθεση αμάχων αφενός, και της 

νόμιμης διεξαγωγής στρατιωτικών δραστηριοτήτων αφετέρου. Αν και όπως 

σωστά παρατηρεί η Kamm: “το ΔΔΑ περισσότερο παρέχει μια αναγκαία παρά 

μια ικανή συνθήκη για επιτρεψιμότητα183”. Η όποια εφαρμογή του ΔΔΑ (το να 

επιτρέπεται η εκτέλεση μιας πράξης που πιθανόν να έχει πολύ κακές 

συνέπειες –θάνατος αμάχων) πάντως, πρέπει κανονικά να πληροί ορισμένες 

προϋποθέσεις. 

 Τις προϋποθέσεις αυτές συστηματοποίησε ο στοχαστής του δίκαιου 

πολέμου, Michael Walzer στο κλασικό πλέον έργο του Just and Unjust 

Wars184 κάπως έτσι: (i) Η ίδια η πράξη θα πρέπει να είναι καλή ή τουλάχιστον 

ηθικά αδιάφορη, δηλαδή από τη σκοπιά μας να συνιστά θεμιτή πράξη 

πολέμου (ii) Θα πρέπει να επιδιώκεται το άμεσο αποτέλεσμα να είναι ηθικά 

αποδεκτό  –η καταστροφή στρατιωτικών εφοδίων, για παράδειγμα, ή ο 

θάνατος των εχθρικών στρατιωτών, είναι ηθικώς αποδεκτά εντός της 

επίσημης θεωρίας (iii) Η πρόθεση του δρώντος να είναι καλή, που σημαίνει να 

στοχεύει μόνο στο αποδεκτό αποτέλεσμα (να μην επιδιώκονται δηλαδή, οι 

κακές συνέπειες που δεν μπορούν να αιτιολογηθούν ηθικά). Οι κακές 

συνέπειες μιας ενέργειας να μην είναι ούτε σκοπός, ούτε όμως και μέσο για 

έναν σκοπό (δεν είναι σωστό για παράδειγμα, να φονευθεί κάποιος 

προκειμένου να σωθεί κάποιος άλλος). Και τέλος, το σημείο που είναι πια η 

καθεαυτό αρχή της αναλογικότητας που γνωρίζουμε: (iv) Το επιδιωκόμενο, 

δηλαδή, αποτέλεσμα θα πρέπει να είναι επαρκώς καλό ώστε να αποζημιώνει 

για το επιτρεπόμενο κακό αποτέλεσμα, να είναι με άλλα λόγια, ισότιμο ή και 

να ξεπερνάει τις άσχημες συνέπειες μιας ενέργειας.  

Ας ξαναδούμε τώρα, έχοντας υπόψη μας αυτές τις προϋποθέσεις το 

πρώτο παράδειγμα, που σύμφωνα με τη θεωρία του δίκαιου πολέμου είναι 

απλώς μια πολεμική πράξη κι όχι ένα έγκλημα πολέμου. Ο βομβαρδισμός 

                                                 
182 Nagel [2002], 54. 
183 Kamm [2004], 653. 
184 Walzer [1992], 153. 
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ενός στρατιωτικού εργοστασίου ικανοποιεί την πρώτη προϋπόθεση, αφού 

είναι ηθικά δικαιολογημένη η προσβολή στρατιωτικών στόχων. Η δεύτερη 

προϋπόθεση επίσης ικανοποιείται εάν η καταστροφή των στόχων δεν 

προωθείται μέσα από μια παράλληλη διαδικασία αφαίρεσης της ζωής των 

πολιτών. Ικανοποιεί λογικά και την τρίτη προϋπόθεση, από τη στιγμή που οι 

στρατιωτικοί που είναι υπεύθυνοι για το σχεδιασμό των επιθέσεων επιθυμούν 

την καταστροφή των στρατιωτικών στόχων, χωρίς παράλληλα να επιθυμούν 

και το θάνατο των αθώων πολιτών (συμβαίνει μόνο ως αθέμιτο επακόλουθο 

του βομβαρδισμού). Τέλος, η τέταρτη προϋπόθεση ικανοποιείται σε 

περιπτώσεις που η σημασία της καταστροφής των στρατιωτικών στόχων 

υπερτερεί των προερχόμενων από το βομβαρδισμό θανάτων των πολιτών. 

Και κάπου εδώ μπορεί να διατυπωθούν ποικίλες ενστάσεις. Όσον 

αφορά στην τέταρτη προϋπόθεση, παραδείγματος χάρη, εύκολα μπορούμε να 

αντιληφθούμε πόσο δύσκολη κι απαιτητική είναι από ηθικής απόψεως. Γιατί 

ναι μεν “η ηθικότητα της βίας εξαρτάται από την αναλογικότητα στην 

επίθεση185”, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτό που απαιτείται είναι 

να συγκριθεί αναλογικά η αξία ενός υλικού στόχου με τις ανθρώπινες ζωές 

που θα χαθούν στην προσπάθεια να καταστραφεί αυτός ο στόχος. 

Καταλαβαίνουμε πόσο προβληματικό όμως είναι να βρεθεί κάτι που να έχει 

αξία συγκρίσιμη με την ανθρώπινη ζωή. Αλλά ακόμη και στις περιπτώσεις 

που ο στόχος δεν είναι υλικός και είναι ένας στρατηγός ή ένας τρομοκράτης, 

δηλαδή κάποιος εμπόλεμος, παραμένει προβληματικό το ότι δίνεται αξία σε 

αυτόν (προφανώς όμως όχι σε αυτόν ως πρόσωπο, αφού αυτό δεν το κάνει 

ένας ωφελιμιστικός υπολογισμός, αλλά στο καλό που θα επέφερε ο φόνος του 

στην εξέλιξη του πολέμου –αμερόληπτος υπολογισμός όλων των άλλων 

ζωών που θα σώζονταν) κι απαξία στα άλλα πρόσωπα. Αναγκαστικά όμως 

κατά τη διάρκεια των εχθροπραξιών παίρνονται διαρκώς, κάθε στιγμή, τέτοιες 

αποφάσεις και μόνο η χρήση της λογικής μπορεί ουσιαστικά να διακρίνει και 

να καθορίσει τα όρια της στρατιωτικής πράξης. Όπως παρατηρεί εξάλλου κι ο 

Walzer186 και δεν έχει άδικο, μόνο στην έρημο ή στη θάλασσα θα μπορούσαν 

                                                 
185 Wells [1969], 823. 
186 Walzer [1992],153. 
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προφανώς να πολεμήσουν οι στρατιώτες δίχως να θέσουν σε κίνδυνο πολίτες 

που βρίσκονται κοντά187.  

Το βάρος του επιχειρήματος φαίνεται γι’ αυτούς τους λόγους να το 

φέρει κατά πολύ η τρίτη προϋπόθεση. Τα καλά και τα κακά αποτελέσματα 

που πάνε μαζί (το φόνο των στρατιωτών από τη μια κι από την άλλη των 

πολιτών που είναι κοντά), μπορεί κανείς να τα υπερασπιστεί μόνο στο βαθμό 

που θα ήταν η απόρροια μιας και μόνης πρόθεσης (που απευθύνεται όμως 

στο πρώτο φόνο κι όχι στο δεύτερο!). Ναι μεν, το επιχείρημα προτείνει188 “τη 

μεγάλη σπουδαιότητα της σκοποθεσίας σε περίοδο πολέμου και ορθά 

περιορίζει τους στόχους στους οποίους μπορεί κανείς να σκοπεύσει”, αλλά 

δεν παύει ο προβληματισμός κι η ανησυχία γύρω από όλους αυτούς τους μη 

προτιθέμενους αλλά προβλέψιμους θανάτους. Κι ενώ μπορούμε να 

αντιληφθούμε ευκολότερα αυτήν τη διάκριση που προτείνει το ΔΔΑ όταν 

εφαρμόζεται σε ιατρικές περιπτώσεις, είναι πολύ πιο δύσκολο να τη δεχτούμε 

σε περιπτώσεις σαν κι αυτές που συζητάμε στο πλαίσιο του πολέμου. Ίσως 

γιατί στη περίπτωση του πολέμου οι όποιες επιλογές σχετίζονται κυρίως με 

θετικές ενέργειες (κάνουμε οι ίδιοι μια ενέργεια όταν αποφασίζουμε να 

βομβαρδίσουμε μια στρατιωτική εγκατάσταση που βρίσκεται εντός 

κατοικημένης περιοχής), οπότε και είναι ακόμη πιο δύσκολο να δικαιωθεί 

ηθικά το κακό που προβλέψαμε και που κάναμε απλά και “μόνο ως αθέλητο 

παρεπόμενο μιας ηθικά δικαιωμένης πράξης189”. 

Ο όρος της αναλογικότητας είναι τελικά αδύναμος; Δεν είναι ιδιαίτερα 

κακό το ότι μοιάζει το ΔΔΑ να παρέχει δικαιολόγηση τέτοια που είναι 

εφαρμόσιμη σε όλες τις περιπτώσεις; Μια ερώτηση που θα μπορούσε να 

χαρακτηριστεί ακόμη και κυνική, που όμως προκύπτει αβίαστα από όλα αυτά 

                                                 
187 Παρατηρείται συχνά, αν κι απαγορεύεται από τις διεθνείς συνθήκες, πως οι ίδιες οι ηγεσίες ενός 
λαού χρησιμοποιούν εσκεμμένα αμάχους ως “ασπίδα” στρατιωτικών στόχων: Χατζηκωνσταντίνου 
[1999],52. Αυτοί οι άνθρωποι που από μόνοι τους δε συνιστούν απειλή αλλά τοποθετούνται έτσι ώστε 
να βλάπτονταν από τα μόνα διαθέσιμα μέσα για να σταματήσουν την απειλή ονομάζονται από τον 
Robert Nozick “αθώες ασπίδες απειλής” (innocent shields of threats). Σχηματικά, αυτοί θα ήταν οι 
άνθρωποι οι δεμένοι μπροστά στα τανκς των επιτιθέμενων έτσι ώστε τα τανκς να μην μπορούσαν να 
χτυπήσουν δίχως να χτυπήσουν κι αυτούς επίσης. Κι ενώ οι ελευθεριστικές απαγορεύσεις (libertarian 
prohibitions) είναι έτσι σχηματοποιημένες ώστε να απαγορεύουν τη χρήση βίας πάνω σε “αθώους 
ανθρώπους” (innocent persons), ο Nozick εκτιμά πως για τους ανθρώπους που συνιστούν “αθώες 
απειλές”(innocent threats) αυτές οι απαγορεύσεις δεν ισχύουν απόλυτα. Κι έτσι είναι κρίσιμο και 
δυσκολότερο να απαντηθεί το ερώτημα για το εάν μπορεί κάποιος, που γνωρίζει να βλάψει τις αθώες 
ασπίδες απειλής; Nozick [1974], 33-35.                                                        
188 Walzer [1992], 153. 
189 Δραγώνα-Μονάχου [1995], 446. 
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θα ήταν εξάλλου, ποια διαφορά υπάρχει εάν οι θάνατοι των αθώων πολιτών 

είναι ένα άμεσο ή ένα έμμεσο αποτέλεσμα ορισμένων ενεργειών; Προφανώς 

δεν θα είχε τόσο μεγάλη σημασία, για τους νεκρούς τουλάχιστον πολίτες. Αν 

κανείς στρατηγός ξέρει προκαταβολικά πως είναι πιθανόν να σκοτωθούν 

πάρα πολύ αθώοι άνθρωποι, αλλά παρόλα αυτά διατάξει την επίθεση πώς 

μπορεί να είναι άμεμπτος/ άμοιρος ευθυνών;  

Οι δύσκολες και περίπλοκες αυτές διακρίσεις κι ο προβληματισμός που 

γέννησαν υπέδειξαν στους θεωρητικούς την ανάγκη διόρθωσης κάποιων 

προϋποθέσεων προκειμένου να σταθεί και να εξακολουθήσει να χαίρει 

υπεράσπισης στη σύγχρονη συζήτηση το ΔΔΑ190. Γενικά πάντως, έχει 

ασκηθεί μεγάλη κριτική στο δόγμα αυτό και βασικά δεν είναι λίγοι εκείνοι191 

που εκτιμούν πως σε πολλές περιπτώσεις η εφαρμογή του δεν είναι και τόσο 

σαφής, με αποτέλεσμα να εισάγει αβεβαιότητα κι εκεί ακόμη όπου δεν όφειλε 

να υπάρχει, υποδηλώνοντας ως ανεπίτρεπτο καμιά φορά ό,τι είναι επιτρεπτό 

και το αντίστροφο. Γι’ αυτό κι ορισμένοι θεωρητικοί προέβησαν σε 

επαναδιατυπώσεις κι αναθεωρήσεις του.  

Για παράδειγμα, απόπειρα να “διορθώσει” την προβληματική τρίτη 

προϋπόθεση έκανε ο Michael Walzer, και εισήγαγε τον όρο της “διπλής 

πρόθεσης” (double intention). Με διακριτό τρόπο πλέον, αυτός προτείνει ότι 

θα πρέπει αφενός να επιτυγχάνεται το “αγαθό” (good) κι αφετέρου, να 

μειώνεται το προβλέψιμο κακό όσο το δυνατόν περισσότερο. Οπότε, 

επαναδιατυπωμένη η τρίτη προϋπόθεση θα ήταν κάπως έτσι192: “Η πρόθεση 

του δρώντος είναι αγαθή, πράγμα που σημαίνει πως αυτός σκοπεύει 

περιορισμένα στο αποδεκτό αποτέλεσμα. Το κακό αποτέλεσμα δεν είναι ένας 

από τους σκοπούς του, ούτε και είναι μέσο για τους σκοπούς του και ενήμερος 

για το κακό που συνεπάγεται, αυτός ψάχνει τρόπους να το ελαττώσει, 

δεχόμενος και το κόστος για τον εαυτό του“. Μια πιο αυστηρή και προσεκτική 

θεωρητική διατύπωση λοιπόν, φαίνεται να βοηθά, αφού θα λέγαμε πως 

αφήνει μικρότερα περιθώρια για “παρερμηνείες” κι επομένως λάθη. 

   Η θεωρητική αυτή ανάγκη για πιο συγκεκριμένους και 

περιορισμένους σκοπούς πρακτικά καλύπτεται κι από τις εξελίξεις στην 
                                                 
190 Να σημειώσουμε πως μεγάλη χρήση του ΔΔΑ, πέρα από το πλαίσιο του πολέμου που εμείς το 
χρησιμοποιούμε, γίνεται στην ιατρική ηθική, σχετικά με τις αμβλώσεις για παράδειγμα.  
191 Kamm [2004], 653, επίσης Nagel [2002], 55. 
192 Walzer [1992], 155. 
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τεχνολογία του πολέμου. Υποτίθεται πως τα σύγχρονα όπλα του πολέμου 

είναι όπλα ακριβείας, για να μπορούν να αποφεύγονται τα “τυφλά” χτυπήματα 

εναντίον του άμαχου πληθυσμού. Δυστυχώς όμως, δεν είναι λίγες οι φορές 

που συμβαίνει τα όπλα αυτά να “αστοχούν” και να δημιουργούν προβλήματα 

στη λειτουργία της αρχής της αναλογικότητας. Οι “τακτικοί βομβαρδισμοί 

ακριβείας” (tactical bombing) που παρακολουθήσαμε σε πρόσφατους 

πολέμους, όπως στο Ιράκ και στη Γιουγκοσκλαβία, σύμφωνα με κριτικούς του 

πολέμου, έφεραν τελικά μάλλον δυσανάλογα οφέλη σε σχέση με τις συμφορές 

που προκάλεσαν, αφού επιπρόσθετα με τους αναρίθμητους θανάτους 

πολιτών, προκάλεσαν και μεγάλη οικολογική καταστροφή που θα 

εξακολουθήσει να ασκεί επίδραση για μεγάλο χρονικό διάστημα.  

 

Τα όπλα πάντως εκείνα που προξενούν, αναμφίβολα, περιττές πληγές 

και ανώφελο/ μη απαραίτητο πόνο είναι τα πυρηνικά όπλα193. Η χρήση των 

όπλων αυτών, εάν εξετάζεται κάτω από το πρίσμα της θεωρίας του δίκαιου 

πολέμου σίγουρα παραβιάζει τόσο την αρχή της διάκρισης όσο και την αρχή 

της αναλογικότητας, αφού από τη μια στοχεύουν αδιακρίτως τόσο στο στρατό 

και στις στρατιωτικές εγκαταστάσεις όσο και στους πολίτες και στα σχολεία 

μιας πόλης (αρχή διάκρισης) κι από την άλλη οι συνέπειες δεν μπορούν να 

υπολογιστούν (αρχή αναλογικότητας), αφού κάποιες μακροπρόθεσμες 

συνέπειες μπορεί να παραμένουν άγνωστες ακόμη και για τους επιστήμονες.  

Ένας πυρηνικός πόλεμος λοιπόν, παραβιάζει και τις δύο αρχές του 

δίκαιου εν πολέμω και αποκρούεται επίσης, και στα δύο επίπεδα της 

ανθρώπινης σκέψης, τόσο στο “ενορατικό” όσο και στο “κριτικό”, για να 

μιλήσουμε με τους φιλοσοφικούς όρους που χρησιμοποιήσαμε και 

προηγούμενα στην εργασία. Τους λόγους που απορρίπτεται αυτό το είδος του 

πολέμου τους περιγράφει καλύτερα ο Hare194. Παρατηρεί λοιπόν, όσον αφορά 

στο ενορατικό επίπεδο πως: “η καινοτόμα αυτή παρούσα κατάσταση (το 

γεγονός δηλαδή ότι τα πυρηνικά όπλα είναι απείρως πιο τρομακτικά από ότι 

ήταν τα όπλα στο πρόσφατο παρελθόν) κάνουν τις ηθικές διαισθήσεις όλων 

των ειδών έναν αβέβαιο οδηγό, γιατί αυτές σχηματοποιήθηκαν ως αποτέλεσμα 

παρελθούσης εμπειρίας και η παρούσα κατάστασή μας είναι τόσο 
                                                 
193 Δες σχετικά Χατζηκωνσταντίνου [1999], 54-56 και 80-92,  
194 Hare [1989b], 76-78. 
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διαφορετική”. Από τη μια επομένως, ο λόγος που αυτό το είδος πολέμου 

απορρίπτεται είναι επειδή από το διαισθητικό/ ενορατικό επίπεδο λείπουν οι 

αντίστοιχες εμπειρίες. Παρόλα αυτά όμως, να σημειωθεί πως ο Hare δεν 

απαξιώνει σε καμιά περίπτωση τις διαισθήσεις, γιατί μπορεί μεν η τεχνική 

κατάσταση να είναι αρκετά καινούρια, αλλά εντούτοις θεωρεί (και μας βρίσκει 

απόλυτα σύμφωνους) πως “οι ανθρώπινες αντιδράσεις των ποικίλων μερών 

είναι αποκαρδιωτικά παρόμοιες με τις προηγούμενες195”, οπότε οι διαισθήσεις 

μας θα είναι πάντα, κάποιου είδους έστω, οδηγοί. Συγκεκριμένα, οι ηθικές μας 

διαισθήσεις, που αφορούν στο τι οφείλουμε να πράττουμε, για τον Hare, “θα 

πρέπει να εξαρτώνται από τις αποτιμήσεις των πιθανών συνεπειών που έχουν 

οι εναλλακτικές ενέργειες”. Και οι συνέπειες σε ένα πυρηνικό ενδεχόμενο 

πόλεμο προβλέπονται τρομακτικές. 

Από την άλλη άρα, σε ένα κριτικό και μόνο επίπεδο ένας πυρηνικός 

πόλεμος θα ήταν τόσο τρομακτικός που κανονικά θα απορρίπτονταν 

απευθείας, μιας και κανενός είδους μεγιστοποίηση ικανοποίησης δεν είναι 

δυνατή για κανέναν196. Και μπορεί οι φιλόσοφοι, κατά την εκτίμησή του Hare, 

να μην είναι και οι πλέον ειδικοί γι’ αυτά τα θέματα -γι’ αυτό κι ο ίδιος 

αποφεύγει να πει πολλά για τον πυρηνικό αφοπλισμό-, λέει όμως το πιο 

σημαντικό: θα πρέπει όλοι μαζί να αποφασίσουμε ποια συμπεριφορά 

απέναντι όχι μόνο στα πυρηνικά, αλλά κι απέναντι στον πόλεμο εν γένει 

πρόκειται “να μας δώσει την πιο καλή ευκαιρία για επιβίωση”. Σε αυτό το 

θέμα που αφορά στην επικινδυνότητα των πυρηνικών όπλων παρατηρούμε 

μια σύγκλιση ωφελιμισμού κι απολυτοκρατίας. Ένας πυρηνικός πόλεμος δεν 

είναι εύκολο να δικαιωθεί στο βαθμό που παραβιάζει ασύστολα και τις δύο 

αρχές/ κριτήρια του δίκαιου εν πολέμω. Εντούτοις δεν παύει να υφίσταται ως 

ενδεχόμενο. 

Μπορούμε, σε κάθε περίπτωση, να παρατηρήσουμε πως τα νέα 

δεδομένα που εισάγει στον πόλεμο η διαρκής τεχνολογική πρόοδος -

δεδομένης της υψηλής καταστροφικότητας των όπλων που έχουν εφευρεθεί- 

αποτελούν νέες προκλήσεις για την έρευνα και τη μελέτη του φαινομένου του 

πολέμου, επομένως νέες προκλήσεις και για τη θεωρία του δίκαιου πολέμου. 

 
                                                 
195 Hare [1989b], 78. 
196 O’ Connor [1974], 171. 
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Δ. Κρίσιμες οριοθετήσεις στη θεωρία των δίκαιων μέσων 
 

Αφού παρουσιάσαμε τις αρχές του δίκαιου εν πολέμω, κρίνουμε σκόπιμο 

να κάνουμε δύο γενικότερες παρατηρήσεις, οι οποίες, κατά κάποιον τρόπο, 

αφαιρούν κύρος από τη θεωρία των δίκαιων μέσων. 

Η πρώτη αφορά σε κάποιες οριακές περιπτώσεις. Μια ενδιαφέρουσα 

περίπτωση αποτελούν οι ωμότητες που μπορεί να διαπράξει κανείς όντας σε 

ιδιαίτερα μειονεκτική ή ανίσχυρη θέση. O Thomas Nagel εκτιμά μια τέτοιου 

είδους οριακή περίπτωση ως “ηθικά ανησυχητική”, γι’ αυτό κι αναρωτιέται τι 

θα γινόταν: “όταν ο ίδιος ο κόσμος ή οι πράξεις κάποιου άλλου υποχρέωνε ένα 

προηγουμένως αθώο πρόσωπο να επιλέξει ανάμεσα σε αποτρόπαιες πράξεις, 

μη επιτρέποντας του έτσι να διαφύγει από κάποιο μονοπάτι δίχως να χάσει την 

τιμιότητά του;197”. Μπορεί άραγε κανείς να κατανοήσει τον παράτυπο πόλεμο 

της διεθνούς τρομοκρατίας (για παράδειγμα, επιθέσεις Αλ-Κάιντα ή ακόμη 

περιπτώσεις τρομοκρατών/ αγωνιστών καμικάζι) ως αποτέλεσμα μιας τέτοιας 

ασυμμετρίας (μειονεκτική έναντι ισχυρής θέσης); Καμιά φορά δηλαδή, ο 

εχθρός ενάντια στον οποίο πολεμά κανείς ενδέχεται να έχει τόσο συντριπτική 

υπεροχή ώστε να αφήνει στον επιτιθέμενο δύο μονάχα επιλογές: είτε την 

υποταγή, είτε διαφορετικά τον “βρώμικό πόλεμο198”. Για παράδειγμα, η 

ενεργοποίηση βόμβας, που είναι μιας συνήθης τακτική των τρομοκρατικών 

οργανώσεων, σε πολυσύχναστα μέρη, σχεδόν πάντα καταλήγει στην 

πρόκληση απώλειας της ζωής πολλών πολιτών. 

 Με άλλα λόγια, τα “δίκαια μέσα” που προτείνει η θεωρία του δίκαιου εν 

πολέμω ενδέχεται ενίοτε να μοιάζουν και με έκφραση υπεροχής. Ως έκφραση 

υπεροχής εννοούμε μια “πολυτέλεια” την οποία διαθέτει ο ισχυρός για να μην 

διακινδυνεύσει να χάσει, ενώ παράλληλα παραμένει “ηθικός”. Από την άλλη, ο 

ανίσχυρος θα μπει ή σε έναν “ανήθικο” πόλεμο -προκειμένου να έχει έστω και 

ελάχιστες πιθανότητες επιτυχίας-, ή δε θα μπει καθόλου. Όντας, δηλαδή, 

κανείς πολύ ισχυρότερος του αντιπάλου του μπορεί, δίχως φυσικά να 

                                                 
197 Nagel [2002], 76. 
198 Σύμφωνα με την απολυτοκρατική θεώρηση “πολεμάω βρώμικα”, όπως ήδη έχουμε αναφέρει, 
σημαίνει κατευθύνω την εχθρότητά μου όχι στο αρμόζον αντικείμενο αλλά σε στόχο περιφερειακό, 
που τυγχάνει τρωτός. 
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κινδυνεύει να ηττηθεί, να παραιτηθεί από την ακραία βία αφήνοντας τη χρήση 

της στον αντίπαλό του, ο οποίος έτσι απαξιώνεται και ηθικά.. 

Η άλλη παρατήρηση αφορά στην ιδέα ενός “ηθικού αδιεξόδου199”, 

δηλαδή στην ιδέα ότι τίποτε τελικώς μπορεί να μην είναι ηθικά ορθό σε έναν 

πόλεμο. Μπορούμε να φτάσουμε σε αυτήν την αδιέξοδη θέση κάθε φορά που 

υφίσταται ένας εξαναγκασμός να επιλέξουμε ανάμεσα στη διατήρηση μιας 

σημαντικής ηθικής αρχής και στην αποφυγή μιας διαφαινόμενης 

καταστροφής200. Γενικά πάντως, κι όχι μόνο στον πόλεμο, υπάρχουν 

περιπτώσεις όπου όποια επιλογή και να κάνει κάποιος, μοιάζει να είναι 

ανήθικος, “να μην υπάρχει έντιμη ή ηθική πορεία που ο άνθρωπος να μπορεί 

να πάρει, να μην υφίσταται δρόμος απαλλαγμένος από ενοχές ή την ευθύνη 

κάποιου201”, όπως σημειώνει χαρακτηριστικά ο Nagel. Αυτό συμβαίνει επειδή 

έχουν προηγηθεί κάποιες πράξεις που έχει κάνει το δρων υποκείμενο, οι 

οποίες και το φέρνουν σε αδιέξοδο (ας λογαριάσουμε κάποιον που έχει δώσει 

δύο αντιφατικές υποσχέσεις, οι οποίες προφανώς δεν μπορούν αμφότερες να 

ικανοποιηθούν). Βέβαια συμβαίνει συχνά να ανακουφιζόμαστε ή να νιώθουμε 

καλά με τη σκέψη ότι, αν πραγματικά το θέλουμε,  μπορούμε να αποφύγουμε 

τέτοιες πράξεις. Δεν παύει όμως να μας τρομάζει το γεγονός ότι θα 

μπορούσαμε να βρεθούμε σε μια παρόμοια αδιέξοδη κατάσταση από 

αποφάσεις που έχουν πάρει άλλοι (παραδείγματος χάρη, είτε βασανίζουμε 

έναν αιχμάλωτο για να πάρουμε πληροφορίες, είτε δεν το κάνουμε κι 

εκδηλώνεται όμως δολιοφθορά που θα μπορούσαμε να προλάβουμε και 

σκοτώνονται 200 συνάδελφοι)202. Ο πόλεμος είναι, πολύ συχνά, μια τέτοια 

κατάσταση.    

                                                 
199 Σε αυτό αναφέρεται ο Nagel [2002], 75-77. Κριτικά όμως σχολιάζουν τη θέση αυτή απόγνωσης 
του Nagel οι: Hare [1989a], 59-61 και Walzer [1974], 62-64. Και οι δυο αντιπαραβάλλουν τη θέση του  
Nagel με τη θέση του R.B. Brandt, ο οποίος και επιχειρηματολόγησε πως αυτό το “ηθικό αδιέξοδο” δε 
θα μπορούσε πιθανόν να συμβεί, γιατί υπάρχουν κατευθυντήριες γραμμές που μπορούμε να 
ακολουθήσουμε και υπολογισμοί που μπορούμε να υποβάλλουμε σε έλεγχο οι οποίοι αναγκαία θα 
κατέληγαν στο συμπέρασμα ότι ο ένας ή ο άλλος τρόπος δράσης ήταν ο σωστός για να τον αναλάβει 
κάποιος στις συγκεκριμένες περιστάσεις. Γενικά πάντως θα λέγαμε πως οι στοχαστές αυτοί τείνουν σε 
πιο αισιόδοξες θεωρήσεις, με την έννοια πως παρά τις ιδιαιτερότητες και τις πολυμορφίες των 
απόψεων τους εκτιμούν πως είναι δυνατή να συμβεί κάποιου είδους ομοφωνία σε θέματα πολέμου. 
200 Walzer [1974], 62. 
201 Nagel [2002], 75. 
202 Στην περίπτωση αυτή αλλά και σε πολλές άλλες ακόμη πιο απαιτητικές ίσως που θα μπορούσε 
κανείς να σκεφτεί, ούτε η απολυτοκρατία (που δε θα μας επέτρεπε να βασανίσουμε έναν αιχμάλωτο), 
ούτε κι ο ωφελιμισμός με ευκολία (αν το κακό που τελικά προκαλούσαμε δεν ήταν ανάλογο, αλλά 
πολύ μεγαλύτερο) θα φαινόταν ως προφανής επιλογή. Στην προοπτική πάντως των περισσότερων 
στοχαστών κάτι τέτοιο δε θα σήμαινε απαραίτητα και άλυτο δίλημμα, ώστε να θεωρήσουμε πως οι 
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IV. Θεωρία του δίκαιου πολέμου: επιλογικά 
 

Είναι ευρέως γνωστή η άποψη πως σε έναν πόλεμο επιτρέπονται τα 

πάντα προκειμένου να επιτευχθεί η νίκη. Ωστόσο, οι θεωρητικοί του δίκαιου 

πολέμου θέλησαν να καταδείξουν πως η σύνδεση του πολέμου με την ηθική 

δεν είναι προβληματική, αρκεί να τηρούνται ορισμένοι κανόνες. Οι δίκαιοι 

πόλεμοι παραδοσιακά είναι “περιοριστικοί” (restrictive) πόλεμοι203, δηλαδή η 

διεξαγωγή τους ελέγχεται σε κάθε περίπτωση από ομάδα κανόνων, 

σχεδιασμένη να αποκλείει στο μέτρο του δυνατού τη χρήση άκριτης βίας και 

τον εξαναγκασμό. Ο πόλεμος με άλλα λόγια ως πρακτική δεν απορρίπτεται 

συλλήβδην από τη σύγχρονη θεωρία του δίκαιου πολέμου. Τίθενται απλώς, 

κάποια κρίσιμα όρια σε αυτόν. Ο περιορισμός άλλωστε του πολέμου είναι για 

τη θεωρία και η αρχή της ειρήνης. 

Το πρώτο όριο που θέτει η θεωρία αφορά στον σκοπό, στις επιδιώξεις 

του πολέμου (jus ad bellum), οπότε και περιορίζεται η πιθανότητα προσφυγής 

στον πόλεμο για ανούσιες αιτίες. Το δεύτερο όριο έχει να κάνει με τον τρόπο 

διεξαγωγής του πολέμου (jus in bello) –την καθημερινή εμπλοκή των 

δυνάμεων. Οι εχθροπραξίες για παράδειγμα, δεν στρέφονται αδιακρίτως κατά 

πάντων, αλλά γίνεται διάκριση των νόμιμων (στρατιωτικές εγκαταστάσεις, 

πολεμικά εργοστάσια) από τους παράνομους στόχους (σχολεία, νοσοκομεία). 

Οι κατευθύνσεις αυτές, όχι μόνο για το πότε αιτιολογείται η προσφυγή στον 

πόλεμο αλλά και με ποιο τρόπο πρέπει να διεξάγεται αυτός, καθιστούν τη 

θεωρία αρκετά ευέλικτη ώστε να μπορεί να ερευνήσει το φαινόμενο του 

πολέμου σε βάθος.  
                                                                                                                                            
κύριες αυτές θεωρήσεις δεν έχουν κάτι χρήσιμο να προσφέρουν, όπως υποστηρίζει η ιδέα του “ηθικού 
αδιεξόδου”. Ενδεικτικά αναφέρουμε τη θέση του Scheffler [1988], 243 ο οποίος σημειώνει: “Δεν 
υπάρχει κάποια ουσιαστική ηθική θεωρία που είναι προφανέστατα σωστή. Όλες αυτές οι θεωρίες 
χρειάζονται κάποια υπεράσπιση”. Αισιόδοξη πάντως, η άποψη της Δραγώνα που χαρακτηριστικά 
αναφέρει: “Παρά τις δυσκολίες που προκύπτουν…μια χαλαρή έστω θεωρητικά βάση με συνιστώσες τη 
δεοντοκρατία,τη συμβολαιοκρατία και τον ωφελιμισμό μπορεί να αποτελέσει τη σωστή αφετηρία για 
την ανάλυση τουλάχιστον και τη διασάφηση, αν όχι τη λύση πολλών προβλημάτων και διλημμάτων 
του πολέμου και της ειρήνης αλλά και της σύγχρονης εφαρμοσμένης και δημόσιας ηθικής”, Δραγώνα-
Μονάχου [1995], 455. 
 Εμείς να προσθέσουμε μόνο, πως εάν τα διλήμματα που προκύπτουν γενικά από τη σύγκρουση 
απολυτοκρατικών και ωφελιμιστικών πεποιθήσεων είναι απαιτητικά και δοκιμάζουν τις πεποιθήσεις 
αυτές, τότε ο πόλεμος ειδικά, έχουμε την αίσθηση, πως είναι  ένα από τα πιο δύσκολα θέματα για να 
δοκιμαστούν, ως προς το περιεχόμενο και τη συνέπειά τους, οι πεποιθήσεις αυτές. Εκτιμούμε πως αν 
δοκιμαστούν αυτές οι ηθικές κρίσεις κι απαντήσουν στις προκλήσεις που θέτουν τα ζητήματα 
πολέμου, τότε θα είναι δυνατό να απαντήσουν λίγο ή πολύ σε όλα τα ζητήματα..      
203 Walzer [1992], xvii. 
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Παρά τη μακρόχρονη παράδοσή της, η θεωρία του δίκαιου πολέμου, 

δεν είναι πεπαλαιωμένη. Έχει προσφέρει πολλά στην κατανόηση του 

φαινομένου του πολέμου, αφού έφερε στο προσκήνιο όλα τα ερωτήματα για 

τη φύση και την ηθική του πολέμου που απασχολούσαν ανέκαθεν τους 

ανθρώπους. Περαιτέρω με την εξέλιξη που έχει σημειωθεί σε αυτήν, μέσα 

από το έργο των σύγχρονων στοχαστών, εξακολουθεί και στις μέρες μας να 

είναι μια δυναμική θεωρία. Παρέχει ένα πλήρες σύνολο κανόνων με στόχο να 

διασφαλίσει το ότι ο πόλεμος θα σεβαστεί κάποιες σημαντικές ηθικές αρχές, 

όπως η διάκριση μαχόμενων/ αμάχων. 

Η θεωρία του δίκαιου πολέμου, λοιπόν, αποδείχτηκε πως άντεξε στο 

χρόνο. Πιάσαμε το νήμα της στην παρούσα εργασία από τη θρησκευτική 

παράδοση: Αυγουστίνος Ακινάτης, αλλά και το πιο εκκοσμικευμένο σχήμα του 

Hugo Grotius, μέχρι και τους σύγχρονους στοχαστές της αγγλοσαξονικής 

παράδοσης. Μια τέτοια θεωρία δε θα μπορούσε παρά να επηρεάσει πέρα 

από τη φιλοσοφική και τη νομική καθώς και την πολιτική-διπλωματική σκέψη. 

Πολλοί κανόνες του Διεθνούς Δικαίου στηρίχτηκαν σε αυτήν, όπως εκείνοι 

που αναφέρονται για παράδειγμα στην προστασία των αιχμαλώτων ή στην 

κήρυξη συγκεκριμένων όπλων ως παράνομων. Επιδράσεις της θεωρίας 

διαπιστώνουμε και στην πολιτική πρακτική: αυξάνονται οι προσπάθειες 

επίλυσης των διεθνών διαφορών με ειρηνικό τρόπο, ενώ ο πόλεμος αποτελεί 

πια την τελευταία λύση, όταν άλλες ειρηνικές προσπάθειες έχουν αποτύχει. Ή 

τουλάχιστον έτσι θα έπρεπε κανονικά να συμβαίνει. 

 Μια σωστή εφαρμογή της θεωρίας θα είχε ως αποτέλεσμα πράγματι ο 

πόλεμος να είναι η τελευταία λύση. Η θεωρία όμως τελικά φαίνεται πως δεν 

εφαρμόζεται καθολικά. Επιχειρήσαμε η κριτική προσέγγιση των αρχών της 

δικαιοσύνης του πολέμου να έχει, όπου είναι δυνατόν τουλάχιστον, αναφορές 

στον πραγματικό κόσμο. Μέσα από τα παραδείγματα (κατά τη διάρκεια του Β΄ 

Παγκόσμιου Πολέμου η διακήρυξη της προστασίας αμάχων τελικά κατέληξε 

σε ρίψη ατομικής βόμβας εναντίον τους), θελήσαμε, λοιπόν να δείξουμε πως 

ένας πόλεμος ως σύνθετο φαινόμενο που είναι, μπορεί να αποδειχτεί τελείως 

απρόβλεπτος κι άδικος σε πολλά επίπεδα.  

Οι πολιτικές θεωρίες όπως είναι γνωστό, ελέγχονται και δοκιμάζονται 

από τα γεγονότα του πολιτικού κόσμου. Το ερώτημα που υπήρχε πίσω από 

την παρουσίαση των κριτηρίων του δίκαιου πολέμου ήταν ουσιαστικά εάν 
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μπορεί η θεωρία με τις επιμέρους αρχές της να φωτίσει τα γεγονότα ενός 

πολέμου; Σε κάθε πόλεμο παρατηρούνται σίγουρα, πολλές και διαφορετικές 

κατά περίπτωση έκτασης αποκλίσεις από της αρχές της θεωρίας του δίκαιου 

πολέμου. Γι’ αυτό αβίαστα προκύπτει ο προβληματισμός μήπως και οι 

αποκλίσεις αυτές σημαίνουν πως οι αρχές είναι περισσότερο μια “ακαδημαϊκή 

άσκηση” άσχετη με την πραγματικότητα του πολέμου; 

 Ή μήπως να μην βιαστούμε να καταδικάσουμε τη θεωρία αλλά να 

δεχτούμε απλώς κάποιον σχετικισμό, που έτσι κι αλλιώς πάντοτε υπάρχει 

αναφορικά με το δίκαιο ή το άδικο μιας οποιασδήποτε πράξης, πόσο μάλλον 

μιας πολεμικής πράξης. Μήπως να δεχτούμε κιόλας, πως κάποιες 

προβληματικές περιπτώσεις αναγκαστικά παραμένουν σε κάθε θεωρία και 

μας φέρνουν σε δίλημμα όποτε τις αντιμετωπίζουμε (παραδείγματος χάρη, η 

περίπτωση της σκόπιμης τοποθέτησης αμάχων κοντά σε στρατιωτικούς 

στόχους ως “ασπίδα” με την ελπίδα ότι ο αντίπαλος μπροστά σε αυτήν την 

εκδοχή θα οπισθοχωρήσει); Κι ότι ωστόσο η συγκεκριμένη θεωρία προσπαθεί 

να περιοριστούν αυτές οι περιπτώσεις ή να λυθούν με την εφαρμογή των ανα-

διατυπωμένων αρχών της. 

Η αλήθεια είναι πως ο διαρκής προβληματισμός των σύγχρονων 

στοχαστών και υποστηρικτών της θεωρίας του δίκαιου πολέμου φέρνει στην 

επιφάνεια νέα προβλήματα στην πρακτική του πολέμου. Νέα προβλήματα 

που είτε προκύπτουν από τα καινούρια οπλικά συστήματα, είτε απλώς δεν 

είχαν διατυπωθεί στο φιλοσοφικό και νομικό στοχασμό παλαιότερων εποχών. 

Η ορολογία της θεωρίας του δίκαιου πολέμου εμφανίζεται ολοένα και 

περισσότερο σε δημόσιες συζητήσεις, στην τηλεόραση κι όχι μόνο από 

πολιτικούς αρχηγούς ή στρατηγούς. Αυτή η ορολογία βέβαια, λογικά 

αποτέλεσε πάντα μέρος των στρατιωτικών επιχειρημάτων, εφόσον, καθώς 

αντιλαμβανόμαστε, κανείς αρχηγός δεν είναι εύκολο να στείλει στρατιώτες στη 

μάχη ζητώντας τους να ρισκάρουν τις ζωές τους και να σκοτώσουν άλλους 

ανθρώπους δίχως να τους διαβεβαιώσει πως η αιτία για την οποία πολεμούν 

είναι καθόλα δίκαιη, ενώ των εχθρών είναι άδικη. 

 Όλοι όμως σήμερα, κι όχι μόνο οι ειδικοί, είμαστε λίγο πολύ 

εξοικειωμένοι με αυτό το λεξιλόγιο κι αυτήν την ορολογία του δίκαιου πολέμου, 

από τη στιγμή που ακούμε στα δελτία ειδήσεων για: “στρατιωτικές 

επιχειρήσεις” που κατευθύνονται μονάχα σε “στρατιωτικούς στόχους”, με μία 
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άνευ προηγουμένου “ακρίβεια”, για “έξυπνες βόμβες ή πυραύλους” και για 

πιλότους ηθικά ευαισθητοποιημένους που δε ρίχνουν τις βόμβες που 

διαθέτουν τα μαχητικά τους αεροσκάφη σε “ευκαιριακούς στόχους” αλλά μόνο 

σε συγκεκριμένες “εμπόλεμες ζώνες”. Κι ακριβώς εξαιτίας αυτών των 

διακρίσεων που η ορολογία του δίκαιου πολέμου εισάγει, θα πρέπει κανονικά 

η κοινή γνώμη να οδηγείται με συνέπεια στην υπεράσπιση ορισμένων 

πράξεων πολέμου και στην περιφρόνηση κάποιων άλλων. Η πολύ συχνή 

χρήση όμως της ορολογίας του δίκαιου πολέμου εύκολα οδηγεί και σε 

κατάχρηση. 

Ο σύγχρονος πόλεμος έχει αλλάξει. Η έμφαση, όπως ελπίζουμε να 

φάνηκε από την ανάλυση των αρχών της δικαιοσύνης που επιχειρήσαμε στην 

παρούσα εργασία, δίδεται πια κατά πολύ στη διασφάλιση των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων. Τι συμβαίνει λοιπόν όταν την ιερή γλώσσα των δικαιωμάτων την 

χρησιμοποιούν οι στρατιωτικοί ή οι πολιτικοί αρχηγοί; Όταν μάλιστα τη 

χρησιμοποιούν προκειμένου να ελαφρύνουν τη συνειδήσή τους; Τότε μάλλον 

είναι μια επικίνδυνη στιγμή για την θεωρία, όπως και για κάθε θεωρία. Πριν 

από λίγες μόνο ημέρες είδαν το φως της δημοσιότητας φωτογραφίες από τις 

φυλακές του Αμπού-Γκράιμπ που εγκαλούν την ανθρωπιά μας. 

Παρακολουθήσαμε εμβρόντητοι στην τηλεόραση τον εκπρόσωπο της 

κυβέρνησης των Η.Π.Α να λέει πως ο λόγος που απέκρυψαν και δεν 

επιθυμούσαν τη δημοσίευση των συγκεκριμένων φωτογραφιών ήταν για να 

προστατεύσουν τα θύματα, την “παραβίαση των ευαίσθητων προσωπικών 

δεδομένων τους”! Τα δικαιώματα των αιχμαλώτων πολέμου όμως, που 

κανονικά και σύμφωνα με την επίσημη θεωρία του δίκαιου πολέμου είναι 

απαραβίαστα, είχαν ήδη φροντίσει μέσα στη φυλακή, αυτοί που τώρα 

ενδιαφέρονταν να τα προστατεύσουν, να τα παραβιάσουν με το χειρότερο 

τρόπο. Όπως συνέβη και στο Guantanamo, οι έγκλειστοι μεταχειρίστηκαν 

περισσότερο ως “εγκληματίες” και πολύ λιγότερο ως “αιχμάλωτοι πολέμου”.   

Αυτά είναι μόνο κάποια παράδειγματα, ο καθένας μας μάλλον μπορεί 

να ανακαλέσει στη μνήμη του άλλα. Το ερώτημα όμως που τίθεται σε αυτήν 

την περίπτωση είναι: Μπορεί άραγε η θεωρία του δίκαιου πολέμου να 

χρησιμοποιείται για να καλύψει ή να υπερασπιστεί την αδικία ή μήπως τελικά 

θα ήταν καλύτερο να μην χρησιμοποιείται καθόλου; 
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Η δική μας απάντησή στο ερώτημα αυτό θα ήταν πως η θεωρία είναι 

ακόμη κι έτσι χρήσιμη. Γιατί η θεωρία του δίκαιου πολέμου μεταξύ άλλων 

παίζει κι έναν σημαντικό κριτικό ρόλο. Μπορεί δηλαδή αν μη τι άλλο, να 

εξυπηρετεί στο να καταδεικνύει την περίπλοκη δομή της υποκρισίας της 

πολιτικής ορισμένων κρατών. Την ιδέα του έρωτα ή της φιλίας δεν την 

εγκαταλείπουμε επειδή την καταχράστηκε κάποιο αγαπημένο μας πρόσωπο, 

επομένως και τη θεωρία δεν είναι καλός λόγος να την εγκαταλείψουμε επειδή 

κάνουμε την διαπίστωση πως την καταχρώνται ορισμένα κράτη που 

επιφυλάσσουν για τον εαυτό τους το ρόλο του δίκαιου διεξαγωγέα πολέμου. 

Γνωρίζοντας εμείς κριτικά τις αρχές της θεωρίας αναγνωρίζουμε και την 

κατάχρηση των αρχών αυτών όταν λαμβάνει χώρα.  

Καλύτερα βέβαια να μην είχαμε τη χρεία καθόλου ενός τέτοιου 

λεξιλογίου, όπως αυτό του ηθικού δόγματος του δίκαιου πολέμου, αλλά 

δεδομένου ότι έτσι όπως είναι φτιαγμένος ο κόσμος μας το χρειαζόμαστε, 

χαιρόμαστε που το έχουμε. Όπως σημειώνει και ο Κιτρομηλίδης204: “Είναι 

αυτός ακριβώς ο ηθικός προβληματισμός που κατέστησε δυνατό το δημόσιο 

έλεγχο της στρατιωτικής πολιτικής και των επεμβάσεων της αμερικανικής 

υπερδύναμης στη Μέση Ανατολή κι αλλού τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια”. 

Σύμφωνα με αυτήν την ανάλυση μπορούμε γενικά, αφού προβληματιστούμε 

πάνω στη θεωρία του δίκαιου πολέμου, να ερμηνεύσουμε κατόπιν την 

επικοινωνιακή πολιτική των εμπολέμων. Για παράδειγμα, καταλαβαίνουμε 

πλέον τη θεωρητική ανάγκη που πρέπει να καλυφθεί: το Ιράκ “έπρεπε” να 

διαθέτει όπλα μαζικής καταστροφής (για να αποτελεί δυνητικά έναν επιθετικό 

αντίπαλο) και τώρα το ίδιο σκηνικό λαμβάνει χώρα με την περίπτωση του 

Ιράν. Καταλαβαίνουμε φυσικά σε κάθε περίπτωση και γιατί η τεχνολογία των 

όπλων ακριβείας προβάλλεται τόσο έντονα (αποφυγή τυφλών μαζικών 

χτυπημάτων ενάντια στον άμαχο πληθυσμό). Η πραγματικότητα όμως του 

πολέμου πίσω από την επικοινωνιακή αυτή πολιτική μήπως τελικά παραμένει 

αναλλοίωτη;      

 

Η ενασχόληση με θέματα που είναι συναισθηματικά φορτισμένα, όπως 

το θέμα του πολέμου, κρύβει και την παγίδα της προκατειλημμένης 

                                                 
204 Κιτρομηλίδης [2006], Α55. 
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αντιμετώπισης. Μια παγίδα που δεν ισχυριζόμαστε ότι αποφύγαμε. 

Επιχειρήσαμε απλώς να φωτίσουμε την καθιερωμένη αντίληψη περί δίκαιου 

πολέμου, τονίζοντας καταρχάς πως οι κανόνες που αναφέρονται τόσο στη 

δίκαιη προσφυγή σε πόλεμο όσο και στη δίκαιη διεξαγωγή του πολέμου έχουν 

μακρά ιστορία κι η εξέλιξή. Μια εξέλιξη που πραγματοποιήθηκε μέσα από την 

εξέλιξη της φιλοσοφικής σκέψης. Η παρουσίαση της ηθικής θεωρίας του 

πολέμου δε θα μπορούσε παρά να εστιάζει στις εντάσεις εντός της θεωρίας 

που την κάνουν προβληματική και που κάνουν την όποια επιλογή σε περίοδο 

πολέμου δύσκολη κι επίπονη. Εντάσεις που μπορεί να συνοψίζονται και στο 

δίλημμα: να νικήσει κανείς ή να αγωνιστεί δίκαια; Μιαν έκφραση με άλλα 

λόγια, του προβλήματος των μέσων και των σκοπών, που είναι ένα κεντρικό 

ζήτημα στην πολιτική ηθική.  

Το γενικότερο αυτό ηθικό πρόβλημα που εγείρει και η διεξαγωγή του 

πολέμου, το πρόβλημα των μέσων και των σκοπών, δείχνει πολλά για την 

κυρίαρχη τάση των ηθικών πεποιθήσεων σε κάθε περίπτωση. Έτσι έχουμε 

σχηματικά από τη μια, τους ωφελιμιστές που για έναν αξιόλογο σκοπό (λήξη 

εχθροπραξιών) δικαιολογούν κάθε μέσο (αδιάκριτη τρομοκρατική επίθεση με 

σκοπό την παράδοση του αντίπαλου έθνους) κι από την άλλη, τους 

απολυτοκράτες για τους οποίους ορισμένες πράξεις (άγριος βασανισμός ενός 

αιχμαλώτου) δεν δικαιολογούνται όποιες κι αν είναι οι συνέπειες (ομολογία για 

το πού βρίσκεται τοποθετημένη μια βόμβα που αν εκραγεί θα σκοτωθούν 

πολλοί άνθρωποι). Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα διαπιστώσαμε τόσο στη 

μία όσο και στην άλλη προσέγγιση. Παρότι οι κανονιστικές αυτές θεωρίες 

ενίοτε έχουν την ανάγκη υπεράσπισης για να σταθούν με ικανό τρόπο, 

συνήθως προσφέρουν δικαίωση ορισμένων περιορισμών/ κανόνων του 

πολέμου και φωτίζουν γενικά, πολλές σοβαρές πτυχές προβλημάτων του 

πολέμου, ακόμη κι αν είναι δύσκολο να  φανερώσουν οριστικές λύσεις.  

Πόλεμοι γίνονταν πάντα και δυστυχώς εξακολουθούν να γίνονται. Η 

θεωρία του δίκαιου πολέμου εκτιμούμε πως ουσιαστικά είναι μια θεωρητική 

διέξοδος από τον αρκετά απλουστευτικό διαχωρισμό ανάμεσα στην ειρήνη και 

τον πόλεμο. Από τη στιγμή που ζούμε σε μια πραγματικότητα που έχει 

συμπεριλάβει και τον πόλεμο, καλώς δεν παύει κατά τη γνώμη μας κι η 

προσπάθεια των στοχαστών να καταρτίσουν θεωρητικά ένα corpus κανόνων 

που ευελπιστούν πως θα περιορίζει την αγριότητα των πολέμων. Όπως 
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εξάλλου δεν παύει κι η προσπάθεια ελέγχου των περιορισμών αυτών. Σε 

αυτήν την κατεύθυνση το κάθε επιχείρημα γύρω από τον πόλεμο και τη 

δικαιοσύνη του εξακολουθεί να είναι μια πολιτική και ηθική αναγκαιότητα. Η 

συζήτηση γύρω από τον πόλεμο όχι απλώς δεν είναι καινούρια, αλλά είναι 

μάλλον αιώνια. Κι εκτιμούμε πως, με κάθε τρόπο, είναι απολύτως ουσιώδης 

σε μια σύγχρονη δημοκρατία.  

    

 

 



Β Ι Β Λ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α 
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